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К  ПРОБЛЕМЕ  ОБЪЕКТИВНОСТИ  ПРАВА 
1. Постановка проблемы 

 

Проблема объективности права будет рас-

сматриваться здесь из исходного пункта право-

вого позитивизма*. Я полностью осознаю то, что 

выражение «правовой позитивизм» весьма мно-

гозначно. Позитивизм Бергбома либо Радбруха 

имеет только отдаленное отношение к позити-

визму Кельзена или Харта. Сам Кельзен был 

охарактеризован другим известным позитиви-

стом, Альфом Россом, как «квази-позитивист». В 

настоящее время много говорят (на мой взгляд, 

чересчур много) об «эксклюзивном и инклюзив-

ном правовом позитивизме» как двух различных 

формах правового позитивизма. 

В последующем я буду понимать под право-

вым позитивизмом теорию либо теории, которые 

характеризуются посредством двух следующих 

тезисов: 1) Тезис социальных источников права, 

согласно которому право есть человеческое тво-

рение, имеющее свой исток в социальных фактах 

и 2) разделительный тезис: не существует необ-

                                      
* Под правовым позитивизмом я подразумеваю тео-

рии таких авторов, как Кельзен, Альф Росс, Харт 

и Боббио. Их никак нельзя обвинить в довольно 

распространенном (особенно в России и в Украине) и 

совершенно ошибочном мнении, что позитивизм со-

стоит в требовании исполнять беспрекословно все 

нормы позитивного права. 

ходимой (то есть понятийной или логической) 

связи между правом и моралью. Из этого сле-

дует, что содержание правопорядка может быть 

исследовано и установлено безотносительно к мо-

ральным и политическим ценностям**. 

При этом меня интересуют следующие во-

просы:  

І. Возможно ли реализовать позитивистский 

идеал свободной от ценностей правовой науки 

(как это требовали Макс Вебер и Кельзен)? 

ІІ. Всегда ли существует правильный ответ на 

любой правовой вопрос? 

Мой ответ на вопрос (I) позитивен; вопрос (II) 

получает негативный ответ. 
 

2. Объективность 
 

Вопрос об объективности права является 

сложной и часто обсуждаемой проблемой. Что-

бы иметь возможность ответить на этот вопрос, 

необходимо провести некоторые различия, дабы 

установить, какое понятие либо понятия объек-

тивности задействованы здесь и относительно 

                                      
** Из этого совсем не следует, что мы должны слепо 

исполнять все нормы позивного права. Позитивное 

право может и должно критиковатся с точки зрения 

морали или политки.  
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какой деятельности, связанной с правом, уместен 

этот вопрос.  

Прежде всего, следует различать эпистемоло-

гическую и метафизическую объективность [12]. 

Эпистемологическая объективность исходит из 

того, что наш процесс познания должен быть 

свободен от предрассудков и иных искажений. 

Метафизическая объективность взаимосвязана 

с истиной. Утверждение объективно в этом 

смысле тогда и только тогда, когда оно пред-

ставляет положение дел так, как оно есть на са-

мом деле, независимо от наших мнений и пред-

рассудков. Мармор [16, p. 112-134] определяет 

метафизическую объективность как отношение 

между утверждением и существующим в мире 

объектом, который описывается данным утвер-

ждением. Предложение объективно тогда и только 

тогда, когда объект существует, и субъективно – 

когда подобного объекта не существует. Это опре-

деление объективности зиждется на двух предпо-

сылках. Первая состоит в том, что объективными 

могут быть лишь дескриптивные предложения, 

и вторая – в принятии теории истины Аристо-

теля-Тарского (корреспондентной теории ис-

тины).  

В этой статье я отстаиваю мнение, что право-

вые предложения, или, скорее, правовые пред-

ложения определенного вида, являются дескрип-

тивными и могут быть истинными.  
 

3. Нормы и нормативные предложения 
 

Право, преимущественно, но не исключи-

тельно, состоит из норм, то есть из предписаний, 

которые требуют, запрещают либо разрешают 

определенное поведение при определенных об-

стоятельствах. Это означает, что функция право-

вой нормы в первую очередь (но не исключи-

тельно) прескриптивна. Для позитивистской тео-

рии права нормы не являются ни истинными, ни 

ложными, но высказывания о нормах, которые 

утверждают, что определенная норма существует 

или принадлежит к известному правопорядку 

или в данном правопорядке действенна либо 

имеет силу, имеют значение истинности: они мо-

гут быть истинными либо ложными. Подобные 

высказывания можно – в терминологии, идущей 

от фон Вригта, – назвать нормативными пред-

ложениями. Дабы избежать неправильного по-

нимания, следует отметить, что нормативные 

предложения являются дескриптивными, а не 

нормативными, в обычном смысле этого выра-

жения. Они нормативны лишь в том смысле, что 

высказывают нечто о норме [20; 1; 5; 3; 4; 6]. 

Я рассматриваю различие норм и норматив-

ных предложений как весьма существенное для 

философии права и нормативной логики. Это 

различие частично стирается посредством об-

стоятельства, что одно и то же языковое выска-

зывание, как, например, «курение запрещено» 

или «Ганс должен заплатить Генриху 100 евро», 

может часто употребляться и как норма, и как 

нормативное предложение. Но это не меняет 

факта, что их смысл, их логическая структура 

и функции совершенно различны. Нормы могут 

быть действительны либо недействительны, эф-

фективны либо неэффективны, они могут со-

блюдаться или нарушаться, но они ни истинны, 

ни ложны. Нормативные предложения, напро-

тив, не могут быть охарактеризованы как дейст-

вительные либо эффективные, они не могут быть 

ни соблюдены, ни нарушены. Но они истинны 

либо ложны. 

Факты, делающие нормативные предложения 

истинными, суть сложные, институциональные 

факты, которые частично состоят из эмпириче-

ских фактов, а частично из социальных конвен-

ций, таких как обычаи (практика) либо поступки 

определенных лиц, что, например, происходит 

при законотворчестве либо судопроизводстве. 

При этом возможные в отдельных случаях прак-

тические трудности, заключенные в принципе 

определения, является ли определенное норма-

тивное предложение истинно либо ложно, не оз-

начают, что препятствие непреодолимо. 

Поскольку правовая наука может формулиро-

вать истинные нормативные предложения о со-

держании права, позитивистский идеал свобод-

ной от ценностей правовой науки выглядит реа-

лизуемым. Это позволяет мне дать позитивный 

ответ на вопрос (I). 
 

4. Объективность права 
 

Мармор предлагает различать четыре сферы 

проблем, в которых может быть затронут вопрос 

об объективности права: 1) Идентификация пра-

ва (“Can we have objectively right and wrong 

answers to the question what the law is on particular 

issues?” – «Можем ли мы иметь объективно пра-

вильные или неправильные ответы на вопрос, 

что есть право в частном случае?»). 2) Оценка 

права (“Is the law objetively right or wrong, good or 

bad?” – «Является ли право объективно правиль-

ным или неправильным, хорошим либо пло-

хим?»). 3) Функция права для решения кон-

фликта интересов в споре о праве. 4) Объектив-

ность правовой науки. 
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Здесь уже должно быть ясно, что вопрос об 

объективности права для правового позитивизма 

может быть затронут лишь касательно норма-

тивных предложений, но не относительно право-

вых норм. Это означает, что мы не можем за-

няться второй проблемой. 

Проблема объективности права может быть 

затронута как вопрос об условиях истинности 

нормативных предложений. Типичные правовые 

вопросы существуют в форме: «Соответствует 

ли системе норм S предписание (запрещение, 

разрешение) деяния р при обстоятельствах q?». 

(«S» олицетворяет здесь собой любую норматив-

ную систему; не только целостный правопоря-

док, как, например, французское право, но также 

любую субсистему, такую как немецкий ГК либо 

итальянские правила дорожного движения. Как 

это аргументируется в Normative Systems, любая 

совокупность правовых норм может рассматри-

ваться как определенная нормативная система). 

Ответы на подобные правовые вопросы могут 

быть двоякого рода: позитивными либо негатив-

ными. Ответ позитивен тогда и только тогда, ко-

гда право определяет нормативный статус инте-

ресующего нас деяния, и негативен, когда оно не 

определяет его. Позитивный ответ был бы чем-то 

типа: «Согласно системе норм S p предписано (ли-

бо запрещено или разрешено) в случае q». Но ответ 

может быть также негативным. Негативные ответы 

могут быть двоякими: (1) «Согласно системе норм 

S p ни предписано, ни разрешено, и воздержания от 

p ни требуется, ни разрешается в случае q» или 

(2) «Соразмерно системе норм S p предписывается 

и воздержание от p разрешается в q». 

Ответ (1) истинный, когда S не содержит норм 

относительно p: соразмерно системе норм S, p ни 

предписано, ни запрещено, ни разрешено в q. 

В таких случаях мы говорим, что система норм об-

наруживает нормативный пробел в случае q. 

Второй ответ говорит, что S содержит норма-

тивное противоречие, так что в случае q имеется, 

по меньшей мере, две противоречивые нормы. 

Возможность нормативных противоречий и про-

белов в праве отрицалась многими философами 

права. Это не слишком удивительно для тех ав-

торов, которые верят в естественное право или 

(чем приходят к тому же самому) защищают не-

обходимость взаимосвязи морали и права, как 

это делают, например, Дворкин либо Алекси. Но 

в позитивистски ориентированной философии, 

которая отстаивает и разделительный тезис 

и тезис о социальных источников права, подоб-

ные утверждения не могут не удивить. На самом 

деле, на первый взгляд (но лишь на первый 

взгляд) кажется, что нормы и принципы идеаль-

ной морали не могут иметь пробелов и должны 

быть совершенно свободными от противоречий. 

Но было бы более чем странно ожидать подоб-

ного совершенства от норм позитивного права, 

которые производятся людьми и, как все челове-

ческие творения, могут быть ошибочными. Ни-

что не гарантирует, что нормы позитивной сис-

темы права являются всегда полными (в смысле 

отсутствия пробелов) и непротиворечивыми. 

При этом следует принять во внимание: это оз-

начает не только то, что особо мудрый и добро-

совестный законодатель касательно определен-

ной области может создать полную и непротиво-

речивую систему норм, но и то, что всякая сис-

тема норм (то есть все возможное множество 

правовых норм) необходимо является полной 

и непротиворечивой. Это звучит абсолютно фан-

тастически, но есть знаменитые философы права, 

которые отстаивали подобные экстравагантные 

тезисы. Ганс Кельзен, несомненно величайший 

философ права 20 столетия, многие годы отстаи-

вал данные положения, и Джозеф Раз, хотя он не 

отвергает возможности противоречивой системы 

права, поддерживает мнение, что нормативных 

пробелов не может быть и всякая система права 

на логическом основании всегда всеохваты-

вающа [17; 8, р. 21-28]. 
 

5. Истинные (true) и правильные  

(right) ответы 
 

Для тех позитивистов, для которых сущест-

вует строгое различие между описанием права 

и его оценкой, должно показаться странным, что 

в современной дискуссии об объективности пра-

ва речь идет о правильном, а не об истинном от-

вете на данную проблему. Не только Дворкин 

в его знаменитых статьях о «Правильных отве-

тах» [11, р. 56-84; 10, р. 119-145], но также многие 

другие авторы предпочитали вести речь о правиль-

ных, но не об истинных ответах [14, р. 3]. 

В чем состоит различие между правильным 

и истинным ответом? У меня такое впечатление, 

что это терминологическое различие сигнализи-

рует о смешении описания и оценки. Правиль-

ный ответ не является чисто истинным, это хо-

роший ответ. И не трудно узнать, когда ответ 

рассматривается не только как истинный, но 

и как правильный либо хороший. Чтобы быть 

правильным, ответ на правовую проблему дол-

жен информировать нас об обязанностях и пра-

вах. Чисто негативный ответ, как, например, 
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«система права S ничего не говорит о данном 

положении вещей», даже если он истинный, не 

рассматривается как правильный ответ. 

В качестве следствия перемены направления 

от описания права к его оценке объективность 

схватывается как детерминация. Давид Бринк 

выразительно говорит об “objectivity or determi-

nacy of the law” («объективности, или детерми-

нантности права») [7, р. 12]. Право рассматрива-

ется как объективное лишь тогда, когда оно 

представляет позитивный ответ на правовую 

проблему. “A conception of law can be understood 

to be objeсtive insofar as it represents in actual or 

hypothetical controversies as determining a unique-

ly correct outcome” («Понятие права может быть 

понято объективно настолько, насколько оно 

представлено в действительном либо гипотети-

ческом споре как обусловливающее единственно 

верный исход»). Право объективно лишь тогда, 

когда оно обусловливает отчетливо корректный 

или правильный результат. Из этого следует, что 

несовершенная либо противоречивая система 

норм не может рассматриваться как объектив-

ная. Это очень странная идея объективности. 
 

6. Два понятия детерминации 
 

Здесь необходимо различать две разные, од-

нако взаимосвязанные проблемы. Одна суть объ-

ективность права, и это означает возможность 

формулировать истинные высказывания о праве. 

Иная есть детерминация, либо определение де-

онтического статуса деяния соразмерно некой 

нормативной системе. Нормативная система 

объективна, поскольку предлагает истинный от-

вет на правовой вопрос; данный ответ может 

быть позитивным либо негативным: это зависит 

от содержания нормативной системы и не каса-

ется ее объективности. Система права не полная 

(то есть с пробелами) и противоречивая на-

столько же объективна, как и полная и непроти-

воречивая, и мы можем формулировать об этом 

объективно истинные высказывания, которые не 

содержат «правильных ответов». Совершенно 

иное суть определенность результатов (determi-

nacy of the outcome), то есть деонтический статус 

интересующих нас деяний. В случае норматив-

ного пробела мы получаем негативный ответ на 

вопрос «р предписано, разрешено либо запре-

щено в q?». Данный ответ гласит: “p ни предпи-

сано, ни запрещено, ни разрешено в q”. Этот от-

вет может быть неудовлетворителен, но он объ-

ективно истинный, так как соответствующая си-

стема норм не определяет, какой деонтический 

статус имеет деяние p в случае q. Аналогично 

возможно высказать о противоречивой системе 

норм, что лишь здесь деяние сверхобусловлено: 

оно, например, предписано, но его неисполнение 

разрешено.  

Практические следствия тождественны в обо-

их случаях. 

Данный анализ понуждает нас провести раз-

личие между высказываниями о праве и выска-

зываниями о деонтическом статусе деяния со-

размерно праву. Неопределенность последнего 

высказывания не имплицирует неопределенность 

первого. Система норм, которая не обусловли-

вает деонтического статуса определенного дея-

ния, может быть объективной, в том смысле, что 

о ней можно сформулировать объективно истин-

ное высказывание. Иначе говоря: может быть 

объективно истинным то, что система норм не-

полна либо противоречива, и тем самым деонти-

ческий статус деяния не определен. Это может 

рассматриваться как неудовлетворительное по-

ложение вещей, но это не меняет дела. 
 

7. Детерминация и интерпретация 
 

Иная проблема – определенность интерпрета-

ции, которая, казалось, интересовала Бринка, 

когда он дискутировал об объективности: 

“...debates about law´s objectivity can be seen as 

debates about the extent to which legal interpreta-

tion is determinate” («…дебаты об объективности 

права могут рассматриваться как дебаты о том 

насколько детерминирована правовая интерпре-

тация») [7, р. 13].  

Проблема интерпретации права весьма слож-

ная, чтобы быть обстоятельно рассмотренной 

в короткой статье. Поэтому я ограничиваюсь не-

которыми небольшими замечаниями. Мы долж-

ны провести различие, в первую очередь, между 

нормами и нормативными формулировками. 

Нормативные формулировки есть чисто речевая 

материя, предложение, в то время как норма суть 

интерпретированное предложение, языковое об-

разование плюс его значение. Интерпретация 

(истолкование) нормативной формулировки со-

стоит в том, что ей приписывается определенное 

значение. Таким образом, интерпретация может 

быть разъяснена как переход от нормативной 

формулировки к норме. Данный переход не все-

гда успешен; вполне может случиться (и очень 

часто случается), что нормативная формулиров-

ка многозначна. В таком случае приписать опре-

деленное значение становится невозможным; мы 

имеем дело не с определенной нормой, а с мно-
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жеством возможных норм, и интерпретатор дол-

жен решить, какую из этих возможных норм 

приписывать тексту. Во многих случаях для дан-

ного решения не существует объективных кри-

териев. Если значение неопределенно, то не су-

ществует истинного ответа на вопрос, как эта 

ситуация регулируется правом. Следовательно, 

право в подобных случаях не объективно. Ино-

гда сам законодатель принял соответствующее 

решение с помощью так называемых законода-

тельных дефиниций [2, р. 439-464], но обычно 

это задача судьи. Только после решения судьи 

мы можем узнать, какая норма соответствует 

указанной нормативной формулировке. В этом 

смысле судебные решения содействуют детер-

минации, то есть объективности права. 

Некоторые философы права отстаивают мне-

ние, что интерпретация всегда неопределенна, 

истинных значений не существует, поэтому пра-

во не может быть объективным. Это, прежде 

всего, утверждает так называемая генуэзская 

школа*. Я выступал против этого в другом месте 

[9, р. 183-191], и здесь я кратко повторю мои ар-

гументы. 

Тезис гласит, что не все нормативные форму-

лировки могут быть многозначными, ибо тогда 

не было бы никаких норм. Доказательство из 

рода reductio ad absurdum (доведения до аб-

сурда). Примем, что все нормативные формули-

ровки всегда многозначны. Примем, кроме того, 

что истолкователь находит нормативную форму-

лировку p1, которая – согласно гипотезе – много-

значна, то есть выражает несколько возможных 

норм. После тщательных испытаний и оценок 

различных вариантов он решается на одно воз-

можное значение. Но поскольку не существует 

иных подходов к значениям кроме как с помо-

щью языка, он должен предложить новую нор-

мативную формулировку. Назовём ее p2. Но 

в соответствии с нашей гипотезой эта новая нор-

мативная формулировка также многозначна 

и имеет различные возможные значения. Так ин-

терпретатор должен выбирать одну из них и тем 

самым предлагать новую формулировку нормы 

р3, которая также многозначна, и так ad infinitum 

(до бесконечности). Поэтому если все формули-

ровки норм многозначны, то всё, чем мы можем 

обладать, – это множество возможных норм, но 

не определенная норма. Это не правовая либо 

                                      
* Её важнейшими представителями являются Gio-

vanni Tarello, Riccardo Guastini, Paolo Comanducci, 

Tecla Mazzarese и Pierluigi Chiassoni. 

нормативная, но языковая проблема. Сущест-

венно, что язык должен содержать, по меньшей 

мере, несколько однозначных выражений. Язык, 

который не соответствует данным условиям как 

орудие понимания бесполезен. Это не означает, 

что он должен содержать выражения, которые 

всегда недвусмысленны, но в определенном кон-

тексте должны наличествовать однозначные (не-

двусмысленные) выражения. 
 

8. Решение спорных вопросов 
 

Каков мотив характеристики объективности 

с помощью правильных, а не истинных ответов? 

Важнейший мотив, по моему мнению, заключа-

ется в том факте, что негативный ответ не го-

дится для того, чтобы обосновать судебное ре-

шение. Судья обязан не только решить представ-

ленный ему спор, но еще и обосновать свое ре-

шение с помощью норм права. 

Обыкновенно судебный спор (по меньшей 

мере, в гражданском праве; по поводу уголов-

ного я воздержусь, хотя дело там обстоит подоб-

ным образом) состоит в следующем: истец ут-

верждает, что ответчик должен совершить опре-

деленное действие, а ответчик отрицает это. Но 

система права (состоящая из различных норм, 

как-то: законов, обычаев и т. п.) содержит лишь 

общие нормы, которые относятся к определен-

ным классам либо типам действий и обстоя-

тельств, тогда как судье положено разрешать 

индивидуальные случаи. Судье нужно решить, 

должен ли ответчик совершить требуемое ист-

цом (индивидуальное) действие. Чтобы иметь 

возможность обосновать свое решение, судья 

обязан подвести частный случай под общий слу-

чай, который определен общей правовой нормой 

[19]. Эта операция успешна лишь в том случае, 

когда система права приводит к единственно 

правильному результату (“a uniquely correct out-

come”) и это означает, что ответ должен быть пози-

тивным, как, например, “p предписано в случае q” 

или “неисполнение p дозволено в случае q” (харак-

теризуемые p и q суть не частные, но общие об-

стоятельства дела). Но если нормативная сис-

тема будет иметь в случае q нормативный пробел 

или противоречие, тогда p не будет детермини-

ровано в случае q. Система норм не имеет пози-

тивного ответа, и судья не может оправдать свое 

решение с помощью этой системы права, то есть 

он не может обосновать её правом. Здесь нужно 

еще добавить, что проблема неопределенности 

частных случаев также может исходить из треть-

его источника, а именно нечеткости (vague-ness) 
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релевантных понятий, характеризующих случай. 

Такие случаи в Normative Syste-msе называются 

пробелами в опознании (gaps of recognition). 

В подобных ситуациях, кажется, дано лишь 

два выхода. Либо мы принимаем, что наша сис-

тема права может быть ошибочной, и тогда су-

дья должен не обосновывать случай сущест-

вующим правом, а прибегнуть к иным (мораль-

ным либо политическим) критериям. Это то, что 

Харт называл judicial discretion (судейским ус-

мотрением). При этом судья должен создать но-

вую норму и стать как бы законодателем. Есте-

ственно, подобное судейское законотворчество 

может иметь место только в качестве исключе-

ния. Либо же мы отрицаем возможность, что си-

стема права может быть ошибочна (как это дела-

ет Дворкин). Но тем самым мы должны, дабы 

быть уверенными, что право всегда всеох-

ватывающе и свободно от противоречий, вло-

жить в право моральные принципы, посредством 

которых предполагается, что они устраняют все 

возможные ошибки из позитивного права, то 

есть. заполняют все пробелы и элиминируют 

противоречия. Не говоря о том, что этот шаг не-

совместим с правовым позитивизмом, нет гаран-

тии, что система, которая содержит как право-

вые, так и моральные нормы и принципы, будет 

совершенной и непротиворечивой. Как раз на-

оборот. Кажется весьма вероятным, как уже от-

метил Макки [15], что апелляцией к нормам мо-

рали в право привносится еще более субъектив-

ности. Брайан Лейтер говорит очень точно: “If... 

one thinks that adjudication is “objective” in the 

sense that there are objectively right answers to 

legal disputes, then it might seem a bad idea to make 

right answers in law depend on moral consi-

derations, as Dworkin does (Если… кто-то думает, 

что судебное решение «объективно» в том смыс-

ле, что там содержится объективно верный ответ 

на правовой спор, тогда может показаться пло-

хой идея делать верные ответы зависимыми от 

моральных рассуждений, как это делает Двор-

кин)” [13]. Как настоятельно утверждает Расс 

Шафер Ландау [18, р. 584-611], совершенно не 

очевидно что этическая теория вообще может 

быть сконструирована как “coherent set of rules 

from which one can infer all determinate moral 

verdicts (когерентная совокупность правил, из 

которых можно вывести детерминирующий все 

моральный вердикт)”.  

 

9. Выводы 
 

Из сказанного следует:  

(1) Позитивистский идеал свободной от цен-

ностей правовой науки возможен постольку, по-

скольку он понимается в том смысле, что сис-

тему права можно описать без привлечения мо-

ральных и прочих ценностей. 

(2) Тезис, что на правовой вопрос всегда 

имеется правильный ответ, неверен. Почти все-

гда можно дать истинный ответ, хотя и это не 

всегда возможно (в случае пробела в опознании). 

 

(Перевод с немецкого А. В. Стовбы; 

 научное редактирование и комментарий  

С. И. Максимова) 
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Є. Булигін 

 

ДО  ПРОБЛЕМИ  ОБ’ЄКТИВНОСТІ  ПРАВА 

 

Ця стаття присвячена проблемі об’єктивності права. На думку автора, відповідно до концепції 

правового позитивізму, право створюється людськими діями (тезис соціальних джерел) і не має не-

обхідного зв’язку з мораллю. Об’єктивність означає, що зміст правової системи можливо описати 

через істинні твердження. Для позитивістського підходу є важливими два питання: (i) чи можлива 

вільна від цінностей правова наука? та (іі) чи завжди існує вірна відповідь на будь-яку правову про-

блему? Автор пропонує позитивну відповідь на перше питання та негативну – на друге. Ці відповіді 

базуються на двох концептуальних розрізненнях: а) поміж нормами і нормативними пропозиціями 

і б) між вірними та істинними відповідями на правові запитання. Об’єктивність права пов’язана 

з можливістю надання істинних відповідей; визначеність стосується вірних відповідей. Правова сис-

тема об’єктивна навіть тоді, коли вона містить прогалини чи протиріччя, тобто коли навіть в деяких 

випадках не обумовлює вирішення судового спору. 

 

E. Bulygin 

 

ON  THE  PROBLEM  OF  THE  OBJECTIVITY  OF  LAW 

 

This article is dedicated to a problem of objectivity of law. The Author maintains, that for the positivist 

conception the law is created by human actions (the social sources thesis) and has no necessarily connection 

with morality. Objectivity means, that it is possible to describe the contents of a legal system by means of 

true statements. Two questions are essential for the positivistic approach: (i) is a legal science free of values 

possible? and (ii) is there always a right answer to every legal problem? The Author’s answer to (i) is posi-

tive, and to (ii), negative. These answers are based on two conceptual distinctions: a) between norms and 

norm propositions, and b) between true and right answers to legal questions. Objectivity of law is related to 

the possibility of giving true answers; determinacy is related to right answers. A legal system is objective, 

even if it contains gaps or contradictions, i.e. if in some cases it does not determine the outcome of a legal 

dispute. 
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 «Трактат по философии права и общей юриспруденции» - глубокое рассмотрение проблем правовой философии 

и общей юриспруденции. Это специализированное справочно-информационное издание состоит из теоретической части, 5 

томов, опубликованной в 2005 году, и исторической части, 6 томов, публикация которой запланирована на 2006 год. Работа 

предназначена для юристов, правовых и практических философов. Теоретическая часть охватывает главные темы современ-

ных дискуссий. Исторические тома объясняют развитие правовой мысли от древних греков вплоть до двадцатого столетия.  

«Закон и право: переоценка реальности долженствования». Эта работа обнаруживает и возвращает нормативное измерение права, 

названное «реальность долженствования» («реальность, которая должна быть»), помещая внутри этой реальности идею о том, что есть 

право. Часть І реконструирует современные и традиционные концепции реальности долженствования, и поднимает некоторые насущ-

ные теоретические проблемы. В части ІІ вводятся основные понятия, касающиеся языка и поведения, и представляется концепцию норм 

как убеждений. Часть ІІІ нацелена на поиски объяснения идеи реальности долженствования. Часть IV содержит исследования, фокуси-

рованные на гомеровском эпосе, школе естественного права и нормативистском взгляде на позитивное право (прим. перев.). 

 

І. Вводная часть 
 

Мне льстит, что меня попросили сделать на-

стоящий доклад. Я взялся за это, так как узнал, 

что должен сыграть роль в аутентичной интерп-

ретации сскандинавского правового реализма. 

На самом деле Джерзи Вроблевски сказал мне: 

«Энрико, правовой реализм больше не культиви-

руется в скандинавских странах. Он сейчас раз-

рабатывается в Италии – тобой». Это не обязате-

льно был комплимент (даже если у Джерзи было 

намерение сделать его). Это мог быть также жест 

сочувствия: «это зловредное филсофско-правовое 

направление, скандинавский правовой реализм, 

наконецто к счастью исчез из Скандинавии. 

К сожалению, сумасшедший из Болоньи, Энрико 
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Паттаро, снова носится с безрассудными идеями 

школы из Упсалы». 

Все шутки в сторону, я чувствую себя уве-

ренно в отстаивании следующих положений: 

(а) Аксель Хагерстром (1868-1939) разработал 

интересную теорию объектов, с помощью кото-

рых мы наконец-то в состоянии судить, могут ли 

нон-когнитивистские метаэтические и метаюри-

дические взгляды ученых Упсалы согласовы-

ваться с их собственными посылками*. 

(b) Хагерстром развил убедительную критику 

волевых теорий права и показал, что они не при-

нимают должным образом во внимание идею 

Должного либо факторов, благодаря которым 

правовая система устанавливается и сохраняется 

на данной территории.  

(с) Последнее, но не менее важное. Хагерст-

ром комбинировал свой метаэтический и мета-

юридический нон-когнитивизм (а именно, его 

острый критицизм) с плодотворным пониманием 

центральной роли и психологического действия 

норм в социальной жизни. В этом реализм Хаге-

рстрома, с одной стороны, был более открыт 

и дальновиден в своем подходе к этическим 

и юридическим вопросам, чем более поздний ло-

гический эмпиризм**, а с другой стороны, он 

предвосхищал многие важные воззрения, кото-

рые Х. Л. Харт успешно развивал и защищал 40 

лет спустя в «Концепции права»***. 

Из-за недостатка места последующие части 

проиллюстрируют лишь положения (а) и (с). 
 

                                      
* Напротив, многим из наиболее авторитетных сто-

ронников объективности юридического должного, 

например Г. Кельзену, недостает теории, чтобы под-

твердить свои предположения. 
** Логический эмпиризм, в его начальной фазе, ско-

ро остановился и развивал исключительно крити-

ческие и элиминирующие стороны аналитической 

рефлексии этики и права. Это не было делом Хагерст-

рома и упсальской школы. 
*** Я развивал, в основном в Италии, многие из кон-

структивных аспектов мысли Хагерстрома. На анг-

лийском языке это изложено: Enrico Pattaro (2000). 

Towards a Theory of Norms, in Rechtsteorie, p.p. 145-

165: Паттаро Э. К теории норм // Теория права. 

(2000), а также в издающейся работе: Pattaro, The Law 

and the Right. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers: 

Паттаро Э. Закон и право. - Дордрехт, Академическое 

издательство Клювер. (Указанная работа в настоящее 

время вышла в свет: Pattaro, Enrico. The Law and the 

Right: A Reappraisal of the Reality that Ought to Be. 

Dordrecht: Springer, 2005 – прим. перев.)  

 

ІІ. Объективизм Акселя Хагерстрома 
 

Первое философское кредо Хагерстрома**** 

представляло собой разновидность бостромиан-

ского или кантианского субъективизма, оно заклю-

чалось в том, что наше сознание может знать лишь 

свои собственные установления, в которых оно не 

может выйти за собственные пределы. Превращение 

Хагерстрома из субъективиста в реалиста могло 

произойти во время, прошедшее от его «Этики Кан-

та» (1902) до «Принципа науки» (1908)*****. 

В «Принципе науки» Хагерстром выявляет 

противоречие, присущее его исходному кредо: 

осознавать значит осознавать нечто; что постиг-

нуто в нашем сознании всегда отличается от акта 

постижения; если сознание и объект сознания 

могут различаться, то отношение между ними не 

может содержаться, но содержится в сознании. 

Ведь если одна составляющая отношения (соз-

нание) есть само отношение, то имеет место про-

тиворечие. Этот аргумент Хагерстрома призывал 

обратить внимание на то, что затем Мур выразил 

в своем «Опровержении идеализма» (1903). 

Хагерстром считает, что реальность непос-

редственно дана в каждом суждении, даже если 

суждение относится к чему-то, что известно как 

существующее только в нашем сознании, и даже 

если это суждение отрицает то, что происходит 

на самом деле. Ничего не может быть сказано 

лишь по поводу ничто; никакого утверждения 

                                      
**** Первое философское кредо Хагерстрома сфор-

мировалось в конце 19-го века как синтез, унаследо-

ванный им от господствующего шведского академи-

ческого идеализма, вдохновленного Кристофером 

Якобом Бостромом (1798-1866) и от изучения кантов-

ской теории познания, к которой Хагерстром был 

приобщен Эриком Олофом Берманом (1845-1928). 

Хагерстром верил, что основания необходимого 

и всеобщего знания были заложены в кантовской тео-

рии «чистого самосознания» (По Канту «я мыслю» 

понималось как логическое условие всякого мышле-

ния о реальности). 
***** Cf. Hägerström (1902). Kants Ethic im Verhältis zu 

seinen erkenntnistheoretischen Grundgedanken systema-

tisch dargestellt. Uppsala-Leipzig: Хагерстром К. Этика 

Канта в соотношении с основополагающей идеей его 

теории познания, систематически изложенная. (Упса-

ла-Лейпциг, 1902); Cf. Hägerström (1908). Das Prinzip 

der Wissenschaft. Eine iogisch-erkenntnistheoretische 

Untersuchung. I. Die Realität. Uppsala: Хагерстром K. 

Принцип науки. Логико-гносеологическое исследова-

ние. I. Реальность. (Упсала, 1908).  
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нельзя высказать о ничто; следовательно, реаль-

ность присутствует в каждом суждении.  

Это воззрение принимает во внимание теорию 

объектов, разработанную Алексиусом Мейнон-

гом (1853-1921), который, как известно, считал, 

что объекты являются необходимым референтом 

любой человеческой деятельности (восприятий, 

суждений, чувств, воли) и независимы от их су-

ществованиия. Действительно, Хагерстром гово-

рит не об объектах, а о реальности. Но если 

Мейнонг утверждает, что объект не может быть 

по сути определен, т.к. не существует более ши-

рокого рода, внутри которого можно было бы 

выделить его специфическое отличие, то Хагерс-

тром подобным образом утверждает, что мы не 

можем вести речь ни о какой реальности реаль-

ности («reality of reality»): он квалифицировал 

реальность как самотождественность, или, в по-

следующих исследованиях, как определенность, 

таким образом, эти три слова (реальность, само-

тождественность, определенность) имеют одно 

и то же значение*. Интересно отметить родство 

(каузальное или производное) между реализмом 

Хагерстрома и наметившимся в конце 19-го на-

чале 20-го века реализмом, идущим от учения 

Франца Брентано (1838-1917). 

Эта последняя форма реализма предвосхитила 

проблему субъект-объектных отношений, как это 

нашло выражение в теории интенциональности, че-

рез удержание связи с субъективистским контек-

стом, с которым эта проблема была тесно связана 

в работе Гуссерля. Вместе с тем, как известно, Бер-

тран Рассел соглашался с теорией объектов Мей-

нонга и обращался к последней в его теории деск-

рипции, разработанной для разрешения трудностей, 

содержащихся в возможности говорить о несущест-

вующих объектах и об объектах, о которых мы не 

имеем никакого непосредственного знания**. 
 

III. Три вида объективности,  

или концепций реальности 
 

Хагерстром относится к реальности как к то-

му, что существует прежде субъекта в каждом 

когнитивном акте. Мысль Хагерстрома была ос-

нована на различии между «uppfattning» (нем. 

Auffasung – понимание, восприятие) и «föres-

                                      
* Cf. Hägerström (1908). Das Prinzip der Wissenschaft, 

pp. 54 ff, 77 ff, 87 ff.  
** Enrico Pattaro (1974). Il realismo giuridico scan-

dinavo. I. Axel Hägerström. Bologna: Паттаро Э. Скан-

динавский юридический реализм. I. Аксель. Ха-

герстром, (Болонья, 1974), pp. 40-44.  

tällning» (нем. Vorstellung – представление): upp-

fattning суть понимание, деятельность субъекта; 

föreställning (чей английский эквивалент, 

‘representation’ не передает идею в той же мере 

полноты как немецкое Vorstellung) есть то, что 

стоит перед субъектом (то, что Мейнонг назы-

вает объектом) и есть, таким образом, нечто от-

личное от субъекта. Согласно Хагерстрому 

принцип противоречия суть принцип реальности. 

Объект, который нельзя представить себе как 

внутренне согласованный, не может существо-

вать как объект: представление (föreställning, 

Vorstellung), отмеченное внутренним противоре-

чием, будет четко обнаруживать субъективность 

своего содержания***.  

Мы можем различать в онтологии Хагерстрома 

три основных смысла термина «реальный» и тем 

самым три вида объективности. Я предложу при-

мер для каждого: лилипуты реальны; эта страница 

реальна; ваше восприятие этих страниц реально. 

(i) В первом смысле «реальный» означает 

«определенный». Любой вид реальности должен 

быть реальным, по крайней мере, в этом смысле 

слова «реальный».  

(ii) Во втором смысле «реальный» означает 

то, что нечто принадлежит к определенному 

контексту – который реален в первом смысле 

слова «реальный». В этом случае мы имеем не-

что реальное в двух смыслах: в первом смысле, 

поскольку представляет собой нечто определен-

ное; и во втором смысле, поскольку принадле-

жит без противоречий к определенному контек-

                                      
*** Эмпирический аспект положения Хагерстрома 

о реальности ведет к его логическому аспекту. Для 

этого результата из анализа суждений, анализ которых 

открывает, что всякое суждение, хотя оно всегда 

предполагает логическую реальность своего объекта 

(реальность содержания репрезентации внутри репре-

зентации), выясняется как утверждение в отношении 

объекта в более широком контексте, к которому при-

надлежит репрезентация. Из этого Хагерстром прихо-

дит к заключению, что наиболее широкий контекст, 

к которому принадлежит репрезентация, может быть 

лишь пространственно-временным миром, т.к. осоз-

нанное бытие которое получает репрезентацию, мо-

жет быть рассмотрено лишь в пространстве и вре-

мени. Реальность пространственно-временного мира 

не может быть выведена, т.к. попытка выведения ис-

тины чего-либо предполагает реальность этого мира; 

мы можем, скорее показать, что любая попытка опре-

делить пространственно-временной мир является ил-

люзией, будучи порождением последовательности 

слов, не имеющих смысла. 
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сту. Этот контекст, соответственно, реален 

в первом значении, поскольку он определенный.  

Лилипуты реальны в обоих упомянутых смы-

слах: в первом смысле, поскольку они опреде-

лены, и во втором, т.к. они непротиворечиво 

принадлежат определенному контексту, обусло-

вленному «Путешествиями Гулливера». В свою 

очередь, контекст, обусловленный «Путешестви-

ями Гулливера» реален, поскольку он определен 

(реален в первом смысле).  

Определяющий контекст, к которому принад-

лежит нечто и по отношению к которому нечто 

реально во втором специфическом смысле, мо-

жет быть, либо не может быть всего лишь соде-

ржанием сознания. Так:  

(а) Контекст, к которому принадлежат Лили-

путы (обусловленный «Путешествиями Гулли-

вера»), является просто содержанием сознания 

(репрезентацией).  

(b) Напротив, контекст, к которому принад-

лежит эта страница, является частью внешнего 

мира, например, книги, в которую он помещен 

и, таким образом, не является всего лишь содер-

жанием сознания.  

(с) Наконец, контекст читательского восприя-

тия этой страницы принадлежит к совокупности 

переживаемым им восприятий и ощущений.  

Контексты (b) и (с), а именно, как часть вне-

шнего мира и как совокупность восприятий, ре-

альны в первом смысле – они определенные ли-

бо объективные сами по себе – независимо от их 

бытия в качестве содержания сознания, то есть, 

независимо от любой их репрезентации. С другой 

стороны, (b) и (с) могут также стать содержанием 

нашего сознания в силу их представления себе. Ес-

ли это происходит, они реальны (в первом смысле 

слова «реальный»: определенные) двумя способа-

ми: независимо от бытия в качестве содержания 

сознания, и как содержание сознания.  

Напротив, контекст, которому принадлежат 

лилипуты (обусловленный «Путешествиями Гул-

ливера») реален в первом смысле – он определен – 

только как содержание сознания: только поскольку 

кто-то представляет этот контекст себе. 

(iii) В третьем смысле «реальное» обозначает 

нечто, что принадлежит к пространственно-вре-

менному контексту. «Реальное» здесь лишь то, 

что непосредственно принадлежит к пространст-

венно-временному контексту. 

То, что принадлежит к этому контексту ре-

ально во всех трех смыслах. Реально, поскольку 

оно (i) определенное, (ii) принадлежит к опреде-

ленному контексту, и (iii) этот контекст, к кото-

рому оно принадлежит непосредственно, суть 

пространственно-временной контекст. 

В третьем смысле лилипуты не реальны. Они 

непосредственно не принадлежат к пространст-

венно-временному контексту, ни один лилипут 

не является независимым элементом этого кон-

текста. Они принадлежат к пространству и вре-

мени лишь опосредованно, поскольку они часть 

содержания сознания (как репрезентация) в соз-

нании кого-то, кто непосредственно принадле-

жит к пространственно-временному контексту 

(как его независимый элемент).  

Эта страница реальна в третьем смысле, т.к. она 

суть независимый элемент, непосредственно принад-

лежащий к пространтвенно-временному контексту.  

Восприятие этой страницы читателем  не ре-

ально в третьем смысле, поскольку восприятие 

принадлежит пространственно-временному кон-

тексту лишь опосредованно. Восприятие суть 

внутренний опыт: это ощущение чего-то живым 

организмом, оно принадлежит к пространству 

и времени как модификация или детерминация 

данного организма, который принадлежит к про-

странственно-временному контексту непосред-

ственно как независимый элемент*.  
 

IV. Два вида не-объективности 
 

Согласно Хагерстрому, нереальное, или не-

объективное, суть все, что не определенно. Как 

уже упоминалось, определенность суть необхо-

димая черта любого возможного смысла «реаль-

ное», или «объективное».  

Мы отметили неопределенность в событии 

противоречия. Что противоречиво, то нереально, 

например, круглый квадрат.  

Мы также сталкиваемся с неопределенностью 

без противоречия: скрытая неопределенность 

или не-объективность, так сказать. Таковы эти-

ческие или эстетические ценности – доброта, 

справедливость и красота.  

Безусловно, слова «хороший», «справедливый», 

«красивый», в отличие от выражения «круглый 

квадрат», обозначают объекты, качества или поведе-

ние, хотя бы внутри групп, которые разделяют эти 

ценности. Однако эти слова не ассоциируются с чем-

либо, они не означают характеристик по сути при-

надлежащих объекту, они выражают лишь наши 

эмоциональные состояния**. 

Мнение Хагерстрома относительно не-объек-

тивности Должного, так же как и обязанности, 

                                      
* Pattaro, Il realismo giuridico scandinavo. pp. 54-57. 
** Ibid, pp. 57-58. 



 Реалистский  подход  к  объективности  норм  и  права  

18                                                                                                Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2. 

норм, иных деонтических  понятий, иллюстриру-

ется в следующем разделе. 
 

V. Смысл долга 
 

Чувствуя смысл долга (duty), мы чувствуем 

необходимость вести себя определенным обра-

зом. Повседневное языковое употребление пока-

зывает, что люди переживают смысл обязанно-

сти двумя различными способами. Например, (а) 

«Я обязан» («I am under an obligation»), или (b) 

«Я должен» («I am duty-bound») внушает волевой 

импульс вести себя определенным образом, не-

зависимо от наших желаний либо ценностей, 

разделяемых или преследуемых субъектом, ко-

торый обязан либо должен что-либо сделать.  

В противоположность, (с) «Мне следует сделать 

нечто» («I must or ought to act thus») может иметь 

сходное с (а) и (b) значение, однако допускает так-

же, что Должное (Ought) суть результат оценки 

субъекта: «Мне надо выбрать эту дорогу, потому 

что это кратчайший путь к цели, и у меня нет вре-

мени». По мнению Хагерстрома, существует, по 

крайней мере, два значения смысла долга.  

Один из них, так сказать, абсолютен. Это во-

левой импульс совершить что-либо, независи-

мый от желания субъекта, целей и намерений, 

который может противоречить им. Лицо просто 

чувствует себя обязанным и таким образом 

ощущает смысл абсолютного долга.  

Другой вид, можно сказать, относителен; он 

связан с определенными целями либо намере-

ниями. Отсюда, волевой акт поступить опреде-

ленным образом зависит от целей и намерений 

субъекта, который, преследуя эти цели и наме-

рения, ощущает, что он должен (must or ought) 

действовать определенным образом.  

Хагерстром, основываясь на различных аргу-

ментах, которые не могут быть изложены здесь 

вследствие недостатка места, исключает, что 

смысл абсолютного долга может быть редуциро-

ван к любому смыслу долга относительного. На-

пример, он согласен, что смысл абсолютного 

долга определяется индивидом согласно его со-

циальной сути, но отрицает то, что индивиду-

альный смысл абсолютного долга можно свести 

к смыслу относительного долга, основанного на 

опасении реакции по поводу своих социальных 

проявлений (например, угрызений совести). Ха-

герстром считает, что социальная суть непосред-

ственно обуславливает волевой импульс инди-

вида поступить определенным образом.  

Последнее, но не менее важное. Хагерстром 

выражает точку зрения, согласно которой, дей-

ствующий субъект стремится объективировать 

свою социальную суть, как если бы это были 

власть или авторитет, издающие команды из-

нутри субъекта, и которые устанавливали бы для 

него волевые побуждения действовать, смысл 

абсолютного долга, независимый от его жела-

ний, целей и намерений, и возможно даже про-

тивоположный им*. 
 

VI. Деонтические суждения  

как псевдосуждения 
 

Утверждение «Я желаю» (I will), которым мы 

выражаем цель команды, содержащейся внутри 

нас, более сходно с «Я обязан» (I am under an 

obligation), при помощи которого выражаем наш 

смысл долга. И уже очень важное различие уста-

навливается двумя отдельными предложениями. 

При помощи «Я желаю» выражается цель – «Сде-

лай это!» (Do that), при этом выраженная здесь ко-

манда, не может быть дана в форме суждения.  

Напротив, «Я обязан» (I am under an obliga-

tion) имеет форму суждения, также как иные 

предложения, которые выражают смысл абсо-

лютного долга: свидетельствуя, что «вести себя 

определенным образом это мой долг» и «я вы-

нужден вести себя так». 

Позвольте мне повторить, что выраженное 

отличие является очень важным (и вы увидите, 

почему). Предложение-долженствование (duty-

sentence), даже если оно имеет форму суждения, 

не реальное суждение, но псевдосуждение. Для 

демонстрации этого Хагерстром уходит в утон-

ченный анализ, коренящийся в его концепции 

суждений. Далее я вкратце изложу его анализ. 

а) Предложение-долженствование в форме 

суждения не может быть редуцировано к пред-

ложению подобно: «Я действительно переживаю 

смысл абсолютного долга». На самом деле, всем 

видно различие между долгом и смыслом долга. 

Это различие особенно ощутимо, когда мы рас-

сматриваем иные человеческие обязанности: на-

сколько часто случается с нами, когда смысл 

долга того либо иного лица недостаточно развит 

в отношении его актуальных обязанностей. Мы 

вынуждены восклицать: «Ты должен (must or 

ought) улучшить свое понимание долга и сделать 

его более правильным!».  

Когда мы рассматриваем предложение-должен-

ствование в форме суждения, мы не просто выра-

                                      
* Ibid, pp. 133-140, а также: Hägerström (1917). Till 

fragan om den objective rattens begrepp. I. Viljeteorien. 

Upsala-Leipzig, pp. 60-64. 
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жаем смысл долга. Мы скорее говорим, что долг 

существует, либо что какое-то поведение является 

должным, чувствуем мы или нет смысл долга.  

(b) Если мы возьмем предложение: «Мой долг 

(duty) вести себя так» в значении: «Это поведе-

ние должно (must or ought) быть осуществлено 

мною» или «Это поведение должно (must or 

ought) стать реальностью для меня», то мы ото-

ждествим долг (duty) с Должным (Ought) и попа-

дем в логические трудности.  

Через эти суждения мы представляем себе 

определенную модификацию существующего 

самого по себе образа действий как реальную 

характеристику этого образа действий.  

Шведские слова «modifiera» и «modifikation» 

обычно понимаются как «модифицировать» 

(«изменять») и «модификация» (или «измене-

ние»). Но с учетом их этимологии – возможно от 

латинского «modificare», могут быть переведены 

как «регулировать», «устанавливать правила», 

и даже «ограничивать» − те же самые слова так-

же понимаются исходя из отдаленного значения: 

«ограничивать» и «ограничение». Согласно это-

му, я предлагаю переводить Хагерстрома таким 

образом: «[с предложением-долженствованием 

в форме суждения мы представляем себе] опре-

деленные ограничения существующего самого 

по себе образа действий как реальную характе-

ристику этого образа действий»*.  

(c) С предложением-долженствованием в форме 

суждения, как и со всеми суждениями, предполага-

ется реальность объекта суждения. Но в предло-

жении-долженствовании в форме суждения при-

надлежащая поведению реальность (определен-

ность или идентичность) применительно к пове-

дению есть Должное (Ought). Образ действия 

часто не может сохранить свою идентичность, 

будучи тем, чем он должен быть: он не может 

быть тем, что он не есть.  Должное (Ought) есть 

ограничение поведения: он не может быть пред-

ставлен как элемент в контексте реальности и, сле-

довательно, не может быть термином суждения.  

                                      
* Эта интерпретация рождается из остального текста 

Хагерстрома. Он пишет, что с предложением-должен-

ствованием в форме суждения мы приписываем абсо-

лютную реальность, тем самым, ограничивая её. 

К этому мы добавляем то, что это невозможно, так как 

невозможно полагать ограничение черноты, как если 

бы это ограничение было бы по себе абсолютно чер-

ным. Cf. Hägerström, Till fragan om den objective rattens 

begrepp, pp. 66-67. 

Согласно моим собственным словам, по-

скольку Должное (Ought) является ограничением 

поведения, оно не может быть атрибутом пове-

дения, его характеристикой; она также не может 

быть тем, что поведение есть, т.е. реальностью 

либо детерминантом этого поведения.  

(d) Наконец, мы можем оперировать поня-

тием «долг» (duty), в значении не «смысл долга» 

и не «должное» («что должно (must or ought) 

быть»), но нечто, не поддающееся описанию, 

в существование чего мы верим, в силу суще-

ствования предложений в форме суждений, в 

которых через слово «долг» в нас устанавлива-

ется спонтанное и непосредственное доверие к 

тому, что нечто стоит за словом «долг». Даже в 

этом случае мы не можем ухватить значение 

слова «долг». Другими словами «долг» не ассо-

циируется с чем-либо, ему недостает содержа-

тельного смысла: суждение-долженстование ти-

па «придерживаться этого образа действий есть 

мой долг» эквивалентно «придерживаться этого 

образа действий есть мой …»**. 
 

VII. Объяснение деонтических  

псевдосуждений и их центральной  

роли в социальной жизни 
 

Когда мы рассматриваем предложение-дол-

женствование в форме суждения, мы не опи-

сываем положение дел (образ действий), но 

выражаем ассоциации между смыслом во-

левого импульса и нашим представлением 

о поведении. Имеет место то, что наше пред-

ставление об определенности (идентичности 

либо реальности) поведения осознанно доми-

нирует в нас, понуждая нас выражать наши 

волевые импульсы как выражение определен-

ности (идентичности либо реальности) осоз-

нанного образа поведения. Репрезентативный 

элемент предшествует и превращает выраже-

ние нашего волевого импульса в выражение об 

объективной определенности (идентичности 

либо реальности) того образа поведения, кото-

рый мы представляем себе.  

Этот психолингвистический феномен не 

следовало бы рассматривать слишком при-

стально, если бы это было лишь произвольная 

комбинация слов нескольких разрозненных 

индивидов. Но предложения-долженствования 

в форме суждений принадлежат не отдельному 

лицу, а используются индивидами, принадле-

жащими к данному обществу, выражая тожде-

                                      
** Pattaro, Il realismo giuridico scandinavo, pp. 142-155. 
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ственные состояния сознания, являясь интер-

персональными. 

Это приводит к весомым последствиям, так 

что предложение-долженствование в форме 

суждения некоторым образом работают так, 

как если бы они были реальными суждениями, 

несмотря на то, что они суть псевдосуждения.  

Из псевдосуждений, которые утверждают 

такой  определенный тип поведения, как долг 

для всех (например: «Люди должны воздержи-

ваться от воровства»), мы легко приходим 

к выводу, что подобное поведение суть долг 

в частных случаях («Я не должен воровать со-

седские яблоки») таким же образом, как из ре-

альных  суждений что отдельные вещи в об-

щем имеют определенную характеристику 

(«яблоки съедобны») мы заключаем что оди-

наковые вещи имеют одинаковые характери-

стики также и в отдельных случаях («яблоки 

моего соседа съедобны»). Наш набросок пред-

ложений-долженствований в форме суждений 

привел нас к рассмотрению мира Должного 

(Ought) как такой же реальности как мир бы-

тия, так что и тот и другой суть различные 

и параллельные миры.  

Как отмечалось ранее, слова «долг» (duty) 

и «обязанность» (obligatory) не говорят ничего 

в частности, − они ни с чем не связанны. Что 

они репрезентируют нам, − есть лишь реаль-

ность (определенность, как ее назвал Хагерст-

ром) в абстракции, нечто, что мы мыслим как 

присутствующее в поведении, о котором мы 

мыслим, но которое не можем представить се-

бе. И естественно, когда мы встречаем слова 

«долг» и «обязанность» в предложении-дол-

женствовании в форме суждения, за которым сто-

ит подобный эмоциональный опыт – наш смысл 

долга – мы приходим к мысли, что перед нами 

нечто такое, что не может быть адекватно пред-

ставлено. Мы думаем, что здесь существует нечто 

подобное долгу. То, что слово «долг» отсылает 

к чему-то актуальному или то, что реальность 

(определенность) некоторого поведения состоит 

в том, к чему отсылает слово «долг».  

Ясно, что Хагерстром считает бессмыслен-

ным говорить о реальности Должного (Ought), 

отличной от реальности Бытия (Is). Но он счи-

тает, что в общем люди осмысливают Должное 

как объективную реальность, смутно понимая 

её и веря в её существование. Таким образом, 

в социальной жизни предложение-долженст-

вование в форме суждения работает как при-

чина и следствие этой веры*. 
 

VIII. Нет права без норм 
 

Хагерстром не излагал систематически 

свою теорию права, поэтому в его работах 

имеются неясности и расхождения.  

Но существует только одна теория права 

Хагерстрома: антропологическая, социологи-

ческая и психологическая теория; она вполне 

совместима с его теорией объектов (реально-

сти) и с нон-когнитивистскими, метаэтиче-

скими следствиями из нее.  

Для юристов теория права Хагерстрома 

имеет то же значение и те же недостатки, что 

и любая антропологическая, социологическая 

и психологическая теория права. Она не ока-

жет большой помощи в разработке техники 

правовой догматики. Но она будет полезной 

юристам для понимания того, как работает 

право и как оно интегрировано в социальную 

и культурную систему.  

Кроме того, теория Хагерстрома имеет пре-

имущества указания, и даже подчеркивания 

важности идеи нормы в праве. Здесь Хагерст-

ром предвосхитил многие важные взгляды, 

которые Х. Л. А. Харт успешно развивал и от-

стаивал спустя 40 лет в «Концепции права».  

Следующее показывает, что из взглядов 

Харта было предвосхищено Хагерстромом.  

Согласно Хагерстрому, нормы и команды 

вызывают в нас волевой импульс, «лишенный 

оценки»: они создают непосредственно в нас 

стремление действовать определенным обра-

зом. Несмотря на это, существуют важные 

различия между нормами и командами. Они 

состоят в следующем. 

(i) Контекстуальные требования. Для ра-

боты нормы не требуется специальных отно-

шений между лицом, издавшим норму и её ад-

ресатом. Команда, напротив, требует таких 

отношений, она не работает в качестве «неза-

висимого императива» (используя позднее вы-

ражение Карла Оливекроны)**.  

(ii) Правильность. В случае нормы (но не 

команды), требуемое действие «постоянно 

мыслится как существующее в качестве пра-

                                      
* Ibid, pp. 155-159. 
** См.: Hägerström, Inquiries, pp. 220-221; Pattaro, Il 

realismo giuridico scandinavo, pp. 178 fl. 
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вильного или соответствующего актуальным 

обстоятельствам»***. 

(iii) Состояние сознания реципиента. В слу-

чае нормы «сознание обязанности» совершить 

требуемое действие, как единственно верное, 

присутствует в сознании реципиента и свя-

занно с чувством долга. Этого нет в случае 

с реципиентом команды*. 

(iv) Вербальное выражение. В случае нор-

мы, но не команды, люди используют предло-

жения-долженствования в форме суждений 

для утверждения существования долга как 

в выражении «придерживаться данной линии 

поведения – это мой долг» или «я обязан дей-

ствовать таким образом»**. 

(v) Универсальность. Люди принимают как 

должное общую действительность норм внутри 

данной группы. Как показывает Хагерстром, 

«так может быть, по моему мнению, что система 

требует специфических действий в обстоятель-

ствах, в которых я нахожусь. Но я всегда счи-

тал, что подобные действия должны быть вер-

ны для иных людей, находящихся в подобных 

обстоятельствах и в одинаковой ситуации». 

Отсюда, моральное негодование людей не 

формирует верных действий. Всего этого нет 

в случае с просто командами***. 

(vi) Санкции. В случае нормы, идея долга 

приводит к принятию в качестве справедливой 

санкции, связанной с неповиновением, а также 

как долг повиноваться санкции. Напротив, 

в случае команды, если санкция связанна с не-

повиновением, она будет рассматриваться 

просто как факт****.  

Вернемся к Харту.  

Его различение между правилами – или за-

конами – и командами схоже с различением 

Хагерстромом норм и команд. Харт особо от-

мечал, что контекстуальное требование для 

команды быть эффективной представляет со-

бой «ситуацию лицом-К-лицу», где отношения 

между отдающим и воспринимающим команду 

состоят из «чисто временного господства» 

первого над вторым. Законы, напротив, не 

требуют такой ситуации, являются постоян-

ными, длительными. Это важное замечание, 

относительно «постоянства» (Карл Оливек-

                                      
*** Hägerström, Inquiries, p. 144. 
* Ibid, pp. 193, 133 ff., 142 ff., 165 ff. 
** Ibid, pp. 132 ff., 193. 
*** Ibid, pp. 156-157, 170 ff., 193 ff. 
**** Ibid, p. 194; cf. pp. 174 ff., 179 ff. 

рона также указывал, что «закон есть авто-

номный императив»), означает то, что Харт 

называл «независимым императивом» в своих 

английских сочинениях*****.  

Согласно Харту, существуют социальные 

правила, когда определенное поведение при-

нимается группой как «общий стандарт, кото-

рому необходимо следовать всей группе в це-

лом». Это означает не только конвергенцию 

либо идентичность поведения внутри группы, 

но также что любое отклонение от стандарта 

поведения трактуется как «отклонение либо 

нарушение, открытое для критики». Критика 

есть не «критика деяния как такового, но от-

клонения от стандарта, что обычно восприни-

мается как хорошее основание для критики». 

Другими словами, критика рассматривается 

как «легитимная или обоснованная». Особен-

ности всех этих находок выражаются на нор-

мативном языке в предложениях типа «Я (Ты) 

обязан…», «Я (Ты) должен сделать это», «Это 

правильно», «Это неправильно». 

Отсюда, мы без труда поймем замечание 

Харта о том, что в утверждении «некто имеет 

обязанность или обязан» предполагается суще-

ствование правила. В самом деле, Харт спра-

ведливо считает, что «в существование всяких 

социальных правил включена совокупность форм 

регулярного поведения с особым отношением 

к этому поведению как к стандарту»******.  

Регулярное поведение (практика) есть внеш-

ний аспект правил. Уважительное отношение 

к такому регулярному поведению как стандарту 

есть внутренний (психологический) аспект пра-

вил. Существование правила является, следова-

тельно, социально-психологическим фактом.  

Такое понимание социального правила 

очень близко к понятию нормы Хагерстрома. 

В частности, тщательный анализ того, что Ха-

герстром вкладывает в идею нормы, правоты 

и долга, также сопровождаемых волевым им-

пульсом, суть анализ того, что Харт называл 

внутренним аспектом социальных правил (тот 

анализ, который Хагерстром осуществил за 40 

                                      
***** H. L. A. Hart (1961). The Concept of Law. Oxford, 

pp. 18 ff., 21, 23, 24; Olivecrona (1966). Rättso-rdningen. 

Idéer och facta. Lund, pp. 132 ff. 
****** Hart, The Concept of Law, pp. 55, 54, 56, 83. 
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лет до него, Харт описал как внутренний ас-

пект социальных правил)*******.  

Различение Хагерстрома между нормой и ко-

мандой, также как позднее различение Харта ме-

жду командами и правилами, или законами, 

предназначено для того, чтобы показать, что право 

как система социального руководства и контроля 

не может быть объяснена в терминах команд, но 

лишь в понятиях норм или правил.  

С этой точки зрения становится ясно то, 

что Хагерстром писал о гипотетическом об-

ществе, базирующемся на командах, проти-

вопоставляя его другому, базирующемуся на 

нормах, и сравнить это с тем, как Харт пред-

ставлял ситуацию, если бы гипотетический 

король Рекс правил лишь благодаря привычно 

исполняемым командам, и напротив, что бы 

случилось, если бы он правил, основываясь на 

действительно принятом правиле признания. 

Длительность и постоянство права, также как 

правовые ограничения законодательной вла-

сти, принадлежат лишь обществу, базирую-

щемуся на нормах и невозможно в обществе, 

основанном на командах*.  

Хагерстром вопрошает: существует ли ка-

кой-либо пример властвования, за исключе-

нием деспотизма или охлократии, «в котором 

действительный обладатель власти не является 

субъектом правил, имеющем идеальное могу-

щество, на основе которого полномочия вла-

сти или в соответствии с которым применение 

одной только силы могли иметь место?». Пра-

вила предшествуют власти: они конституируют 

власть как действительную способность детер-

минации человеческого поведения. «Также как 

частное лицо должно апеллировать к позитив-

ному праву (действующему праву), когда 

предъявляет иск к другому лицу, осуществляя 

свои права, также и политическая власть, осу-

ществляя регуляцию социальных отношений, 

базируется на существующей конституции, 

если эта регуляция имеет силу закона»**. 

 Можно подумать, что Хагерстром, подчи-

няя силу права существующей конституции, 

придерживается формалистической позиции, 

подобно Кельзену. Но это не так. В отличие от 

                                      
******* Ibid, p. 112, о внутренним аспекте правил и об 

идеях правого, правильного и обязательного; Hägers-

tröm, Inquiries, pp. 143-152. 
* Ibid, pp. 194-196; cf. Hart, The Concept of Law, pp. 

50 ff., 56 ff., 97-98. 
** Сf. Hägerström, Inquiries, pp. 34-35, 30-31. 

Кельзена, Хагерстром понимает формальную 

действительность законов как условие их эф-

фективности.  

Вслед за Хагерстромом, Оливекрона замечает, 

что эффективность законотворчества «в первую 

очередь является результатом общего уважения, 

благодаря которому держится конституция». Бла-

годаря такому отношению к конституции люди 

предрасположены к подчинению. Это необхо-

димо, чтобы сказать им как они должны себя 

вести. Они будут подчиняться при условии, если 

то, что им делать, будет сообщено в корректной 

форме, в соответствии с нормами конституции. 

Люди будут подчиняться, если то, что им делать, 

будет говорить тот, кто, подобно законода-

телю, занимает ключевую позицию, «исполь-

зуя те формальности, которые, рассматривая 

психологическую ситуацию в стране, обычно 

требуются для практического эффекта» зако-

нов***. Согласно Хагерстрому, то, что создает 

нормы, не есть де-факто сила власти, напро-

тив, существование норм, придает власти 

(authority) де-факто власть (power). Другими 

словами, конституционные правила осуществ-

ления полномочий есть действительное осно-

вание действительной власти, а не наоборот.  

Определенные люди, так как они занимают 

господствующее положение согласно прави-

лам конституции, имеют фактическую власть 

обусловливать человеческое поведение.  

Законодатель издает законы, которые ис-

полняются, и суды издают правила, которые 

осуществляются (в этом смысле оба обладают 

действительной властью, в которой они пре-

успевают в достижении того, что они ус-

танавливают), и это происходит, потому что 

они действуют, как законодатели либо судьи, 

согласно конституции, и граждане приемлют 

это, как установления связующих норм. Гра-

ждане выполняют нормы, законы и правила 

не потому, что они чьи-то персональные ко-

манды либо воля, но потому что они изда-

ются и объявляются в соответствии с консти-

туцией. Здесь Хагерстром защищает «превос-

ходство» права и его нормативный характер. 

Можно прочесть строки, где он критикует 

волевые теории, наподобие тех, которые под-

держиваются последователями Джона Ос-

тина. Также можно прочесть строки, где Ха-

герстром поддерживает, противореча Сал-

                                      
*** Olivecrona (1939). Law as fact. Copenhagen-Lon-

don, pp. 52-57. 
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монду, верховенство норм конституции над 

конституционной практикой или над фак-

тической организацией государства, и фраг-

менты, в которых он отвергал «необдуман-

ную» идею государственной власти, связан-

ной лишь собственной волей*. Согласно Ха-

герстрему не существует эффективной право-

вой власти или закона, если нормы конституции не 

мыслятся как связующие простых людей, и власть 

не действует в соответствии с ними. Таким обра-

зом, взгляд Хагерстрома на верховенство права суть 

дескриптивный, научный взгляд, ничего не пред-

писывающий и не содержащий этической доктрины. 

Харт, спустя 40 лет, просто подтвердил, что 

теория Остина, согласно которой право суть 

просто совокупность команд, неправильна. Более 

того, согласно Харту только существование пра-

вил – определяющих, кто имеет право отменять 

законы, которым подчиняется законодатель, ут-

верждающих, что закон имеет силу безотноси-

тельно к личной истории законодателя, отмечаю-

щих какие именно формы и ограниче ния наблю-

даются, и эти определенные декларации должны 

стать правом – может быть учтено для продол-

жительности власти, постоянства законов, пра-

вовых ограничений законодательной власти. Эти 

фундаментальные правила, как называет их Харт 

(Хагерстром называет их конституционными 

нормами или нормами осуществления власти) 

конституируют правило признания. Их сущест-

вование состоит в их бытии, воспринятом как об-

разцы поведения. Законодатели принимают 

и осознают их, когда вводят законы согласно 

этим правилам; так же действуют суды, приме-

няя законы в соответствии с этими правилами; 

так же действуют и специалисты, когда они ру-

ководят обычными гражданами на основе зако-

нов, введенных по этим правилам; так же посту-

пают и обычные граждане, которые согласны с по-

ведением законодателя, судов и специалистов**. 
 

(Перевод с английского С. И. Максимова и А. В. Стовбы) 

 

Е. Паттаро 

РЕАЛІСТСЬКИЙ  ПІДХІД  ДО  ОБ’ЕКТИВНОСТІ  НОРМ  І  ПРАВА 
 

Інтерпретація концепції реальності, чи об’єктивності, права одного із засновників скандинавсь-

кого реалізму Акселя Хагерстрома (1868-1939). Хагерстром заперечував об’єктивність права, оскі-

льки належне, за його думкою, це обмеження поведінки, воно не може бути змістом, а тому і реальністю, 

чи визначеністю, цієї поведінки. На відміну від нього Е. Паттаро вважає, що реальність права як світа на-

лежного є реальність в абстракції, тобто дещо, що мислиться нами як присутнє у поведінці.  

E. Pattaro 
 

A REALIST  APPROACH  TO  THE  OBJECTIVITY  OF  NORMS  AND  LAW 

There is an interpretation Axel Hägerström’s (1868-1939) conception of reality, or objectivity of law. Hägerström 

denied an objectivity of law, because realm of ought, by his mean, it is a limitation of behaviour, it cannot to be the 

content, and so to be a reality, or determinacy of this behaviour. In contrast to him, E. Pattaro considers, that reality of 

law as a world of ought is a reality in abstraction, something which we think as existing in behaviour. Translation into 

Russian of paper: Enrico Pattaro. A Realist Approach to the Objectivity of Norms and Law // Association. Journal for 

Legal and Social Theory. - Voiume 7. - 2003. Number 1. - P. 129-144.   

_____________________ 
* Hägerström, Inquiries, pp. 28-35; cf. Hägeström (1963). 

Rätten och staten. Ed. By M. Fries. Stockholm, pp. 120 ff. 

** Hart, The Concept of Law, pp. 50 ff., 60 ff., 97 ff. Cf. 

Pattaro, Il realismo giuridico scandinavo, pp. 178-200. 

Даже Харт с самых первых страниц «Концепции пра-

ва», отмечает серьезный вклад упсальской школы 

в анализ понятий нормы и должного. Эта связь заклю-

чается в следующем: он сделал обзор «Исследований» 

Хагерстрома в 1955 году (в журнале «Philosophy») и в 

1959 году опубликовал статью «Скандинавский реа-

лизм» в “Cambridge law Journal”. 
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БУТТЯ  ПРАВА  У  ПРАВОВІЙ  СИТУАЦІЇ   

ЯК  ОНТОЛОГІЧНА  ЗАСАДА  ВЕРХОВЕНСТВА  ПРАВА 
 

Епоха, в яку існує сучасне українське суспіль-

ство, характеризується надзвичайним розмаїттям 

моральних, культурних, релігійних, політичних 

та інших поглядів. На території України водно-

час поряд існують люди багатьох національнос-

тей, які разом складають український народ.  

Але, незважаючи на таке розмаїття, існує пе-

вна нормативна система, яка є в рівній мірі 

обов’язковою для всіх. Це право. Закріплення 

в Конституції України принципу верховенства пра-

ва (ст. 8) означає, що саме право є тим “клеєм”, 

який єднає суспільство у цілісність. Адже, як вказує 

австрійський філософ Ф. Хайєк, будь-яке суспільс-

тво існує лише завдяки дотриманню його членами 

якихось загальних норм, які є обов’язко-вими для 

всіх незалежно від світоглядних відмінностей 

[16, с. 106]. 

В той же час на рівні правового життя, вини-

кають певні проблеми. Якщо для будь-якого су-

дді зрозумілим є принцип верховенства закону, 

то конституційна засада верховенства права ви-

кликає запитання: чи означає цей принцип, що 

суддя при вирішенні конкретної справи може 

знехтувати чинним законом, визнавши його не-

правовим і застосувавши безпосередньо норму 

права? І якщо не з закону, то яким чином в та-

кому випадку суддя може довідатися про зміст 

права, що є відмінним від позитивного законо-

давства? Адже лише чітка відповідь на ці запи-

тання дозволить відрізнити свавілля окремих 

осіб від дійсно правових рішень. 

Слід вказати, що проблема верховенства пра-

ва та його співвідношення з верховенством зако-

ну не має належної наукової розробки. Такі ві-

домі українські вчені-конституціоналісти як 

Ю. М. Тодика та В. В. Копейчиков, окреслюючи 

проблемне поле сучасної української правової 

науки, у своїх працях або майже зовсім не звер-

тають уваги на це питання [14, c. 55], або взагалі 

не бачать проблеми, ототожнюючи верховенство 

права і закону [11, c. 33]. Про ухилення від тео-

ретичного осмислення засади верховенства пра-

ва згадує і вітчизняний правознавець С. Го-

ловатий, який скаржиться на брак ґрунтовного 

дослідження цього конституційного принципу 

в межах української науки та критикує праг-

нення деяких сучасних вчених звести верховенство 

права до верховенства закону [4, c. 105, 112, 113].  

Саме вищевказаними чинниками (світогляд-

ним різноманіттям українського суспільства, по-

требою у наповненні реальним змістом консти-

туційної засади верховенства права) і обумовлю-

ється актуальність теми буття права для нашої 

сучасності. Як зазначає відомий теоретик права 

М. Козюбра, із закріпленням у Конституції Укра-

їни принципу верховенства права проблема спів-

відношення принципів верховенства закону 

і верховенства права із “академічно-кабінетної” 

перетворилася у прикладну, оскільки перейшла 

у площину реалізації норм Конституції [7, c. 85]. 

Але необхідно наголосити, що відмінний від 

верховенства закону принцип верховенства пра-

ва можна перетворити у дійсність лише від-

повівши на наступне питання: яким чином право 

може існувати поза законом і як таке право стає 

відомим людині?  

Питання про буття права є одним з так званих 

“вічних питань” правової філософії. Німецький 

філософ права А. Кауфман вказує, що одне 

з найстаріших філософських висловлювань – 

давньогрецького філософа Анаксімандра: “Все 

що існує, існує у певному порядку”, стосується 

права та його взаємовідносин з буттям [21, с. 131].  

Варіанти вирішення проблеми існування пра-

ва також надзвичайно різноманітні. В залежності 

від шкіл та епох право трактувалось як номос, 

якій базувався на космічному логосі (Геракліт), 

витвір Божої волі (Августін, Ф. Аквінський), ідеї, 

іманентні людському розуму (Т. Гоббс, Дж. Локк, 

І. Кант), об’єктивна ідея права як ступінь розвитку 

Абсолютного Духу (Г. В. Ф. Гегель). У ХIX ст. над-

звичайної популярності набула школа правового 

позитивізму, яка ототожнювала буття права і за-

кона (Дж. Остін). Далі його ідеї були розроблені 

Г. Кельзеном та Х. Л. А. Хартом.  

Але саме у ХХ ст. було звернуто увагу на те, 

що буття права є ніби розщепленим: з одного 

боку воно є відокремленим від суб’єкта об’єктом 

пізнання (логос, Божа воля, законодавство), а з 

іншого – суб’єктивним змістом свідомості (апрі-
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орні правові ідеї). Отже, буття права було погли-

нуто тією прірвою, яка існувала між трансценде-

нтними правовими феноменами та трансценден-

тальними правовими конструкціями. Ліквідувати 

цю прірву за допомогою класичної філософської 

методології, яка поділяла цілісний світ на 

“суб’єкт” та “об’єкт”, виявилося неможливим.  

Тому з середини ХХ ст. у праві почали акти-

вно використовувати здобутки феноменології, 

екзистенціалізму, герменевтики, фундаменталь-

ної онтології. За допомогою методологічних за-

собів новітніх філософій правознавці намага-

лися, по-перше, подолати “відчуження” права від 

людини, і, по-друге, звільнитися від свавілля 

у правовому житті. 

Відтак філософія права у середині ХХ ст. пе-

режила своєрідний “онтологічний поворот”, ко-

ли питання про існування права повернулося 

у центр уваги філософів. Серед представників за-

хідної правової філософії ХХ ст., яки займалися 

проблемами буття права, можна згадати А. Кау-

фмана, Дж. Кона, В. Майхофера, Е. Фехнера, 

В. Хемріка та багато інших [18; 19; 20; 21; 22; 

23; 24]. Звертає на себе увагу, що загальною ри-

сою, притаманною підходам вищевказаних пра-

вознавців є те, що вони розглядають буття права 

не взагалі, а у зв’язку з конкретною ситуацією.  

Відповідно до поглядів зазначених філософів 

навряд чи можна погодитись з тим, що право іс-

нує у свідомості чи у законах. У свідомості міс-

титься ідея права, яка може бути забута чи спро-

стована, у законі – владний припис, який у дійс-

ності може і не виконуватися. Буття права має 

місце у конкретній ситуації. Так, швейцарський 

екзистенціаліст Дж. Кон називає ситуацію “вла-

сною домівкою права” (вочевидь, по аналогії 

з мовою як “домівкою буття” у М. Гайдеггера) 

[18, с. 31]. Німецький філософ А. Кауфман вва-

жає, що право є не що інше, як зв’язок, відно-

сини між нормою та конкретною ситуацією [22, 

с. 112]. У англо-американського правознавця 

В. Хемріка право є “підручним засобом”, який 

застосовується при розв’язанні конкретних пра-

вових ситуацій [20, с. 121]. Український філософ 

права С. І. Максимов наголошує, що хоча логі-

чно первісною є ідея права, онтологічно первісно 

право у конкретній ситуації [9, с. 187]. 

Ця конкретна життєва ситуація, яку розв’язує 

право, є його онтологічним підґрунтям. Без того 

простору відносин, які потребують правового 

впорядкування, будь-яке право є правилами 

“Утопії”, (у перекладі з грецької – “Нідеї”) 

Т. Мора, які співвідносилися не з правопоряд-

ком, а з вигаданим ідеальним світом.  

Але право ніколи не існує як чиста ідея, сут-

ність, яка немовби “парить” у якомусь просторі. 

Онтологічно ідея права завжди пов’язана з існу-

ванням у світі, в якому на основі права створю-

ється правопорядок, і розглядати буття права не 

беручи до уваги його зв’язків з цим правопоряд-

ком утопічно у найточнішому сенсі цього слова. 

Саме тому, осягання існування права можливо 

лише за умови одночасного врахування умов йо-

го буття у світі. Право не існує десь у пустоті, 

але завжди впорядковує простір відносин поміж 

людьми. Отже, буття права має місце у світі по-

між особами. У цьому полягає основна відмін-

ність існування права від його ідеї, яка існує як 

“чиста ідея” у свідомості трансцендентального 

суб’єкта безвідносно до якогось правопорядку. 

Але тут слід знову згадати ті питання, які ми 

ставили вище: як відмінне від закону право стає 

відомим людям, до того ж таким чином, що на 

підставі цього знання вони мають змогу виро-

бити спільну думку щодо вирішення конкретних 

проблем, розв’язання певних ситуацій? У працях 

вищевказаних філософів ми не можемо знайти 

відповіді на це запитання. Разом з тим воно є ак-

туальним і потребує вирішення. 

Як писав С. І. Максимов, ми знайомимося 

з правом як люди, до того, як стикаємося з ним 

в якості громадян. Право є часткою нашого буття 

як людських істот [9, с. 250]. Отже, метою цієї 

статті є висвітлення того, яким чином право мо-

же стати доступним для людей поза межами по-

зитивного закону.  

Для досягнення поставленої мети необхідна 

адекватна методологія. Оскільки ми не ототож-

нюємо буття права із законом, методологічні за-

соби теорії права не можуть бути застосовані. 

Тому в пошуках буття права та способів його 

даності людині ми маємо звернутися до філосо-

фії. Але це зовсім не означає відвертання від 

конкретних проблем. Будь-яка юриспруденція 

має за підґрунтя певну філософію, незважаючи 

на те, усвідомлює вона це, чи ні [12, с. 7]. Ві-

домо, що за радянських часів це був марксизм, 

на якому ґрунтувалася вся юридична теорія. Але 

марксизм, як і будь-яка інша філософія, має вла-

сні межі застосування, задані власне, самою по-

становкою проблеми. В центрі уваги ані Маркса, 

ані інших філософів до ХХ ст. (за виключенням 

деяких давньогрецьких мислителів) не знаходи-

лася проблема буття.  
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У філософії ХХ ст., яка характеризується по-

силенням інтересу до онтологічних проблем, 

найґрунтовнішу спробу осмислити буття зробив 

німецький філософ М. Гайдеггер. З цією метою 

він розробив власну оригінальну філософію, яка 

дістала назву фундаментальної онтології.  

Методологія фундаментальної онтології 

М. Гайдеггера включає в себе 4 етапи: феноме-

нологічна редукція, феноменологічна конструк-

ція, герменевтика, деструкція. Коротко їх зміст 

полягає у наступному. 

1) Як відомо, “редукція” означає “повертання, 

поновлення”. Оскільки М. Гайдеггер принци-

пово розрізняє суще та буття, редукції підлягає 

суще задля того, щоб повернутися до його буття. 

Так, наприклад, договори, закони, правові відно-

сини є різновидами правового сущого. Але їх 

буття як феноменів права єдине. Повертаючи 

увагу від феномену як сущого, ми досягаємо йо-

го буття.  

2) На другому етапі (феноменологічної конс-

трукції) існування феномену, яке стало нам до-

ступним через редукцію, певним чином впоряд-

ковується, конструюється. Буття як таке транс-

формується у певний спосіб (модус) буття. Так, 

спосіб буття закону відрізняється від модусу іс-

нування правовідносин чи суб’єкта права. 

3) Третій етап фундаментально-онтологічного 

дослідження (герменевтика) полягає у інтерпре-

тації існування феномену задля виявлення його 

смислу. Оскільки для того, щоб витлумачити 

феномен, його необхідно зрозуміти, а для розу-

міння необхідне тлумачення, ми входимо у зна-

мените “герменевтичне коло”. Як зазначає М. Гай-

деггер, герменевтичне коло не має нічого спільного 

із порочним “логічним колом”, бо це є не логі-

чна, а онтологічна структура, яка характеризує 

спосіб нашого буття-з-іншими [15, с. 153]. За 

словами Г.-Г. Гадамера герменевтичне коло на 

відміну від логічного є не помилкою у аргумен-

тації, а описом структури розуміння феномену [3, с. 

296]. Способом входження в коло є існування лю-

дини справжнім буттям. 

4) Четвертий етап – деструкція, не наслідує 

попередні, а супроводжує їх. Завданням деструк-

ції є знищення сталих поглядів, які заважають 

осягати буття з нього самого, а нав’язують вже 

готові схеми розуміння, сковуючи мислення до-

гмами та стереотипами. При цьому, вказує 

М. Гайдеггер, деструкція не несе в собі сліпої боро-

тьби з традицією, а лише намагається вказати, що 

будь-яка теорія має власні рамки, задані самим спо-

собом постановки проблеми [15, с. 22-23]. 

За допомогою вищевказаної методології ми 

спробуємо віднайти онтологічну структуру права 

з тим, щоб подалі висвітлити ті модуси буття 

людини, в яких право стає їй доступним. На на-

шу думку, це дозволить наповнити реальним 

змістом принцип верховенства права та показати 

можливості осмислення конкретної ситуації на 

основі права. 

Зважаючи на розмаїття поглядів щодо буття 

права, існує величезний ризик заплутатись в них. 

Право як суще це і ідеї, і закони, і відносини, 

а також багато що інше. При цьому саме по собі 

існування права залишається скритим. Шляхом 

до феномену М. Гайдеггер називає мову. Буття 

може висвітлитися у мові. Спробуємо розгля-

нути, які значення це слово (“право”) має у мові 

щоб досягти буття права.  

Розглядаючи семантику цього слова слід за-

уважити, що у відомому словнику В. Даля воно 

має три основні значення [5, c. 377-380]. Перше 

з них – це право як влада, реальна здатність щось 

зробити, впливати на людей та події. Так, напри-

клад, “Я маю право...” означає, що я маю змогу 

щось зробити, вчинювати певні дії, а у випадку 

перешкоджання мені можу вимагати припинення 

таких вчинків. Це значення існує окрім російсь-

кої та української в англійській, німецькій, фра-

нцузькій мовах (“I have a right”, “Ich habe das 

Recht”, J`ai droit).  

Другим значенням слова “право” є правда, іс-

тина. Визначальною рисою при цьому є те, що 

правда права є не абстрактною істиною, а право-

тою конкретної людини у конкретній ситуації. 

Адже правим взагалі чи назавжди бути немож-

ливо. Те саме свідчить нам і мова. Наприклад: 

“Ти правий”, “You are right” чи “Du bist recht” 

(дослівно: “ти є право”).  

Третім смисловим відтінком терміну “право” 

є позначення певного напрямку (право-ліво, 

right-left, Recht-Link). Звертає на себе увагу, що 

це не будь-який, але вірний напрямок, вибір яко-

го завжди допомагає досягти поставленої мети. 

“Направо” йдуть герої казок, минаючи тим са-

мим невідпорної загибелі. Знання вірного на-

прямку допомагає орієнтуватися людині у прос-

торі, тим самим імпліцитно впорядковуючи його. 

Слід зауважити, що терміну “право”, взятому 

у будь-якому з його трьох вищенаведених зна-

чень, одночасно іманентно приналежні й інші 

два. Так, права людина – це та, яка володіє істи-

ною, і на підставі цього “має право”, реальну 

здатність щось робити, рухати справи у вірному 

“напрямку”. “Право” – це водночас і істина, 
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і влада, яку дарує знання цієї істини, і напрямок, 

в якому слід йти задля її досягання. Це вірно не 

лише для російської чи української, але і для ан-

глійської, німецької, французької мов, що вказує на 

універсальний характер виокремлених значень. 

З огляду на вищевикладене доцільно припус-

тити, що онтологічний устрій (структуру буття) 

права виражають три його фундаментальні риси. 

По-перше, це дієвість права, його влада, можли-

вість впливати на людей та події. По-друге це його 

істинність. Третьою рисою є спрямованість права. 

Право у своєму бутті завжди має певну “інтенцію”, 

воно завжди спрямоване на той світ, який належить 

впорядкувати. Отже право існує як таке, що (1) 

правдиво (2) спрямовано (3) править. 

Ці три риси не є окремими модусами буття 

права, але в своїй сукупності складають його он-

тологічну структуру. На відміну від структури 

права як сущого, яка характеризує зв’язки між 

його відокремленими елементами, риси буття 

права не можуть бути розглянути окремо, збері-

гаючи свій сенс лише у сукупності. На це вказує 

і вищенаведена іманентна спільна змістовна на-

повненість цих термінів. Насправді, як зазначав 

Г. Кельзен, та норма, яка фактично не викону-

ється (“не править” – О.С.) не є правом. Те пра-

во, що не є істинним, теж насправді не є правом: 

як показує історія, жодне суспільство не може 

довго існувати під владою несправедливого пра-

ва. Так само не є правом і те, що не спрямоване 

на конкретний світ з метою його впорядкування, 

а являє собою абстрактні роздуми. Таке право 

є безглуздим, бо у дійсності не існує жодної кон-

кретної ситуації, яку б було можливо осмислити 

за допомогою такого “абстрактного” права.  

Аксіомою екзистенціально-герменевтичної та 

феноменологічної правової філософії є те, що 

право отримує свій сенс лише у співвідношенні 

з конкретним випадком. Як стверджує Г.-Г. Гада-

мер, юрист осягає зміст закону з точки зору кон-

кретного випадку і заради нього, а сенс закону 

конкретизується завдяки усім випадкам його за-

стосування [2, c. 302]. За словами А. Кауфмана, 

ми не знаємо що означає право, перш ніж отри-

маємо знання про справу, а правовий характер 

справи розкривається лише через закон [22, c. 

114]. Російський правознавець І. Л. Честнов теж 

вказує, що сенс закону виявляється лише 

у зв’язку з конкретною ситуацією [17, c. 144]. 

Але вірне і інше: певні ситуації теж отримують 

свій смисл з права, без якого вони принципово 

не можуть бути осмислені. Як пише український 

філософ права А. А. Козловський, кожна ситуа-

ція диктує, нав’язує суворо визначений спосіб 

поведінки, неприйняття якого загрожує небезпе-

кою небуття. Той, хто не приймає правил цього 

світу, світом знищується. Тому світ – це право 

і правила цього світу. Буття – це право буття. 

Буття – це право, а право і є буття [6, c. 202-203].  

З приведеного вислову чітко видно, що під 

осмисленням ситуації на засадах права в жод-

ному разі не мається на увазі абстрактного “тео-

ретичного” осмислення “суб’єктом” певного 

“об’єкту”. Навпаки: людина, яка намагається 

осягнути власне становище за допомогою права, 

є не байдужим спостерігачем, а її учасником, 

доля і навіть життя якого часто-густо залежить 

від прийнятого на основі права рішення. Для та-

кої людини за словами Ж.-П. Сартра процес пі-

знання неможливо відокремити від процесу жит-

тєдіяльності. Прикладом у даному випадку може 

слугувати не лише особа, яка бере участь у пев-

ній юридичній справі, але й філософ права, який 

в ході реалізації особистого проекту осягає певні 

правові проблеми, тим самим здійснюючи власне 

прагнення до справжнього буття – екзистенції.  

Звідсіля ми мусимо перейти до третього (гер-

меневтичного) етапу розробки поставленої мети. 

Людина, яка намагається осягнути ситуацію за 

допомогою права, завжди вже знаходиться 

у герменевтичному колі: вона мусить інтерпре-

тувати право, щоб зрозуміти ситуацію і розу-

міти право, щоб інтерпретувати власне поло-

ження. Слід нагадати, що під розумінням 

М. Гайдеггер має на увазі не абстрактні мірку-

вання, а фундаментальний модус буття людини 

у світі. Більш повно про це буде сказано далі. 

Суто логічні міркування у даному випадку без-

силі. М. Гайдеггер робить акцент на тому, що 

у герменевтичне коло слід правильно увійти. 

Лише в такому випадку людина зможе осягнути 

право, а на його підставі – правову ситуацію. 

Можна припустити, що правильним засобом 

входження у герменевтичне коло є існування 

людини у модусі справжності. Як відомо з екзис-

тенціальної філософії (Ж.-П. Сартр, А. Камю), 

людина може існувати справжньо, чи несправж-

ньо. М. Гайдеггер додає, що у другому випадку 

людини взагалі не існує: є так званий «Das Man» 

– “люди”, які приписують буденності спосіб бут-

тя. “Їх “хто” не “цей” і не “той” усі разом, і ніхто 

окремо”. “Хто” тут невизначеного роду, “люди” 

[15, c. 126]. Отже для тих, хто існує як «Das 

Man», можливості власного розуміння ситуації, 

у якій перебуває людина, закриті. Такі індивіди 
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отримують вже готову картину світу від “лю-

дей”, орієнтуються на те, що “кажуть люди”.  

На відміну від «Das Man» людина, яка існує 

по справжньому, має можливість дістатися влас-

ного смислу ситуації, в якій вона перебуває. Се-

ред фундаментальних модусів людського буття 

М. Гайдеггер називає три: розташування, розу-

міння, та промова (“Rede”, яку не слід плутати 

з мовою: “Sprache”).  

“Розташування” за Гайдеггером означає те, 

що у сумісному бутті-з-іншими ми займаємо що-

до Інших певне становище. Його не слід плутати 

з “соціальним місцем” людини у суспільстві. 

“Розташування” покликане вказати на той факт, 

що людина завжди існує у певному просторі, 

утвореному відносинами з іншими людьми (мо-

ва, звичайно, йде не про фізичний, а про бут-

тєвий простір). У цьому специфічному “місці” 

людина може бути “зачеплена” Іншими і сама 

“зачіпати” когось. Онтично цей феномен є не що 

інше як “настрій”, “налаштованість” [15, c. 134]. 

М. Гайдеггер стверджує, що онтологічним фун-

даментом налаштованості саме і є “розташова-

ність”. Будучи завжди вже “розташованими”, 

займаючи власну позицію у світі, ми можемо за-

вдяки цьому сприймати певні явища і адекватно 

себе вести.  

Як “розташування” не є фізичним явищем, так 

і розуміння – не “чистий” інтелектуальний про-

цес. “Розуміння” за Гайдеггером теж означає фу-

ндаментальний спосіб буття з Іншими та буття-у-

світі [15, c. 143]. М. Гайдеггер характеризує ро-

зуміння як буття-до Іншого, спрямованість, пра-

налаштованість на зустріч з Іншим, завдяки якій 

можливе будь-яке спів-розуміння. Розташова-

ність та розуміння нерозривно пов’язані один 

з одним: розуміння завжди налаштоване, налаш-

тованість завжди є розуміючою – підкреслює 

М. Гайдеггер [15, c. 142]. 

“Розташованість” та “розуміння” в рівній мірі 

обумовлені промовою. Промова є артикуляцією 

зрозумілості і також є екзистенціалом – модусом 

буття Dasein [15, c. 161]. Артикулюючи щось 

людина одночасно осягає той феномен, який ар-

тикулюється. Те, що артикулюється, є смисл. 

Можливостями промови М. Гайдеггер називає 

мовчання та слухання: в них також може бути 

експлікований смисл феномену (згадаймо латин-

ське “cum tacent clamant”) [15, c. 161].  

Отже, щоб відповісти на питання, яким чином 

людині стає доступним право поза позитивним 

законом, слід віднайти ті модуси розташовано-

сті, розуміння та промови, в яких мусить існу-

вати людина для розкриття буття права. Буття 

права було описане через три його риси – спря-

мованість, правлячість, правдивість. 

Правова людина (людина як носій та верши-

тель права) завжди розташована щодо Інших як 

жива та вільна. Мертва людина – вже не суб’єкт, 

а об’єкт права. Невільна людина теж немовби 

викинута з правового простору: її вчинки не ма-

ють правового значення. Така людина є принци-

пово неосудною (згадаємо правове становище 

раба). Людина, яка позбавлена свободи, не має 

можливості на щось впливати. Право, як можли-

вість вчинити діяння, яке б мало правове зна-

чення, для неї закрите.  

Звідси можна припустити, що свобода саме і є 

тим способом розташованості, в якому людині 

відкривається право як правляче. Вочевидь, ли-

ше вільна людина може користуватися своїми 

правами, впливаючи на людей, події, процеси 

і, таким чином, здійснювати владу права. Незале-

жна від людини влада права проявляється у да-

ному випадку ще й у тому, що людина може ко-

ристуватися правами лише тоді, коли вона не 

поводить себе свавільно, а підкоряється владі 

права. В іншому разі людина завжди ризикує 

в свою чергу перетворитися на “об’єкт” чиїхось 

неправових зазіхань і відтак, втратити право як 

вільну можливість вчинення власних дій. Отже, 

модусом розташованості, в якому людині досту-

пне право як правляче, є свобода. 

Як розташованість нерозривно пов’язана з ро-

зумінням, так і свобода корелює з відповідальні-

стю. Відповідати за свої вчинки може лише ві-

льна людина. Відповідальність означає, що, іс-

нуючи як вільна, людина одночасно розуміє, що 

її вчинки призведуть до певних правових наслід-

ків: адже право завжди спрямоване на підтри-

мання конкретного правопорядку. Спрямова-

ність права доступна людині тоді, коли вона 

є відповідальною. Під відповідальністю як моду-

сом розуміння звичайно, не мається на увазі “чи-

ста інтелектуальна можливість” осягнення нас-

лідків власного вчинку. “Буття-відповідальним” 

є тим справжнім способом існування, коли лю-

дині у її бутті-з-Іншими одночасно розкритий 

той правопорядок, який уможливлює такі відно-

сини. Як приклад, згадаймо Кантівське “Поводь 

себе так, щоб максима твоєї поведінки...”. Су-

дити, чи може правило її вчинку слугувати зага-

льним правилом людина може лише тоді, коли во-

на вже розуміє ті умови, які роблять можливим 

співіснування людей: правопорядок у цілому.  
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Отже у модусах буття-вільною та буття-від-

повідальною людині стає доступним право як 

правляче та як спрямоване. Онтично це означає, 

що лише вільна та відповідальна людина може 

вчинювати дії, які б мали правове значення 

(впливали на конкретний правопорядок) та від-

повідати за них. Право, таким чином, існує не-

мовби “проміж” діянням людини та правопоряд-

ком, у межах якого це діяння вчинене. Але яка 

специфіка цього між-буття? 

Характер існування права в повній мірі роз-

кривається через його третю онтологічну рису – 

істинність. А. Кауфман наголошує, що право як 

відношення норми до випадку лише тоді є пра-

вом, коли воно істинне [22, c. 114]. Встановити 

правдиве відношення проміж діянням та право-

порядком означає визначити: чи порушує це ді-

яння правопорядок, чи ні, і якщо так, які нас-

лідки слід застосувати для відновлення поруше-

них можливостей людського співбуття? 

Вказане є накиданням онтологічного фунда-

менту феномену під назвою “справедливість”. 

У межах цієї роботи ми не розглядаємо “справе-

дливість” з аксиологічного погляду, тобто як 

правову цінність. Також не є нашим завданням 

осягання співвідношення таких понять як “фор-

мальна” та “змістовна”, “розподільча” чи “зрів-

нююча” справедливість.  

“Справедливість” є фундаментальним право-

вим феноменом. Його фундаментальність поля-

гає у тім, що метою будь-якої правової ситуації 

є встановлення справедливості. Справедливість 

нерозривно пов’язана з правовим осмисленням 

ситуації. З огляду на вище викладене (визна-

чення права, як існуючого проміж діянням та 

правопорядком) можна припустити, що справед-

ливість є явищем, яке виражає зв’язок між діян-

ням і правопорядком і означає встановлення між 

ними справедливої міри. 

Діяння може впливати на правопорядок як 

позитивно, так і негативно. У першому випадку 

застосування справедливої міри означає правове 

заохочення (премія, нагорода). У другому випа-

дку правопорядок порушується, відтак для його 

відновлення необхідно застосувати санкцію. При 

цьому слід пам’ятати, що санкція завжди пови-

нна бути співрозмірна правопорушенню. Інакше 

у правовій ситуації царює несправедливість, яка 

найчастіше являє собою явну невідповідність 

діяння і його правових наслідків. 

Ця правдива міра, істинне співвідношення 

між діянням та наслідками стає доступним лю-

дині через третій модус її існування – промову, 

яка у правовій ситуації є промовою справедливо-

сті. Метою будь-якої правової ситуації є вияв-

лення того, які ж справедливі наслідки діяння, 

вчиненого у цій ситуації. Справедливість у пра-

вовій ситуації, яка є правдивою мірою діяння до 

правопорядку, може існувати лише через мовну 

артикуляцію. Як писав стосовно судового про-

цесу французький філософ П. Рікер, суд є тим 

місцем, де слово права є вищим за насильство 

[13, c. 11]. В унісон йому звучить висловлювання 

грузинського філософа М. К. Мамардашвілі, якій 

вказує, що в будь-якому законі окрім його прямого 

змісту існує те, що можна назвати силою мови, яка 

полягає у тому, щоб назвати все власними іменами, 

артикулюючи існуюче, як воно є [10, c. 330].  

Саме правова мова – справедливість є єдиним 

шляхом правдивого осмислення ситуації, який 

може стати на заваді свавіллю влади. Яскравим 

прикладом цього феномену є адвокатура, яка не 

має владних повноважень, але, тим не менш, 

є ефективним інститутом сприяння відновленню 

справедливості. Як вказують російські правозна-

вці О. В. Воробйов, О. В. Поляков, Ю. В. Тихо-

нравов, первісна модель адвоката, пра-адвокат – 

це людина, яка запобігає словом несправедли-

вому насильству, а організована сукупність осіб, 

яка протистоїть несправедливому насильству 

словом – це адвокатура [1, c. 47]. Відповідно ще 

в більшій мірі сказане вірно для суддів, які не 

просто мають змогу бути почутими, а й мають 

владу творити справедливість. 

Отже, буття-справедливим як промова права 

є третім способом буття людини, в якому їй до-

ступне право. Артикулюючи істинне співвідно-

шення між діянням та правопорядком і встанов-

люючи в ході цієї експлікації відповідні діянню 

правові наслідки, людина здійснює справедли-

вість. Цей істинний спосіб буття людини у пра-

вовій ситуації полягає, насамперед, у тому, щоб 

називати речі власними іменами, артикулювати 

існуюче, як воно є (М. К. Мамардашвілі). У ін-

шому випадку в правовій ситуації буде царювати 

несправедливість, коли злочини будуть назива-

тися правомірними діями, а правомірні діяння – 

правопорушеннями, і справедлива міра між вчи-

нками та їх наслідками буде невідпорно загублена. 

 Отже, трьома модусами буття людини, у яких 

їй доступне буття права поза позитивним зако-

ном, є буття-вільним, буття-відповідальним, бут-

тя-справедливим. Існуючи як вільна, людина 

осягає правлячий характер власних вчинків. 

У бутті-відповідальною відкриті наслідки таких 

вчинків як для самої людини, так і для правопо-
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рядку в цілому. Мовна артикуляція істинного, 

справедливого співвідношення між дією та її 

правовими наслідками можлива у третьому способі 

справжнього існування – бутті-справедливим. 

Три вказані модуси справжнього буття право-

вої людини складають екзистенціальну основу 

експлікації сенсу правової ситуації. Смисл пра-

вової ситуації є доступним індивіду лише у тому 

випадку, коли він існує у ній по-справжньому. 

Для тих же, чиє буття є несправжнім, шлях до 

ситуації є зачиненим. Сказане не означає, що 

правова ситуація є певним “місцем для обраних”. 

Навпаки, людина сама обирає, чи вистачить в неї 

рішучості повстати перед справжньою сутністю 

того становища, в якому вона існує, чи істина кар-

тина того, що відбувається, буде прихована від неї 

думками і судженнями “людей” (“Das Man”).  

Право, яке існує як правдиво-спрямоване-пра-

вляче, та людина, яка є як вільно-відповідально-

справедлива, разом складають онтологічно-екзи-

стенціальне підґрунтя осмислення правової си-

туації. Згадаємо, що герменевтичне коло право-

вої ситуації, в якому тлумачиться її сенс, складає 

конкретне діяння та правопорядок у цілому. 

Увійти в це коло стає можливим завдяки існу-

ванню у модусі справжнього буття, в якому лю-

дині відкрите право. Діяння розкрито людині 

через буття-вільним, правопорядок – через буття-

відповідальним, зв’язок між ними як справед-

лива міра встановлюється шляхом правової про-

мови – у бутті-справедливим. 

Таким чином, у кожній окремій життєвій си-

туації на фундаменті права інтерпретується 

діяння з погляду того, як воно відноситься до 

правопорядку. Це розуміння корелює з розумін-

ням правопорядку. Здійснення такої “розуміючої 

інтерпретації” робить можливою мовну артику-

ляцію справедливої міри між діянням та його 

правовими наслідками, і осмислення ситуації в ці-

лому. Це і є герменевтика смислу правової ситуації. 

Отже можна припустити, що суддя, який дій-

шов висновку про несправедливість певного за-

кону, виходячи з конституційного принципу вер-

ховенства права, не повинен застосовувати для 

розв’язання справи цей закон. Під несправедли-

вістю у даному разі слід розуміти такий стан ре-

чей, коли наслідки діяння, зазначені у законі, 

є явно невідповідними впливу цього діяння на 

правопорядок (наприклад, застарілий закон). 

В даному разі суддя мусить безпосередньо засто-

сувати право, визначивши такі наслідки для ско-

єного діяння, які б дозволили відновити пору-

шенні умови людського співіснування, і (або) 

зміцнити правопорядок у цілому. Лише в такому 

випадку принцип верховенства права буде напо-

внений реальним змістом, а вимога ст. 8 Консти-

туції України про пряму дію її норм – втілена 

у життя. Серед гарантій проти судових помилок 

та зловживань принципом верховенства права 

можна назвати право на оскарження судового рі-

шення у суді вищої інстанції (Як варіант – без-

посереднє застосування суддею норми права як 

підстава для обов’язкового розгляду такої справи 

Верховним Судом чи судом присяжних).  

Зроблені спроби розвідки феноменів права, 

правової ситуації, буття людини у правовій ситу-

ації дозволили дійти наступних висновків. 

1) Буття права у правовій ситуації є онтологі-

чним підґрунтям конституційного принципу вер-

ховенства права. 

2) Експлікація смислу та онтологічного уст-

рою права можливе завдяки фундаментально-

онтологічній методології. 

3) Право існує лише в конкретній ситуації та 

має сенс лише у співвідношенні з певним право-

порядком. 

4) Людина може осмислити правову ситуацію 

безпосередньо на основі права лише у тому ви-

падку, коли вона існує в цій ситуації в модусі 

справжності. 

5) Онтологічно-екзистенціальною основою 

для тлумачення правової ситуації є герменевти-

чне коло між конкретним діянням та його право-

вими наслідками, між правовою ситуацією та 

правопорядком в цілому. 

Насамкінець слід відзначити, що викладена 

у цій статті точка зору в жодному разі не є кінце-

вою відповіддю на порушенні у статті проблеми. 

Ця робота є лише спробою звернути увагу право-

знавців на певний напрямок філософсько-право-

вих розвідок, якій здається автору перспектив-

ним для подальшої поглибленої розробки.  
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дусы подлинного бытия человека в правовой ситуации. Кроме того, в исследовании затрагиваются про-

блемы правопорядка, герменевтического круга в праве, справедливости, свободы и ответственности. 
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ples. In order to reach this aim, author clarifies ontological structure of law and modes of human true exis-
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ГНОСЕОЛОГІЧНІ  ПРИНЦИПИ  ПРАВА 
 

 
 

1. Є Пізнання – є Право, немає Пізнання – не-

має й Права.  

2. Право може виникати, існувати, реалізову-

ватися й відмирати тільки завдяки і у формі Пі-

знання.  

3. Пізнання пронизує всi елементи процесів 

правоутворення, правотворчості й правореалiзацiї, 

складає саму їх сутність. 

4. Право без пізнання переростає в безправ’я. 

5. Відсутність або свідома стагнація пізнава-

льних процесів у праві автоматично веде до не-

правових рішень і гносеологічно зумовленого 

безправ’я. 

6. Праву, щоб бути справедливим, неминуче 

необхідно бути істинним, а отже, пізнавальним, 

гносеологічним. 

7. Механізм, що забезпечує справедливість 

норми, а саму справедливість робить норматив-

ною, це – процес пізнання. 

8. Істинність є головним принципом поєд-

нання нормативності та справедливості.  

9. Справедливість не може бути хибною, іс-

тина ж не може бути ненормативною. 

10. Неефективність – це результат певної не-

допізнаваності норм, це свідчення їх негносеоло-

гічності.  

11. Хибність норми зумовлює її неефектив-

ність. Несправедливість норми є опосередкова-

ним критерієм її неістинності.  

12. Зумовленість справедливості пізнанням 

з необхідністю породжує проблему гносеологіч-

ного обґрунтування права як такого, що має за 

основну свою мету втілення в суспільні відно-

сини ідеалів справедливості. 

13. Функція розкриває сутність, сутнісну зале-

жність. Універсальність, інтенсивність пізнавальної 

функції права свідчить про пізнавальну сутність, 

гносеологічну природу права. 

14. Гносеологія права – самостійна філософ-

сько-правова наука, яка саме й покликана роз-

крити пізнавальну природу права, виявити зако-

номірності правового пізнання як необхідної 

умови функціонування самого права. 

15. Будь-який метод права чи правова методо-

логія як система методів мають бути онотологі-

чно й гносеологічно обґрунтованим: інша онто-

логія – інша й методологія права. 

Примітка: Навіть у межах тільки однієї пози-

тивістської парадигми, наприклад, методи ана-

лізу, що використовуються класичним юридич-

ним позитивізмом, кельзенівським нормативіз-

мом та аналітичною юриспруденцією, істотно 

різняться між собою в силу прийнятих ними 

принципово відмінних онтологічних (закон, но-

рма, мова) засад. 

16. Метою гносеології права є експлікація он-

тологічних засад правового методу як імплікації 

його евристичного потенціалу. 

17. Гносеологія постає єднальним ланцюжком 

між певною правовою теорією, її методом та фу-

ндаментальними філософсько-онтологічними заса-

дами, на яких вони ґрунтуються. 

18. Без гносеологічної експертизи будь-який 

пізнавальний метод “зависає в повітрі”, його пі-

знавальні межі реально не визначені, а отже, 

адекватне й ефективне використання його стає 

проблематичним. 

19. Правова норма, будучи пiзнавальним резуль-

татом, водночас слугує критерiєм оцінки соціалі-зо-

ваної поведiнки суб'єкта, знаряддям оцiнювання її 

правомiрностi чи неправомiрностi і в такий спосіб 

реалiзує себе тiльки в динамiцi пiзнавально оцiночної 

активностi застосування права. 

20. Реципiєнт, щоб бути релевантним суб'єк-

том права має бути передусім гносеологiчним 

суб'єктом. Але гносеологiчним суб'єктом пови-

нен бути i законодавець, навiть бiльшою мірою, 

нiж реципiєнт. 

21. Гносеологічна точка зору в праві ототож-

нює його розвиток з напруженим пізнавальним 

процесом. 
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22. В гносеології права пізнання розуміється 

як фундаментальна, найістотніша риса права, 

з утратою якої воно стає дисфункціональним, не-

релевантним і неправовим. 

23. Вершини права – це завжди і вершини соціа-

льного пізнання, а видатні досягнення в пізнанні 

з необхідністю виражаються у правових формах. 

24. Право, щоб постійно прогресувати й адеква-

тно реалізовувати ідеали справедливості, повинно 

завжди бути пізнавальним правом, завжди функ-

ціонувати у формі правового пізнання. 

25. Зменшення пізнавальної активності права 

з необхідністю веде до зменшення його норма-

тивної регулятивності. 

26. Право існує, функціонує і прогресує як 

єдина гносеологічно-правова система. 

27. Особливості нації та національної психо-

логії завжди накладають свій відбиток на харак-

тер світобачення, способи пізнання світу і прак-

тичної активності в ньому, а в кінцевому підсу-

мку визначають характер її національно-правової 

системи. 

28. Національно-гносеологічний принцип пра-

ва: як психологічні особливості нації знаходять 

своє відображення в системі права, так і вона 

свідчить про найважливіші особливості нації, які 

не завжди очевидні. Як нація тлумачить своє 

право, так і право репрезентує свою націю. 

29. Соціально-гносеологічний принцип права. 

Пізнання і розвиток правовідносин неминуче зу-

мовлюється особливостями і закономірностями 

соціального розвитку суспільства. А процес пра-

вового пізнання і розвиток права сприятливо 

впливає на загальний прогрес економічних і со-

ціальних відносин. Взаємодія гносеологічно-

правового і соціально-історичного чинників тут 

двостороння, але не завжди позитивна і не зав-

жди рівномірна. Зміна характеру приписів пра-

вових інститутів може викликати негативні соці-

альні наслідки, а стагнація соціальних відносин 

не сприяє вдосконаленню правовідносин. З ін-

шого боку, у взаємодії соціально-історичного та 

пізнавально-правового факторів один з них може 

бути явно домінуючим. 

30. Історія права це значною мірою боротьба за 

писане право: з гносеологічного погляду воно не 

тільки дозволяє точно визначити певну правову но-

рму, але є і механізмом виявлення, тобто пізнання її 

смислу, структури, недоліків, відкриття прогалин 

у праві, є пізнавальним засобом його розвитку. 

31. Формула – результат, мета, а головне – меха-

нізм і мова розвитку права, тобто саме на ній скон-

центровуються усі пізнавальні процеси, пов`язані 

з правом. Юридична техніка, норми права, інсти-

тути, галузі й підгалузі, презумпції і принципи права 

– все це породження юридичної формули, її різнови-

дів і способів її функціонування 

Примітка: Те найбільш цінне, що римське 

право дало людству, пов`язане саме з юридич-

ними формулами, в яких у концентрованій формі 

виражено накопичений правовий досвід і які 

й сьогодні є найефективнішим гносеологічним 

засобом розвитку права.. 

32. Формула – це мова права, спосіб його існу-

вання і розвитку. Вона найбільш адекватно ви-

ражає логічну природу і структуру права, чудово 

показує, чому автентичним методом права є саме 

логіко-догматичний метод. Право не вичерпу-

ється формулою, але воно завжди намагається 

виразитись у формулі й відобразити у ній певні 

соціальні відносини як чіткі, ясні й однозначні 

правовідносини. Тому без формул, по суті, немає 

й права, залишається тільки абстрактна ідея 

справедливості, яка не має конкретних форм за-

стосування. Юридична формула – це концентра-

ція загальної ідеї права стосовно певного виду 

поведінки. Наука права розвивається формулами.  

33. Кодифікація – гносеологічний механізм 

внутрішнього саморозвитку права. 

34. Те, що пiзнається в правi, врешті-решт, 

i складає саме право, i навпаки, як розуміється 

право, те i пізнається в правi. 

35. Право завжди пiзнається як те, що вже вва-

жається правом. 

36. Потрібно зробити вибiр. Право – це завжди 

вибiр права. Водночас, як наслідок, вибiр мiж 

правом i неправом.  

37. Вiдповiдаючи на запитання, що пiзнається 

в правi, ми завжди робимо вибiр певної природи 

права. А оскiльки ми не маємо гарантiї щодо пра-

вильності зробленого вибору, то неминуче постає 

гносеологiчне питання щодо самого характеру ви-

бору, питання про те, як робиться вибiр взагалi. 

38. Нацiя теж вибирає право, результатом цьо-

го вибору є національно-правова система. 

39. Право не тiльки історично-релятивне, воно 

також історично-абсолютне. 

40. Абсолютне в правi складає предмет онтологiї 

права, вiдносне – предмет гносеологiї права. Гно-

сеологiя з’ясовує, як когнiтивнi, національно-пси-

хологiчнi, соціально-iсторичнi коефiцiєнти права 

трансформують абсолютне право i задають право 

реальне. 

41. Право iснує як пізнання, тому i пізнається 

в правi саме право як пiзнання. Пізнання в правi 

i є саме право. 
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42. Право – це завжди iнтелектуальна напруга, 

максимальна духовна концентрацiя всiх учасникiв 

правової ситуації. Ступiнь iнтелектуальної напруги 

i духовної концентрацiї є показником характеру на-

явностi права загалом і в конкретнiй ситуацiї зок-

рема. Тільки право як духовна концентрація може 

забезпечити адекватне, справедливе розв’язання 

спору про право. Право є дух й iнтелект. Право 

є концентрація духу й інтелектуальна напруга. Де їх 

немає, де дiють iнтереси, хитрiсть, сила, лицемiрство 

i демагогiя, там немає права. 

43. Право є дух, i його предметом може бути 

тільки людина як духовна цiннiсть, як са-

моцiннiсть. Сила й інтереси перетворюють лю-

дину на засіб, i тому вони не є право. 

44. Автентичне право може існувати тільки 

у формі пізнання, пізнання ж постає найрелевант-

нішою формою існування права.  

45. Право приймається суспiльством тою мiрою, 

якою воно забезпечує справедливiсть. Справед-

ливiсть же воно забезпечує настiльки, наскiльки йо-

му вiдкрита iстина, наскiльки воно пiзнавальне i пі-

знаване, наскiльки воно є пiзнанням. 

46. Гносеологічно-правова динамiка суспільс-

тва – це динамiка “мати” i “бути”. Право отото-

жнюється з “мати”, мати право “мати”, коли на-

справдi воно покликане дати змогу “бути”. “Ма-

ти, щоб бути” давно вже поглинуте принципом 

“бути, щоб мати”. 

47. Право це завжди боротьба за право (Р. Іє-

ринг). А основною формою боротьби за право 

є пiзнання: пiзнання дає iстину, iстина зумовлює 

справедливiсть. 

48. Розумiння права як пiзнання, зорiєнтованого 

на справедливiсть, дозволяє нам видiлити особ-

ливий шар права – гносеологiчне право, як спе-

цифiчну форму екзистенцiального праворо-

зумiння i правореалiзацiї. В чому вiдмiннiсть 

гносеологiчного права? Це i те ж саме вiдоме 

нам право i водночас право особливе. Це прин-

ципово iнше ставлення до старого права, нова 

установка, нова парадигма права. При змiнi па-

радигми вiдбувається гносеологiчне гештальтпе-

реключення акцентiв уваги i те ж саме право пе-

ред нами постає зовсiм iншим, ми бачимо його 

iншими очима, розумiємо i використовуємо по-

iншому, ставимо iншi цiлi. До цього часу iснува-

ло право i його пiзнання, тепер є пiзнання, яке 

породжує право. 

49. Право не може бути несправедливим, спра-

ведливiсть же може випливати з iманентного 

пiзнання конкретної правової ситуацiї, в чому не 

завжди зацiкавлена система. Право, виходить, па-

радоксально незацiкавлене у Правi. Отже, право 

тоді не дає Права, коли воно не бажає пiзнавати, не 

бажає бути гносеологічним. 

50. В науцi будь-яке відкриття, будь-який висно-

вок, поняття може вільно підлягати критиці, викли-

кати недовiру i не прийматись. У правi ж критика, 

пов’язана з неприйняттям і невиконанням норми – 

заборонена. Критикуй скiльки завгодно, але вико-

нуй, навiть якщо затверджена норма сприймається 

тобою як не твоя норма. Право, призначене для ре-

алiзацiї свободи, придушує свободу, коли воно не 

пов’язане з живим пiзнанням.  

51. Право стає людяним, тому що людина 

є основною метою, засобом i смислом права. 

Право стає гносеологiчним, тому що людина як 

екзистенцiя є пiзнання. 

52. Пізнання права і пізнання правом – два 

прояви одного явища, сутність якого утворює 

право як специфічна форма антиномії належного 

і сущого. 

53. Як пізнає право – таким воно і є, яким 

є право, так воно і пізнає. 

54. Право є гносеологічне балансування між 

належним і сущим. Тільки у такій двоїстій формі 

воно може бути істинним правом, проте не та-

ким, що “знає” істину, а таким, що шукає її, що 

наближається до неї, не віддаляючись при цьому 

від реальності. Точніше було б сказати: праву, 

щоб бути істинним, треба бути істиннісним. 

55. Право набуває форми істини, щоб стати ре-

гулятивним, зраджуючи при цьому істинності як 

реальній основі регулятивності. 

56. Стаючи істинним, право перестає бути іс-

тиннісним. 

57. Ставши нормою, право не може не вва-

жати себе істинною нормою, нормою-істиною, 

інакше кому вона потрібна і хто її забажає вико-

нувати, знаючи, що вона заздалегідь хибна но-

рма. Норма, щоб бути нормою, повинна стати 

істинною нормою, а отримавши статус істинної, 

вона зраджує істинності, стає хибною нормою, 

стає хибністю, й, отже, перестає реально бути 

нормою. Норма є статика, а норма-істина є ста-

тика істини. Що може бути більш хибним, аніж 

статика істини? Норма, стаючи правом, перестає 

бути правовою. Стаючи істинним, право зраджує 

істинності й перестає бути справедливим. Право 

може бути тільки істиннісним.  

58. Нормативний акт є засобом розв’язуван-ня 

суперечки між належним і сущим, але ніколи не 

є остаточним розв’язанням цієї суперечки. 

59. Історія права – це історія конкретних, ін-

коли трагічних прикладів змістовного розв'я-
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зання антиномії належного – сущого. Процес 

усвідомлення змісту належного й опанування 

засобів його реалізації в сущому є сутністю гно-

сеологічної історії права, а рефлексія цього про-

цесу – історію гносеології права. 

60. В основі пізнання права лежать дві фунда-

ментальні гносеологічні структури, які визнача-

ють його осмислення і розвиток. Своє теорети-

чне обґрунтування вони отримали в двох основ-

них і протилежних історично сформованих пі-

знавально-правових парадигмах мислення та ре-

алізації права, які між собою містять усе розмаї-

ття концепцій відповідних типів, а саме: приро-

дно-правової та позитивно-правової парадигми 

права. Гносеологічні настанови релятивізму 

і догматизму, свідомо чи несвідомо прийняті 

в концепціях природного і позитивного права, 

зумовлюють усі особливості пізнавальних про-

цесів у сфері права і його реалізації. Ці наста-

нови протилежні, але однаково вони відобража-

ють основні ідеали і принципи, цілісну й водно-

час антиномічну природу права. 

61. Догма є правовим способом закріплення 

істини. Догма є покажчиком і орієнтиром прави-

льної поведінки, що найбільш гарантовано при-

водить до успіху. 

62. Консервативність є найістотнішою харак-

теристикою догми. Основна гносеологічна вада 

догми вже в тому, що вона завжди постає як іс-

тина, а все інше – як неістинне, має підганятися 

під неї. В догмі зупиняється пошук істини, і це 

вже робить її принципово неістинною щодо мін-

ливого, динамічного світу, який перебуває в по-

стійному розвитку і саморозкритті. В такому сві-

ті істина не може бути незмінною, істина теж 

розкривається і розвивається. Тому догма в чо-

мусь принципово суперечить світові. Вона є спо-

собом пізнання світу, в глибинній основі своїй 

протилежним світові, що розвивається. В дис-

кретно-континуальній антиномії буття догма аб-

солютизує момент дискретності і протистоїть 

континуальності, вона істина-дискретність і кон-

тинуальна хибність. 

63. Гносеологічна специфіка догми значною мі-

рою визначає природу влади. А догматичність влади 

визначає межі її сили і безсилля. Континуальна он-

тологія неминуче поглинає дискретність і влада тане 

у розвитку. Догма зупиняє розвиток і водночас сама 

є моментом розвитку, базою розвитку. 

64. Без догми, яка, здавалося б, зупиняє пізна-

вальний процес, неможливим було б правове пі-

знання. Необхідність формулювання догми сама 

собою є інтенсивним джерелом гносеологічного 

розвитку права. 

65. Догматизм є зворотною стороною реляти-

візму. Догма абсолютизує одну істину й реляти-

візує всі інші. Для релятивізму відносні всі іс-

тини, окрім нього самого, тому він сам для себе 

є догмою. Релятивізм – це догматизм навиворіт. 

Сказане стосується і правового релятивізму, що 

постійно супроводжував історико-правовий про-

цес. Більше того, можна стверджувати, що прин-

цип релятивізму іманентно притаманний праву 

і такою ж мірою виражає фундаментальну сутні-

сну природу права, як і догматичний принцип. 

Право завжди було настільки ж догматичним, 

наскільки й релятивним, настільки релятивним, 

наскільки й догматичним. І не в розумінні рівно-

значності цих аспектів права у всі часи, а в розу-

мінні постійної константи їх співвідношення, що 

дорівнює умовній одиниці. Вихід за межі цієї 

константи перетворює право в неправо, в диктат 

і тиранію або у свавілля й анархію. 

66. Особистість як гносеологічно-правовий прин-

цип: кінцевою метою пізнання і розвитку права як 

соціального інституту є забезпечення свободи кож-

ного та умов для самореалізації особистості; з ін-

шого боку, саме на особистості лежить відповідаль-

ність за пізнання і розвиток самого права.  

67. У кожен момент свого існування право 

стимулює гносеологічні процеси у суспільстві, 

але тільки в особистості вони знаходять свій ви-

щий прояв і зворотну дію на право. 

68. Розвиток права неможливий без особистості, 

як і особистість неможлива без права. 

69. Право – гносеологічний механізм самореа-

лізації особистості. На кожному етапі свого жит-

тя особистість по-новому ставить і намагається 

розв’язати проблему права і права як свого пра-

ва: хто я такий, яке маю право і на що я можу 

претендувати?  

70. Буття нав’язує свої закони і правила існу-

вання, неприйняття яких загрожує знищенням 

і перетворенням у небуття. Перед людиною сто-

їть завдання виявити ці закони і перетворити їх 

на правила своєї діяльності, в норми поведінки. 

В такий спосіб правила буття стають правилами 

людини. І ті норми, які суперечать законам бут-

тя, буттям же і знищуються. Вони не сприяють 

виживанню індивіда й соціуму, неконкурентнос-

проможні з масивністю буття. Тому правила по-

ведінки, норми пов’язані з буттям, ним зумов-

лені. Тому й право, побудоване на нормах, – он-

тологічне, воно вкорінене в бутті. Зв’язок онто-

логії з правом здійснює пізнання. 
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71. Онтологія через гносеологію перетворю-

ється в право. Буття через засоби пізнання стає 

правовим.  

72. Наскільки норма визначається буттям, на-

стільки вона визначається й пізнанням, що пе-

реводить буття в норму. 

73. Нормативізація права пізнанням випливає 

з природи самого пізнавального процесу, який 

завжди має нормативний характер. 

74. Прийнявши раціоналізм як основну гносе-

ологічну настанову, право також намагається 

бути максимально логічним і несуперечливим. 

У такий спосіб нормативність пізнання засобами 

логіки трансформується в нормативність права. 

75. Право неминуче асимілює загальний рівень 

культури і тип пізнавальних процесів, які панують 

у суспільстві на певному етапі його розвитку. 

76.  Пізнання як форма соціальної активності 

неминуче трансформується у форми правової 

активності. 

77. Наскільки право стає пізнавальним, насті-

льки й пізнання стає правом. Пізнання переживає 

правову трансформацію, нормативізується і постає 

у формі пізнавальної динаміки правових норм. 

78. Право в кінцевому підсумку власне і є спе-

цифічною формою буття, тому не може супере-

чити буттю як такому. Право, що суперечить 

буттю, перестає бути правом. Онтологія права 

і норми права розкриваються через їх гносеологію. 

79. Нормативність пізнання набуває свого кон-

центрованого правового виразу в нормі права. 

Норма права і є найбільш інтенсивним і цілісним 

проявом гносеологічної природи права, предме-

том найбільшої пізнавальної напруженості 

суб’єктів правовідносин і суспільної саморегу-

ляції в цілому. Норма права – це не статична 

структура, а спосіб пізнання реальності. Вона 

є відповіддю й запитанням про реальність водно-

час. Пізнавальні процеси, які відбуваються в су-

спільстві, поступово трансформуються в процеси 

правового пізнання. Динаміка норми права – це 

не що інше, як динаміка пізнавальних процесів. 

80. Щоб норма права реалізувалася, вона має ро-

зкрити перед суб’єктом усі свої пізнавальні мож-

ливості, а це досягається тільки завдяки активності 

самого суб’єкта. Пізнання є джерелом, рушійною 

силою, структурою і наслідком дії норми. 

81. Без пізнавальної інтенсивності немає й но-

рми права. Це випливає з того, що вона сама не 

тільки є породженням пізнання, але й у своїй 

структурі, у будові та взаємодії елементів уже 

закладає умови, форми і необхідність пізнаваль-

них процесів.  

82. Норма права є не тільки гносеологічним ре-

зультатом практичного соціального досвіду. Своєю 

логічною структурою, складом і динамікою елеме-

нтів вона об’єктивно передбачає необхідність пі-

знавальної активності суб’єктів правовідносин. 

83. Право є своєрідним “гносеологічним аку-

мулятором”, ефективним накопичувачем пізна-

вального досвіду суспільства.  

84. Те, що в гносеології розуміється як істина, 

хибність і невизначеність, у структурі диспозиції 

норми права трансформується в обов’язковий, за-

боронений і дозволений типи поведінки.  

85. Що таке обов’язок, як не трансформація іс-

тини в належне, реалізація якого є єдиною умо-

вою виживання і суспільства, й індивіда. 

86. Те, що суспільство на даному етапі свого 

розвитку сприймає як істину, те воно й робить 

обов’язковим для себе. 

87. Істина як гносеологічна категорія нормати-

візує правовий процес, пізнання стає нормати-

вним і правовим.  

88. Оптимальна взаємодія права і пізнання транс-

формує право в синкретичне нормативне пізнання, 

де аспект нормативності відіграє основну роль. 

89. Заборона, будучи правовим виразом гносео-

логічної хибності, нерозривно пов’язана з обов’яз-

ком, як і хибність – з істиною. Подібно до того, як 

хибність є зворотною стороною істини, так і забо-

рона є зворотною стороною обов’язку. Заборона – 

це негативний обов’язок, і коли обов’язок стає хиб-

ним, не відповідає дійсності, на нього накладають 

заборону, обов’язок перетворюється на заборону. 

Так само хибна заборона підлягає обов’язковій за-

бороні, перетворюється на обов’язок. Отже, гносе-

ологічний взаємозв’язок істини й хибності у право-

вій нормі трансформується у взаємозв’язок 

обов’язку і заборони.  

90. Помилки пізнавального процесу неминуче 

ведуть до поразки. Санкція – це і є завжди поразка, 

а поразка – приведена в дію санкція буття. 

91. У будь-якому разі санкція є гносеологіч-

ною поразкою суб’єкта. Санкція – це наслідок 

хибного уявлення про найкоротший шлях до су-

спільства і до самого себе. 

92. Норма постає своєрідним акумулятором 

і каталізаторм процесів правового пізнання, без 

яких вона втрачає можливість реалізації своїх 

основних функцій. 

93. Гносеологічність правової норми є необ-

хідною умовою її регулятивності. 

94. Пізнання породжує нормативність права 

й забезпечує його регулятивність. 
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95. В гносеології істина розуміється предусім 

як процес, як процес пізнання істини, кожен з 

етапів якого може дати тільки відносну істину. 

Фіксація якогось моменту пізнавального процесу 

як абсолютно істинного призупиняє сам процес 

і перетворює істину в хибність через невідповід-

ність новим умовам і обставинам. Саме на не-

врахуванні цієї гносеологічної обставини побу-

дована абсолютизація позитивістами значущості 

норм закону. 

96. Як природа визначається причинністю 

й необхідністю, так свобода людини визнача-

ється метою та обов’язком. Природна необхід-

ність і свобода людини постали як дві самодо-

статні реальності, що взаємодіють, перетина-

ються, але не можуть бути виведені одна з одної. 

На основі цих міркувань Кантом була сформу-

льована одна з відомих його антиномій – анти-

номія свободи й необхідності. Філософсько-

правові системи, як правило, обирають якусь од-

ну зі сторін вказаної антиномії. 

97. Неоднозначний характер природи цілей люд-

ської життєдіяльності та неможливості їх редукції до 

чисто матеріальних інтересів і фізіологічних потреб 

зумовлює наступний висновок: людина, на відміну 

від тварини, істотно відрізняється тільки духовністю, 

яка й визначає її сутність і призначення, зумовлене 

трансцендентальними цілями. Тому й не вдається 

повністю звести право, зумовлене цілями, до просто-

го прагматичного засобу соціальної організації, до 

чистого примусу. Завжди у правовій реальності ви-

являється ціннісний надлишок, який і дозволяє мір-

кувати про справедливість використаних засобів або 

про межі допустимості примусу. Цей транс-

цендентний надлишок завжди є полем теоретичної 

активності прибічників природно-правової думки. 

98. Яке місце посідає гносеологічний підхід у 

визначенні мети права й правових цілей, тобто 

яке значення мають процеси пізнання у розв’язанні 

телеологічних проблем права? Їх роль і значення 

випливають із природи самого права: якщо вва-

жати кінцевим орієнтиром правового розвитку 

«Суспільство духовної самореалізації особистос-

тей», то стає очевидною неможливість досяг-

нення такої мети без напруженої інтелектуально-

пізнавальної роботи суб’єкта правовідносин. 

99. Неможливо собі уявити бездуховну твор-

чість або творчу бездуховність, що є абсурдом. 

Творча бездуховність є лише неправильною на-

звою саморуйнації особистості у формі шаленої 

активності хворобливого егоцентризму. Відсут-

ність духовності в будь-якій сфері діяльності 

зводить її в кінцевому підсумку нанівець, знеці-

нює її, перетворює з засобу на самоціль, а потім, 

відповідно, вже й самого суб’єкта перетворює на 

засіб. Де діяльність людини перестає бути засобом 

духовної самореалізації, там сама вона стає засобом 

цієї діяльності, зникаючи як особистість.  

100. Духовність як основа творчого самоздійс-

нення завжди постає у формі напруженого інте-

лектуального пізнавального процесу. Духовність 

– це завжди пізнання. Адже сутністю творчості 

є винайдення, відкриття, виготовлення чогось 

принципово нового, оригінального, того, що ще 

ніколи не існувало і не має аналогів. Без принци-

пової новизни немає творчості. Тому творчість 

є найвищою, але водночас і найнапруженішою 

формою пізнання. 

101. Творчість, Духовність, Пізнання – по-

няття одного порядку. Як творчість неможлива 

без духовності, так духовність неможлива без 

процесів пізнання та самопізнання. Ось чому, 

коли стверджується мета розбудови «Суспільс-

тва духовної самореалізації особистостей», не-

обхідною умовою і головною формою її реаліза-

ції передбачається саме Пізнання, напружені пі-

знавальні процеси, гносеологічна інтенсивність 

суб’єктів правовідносин.  

102. Право за самою своєю природою вимагає 

постійної інтелектуальної “розумової роботи, 

здійснюваної для переходу від правоположення 

до вчинку”(М. А. Гредескул). Оскільки будь-яка 

нома права є абстрактною моделлю певного типу 

поведінки, то її конкретизація, пристосування до 

конкретних умов з необхідністю вимагає пізнава-

льної активності суб’єкта. 

103. Телеологічна двоспрямованість права збі-

гається із особливістю правового пізнання – зов-

нішньою і внутрішньою визначеністю цілей пра-

ва і правових цілей. Реалізація права тут постає 

як реалізація через пізнання його різноспря-

мованих і різноякісних цілей. Отже, пізнання 

і мета права у своїй реалізації збігаються. Звідси 

і випливає особливе значення гносеологічного 

підходу до розкриття сутності цілей права і цілей 

правового пізнання.  

104. Пізнання стає не тільки засобом визна-

чення цілей права, а й, будучи нерозривно пов’я-

заним із ними, стає метою самого права. Більше 

того, право стає гносеологічною самоціллю. Іс-

тина і справедливість зливаються в єдиному 

процесі функціонування права. 

105. Пізнання є не тільки засобом розвитку 

і функціонування права. У такому випадку воно 

виконувало б суто інструментальні функції сто-

совно права, і не було б жодних підстав говорити 
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про гносеологічну природу права, про пізнава-

льну функцію права, а тим більше про гносеоло-

гічну самоціль права. Пізнання не ззовні нав’язу-

ється праву, а є формою самореалізації права. 

106. Розуміння права як гносеологічної само-

цілі враховує дві його взаємопов’язані сторони: 

інтенсивні пізнавальні процеси відбуваються як 

у напрямі техніко-юридичного, системно-догма-

тичного його вдосконалення і розвитку, що свід-

чить про розгортання його внутрішнього логіко-

структурного гносеологічного потенціалу, так і в 

ціннісно-орієнтаційному, соціально-гуманістич-

ному напрямі, в чому проявляється пізнавально-

смислова заангажованість, онтологічна вкоріне-

ність права у соціальне буття. 

107. Антиномічність правової норми з точки 

зору пізнання може бути визначена у формі гно-

сеологічної антиномії норми права: з одного бо-

ку, норма права – це результат (статика) пізнання 

і тому постає як уявлення про істину в даний 

момент; з іншого боку, норма права – це процес 

(динаміка) пізнання, оскільки, сформульована 

відносно й на основі причин і обставин минулого, 

вона може виявитися хибною щодо причин і обста-

вин майбутнього, а тому має бути пристосована до 

них. В усякому випадку її адекватність і регулятив-

ність стає проблематичною. 

108. Визнання норми тільки як істинної посту-

пово перетворює її в хибність, і навпаки, усвідо-

млення неповноти норми актуалізує пізнавальні 

процеси і в такий спосіб забезпечує максимально 

можливу її істинність, але при цьому неминуче 

послаблюється її нормативність. 

109. Позитивіст не помічає, що, стверджуючи 

позитивне право як автентичне право, потрапляє 

в своєрідну гносеологічну пастку – результат як 

наслідок процесу самим процесом і знищується. 

110. Норма права є не тільки результатом пізна-

вального процесу, а й початком його, основою 

і засобом гносеологічного механізму розвитку права.  

111. Гносеологічна константа права є найпо-

тужнішим фактором, що сприяє розкриттю юри-

дичної специфіки норм права, тобто їх нормати-

вності й регулятивності.  

112. У нормативізації пізнавальних процесів – 

сутність їх правової трансформації. 

113. Наскільки право є результатом буття і пі-

знання, настільки й воно саме задає буття і пі-

знання. Нормативна трансформація пізнання пе-

реходить у гносеологічну трансформацію права. 

114. Право не тільки зумовлене пізнанням, а й 

функціонує у формі пізнавальних процесів. 

115. Право настільки ж регулятивне, наскі-

льки й пізнавальне. 

116. Право є наймогутнішим, найефективнішим 

механізмом соціального пізнання з усіх, що існу-

ють у сучасних соціальних науках, і саме тому (що 

на відміну від них) право має у своєму розпоря-

дженні велетенську лабораторію, в якій воно без-

перервно і постійно може спостерігати наслідки 

своїх експериментів, уточнювати умови його про-

ведення, ускладнювати чи спрощувати його хід. 

117. Право є найефективнішим механізмом са-

мопізнання суспільства. 

118. Суспільство здебільшого має таке право, на 

яке воно здатне. Водночас право може бути значно 

вищим від того суспільства, в якому воно функціо-

нує, як і навпаки, суспільство об’єктивно може ви-

магати удосконалення власної системи права. 

119. Право віддзеркалює стан суспільства, але й 

суспільство намагається в праві постати як злаго-

джений, цілісний і чітко діючий механізм. Для цьо-

го воно формує самостійний вид інтелектуальної 

діяльності – науку правознавства, в якій акумулює 

знання про природу і закономірності права.  

120.  Право може виконувати свої функції за-

вдяки пізнавальній експансії у сферу найрізномані-

тніших суспільних відносин. Тільки у формі пі-

знання право може залишатися правом, тільки аку-

мулюючи увесь свій гносеологічний потенціал, 

право може розв’язувати проблеми регулятивності. 

121.  Якщо предмет регулювання не пізнаний, 

якщо недооцінена специфіка конкретної ситуа-

ції, якщо законодавець не поінформований про 

всі особливості відповідних соціальних зв’язків 

– чи може відбутись адекватне їх врегулювання? 

122. Право – свого роду вид експерименталь-

ного пізнання. 

123. Створена правова норма – це завжди або 

реалізація наявного теоретико–правового знання, 

або теоретизований експеримент, теоретичний 

запит до соціальної реальності, яка має дати від-

повідь на питання законодавця про правильні 

прогнози або про хибність припущень, недовра-

ховані обставини тощо. 

124. Право постає як специфічний гносеологі-

чний механізм виявлення логічної структури со-

ціальних взаємодій, на основі якої воно тільки 

й може будувати свою регулятивну діяльність. 

125. Право виявляє своєрідну математику фу-

нкціонування суспільства, структурно-функціо-

нальні закономірності соціальної динаміки, яку 

виражає в певній сукупності юридичних формул. 

126. Інститут права – логічно узгоджена система 

норм, тому він не тільки не сприймає суперечливі 
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цій системі норми, але й сам породжує норми, логі-

чно необхідні для заповнення його прогалин. 

127. З правом як об’єктом пізнання відбувається 

sui generis гносеологічна трансформація, внаслідок 

якої право саме стає специфічною теорією пі-

знання, водночас і теорією соціального пізнання. 

128. Пізнання права і право як пізнання – це дві 

сторони єдиного гносеологічно-правового процесу. 

129. Правова трансформація пізнання забезпе-

чує своєрідне “переливання” підтвердженого 

практикою історичного досвіду суспільства 

у відповідні форми правових норм та інститутів, 

забезпечує їх адекватність і соціальну релевант-

ність. Гносеологічна трансформація права пере-

творює його на специфічний метод пізнання 

й структуризації соціальної дійсності, виявлення 

його автентичності та регулятивних потенціалів. 

Так право з пасивного об’єкта пізнавального про-

цесу стає активним гносеологічним суб’єктом зага-

льної системи соціального пізнання. 

130. Теорія права поступово зливається з су-

часною компаративістикою як основною ареною 

розгортання теоретико-правового аналізу універ-

сальних правових конструкцій і постулатів. 

131. В соціумі час від часу актуалізується гно-

сеологічного плану проблематика, опанування 

якою визначає принципові шляхи подальшої 

еволюції права і суспільства. 

132.  Інтенсифікація соціального чинника ста-

вить автоматично питання актуальності відпові-

дної правової форми. 

133. Основна гносеологічна антиномія сучас-

ного державотворення: чим більше демократич-

них і правових інститутів у суспільстві, тим 

менш керованими й ефективними стають про-

цеси соціального управління й, відповідно, сла-

бшає держава; і навпаки, чим сильніша держава, 

тим більше на шляху до своєї могутності вона 

вимушена утискувати демократію і неминуче 

обмежувати права й свободи громадян.  

Сьогоднішній світ перебуває в інтенсивному 

пошуку прийнятних, цивілізованих форм гносе-

ологічного розв’язання вказаної антиномії дер-

жави: демократія чи сила, права чи могутність. 

134. Реалізація ідеалів природно-правової па-

радигми в соціальних відносинах неминуче пе-

редбачає дію гносеологічних констант морально-

етичного походження, гносеологічну дію цінніс-

ної регуляції поведінки. Автоматичне виконання 

моральних норм саме тому неможливе, що вони 

самосуперечливі за своєю природою і вимагають 

пізнавального розв’язання у формі виявлення 

оптимальної міри поведінки як специфічного 

зняття антиномічності егоїстично-альтруїстичної 

конструкції добра, блага, справедливості. 

135. Нормативно належне як породження ми-

нулого і майбутнього породжує напружену гно-

сеологічно-правову антиномію. Належне, зумов-

лене минулим досвідом, не може бути однозна-

чно придатним для нових, змінених соціальним 

розвитком ситуацій. З абсолютно належного во-

но перетворюється спочатку на відносно на-

лежне, а відтак – і на зовсім неналежне, в анти-

цінність. Належне, зумовлене ідеалами майбут-

ньої гармонії, ще не є абсолютно належним, 

оскільки не підтвердило своєї істинності, тобто 

воно, як і належне, породжене минулим, є відно-

сно належним. Водночас право, щоб забезпечити 

стабільність у суспільстві, наказує виконувати 

норму як істинну норму, як обов’язкову схему 

поведінки. Отже, виходить, що в нормі концент-

рується належне, яке є водночас гносеологічно 

необґрунтованим належним, тобто неналежним, 

адже тільки істина породжує обов’язковість. 

136. Функціонування права постає як гносеоло-

гічне балансування між належним і сущим, ціннос-

тями і реальністю, в якому аксіологічні фактори 

відіграють роль необхідних констант епістемоло-

гічного процесу праворозвитку. 

137. Постійне розв’язання аксіо-гносеологіч-

ної антиномії норми права є тим пізнавальним 

механізмом, за допомогою якого долаються край-

нощі природно-правового та позитивно-догматич-

ного підходів у розумінні сутності права. 

138. Право – тотально гносеологізоване яви-

ще. Більше того, є всі підстави стверджувати, що 

пізнання постає найглибиннішою сутністю пра-

ва: є процес пізнання – можна говорити про ная-

вність права, немає пізнання – немає й права. 

139. Гносеологічна природа права є об’єктом 

окремої теоретико–правової науки – гносеології 

права, а предметом її – вивчення закономірнос-

тей правового пізнання як необхідної умови фу-

нкціювання і розвитку самого права. 

140. Судовий процес – це гносеологічне зма-

гання протилежних або навіть суперечливих ін-

терпретацій однієї й тієї ж групи юридично зна-

чущих фактів. 

141. Увесь правотворчий і правозастосовчий 

процес здійснюється через розв’язання низки 

пізнавальних проблем герменевтичного плану: 

необхідність розуміння соціальної ситуації, з’ясу-

вання форм її правової регламентації, роз’яснення 

основних положень законодавчого проекту, офі-

ційне тлумачення прийнятого закону, неофіційні 
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інтерпретації окремих його приписів у процесі реа-

лізації та застосування права тощо. 

142. Герменевтичність права є однією з найіс-

тотніших його властивостей, а герменевтичний 

процес загалом є основним джерелом і формою 

його розвитку. 

143. Право настільки є правом, наскільки воно 

герменевтичне, і юрист є настільки юристом, 

наскільки він герменевтик. 

144. З погляду символічно-смислової природи 

правової матерії, закон – це “особливого роду ви-

раз думки”, а думка завжди потребує розуміння, 

розкриття смислу. “Тлумачити закон означає роз-

крити істинний смисл його”. Отже, проблема ро-

зуміння як основна проблема філософської герме-

невтики є водночас і основною проблемою герме-

невтики права і, відповідно, предметом самостій-

ної науки юридичної герменевтики. А процедура 

тлумачення як одна з найважливіших у праві по-

стає пунктом перетину безлічі філософських, ло-

гіко-гносеологічних модальностей і суто техніко-

юридичних властивостей права.  

145. Текстовий варіант нормативного припису 

завжди потребує гносеологічної активності 

суб’єкта права у формі інтерпретаційної діяльно-

сті: 1) аналіз смислових значень слів, термінів 

і синонімічних утворень і вибір серед них таких, 

що найбільш адекватно відображають думку за-

конодавця, 2) конструювання припису за схе-

мою, яка серед усіх інших можливих синтаксич-

них побудов максимально сприяла б розкриттю 

смислу, передбаченого законодавцем. 

146. При створенні закону законодавець неми-

нуче потрапляє у своєрідне правове герменевтичне 

коло, сутність якого полягає в тому, що чим точ-

ніше викладається смисл і призначення юридич-

ного припису, тим більш громіздким і ускладненим 

спеціальною термінологією стає сам текст припису 

і тим складнішим він стає для розуміння його ре-

ципієнтом, для котрого він і призначений. 

Недаремно відзначають дослідники герменев-

тичних проблем права, що «немає більш вірного 

шляху не зрозуміти закону, як прочитати його 

дослівно». 

147. Коли розглядати право на рівні його текс-

туального вираження, то можна виявити одну 

з фундаментальних правових антиномій суто ге-

рменевтичної природи: з одного боку, правові те-

ксти повинні бути чіткими, однозначними і яс-

ними для розуміння їх максимальною більшістю 

громадян-суб’єктів правовідносин, з іншого бо-

ку, реалізація сформульованої вимоги призвела б 

до переривання встановлених у суспільстві тра-

дицій правозастосовчої практики і юридичного ми-

слення, що забезпечують безперервність і стабіль-

ність функціонування правової системи. 

148. Суб’єкти права, чи то пересічний грома-

дянин, чи професійний юрист (останній ще бі-

льшою мірою), постійно вимушені здійснювати 

інтелектуальні інтерпретаційні дії, без яких вони 

просто неспроможні використати нормативний 

матеріал для своїх практичних цілей. 

149. Вказана герменевтична константа є лише 

специфічною формою загальних пізнавальних 

процесів у праві, що зумовлюють його функціо-

нальну регулятивність. 

150. Неможливо уявити собі хоч на мить дію 

права поза інтерпретаційною ативністю суб’єктів 

правовідносин, а отже, й поза інтелектуально-

пізнавальною напругою, з нею пов’язаною. Тому 

вже на рівні законодавчого чи будь-якого іншого 

нормативного тексту право функціонує саме як 

пізнавальний процес і поза ним втрачає свій ре-

гулятивний потенціал. 

151. Гносеологічна навантаженість правового 

тексту свідчить про гносеологічну навантаже-

ність права загалом. 

152. Рано чи пізно конфлікти розв’язуються, 

і це відбувається саме за рахунок гносеологічно-

інтерпретаційної рефлексії наявного регулятив-

ного потенціалу правові системи. Свою специфі-

чну роль тут відіграють саме герменевтичні кон-

станти правового пізнання. 

153. В екстремальній ситуації правового диску-

рсу відбувається справжня динаміка регулятивних 

механізмів права і саме тут найбільше проявляється 

така властивість, як тотальна й фундаментальна за-

лежність їх ефективності від пізнавальної насичено-

сті у формі герменевтичних процесів. 

154. Задіяність у герменевтичному процесі не 

тільки мовних, а й суто людських, особистісних 

чинників екзистенціального плану визначають 

гносеологічну природу судового рішення та іс-

нуючої змагальної системи судочинства концен-

трованим виразом функціонування правової сис-

теми суспільства загалом. 

155. Інтерпретація – це завжди екзитенціально-

пізнавальна процедура, в якій описування, пояс-

нення і виправдання нерозривно пов’язані між со-

бою. Суб’єкт увесь у своїй інтерпретації. В ній ві-

дображається не тільки його розумові здібності, 

рівень освіти, особливості виховання, а й прийняті 

ним цінності, розуміння мети і смислу права. 

156. Тлумачення певної правової ситуації ні-

коли не може бути чисто об’єктивістським, поза-

особистісним, воно завжди має екзистенціально-
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правову природу. Суддя орієнтується не тільки 

на виявлення істини як основної умови справед-

ливого вироку, він водночас відповідальний пе-

ред усією правовою системою, яка довірила йо-

му цю престижну посаду, й тому неминуче діє 

у сфері прийнятих у цій системі правових цінно-

стей, техніко-юридичних традицій, оскільки зав-

жди залежний від майбутніх оцінок своєї діяльно-

сті колегами, які так само функціонально заан-

гажовані системою і дотримуються такої ж кор-

поративної правової парадигми.  

157. Істина постає як з’ясування питання про 

те, що визнавати правовою реальністю не тільки 

тому, що вона сама собою гносеологічно завжди 

відносна і не може бути виявлена остаточно 

в абсолютному значенні, а й тому, що вона є нас-

лідком боротьби інтепретацій і сама постає як 

свого роду завершальна інтерпретація, що на-

була офіційного значення. Оскільки інтерпрета-

ція, як ми бачили, не може бути чисто інтелекту-

альною процедурою, а завжди екзистенціальна, 

життєвозначуща для всіх учасників процесу, то 

й істина як його наслідок не може вважатися су-

то об’єктивістською за своїм змістом, вона також 

екзистенціальна і є наслідком особистісного ду-

ховно-пізнавального освоєння і творення реаль-

ності як певної смислозначущої цінності. 

158. Якби спеціально розроблені методи об’єк-

тивістської інтерпретації фактів і юридичних тек-

стів могли однозначно забезпечити виявлення 

істини, то ніколи б не поставала проблема гер-

меневтики права. 

159. Право може функціонувати саме як пізна-

вальний, гносеологічний процес, поза яким воно 

втрачає свою регулятивність. 

160. Юридична логіка – це наука, яка вивчає 

закономірності застосування логічних теорій 

у правовому пізнанні та юридичній практиці. 

161. Логіка є невід’ємним елементом будь-

якої правової реальності, визначальним момен-

том її внутрішньої сутнісної структури. 

162. Починаючи від структури норми, первин-

ної клітини права, й закінчуючи системою зако-

нодавства та системою права, логічність прони-

зує всю правову матерію, всі етапи її розвитку 

й функціонування. Недаремно системність і фо-

рмальну визначеність зараховують до сутнісних 

характеристик права.  

163. Логіка є гносеологічним механізмом поро-

дження права, засобом його реалізації та методом 

розкриття його сутності, іншими словами – однією 

з найістотніших констант функціювання права.  

164. Кожна наука, як відомо, відрізняється від 

іншої своїм власним специфічним предметом 

і методом. У праві цей метод (а саме: формально-

догматичний) має логічну природу, що свідчить 

про логіко-гносеологічну природу самого права. 

165. Оскільки метод завжди зумовлюється 

предметом, то в даному разі логіка як метод зли-

вається з самим правом, трансформується в ньо-

му, стає юридичною логікою. І навпаки, логічна 

природа права породжує правову логіку як свій 

метод саморозкриття і самореалізації. 

166. Чисто формального, чисто структурного ас-

пекту права, який би не визначався реальним пра-

вом, просто не існує. Завжди відбувається взаємо-

дія і взаємозлиття формального і правового, утво-

рюється певна формально-правова синкретичність. 

Закономірності її функціонування вивчає юридична 

логіка – наука про правовий метод. 

167. Логіка завершує будь-яку систему права. 

Та чи інша концепція права стає повною та заве-

ршеною з експлікацією своєї логіки, яка дозво-

ляє як визначити і розкрити певну правову стру-

ктуру, так і задати механізм її реалізації. 

168. Норма – це завжди судження, логічне су-

дження, і воно не може виражатися, змінюватись 

і реалізуватись інакше, як у відповідності з зако-

нами логіки. 

169. В нормі-приписі може бути відсутня чи 

то гіпотеза, чи то санкція, чи навіть сама диспо-

зиція, але цілісна природа норми не припускає 

відсутності жодного її елемента, і всі вони необ-

хідно мають бути присутні, всі вони дійсно при-

сутні, хоч і розкидані часто по різних нормах-

приписах, тому цілісна, єдина правова норма 

завжди постає як логічна норма, як результат ло-

гічного аналізу. 

170. Норма може бути ефективною, живою 

нормою, коли вона – цілісна норма. Її цілісність 

задає, з одного боку, логічну структуру реалізації 

норми, з іншого боку, розгортається в систему 

законодавства і систему права, яка завжди є ло-

гічною системою. 

171. Логіка у взаємодії з правом, стаючи юри-

дичною логікою, формує право, реалізує його і в 

цілому проявляє себе як фундаментальна логічна 

константа правового пізнання, а отже, і загаль-

ного розвитку права. 

172. Якщо гіпотеза є минулою умовою, обста-

виною поведінки суб’єкта, то санкція є такою ж 

майбутньою обставиною його поведінки. У тем-

поральному плані поведінка суб’єкта є моментом 

“тепер”, що викликаний минулим і неминуче зу-

мовлює майбутні наслідки. Кожне “тепер” є по-



Гносеологічні  принципи  права  

42                                                                                                Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2. 

родженням минулого, містить його в собі й вод-

ночас є зародком майбутнього, відносно визначе-

ного тією мірою, якою ми впливаємо на “тепер”. 

173. У структурі норми права ми спостеріга-

ємо мікросхему структури часу загалом: мину-

лому, теперішньому, майбутньому в нормі від-

повідають гіпотеза, диспозиція, санкція. Вказані 

характеристики слугують істотним онтологічним 

аргументом на користь триелементної структури 

норми. Коли ми відкидаємо гіпотезу, це означає, 

що ми відмовляємося від власної зумовленості ми-

нулим, а коли ми ігноруємо санкцію, це означає, 

що ми відмовляємося від власного інтересу, від ці-

лей, яких намагаємося досягти в майбутньому. 

174. Якщо в структурі норми права гіпотезі 

відповідає минуле, диспозиції – теперішнє, санк-

ції – майбутнє, то так само очевидним є те, що 

в процесі функціонування права санкція тільки 

для нас є майбутнім, для іншого уповноваженого 

суб’єкта права вона стає теперішнім способом 

діяльності по застосуванню права. Кожна мить 

теперішнього викликана минулим і зумовлена 

майбутнім, тобто в ній певною мірою присутні 

моменти минулого і майбутнього. Так само кож-

ний елемент норми права певною мірою «наси-

чений» акцидентальними моментами, властивос-

тями інших її елементів.  

175. Гіпотеза безглузда, якщо не передбачає 

диспозицію. Саме диспозиція перетворює без-

лику масу розмаїття фактів у визначені юридичні 

факти, осмислені обставини й умови дії. 

176. Взаємонасиченість властивостями і хара-

ктеристиками всіх структурних елементів норми 

права, їх відносна тотожність і відмінність зумо-

влюють можливість їх взаємного переходу одне 

в одного і забезпечують динаміку правового проце-

су. Інша справа, що в такому разі значно усклад-

нюються пізнавальні операції, з ними пов’язані, 

але це є тільки зайвим свідченням того, що без 

певної гносеологічної інтенсивності право не 

може існувати. 

177. Позитивне право ставить своїм завданням 

охопити усі найбільш важливі форми поведінки 

і процесуальні ситуації з тим, щоб прийняття рі-

шень мало чисто логічний, автоматичний харак-

тер і виключало, зводило нанівець ігрові аспекти 

судового процесу. На цій головній настанові ба-

зувалася школа юридичного позитивізму. 

178. Юридичний позитивізм має основним 

принципом і настановою намагання мінімізувати 

варіабельність при розв’язанні юридичних конф-

ліктів, що залишається чинною тенденцією у бі-

льшості сучасних правових систем світу. 

179. Повністю виключити змагальний, ігро-

вий, тобто вірогіднісний момент у розв’язанні 

юридичних конфліктів практично неможливо. 

По-перше, тому що неможливо передбачити усі 

вірогідні життєві ситуації, що можуть набути 

форми юридичного конфлікту. Історичний роз-

виток суспільства з необхідністю породжує нові 

оригінальні форми соціальних конфліктів, і юри-

дична формалізація процедур їх розв’язання мо-

же тільки в часовому відношенні слідувати за їх 

виникненням. Тому в момент актуалізації цих 

конфліктів невизначеність шляхів їх розв’язання 

максимальна. Щоб уникнути небезпеки явно не-

правових рішень, використовується механізм 

змагальності сторін обвинувачення та захисту. 

По-друге, у випадку протилежної ситуації, коли 

стаття закону чітко передбачає наявний юридич-

ний факт, але загальна соціальна ситуація доко-

рінно змінилась і тому даний факт оцінюється 

вже по-новому, також можливе неправове рі-

шення (на основі застарілої статті закону). Зма-

гальний момент у даному випадку забезпечує 

в судовому процесі механізм “переливання пра-

ва” зі сфери реального функціонування сус-

пільства у формалізований достатньо статичний 

процесуальний інститут судочинства. 

180. У суспільстві відбувається постійне ба-

лансування між правовим наданням індивіду-

умам можливості самореалізації (оскільки саме 

особистості найбільш відповідальні за прогрес) 

і правовим обмеженням “самореалізацій”, які 

явно суперечать інтересам більшості. Отже суб-

станційний конфлікт між інтересами мас і осо-

бистості, а на міждержавному рівні – інтересами 

окремої країни та світовим співтовариством, зу-

мовлює суперечливу сутність права і цим робить 

його тотожним за фундаментальною структурою 

тим конфліктним соціальним явищам, які пови-

нні бути врегульовані правом. Тотожність дина-

мічної природи права соціальній динаміці конф-

ліктів забезпечує його принципову придатність 

для досягнення своїх цілей.  

181. Право i пiзнання не утворюють iдеального 

теоретико-практичного тандему. Суперечнiсть 

мiж суспiльством i правом розв'язується гносео-

логiзованим процесом реалiзацiї права, але саме 

пiзнання, сама гносеологiя також перебувають сто-

совно права у вiдношеннi тотожностi й протилеж-

ностi, тобто складають специфiчну суперечнiсть, 

своєрідний гносеологічно-правовий конфлікт.  

182. Право – тотально гносеологiзоване яви-

ще, а гносеологiя – тотально нормативна. 
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183. Гносеологiзованiсть права i нормативнiсть 

гносеологiї показують, що в специфiчних суб-

станцiях пiзнання i права є якiсь фундаментальнi 

спiльнi елементи, вiдокремлення яких веде до 

втрати основної якостi права як права i пiзнання 

як пiзнання.  

184. Право – це вираз об'єктивної потреби су-

спiльства у певному порядку самоорганiзацiї. 

Об’єктивність потреби породжує примусовий ха-

рактер певного типу самоорганiзацiї суспiльства. 

Отже, нав'язувальний характер порядку говорить про 

силову природу права. Безсиле, безвладне право так 

само не право, як i ненормативна влада – не влада. 

185. Норма це порядок, упорядненiсть, пра-

вильнiсть. Норма протистоїть хаосу i безпорядку, 

вона призначена зробити суспiльнi вiдносини ро-

зумними, максимально наближеними до відпо-

відності людськiй природi, вона видiляє з усiх 

можливих варiантiв поведiнки саме тi, якi вже 

виправдали себе як найбiльш ефективнi й соцiаль-

но цiннi та гуманнi. 

186. Право стає бiльш гносеологiзованим, бiльш 

залежним вiд пiзнавальних процесiв, а пiзнання – 

бiльш методологiчним, нормативним. Розвиток 

пiзнавальних аспектiв права, пiзнавальних процесiв 

у структурi права призводить до необхiдностi 

видiлення окремої науки, гносеологiї права, пред-

метом якої i є вивчення закономiрностей правового 

пiзнання як необхiдної умови функцiонування 

i розвитку самого права. 

187. Фундаментальна гносеологічно-правова ан-

тиномiя. Право – відносно консервативна соцiальна 

система i вона не встигає за динамiкою розвитку су-

спiльства. Саме консервативнiсть права є його най-

важливiшою перевагою i дозволяє вiдiгравати роль 

надiйного тилу, перевiреного критерiю всiх соцiаль-

них нововведень. Адже право, норми права – це такi 

форми поведiнки, якi з усiх її можливих варiантiв у 

минулому виявилися найбiльш ефективними, тому 

прийнятi у суспiльствi як обов’язкова форма по-

ведiнки для всiх. Право постає як iстина про пра-

вильну, раціональну поведiнку. Але ця iстина грун-

тується на минулому досвiдi, досвiдi вчорашнього 

дня. Ця iстина i цей досвiд узаконюються в правi як 

абсолютна iстина у формi закону, який не можна не 

виконувати. Однак, розвиток суспiльних вiдносин i 

соцiального пiзнання постiйно породжує або бiльш 

досконалi форми поведiнки, або взагалi принци-

пово новi їх форми, якi суперечать закону чи про-

сто не вписуються в закон, самi ж вони є соцiально 

цiнними. Пiзнання, отже, є постiйною негацiєю 

права. Своїм розвитком пiзнання вiдмiняє дiюче 

право, поглинає його, “перемелює” в собi. Право, зі 

свого боку, саме намагається поглинути пiзнання i 

веде до зупинки розвитку знання: знання, яке стало 

правом, перестає розвиватись, оскiльки узаконюєть-

ся як iстина в останнiй iнстанцiї, як абсолютна iсти-

на, яку не можна не враховувати i в якiй неможливо 

сумнiватися. Пiзнання ж – це завжди сумнiв, який 

не хоче знати якихось остаточних iстин. Отже, 

пiзнання заперечує право, право заперечує пiзнання, 

хоча вони й не можуть iснувати одне без одного, 

тому й утворюють одну-єдину суперечнiсть, що 

розвивається. 

188. Р. Iєрiнг стверджував, що реалiзацiя є осно-

вною ознакою права. Б. О. Кiстякiвський наполягав 

на необхiдностi «визнати реалiзацiю права основ-

ним моментом для його пiзнання». З позицій гносе-

ології права можна стверджувави, що саме пiзнан-

ня є основною умовою реалiзацiї права. 

189. Право взагалі неможливо розглядати без 

паралельного теоретичного усвідомлення шляхів 

його пізнання, адже ми завжди отримуємо таке 

право, залежно від того, якими методами ми йо-

го відкрили і розробили. Інші методи – інше пра-

во, інша теорія пізнання – інша теорія права. 

Скільки гносеологічних концепцій – стільки 

й концепцій права. 

190. Пізнавальний процес пронизує всі етапи 

функціонування права. 

191. Пізнання супроводжує право в будь-який 

момент його існування, є джерелом його регуля-

тивної енергії. 

192. Подібно до того, як аспект формальної 

визначеності права вивчає наука юридична ло-

гіка, аспект державної забезпеченості права – 

теорія держави, так особливості пізнавальної ін-

тенсивності права як важливішої і суттєвої його 

ознаки повинна вивчати специфічна й само-

стійна наука – гносеологія права. 

193. Сьогодні виникає нагальна потреба гово-

рити про гносеологічну екологію самого права, 

точніше, про проблему гносеологічного обґрун-

тування права. 

194. Будь-яка правова концепція має онто-гно-

сеологічну структуру і може бути віднесена за 

своєю онтологією до певної категорійної суперс-

труктури з відповідною їй гносеологією. 

195. Право і пізнання стають тотожними, пі-

знання постає сутністю права, а право – формою 

пізнання. 

196. У концепціях гносеологічного типу право 

породжується, функціонує і реалізується саме 

у пізнавальній формі, пізнання стає ніби самою 

сутністю права, способом його існування. І хоч у 

цих концепціях також приймається певна онтоло-
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гія, основний акцент робиться все ж таки на пізна-

вальному процесі реалізації вказаної онтології. 

197. Більше того, є підстави стверджувати, що 

національно-правові системи будь-якої країни 

оптимально розвиваються тільки за умови наяв-

ності гнучкої, динамічної системи пізнавальних 

методів, релевантних праву, адже в іншому ви-

падку (як це до деякої міри спостерігається в су-

часній Україні), коли немає ні визначеної націо-

нально-правової онтології, ні, тим більше, обґру-

нтованої пізнавальної методології сучасної пра-

вотворчості, правова система неминуче пробук-

совує в своєму розвитку, не дає очікуваних ефек-

тивних наслідків, а навпаки, нагромадження не-

систематизованого, необґрунтованого, супереч-

ливого нормативного матеріалу тільки розхитує 

ту систему права, яка вже існувала. 

198. Чи можна дослiджувати методи пiзнання пра-

ва, коли не вiдомо, що є самою субстанцiєю права, 

чим є право-саме-собою? Гносеологiя права проблему 

методу розв’язує принципово iнакше. Метод у нiй 

випливає з природи самого права. Метод є гносео-

логiчним породженням апрiорно прийнятої сутностi 

права, тоді як право – гносеологiчним результатом 

використаного методу. Його евристичнiсть та ефек-

тивнiсть є основним критерiєм iстинностi й правиль-

ності прийнятого постулату права. 

199. Право є пiзнанням, i коли чергове прого-

лошення його нової природи разом із випливаю-

чим з неї методом нiчого не додають нам до то-

го, що ми вже знали про право, то це елемен-

тарно свiдчить про гносеологiчне безсилля або 

хибнiсть прийнятих настанов. 

200. За аналогiєю має розмикатися гносео-

логiчне коло “право – метод” i в пiзнавально-

правових дослiдженнях. Критерiєм доцільності 

подiбних пошукових процедур є гносеологiчна 

iнтенсивнiсть методу, що проявляється в його 

евристичнiй результативностi. 

201. Гносеологія завершується в методі. 

202. Будь-яка концептуальна модель права 

концентровано виражає свою сутність у специ-

фічному формулюванні методу права. Кожна 

концепція, чи то юриспруденція понять, приро-

дне право, чи право позитивне – це певний ме-

тод. Метод же права – це завжди логіка реаліза-

ції та розвитку права, в усякому випадку, певне 

розуміння цього розвитку. 

203. Гносеологія права як наука також будує 

свою модель права, гносеологічну концепцію пра-

ва. За своїм характером це динамічна концепція, 

оскільки визнає пізнання самою сутністю права. 

204. Пізнання ж – процес нескінченний і супе-

речливий, тому гносеологічна концепція зорієнто-

вана на право як на відкриту, динамічну систему.  

205. Це проявляється у формулюванні її ме-

тоду. Він, з одного боку, суто конкретний 

і спрямований на роботу з позитивною догмати-

кою як специфічним виразом правової системи 

суспільства. З іншого боку, гносеологічний ме-

тод права завжди може залишати в тією чи ін-

шою мірою відкритою проблему чи то онтології, 

чи то соціальної проекції права, чи його специ-

фічної логіки. Незмінним є тільки сам каркас, 

чиста структура пізнавально-правового процесу, 

а саме онто-гносео-логічна модель з її специфіч-

ним методом права. Ця чиста структура постає тепер 

комплексним критерієм, контрольним пунктом, ін-

дикатором повноцінності й істинності будь-якої кон-

кретної школи чи напряму права. 

206. Гносеологічний метод права – це епісте-

мологічний механізм узгодження і взаємодії онтоло-

гічних та логічних засад права як специфічний вираз 

пізнавальної динаміки і розвитку самого права. 

207. Цей метод показує, що утворення певної 

концептуальної моделі не означає завершеності 

пізнання права. Право пізнавально невичерпне, 

оскільки пізнання є самою сутністю права, най-

глибшою його характеристикою. Право без пі-

знання перестає бути правом, бути правдою, стає 

несправедливим, неправом, антиправом. Регуля-

тивність права є тільки похідною пізнавальної 

сутності права. 

А. А. Козловский 

ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ  ПРАВА  

Регулятивная динамика права обусловливается разнотипными и  разноуровневыми познавательными 

процессами,  которые в совокупности базируются на целостной и в тоже время открытой  системе гно-

сеологических принципов. 

A. A. Kozlovskiy   

GNOSEOLOGICAL  PRINCIPLES  OF  LAW 

The regulative dynamics of law is conditioned by different type and different level cognition processes 

which altogether are based on the integral and at the same time open system of gnoseological principles. 
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Определение является универсальной логичес-

кой операцией, использование которой либо пря-

мо требуется (как в точных науках), либо в силу 

иррадиации стандартов строгости из сферы точ-

ных наук приветствуется в любой другой, в том 

числе и в социальной или в гуманитарной науке. 

Дело в том, что без четко сформулированного 

определения мы не имеем научного понятия, 

и вынуждены удовлетворяться смутными пред-

ставлениями, допускающими произвольные суб-

ъективные толкования. 

По-видимому, нет такой другой профессии, 

кроме юридической, где так часто приходилось 

бы прибегать к определениям. Между тем, с ними 

в юриспруденции дело обстоит не так гладко, как 

может показаться на первый взгляд.  

Беглый обзор уже первых 400 ссылок из более 

чем 1.500.000, предлагаемых в Интернете (поис-

ковые системы httm.yahoo, httm.rambler.ru) на за-

прос “юридические определения” показывает 

распространенность сетований на отсутствие об-

щепринятых определений таких очевидно важных 

для современного права и законодательства поня-

тий, как “терроризм”, “коррупция”, “порногра-

фия”, “юридический статус педагога-психолога” 

и многих других. Авторы соответствующих пуб-

ликаций часто указывают на расплывчатость 

и несовпадение определений одних и тех же предме-

тов в различных национальных правовых системах, 

а в США – на различные определения, содержащи-

еся в законодательствах разных штатов.  

В отличие от всех других наук, правоведение 

обладает исключительно мощной возможностью 

опираться на авторитет юридического закона. 

В каждой системе национального законодательс-

тва существуют так называемые дефинитивные 

нормы (чаще всего помещаемые в общую часть 

соответствующего отраслевого кодекса – гражда-

нского, уголовного, процессуального и т.п.), в ко-

торых даются определения ключевых понятий, ис-

пользуемых в данной отрасли права (лицо, вещь, 

собственность, преступление, вина и проч.). Кроме 

этих легальных определений (definitio legis), в ряде 

западных стран признаются за авторитетные юри-

дические определения (definitio juris) – определе-

ния судов и доктринальные определения ученых-

правоведов. Насколько мне известно, в России, 

как и в Украине, официальный статус юридичес-

ких определений, приравнивающий их по силе 

к легальным определениям, законодательно не за-

креплен. Подобное закрепление определений су-

дов потребовало бы признания легитимности так 

называемого “судейского” права и затем прецеде-

нтного права, а признание легитимности доктри-

нальных определений вкупе с определениями су-

дов лишило бы законодателя (в нашем случае 

российскую Думу или украинскую Раду) монопо-

лии на дачу определений, а высшие (конституци-

онные) суды – монополии на толкование законов. 

Аргумент за такую монополию был сформулиро-

ван еще Аристотелем: необходимо четко развести 

функции законодателя и судебной власти, так как 

“решение законодателя не относится к отдельным 

случаям, но касается будущего и имеет характер 

всеобщности, между тем как присяжные и судьи 

изрекают приговоры относительно настоящего, 

относительно отдельных случаев, с которыми часто 

находится в связи чувства любви или ненависти 

и сознания собственной пользы, так что они (судьи 

и присяжные) не могут с достаточной ясностью ви-

деть истину: соображения своего собственного удо-

вольствия и неудовольствия мешают правильному 

решению дела” (Риторика, 1354 b 5-10). 

Конечно, легальные определения и в наших 

странах почти всегда предлагаются учеными-

юристами с учетом сложившейся судебной прак-

тики, а в высших судебных инстанциях большин-

ство членов имеют солидные ученые степени 

и большой опыт практической работы. Однако не 

секрет, что даже самые практически взвешенные, 

юридически продуманные и логически выверен-

ные определения, проходя через процедуру приня-

тия того или иного закона в парламенте, часто дефо-

рмируются в соответствии с конъюнктурной игрой 

политических сил и экономических интересов. 

Понятно, что самый совершенный юридичес-

кий закон не может все предусмотреть наперед. 

Более того, некоторые юридически значимые сю-
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жеты и ситуации по разным причинам не поддаю-

тся строгому и точному определению и, тем не 

менее, нуждаются в юридической оценке “здесь 

и теперь”. Можно воспользоваться критерием 

“определимости” (либо, соответственно, “неоп-

ределимости”), причем в последнем случае пред-

мет мысли еще недостаточно “созрел” для опре-

деления то ли ввиду его уникальности или редко-

сти, то ли ввиду его принципиальной новизны. 

Еще Аристотель рекомендовал: “Когда ... нельзя 

дать точного определения, а между тем необхо-

димо издать законодательное постановление, 

в таких случаях следует употреблять общие выра-

жения” (Риторика, 1374 а 34). 

Но есть и корпоративные интересы самих 

юристов, часто не расположенных к даче закреп-

ленных в законе явных, ясных и точных опреде-

лений в полном соответствии с максимой соста-

вителя юстиниановых Дигест: “в гражданском 

праве всякое определение опасно, ибо мало таких, 

которые нельзя было бы извратить” (Диг., 50, 

17:20). В таких случаях уместны критерии “опре-

деляемости – неопределямости”, соответственно 

связанные с сознательным принятием “связыва-

ния” определением либо уклонением от “связыва-

ния” и дальнейшего обязывания самих законода-

теля и юристов следовать ими же самими сфор-

мулированными определениями. 

Мне как-то пришлось дискутировать с одним 

из очень уважаемых мною разработчиков проекта 

уголовного кодекса Украины, который носил в то 

время рабочее название “Кодекс законов об уголо-

вной ответственности”. Когда я заметил, что в об-

суждаемом проекте есть логический дефект, так 

как в нем не определено ключевое понятие ответ-

ственности, мой собеседник сначала обиделся (все 

люди его ранга глубоко уверены, что они знают 

и соблюдают логические правила), но затем при-

знался мне, что среди специалистов по уголов-

ному праву есть по меньшей мере четыре разли-

чных и в равной степени авторитетных трактовки 

уголовной ответственности. Мне не оставалось 

ничего другого, как предложить либо выработать 

какое-то согласованное определение, либо бро-

сить жребий и выбрать какое-то одно из этих че-

тырех в качестве окончательного. Однако в новом 

уголовном кодексе Украины определение уголов-

ной ответственности так и не появилось, как нет 

его и в аналогичном российском кодексе. Тем не 

менее, проблема остается – если четыре ведущих 

специалиста имеют разные точки зрения на один 

и тот же предмет, принципиально важный не то-

лько для юристов, но и для всего общества, то как 

же тогда понимают не определенные в законе тер-

мины судьи и правоохранительные органы? Про-

блема из теоретической становится практической 

и касающейся всех граждан, а не только юристов.  

Так что критерии (не) определимости и (не) 

определяемости вполне уместны для характерис-

тики логики правоведения, законодательства 

и практики юридической деятельности. Первый 

(объективный) характеризует потенциальную во-

зможность дать определение, второй же (субъе-

ктивный) – практическую готовность использо-

вать эту возможность и ее фактическое использо-

вание. (Оговорюсь, что термин “субъективный” 

здесь употреблен в его стандартном нейтрально-

философском, а не в повседневном, негативно-

оценочном смысле). 

Но при дальнейшем углублении и развитии 

темы определимости и определяемости станови-

тся все более ясной более общая проблема – про-

блема недостаточной разработанности и практи-

ческой артикулированности собственно логичес-

кой теории определений, пригодных для исполь-

зования в юридической технологии. Дело в том, 

что далеко не всегда возможно дать восходящее 

к Сократу, Платону и Аристотелю классическое, 

действительно наиболее “прозрачное” и эконом-

ное определение через указание ближайшего рода 

и видового отличия (defintio per genus proximum et 

differentiam specificam), которое большинство 

юристов справедливо считают основной формой 

юридических определений. Тогда приходится 

прибегать ко многим другим логическим спосо-

бам определения, описанным еще в 1970-е годы 

Д. П. Горским и К. Попой [8; 19]. Однако большая 

часть из них разработана для потребностей других 

наук (в первую очередь математики, теоретичес-

кой логики и естествознания) и поэтому вообще 

не может быть использована юристами (напри-

мер, аксиоматические, синтаксические или пред-

ложенные П. Бриджменом операциональные оп-

ределения через последовательность измерите-

льных процедур). Тем самым возникает задача 

построения теории юридических определений 

в пределах особой юридической логики, понимае-

мой как “специфическая логика специфического 

предмета” (К. Маркс). Эта мысль Маркса о необ-

ходимости разработки специфической логики на-

столько эвристична, что спустя почти 100 лет по-

сле него сходные взгляды выразили стоявшие на 

прямо противоположных философских (неокан-

тианских) позициях В. Дильтей в дихотомии 

“наук о природе” и “наук о духе” [32; 9, с. 122-

158] и Г. Риккерт в учении о границах естествен-
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нонаучного образования понятий [37; 20], за пред-

елами которых находятся понятия социально-

гуманитарных наук, а, следовательно, и понятия 

правоведения. У нас в Украине с этих же позиций 

совсем недавно, в июне 2004 года, в докладе на II 

Каразинских чтениях в Харьковском университете 

академик НАН М. В. Попович также говорил 

о специфике социально-гуманитарного знания и его 

принципиально-иных по сравнению с принятыми 

в точных и естественных науках методах концеп-

туализации.  

Следует сказать, что по вопросу об определе-

нии юридической логики как самостоятельной 

дисциплины нет единства взглядов ни среди логи-

ков, ни среди юристов.  

Мне уже приходилось указывать на существо-

вание длительной традиции употребления в науч-

ной и учебной литературе самого термина “юри-

дическая логика” по меньшей мере с XVI века 

и предлагать определение ее предмета [24]. О со-

временной юридической (или правовой) логике 

как о вполне самостоятельной дисциплине много 

и глубоко пишут С. С. Алексеев, А. А. Козловс-

кий, В. Г. Антропов, А. А. Тер-Акопов и др. [15; 3; 

22] На Западе к числу ее сторонников следует от-

нести У. Клюга, Х. Перельмана, Н. Боббио и др. 

[34; 36; 31 р. 97-108].  

Более умеренную позицию заняли многие 

отечественные и зарубежные логики и юристы – 

В. К. Бабаев, В. Ф. Берков, Г.-Х. фон Вригт, В. Е. Же-

ребкин, А. А. Ивин, Д. А. Керимов, В. М. Лобовиков, 

В. Кнапп и А. Герлох, З. Зембиньский, А. Ф. Чер-

данцев [4; 5, с. 15-18; 6; 10; 14; 39; 11; 13, с. 133-

154; 16; 21; 26], продуктивно исследующие логи-

ческие проблемы права, но не использующие тер-

мин “юридическая” (“правовая”) логика.  

Наконец, следует упомянуть и о группе логи-

ков и юристов, не признающих самостоятельного 

научного статуса юридической логики, начиная 

с Е. Эрлиха, который еще в начале ХХ века заяв-

лял, что логика права ничем не отличается от логики 

машиноведения [30; 38; 35] и заканчивая нашими 

современниками K. Алчурроном и Е. В. Булыгиным, 

А. Сетеманом, М.-Л. Матье-Изорш [33, s. 5], а в 

Украине – И. В. Хоменко [25, с. 117-125]. Их гла-

вный аргумент состоит в том, что логика является 

универсальной наукой, что любым юридико-ло-

гическим сюжетам (анализ норм, вопросов, оце-

нок, судебных решений, проблем толкования и т. 

п.) можно найти соответствие в общей логике 

и поэтому ее спецификация является ненужной. 

На мой взгляд, если оставить в стороне вопрос 

о том, по чьему “ведомству” должна идти юриди-

ческая логика – по ведомству так называемой фи-

лософской логики [12; 28] или по ведомству юри-

дических наук [1] (это скорее вопрос квалифика-

ционного отдела ВАК), – дискуссия достаточно 

беспредметна: ведь ни одна из указанных групп 

не подвергает сомнению наличие серьезных логи-

ческих проблем в правоведении, более того, каж-

дая из них имеет существенные достижения в их 

решении. Однако, “с высоты птичьего полета” 

современной “общей” логики не видны специфи-

ческие трудности, возникающие при применении 

абстрактных логических методов определения 

и доказательства к конкретным правовым сюже-

там, так что кажется, будто все дело в логической 

неаккуратности юристов. Взгляд же юристов 

“с нашей грешной земли” упирается в непроница-

емый туман абстрактных формул, которые неиз-

вестно кто и как именно должен интерпретиро-

вать в естественном (пусть даже и специализиро-

ванном) языке законодательства и правовых тео-

рий. Поэтому уже хотя бы ради того, чтобы про-

сто обозначить смежную область интересов логи-

ков и юристов, ее стоит назвать “юридической 

логикой”, не ломая копий из-за применения этого 

все еще довольно условного ввиду разнообразия 

его интерпретаций, но вместе с тем прагматиче-

ски удобного термина.  

Говоря о его “удобстве”, я имею в виду то, что 

известные юристы прошлого и современности от-

носили и относят юридическую логику к сфере те-

оретического правоведения. Так, у Б. Н. Чичерина 

читаем: “… юридическая логика считается наибо-

лее существенным элементом правоведения…” 

[27, с. 24]. Развивая этот подход, С. С. Алексеев 

конкретизирует задачи логики по отношении 

к праву следующим образом: 

 “…Научные обобщения юридических феноме-

нов в соответствии с потребностями практики вы-

ражаются в понятийной констатации юридичес-

ких реалий (текстов законов, судебных решений, 

обычаев в юридической области, прецедентов 

и др.), выявлении содержащихся в них юридичес-

ких норм, в их толковании, фиксации присущих 

им общих, видовых и родовых особенностей, ха-

рактерных черт правовых документов, юридичес-

ких фактов, порождаемых ими последствий, на-

хождении заложенных в них юридических конс-

трукций, принципов, смыслового значения, выра-

ботке и закреплении юридической терминологии, 

и в итоге – в разработке на основе обобщаемого 

правового материала определений, сравнительных 

характеристик, классификаций. 
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В результате аналитической проработки догмы 

права, если она проведена на должном научном 

и методических уровнях в соответствии с требо-

ваниями формальной логики, раскрывается дета-

лизированная юридическая картина того или ино-

го участка, фрагмента законодательства, судебной 

практики, обнажается их юридическое соде-

ржание, отрабатываются наиболее целесообразные 

приемы и формы юридических действий” [1, с. 6].  

С точки зрения С. С. Алексеева, все право 

представляет собой логическую систему, своеоб-

разие которой на уровне догмы права характери-

зуется ее глубоким единством с формальной ло-

гикой. “И право в данном отношении выступает 

в качестве своего рода обители, исконного, род-

ного очага формальной логики” [1, с. 15]. Этот 

тезис глубоко близок мне, и со своей стороны 

я уже пытался показать вызревание логических 

идей, принципов и методов из сферы социальной 

практики и познания, в особенности права [23]. 

Столь конкретно очерченный круг задач мог 

бы уже считаться достаточным для “умеренного” 

понимания предмета юридической логики. Но 

С. С. Алексеев идет существенно дальше “Пози-

тивное право характеризуется не только тем, что 

оно, как никакое иное социальное явление, воп-

лощает в самой своей органике требования и пра-

вила формальной логики и подчиняется матема-

тическим методам, но также и тем, что ему при-

суща своя, особая логика – логика права. Она, эта 

особая логика, и характеризует основную особен-

ность предмета общей теории права, рассматрива-

емой под инструментальным углом зрения” [1, с. 

104]. Таким образом, для позитивного права хара-

ктерно одновременное присутствие “двух логик” – 

обычной формальной логики и особенной логика 

права. Они существуют одновременно и имеют ме-

жду собой внутреннюю связь. “В частности, чем со-

вершеннее позитивное право с формально-логичес-

кой стороны, тем полнее раскрывается специфичес-

кая логика права. Более того, логика права только 

и возможна тогда, когда в нормативном образова-

нии, именуемом “правом”, всецело царствует логика 

формальная. И потому, помимо всего иного, логика 

права, выражая жизнь этого социального феномена, 

ни самой малости не может “отменить” или “пере-

крыть” все то, что относится к формально-логичес-

ким характеристикам права как действующей в соо-

тветствии с требованиями законности нормативной 

системы” [1, с. 105]. 

Мне представляется, что при всей привлекате-

льности идеи о том, что “логика права только 

и возможна тогда, когда в нормативном образова-

нии, именуемом “правом”, всецело царствует ло-

гика формальная”, в этой идее содержится силь-

ное преувеличение возможностей и реального по-

ложения как формальной логики в праве, так 

и зависимости правовой логики (С. С. Алексеев 

в других местах называет ее также и “юридичес-

кой”, не делая специальных различий между ни-

ми) от логики общей. На мой взгляд, реальные 

правовые системы во многом отходят от стандар-

тов логической строгости, и вместе с тем сохра-

няют свою специфическую логику. Обладая ря-

дом логических недостатков, они, тем не менее, 

“работают” в оптимальном режиме, причем сам 

этот режим тесно связан с возможностью постоян-

ного пересмотра как теоретических положений пра-

ва, так и постоянных изменений в законодательстве. 

Один из важных моментов этого пересмотра и со-

стоит в постоянном переопределении применяемых 

понятий. 

Среди важных достоинств научных определе-

ний С. С. Алексеев отмечает их краткость. Од-

нако он же отмечает и то обстоятельство, что кра-

ткость научных определений являются одновре-

менно и их недостатком. Дело в том, что чем сло-

жнее определяемое государственно-правовое яв-

ление, тем с меньшим успехом можно выразить 

в кратком его определении все существенное 

в нем. “Определение в таком случае приобретает 

характер лишь некоторого средства первоначаль-

ной ориентации в предмете, но раскрыть полнос-

тью все конкретное данного явления не может. 

В подобных случаях применяется несколько вза-

имосвязанных дефиниций, образующих понятий-

ный ряд” [2]. К сожалению, С. С. Алексеев не 

приводит содержательных примеров, поясняю-

щих положение о “понятийном ряде взаимосвя-

занных дефиниций”. По-видимому, это положе-

ние следует понимать таким образом, что в теории 

права должна быть выстроена система взаимно-

согласованных (координированных) предельно-

общих категорий и иерархически подчиненных 

им понятий, каждое из которых имело бы строгое 

и общепринятое определение. 

Однако здесь мы встречаемся с рядом фило-

софско-методологических проблем. Первая из них 

была указана еще Д. П. Горским – в отличие от 

математики, логики и ряда областей естес-

твознания в области общественных и гуманитар-

ных наук мы имеем дело не с преимущественно 

гомогенным, а с преимущественно гетерогенным 

теоретическим материалом [8, с. 212-217]. Так, 

в общей теории права и государства и в конститу-

ционном праве, помимо собственно правовых, 
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неизбежно приходится оперировать философс-

кими (“человек” в контексте исследования “прав 

человека”), социологическими (“общество”), поли-

тологическими (“государство”, “нация”), этическими 

(“долг”) и др. категориями. Философские элементы 

присутствуют и в категориальном ряду теории граж-

данского права (например, “обязанность”, “обяза-

тельство”), теории уголовного права (“общест-

венная опасность”, “уголовная ответственность”, 

“свобода” в контексте “лишения свободы”), в тео-

рии гражданского и уголовного процессов (“спра-

ведливость” судебного решения) и т. п. Поскольку 

многие (если не все) указанные категории не 

имеют однозначной философской интерпретации, 

и в правовых теориях, и в соответствующих сег-

ментах законодательства используются либо ин-

туитивные представления об их референтах, либо 

неявные контекстуальные определения, заданные 

содержанием соответствующих фрагментов тео-

рий и законов. По-видимому, этим и можно объ-

яснить ту трудность, с которой столкнулся раз-

работчик проекта уголовного кодекса в описан-

ном выше случае. 

Во-вторых, именно юридическая логика, как 

спецификация логики общей, позволяет различить 

не два, а три основных пути построения определе-

ний в праве. Речь идет о реальных, номинальных 

и арбитральных определениях. Первые два пути 

образования определений различались еще Т. Го-

ббсом [7, с. 66-217] и Дж. Локком [17, с. 469-572], 

и упоминаются в любом учебнике логики. В пер-

вом приближении реальные определения относя-

тся к собственно предметам мысли, номинальные 

– к их именам. Третий путь был указан Ч. С. Пир-

сом [18, с. 158-161], а в более близкие к нам вре-

мена – К. Айдукевичем [29, р. 105-126]. Пирс пи-

сал о необходимости распространения на все дис-

циплины удачной традиции принятия определе-

ний химических терминов на научных съездах, 

а Айдукевич (по-видимому, даже не зная об этой 

идее Пирса), по сути говорил о том же и предло-

жил называть выработанные таким способом оп-

ределения арбитральными. Я думаю, что по своей 

сути это те же доктринальные определения, но по 

своему статусу они отличаются тем, что должны 

приниматься авторитетным научным сообщест-

вом правоведов как общеобязательные, безотно-

сительно от различий разделяемых юристами док-

трин. В идеале этими определениями должны за-

ниматься особые терминологические секции меж-

дународных конгрессов, что отвечало бы ведущей 

тенденции нашего времени к интеграции 

и унификации национальных законодательств. 
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В. Д. Титов 

 

О  СПЕЦИФИКЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЙ  В  ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

Рассматриваются проблемы, возникающие в связи с отсутствием определений ключевых юриди-

ческих понятий. Это отсутствие связывается с объективной неопределяемостью и субъективной не-

определимостью. Указывается на недостаточную разработанность логической теории юридических 

определений как на симптом недостаточного развития юридической логики. Указывается на один из 

плодотворных практических путей преодоления недостатков в определениях – учреждение традиции 

обсуждения спорных понятий на юридических съездах и конференциях и принятия по их итогам 

конвенциональных (по выражению К. Айдукевича – арбитральных) определений. 

 

V. D. Titov  

 

ABOUT  SPECIFICITY  OF  DEFINITIONS  IN  JURISPRUDENCE 

 

The problems arising in connection with absence of definitions of key legal concepts are considered. 

This absence is connected with objective undefinibility and subjective in definability. It is underlined on 

insufficient development of the logical theory of legal definitions as a symptom of insufficient development 

of legal logic. It is underlined one of fruitful practical ways of overcoming the lacks of definitions – estab-

lishment of tradition to discuss disputable concepts at legal congresses and conferences and acceptance on 

their results conventional (as K. Ajdukevicz expressed – arbitral) definitions. 

 



 

Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2.                                                                                                51  

ФІЛОСОФСЬКІ  ЗАСАДИ  ПОЗИТИВНОГО  ПРАВА 
 

© 2005  В. М. Селіванов 
Інститут законодавства Верховної Ради України 

 

ПРАВО  І  ЗАКОН 

(ФІЛОСОФСЬКИЙ  ПОГЛЯД   

НА  СПІВВІДНОШЕННЯ  ПРАВА  І  ЗАКОНУ) 
 

Демократична трансформація українських 

суспільних відносин і нові юридичні знання. Ста-

новлення, зміцнення і наукове забезпечення ефе-

ктивно діючих правової, соціальної державності 

України, її демократичної правової системи, які 

мають відповідати соціально спрямованій рин-

ковій економіці України, яка ще повинна бути 

створена, ці та інші чинники обумовили радика-

льну зміну соціальної значущості вітчизняної 

юриспруденції, необхідність її методологічної 

і теоретичної озброєності, що можуть бути відне-

сені до найбільш загальних напрямів її розвитку 

[45, с. 3, 4]. Саме тому, одним із актуальних за-

вдань Академії правових наук України, як слу-

шно зазначає її президент, академік НАН Укра-

їни Тацій В. Я. “… є створення методологічної та 

теоретичної бази державотворення і формування 

системи національного права” [36, с. 7; 35, с. 15]. 

Щодо юридичної професії, то вона стала нині 

однією з найпотрібніших в українському держа-

вно упорядженому суспільстві. 

Задоволення реальних потреб практики демо-

кратичної трансформації різноманітних сфер со-

ціального буття в Україні, серед інших, сфер 

державно-владних і юридичних відносин довело, 

що вона (трансформація) може бути успішною 

лише в тому разі, коли буде здійснюватися ква-

ліфікованими кадрами у кожній, навіть другоря-

дній справі, на основі системного наукового за-

безпечення. Тим важливішою є роль юридичної 

кваліфікації різного роду виконавців в процесі 

демократичної трансформації української орга-

нізації державної влади* [1, с. 149], державно 

упорядженого українського суспільства, на ула-

                                      
* Слушно наголошує проф. Авер’янов В. Б., що 

“державна влада у демократичній країні – це аж ніяк 

не тільки реалізація правомочностей, що зобов’язують 

громадян, а й виконання державними органами чітко 

визначених обов’язків перед громадянами, за що ці 

органи, їх посадові особи мають нести чітко визначе-

ну юридичну відповідальність.  

мках радянської планово-авторитарної системи гос-

подарювання і управління, організація і управління 

яким мають спиратися не просто на актуальні юри-

дичні акти, а передусім – правові [12, c. 3; 16]. 

Передусім це вимагає нових соціальних 

знань, зокрема, про право як багатомірний, але 

єдиний за природою соціальний феномен, як пе-

вний момент, форму суспільного буття і водно-

час органічно пов’язаний з ним (буттям) імпера-

тивний нормативний чинник організації суспіль-

ного життя, специфічний соціальний регулятор, 

про юридичні відносини як різновид суспільних, 

насамперед, правових відносин тощо. Це актуа-

лізує проблеми наукового пізнання і розроблення 

не тільки спеціальних, формально-юридичних, 

а й загально соціологічних і соціально-філософсь-

ких проблем права, пошуку нової правової пара-

дигми. Мова йде, зокрема, про проблеми, що відо-

бражають багатоманітну природу права, яка обу-

мовлюється, передусім, об’єктивними природними 

закономірностями [17, c. 133-145] руху суспільства 

як органічної складової природи, соціального ці-

лого, водночас структури і процесу суспільних 

відносин, які за всіх обставин мають бути упоря-

дковані, врегульовані на основі соціальних, 

в тому числі юридичних, норм, правил належної, 

з точки зору інтересів передусім владарюючих 

соціальних сил і суспільної поведінки в цілому. 

Позбавившись тоталітарних обмежень, ма-

сова свідомість і вітчизняне суспільствознавство, 

серед нього і юриспруденція, намагаються пере-

бороти наявний дисбаланс між важливістю фе-

номену права та його юридичного аспекту 

в життєдіяльності людини й суспільства в цілому 

та обсягом знань щодо них, який був здобутий, 

зокрема, юридичною наукою на базі мономето-

дології марксизму-ленінізму** за умови політич-

                                      
** В радянські часи марксизм-ленінізм в цілому як 

і його складова – діалектичний матеріалізм розгляда-

лися філософською основою комуністичної ідеології, 
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ного тоталітарного і авторитарного режимів. Су-

спільна практика довела, що окрім чинних юри-

дичних норм існують чинники, які впливають на 

ефективність існуючого юридичного порядку 

і вимагають іншого погляду на право, систем-

ного, зокрема філософського.   

Але складність проблеми пошуку відповідей 

якими мають бути сучасні вітчизняні держава 

і чинне право, зокрема нова вітчизняна правова 

парадигма, як видається, полягає в тому, що до-

нині чітко не зрозуміло, на основі якої філософії 

за умови відсутності “єдино вірної марксистсько-

ленінської”, на ґрунті якого світогляду замість 

“діалектичного матеріалізму” повинні визнача-

тися їх сутність і зміст, а отже і вітчизняної юри-

дичної науки, перспективи розвитку останньої, її 

рекомендацій щодо удосконалення чинних зако-

нів, інших нормативних юридичних актів і прак-

тики їх застосування [31, c. 5]. 

Як видається, право як складне, багатоаспек-

тне соціальне явище, будучи певним предметом 

соціального пізнання, має розглядатися на основі 

методології системи соціальних наук. Звідси те-

оретичні уявлення про право мають базуватися 

передусім на загальних принципах і поняттях 

(категоріях) соціальної філософії, однією з особ-

ливостей якої є рефлексивність [3, c. 21]. Відомо, 

що філософи відрізняються від юристів, особ-

ливо в пострадянських суспільствах, тим, що во-

ни завжди прагнуть до пізнання істини явища, 

що досліджується, в його цілості і в той же час в 

суперечностях, до знання, яке розкриває їм його 

(явища) сутність, а не лише доцільність існу-

вання. До буття, серед нього соціального, філо-

софи прагнуть відноситися в його цілості, не 

упускаючи з очей, наскільки це залежить від них, 

                                                             
вважалися світоглядним підґрунтям будь-якої науки, 

в тому числі і юридичної. Наприклад, зокрема, такі 

відомі в наш час юристи-учені, як С. С. Алексєєв, 

Д. А.Керімов, П. О. Недбайло писали в 60-ті роки ХХ 

сторіччя, що марксизм-ленінізм “... не тільки пояснює 

сутність держави і права, а й озброює нас ясною перс-

пективою перетворення державноправної дійсності 

з метою успішного будівництва комунізму” [2, с. 16] 

«… Існує тільки один науковий метод пізнання, – прого-

лошував також В. П. Казімірчук пануючу в той час ідео-

логічну тезу, – діалектичний матеріалізм» [13, с. 42].  

Політична спрямованість марксизму-ленінізму обу-

мовлювала в свій час той факт, що він масово вивчав-

ся з 1 жовтня кожного року у понеділок – єдиний день 

політпросвіти, встановлений на всій території колишньо-

го Радянського Союзу Центральним Комітетом колиш-

ньої КПРС. [32, с. 650-662]. 

жодної його частки, розуміючи, зокрема, що по-

зитивне і негативне існують виключно в єдності 

і взаємодії. Корінна відмінність філософського 

мислення – це здатність до споглядання, що охо-

плює цілком увесь час і будь-яку форму соціаль-

ної взаємодії і виходить за межі лише одного ас-

пекту того чи того явища. Як правило, філософ 

на відміну правника-догмата не зупиняється на 

окремих, хоча й може існуючих у великій кіль-

кості, явищах, що лише вважаються реальними 

фактами, а безперервно намагається просякнути 

у сутність кожного аспекту речі, причини її ви-

никнення та існування і проаналізувати у взає-

модії. Філософ намагається діалектично поєд-

нати розум і істину реального явища, тим самим 

певним чином відрізняючись від юрби, для якої 

емоції понад усе.  

Характеристика сутності соціальної кризи. 

Пізнаючи правові явища в контексті суспільного 

буття, будь-який дослідник, незалежно від його 

філософських переконань щодо позитивізму, пі-

дпадає під вплив тих закономірностей, що ви-

ходять за межі позитивізму, обумовлені як ціліс-

ною, так і діалектичною природою об’єктивної 

дійсності, що постійно змінюється, знаходиться 

у процесах перетворення, становлення. Зміни 

у соціальних явищах або самих явищ, в тому чи-

слі правових систем, мають якісну діалектичну 

природу, сутність якої полягає у переході якості 

цих явищ в іншу форму, наприклад, економічної 

у політичну, хоча соціальна якість завжди зали-

шається властивістю певного соціального явища. 

Це робить закономірність єдності протилежнос-

тей, по-суті, конкретною, умовною, тимчасовою. 

Так, зокрема, порядок, стабільність, гармонія 

тощо правових і юридичних відносин в процесі 

суспільного руху такі ж змінні величини (момент 

суспільного руху), як і нерівновага, хаос, дезор-

ганізація, безлад. Відповідно до закономірностей 

діалектики, ці зміни, з одного боку, обумовлені 

рухом об’єктивних явищ, а, з іншого – відобра-

жають перехід явищ, в тому числі соціальних, 

у свою протилежність. Їх зміна, зокрема зміна 

юридичних відносин, що обумовлює стан юри-

дичного хаосу, кризи є не тільки можливою, а й 

закономірним етапом постійного процесу соціа-

льного руху. Характеристика кризи виявляється 

в реальній соціальній дійсності не тільки у формі 

пристосування старого до нового, а й як прояв 

певних змін соціальних відносин. Будь-які зміни, 

що призводять врешті-решт до певної кризи, 

завжди відображають як внутрішню, так і зовні-

шню необхідність. Тому, зокрема, право, його 
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наукове забезпечення в процесі соціального руху, 

його зміни мають свою історію, колишнє свого 

становлення. Як справедливо зазначає Є. Б. Кубко, 

зміни, кризи, які можуть виникати в їх процесі, 

виконують у цьому русі в принципі стимулюючу 

роль. В певному розумінні, з моменту свого ви-

никнення будь-яка соціальна система, в тому чи-

слі і правова система, рухається у напрямі свого 

перехідного і відповідно, кризового стану, який, 

якщо постійно досліджувати цей рух, може стати 

опорною точкою для підвищення рівня оптима-

льності, ефективності подальшого функціону-

вання даної системи [8, c. 58-62]. По суті йдеться 

про досягнення певного стану рівноваги тієї чи 

цієї соціальної системи, який можна розглядати, 

як вважав ще О. В. Богданов [7, с. 378], окремим 

випадком криз на шляху руху системи, коли 

“безперервність” руху порушується певними 

“зламами” співвідношення елементів системи, 

темпу, напряму її руху тощо.  

Рухливість уявлень про соціальне буття. Змі-

на властивостей реальної соціальної дійсності, 

що органічно пов’язана із зміною ознак соці-

ального буття, його різноманітних сфер, серед 

них права, обумовлює в свою чергу необхідність 

зміни уявлень про це буття, зокрема право, 

принципи його сприйняття, дослідження і розро-

блення відповідних наукових пропозицій щодо 

удосконалення його юридичного аспекту. На-

приклад, праворозуміння завжди було підґрун-

тям теорії і практики державотворення і право-

творення. Більше того, можна зробити певний 

висновок, що те, яке на даний час не є суттєвим, 

позитивним для дослідника не означає, що воно 

взагалі не має сенсу. Причому будь-які позитивне, 

порядок, суттєве тощо, існують виключно у взає-

мозв’язку з негативним, хаосом, несуттєвим.  

Посилення суперечностей між позитивним, 

порядком тощо і негативним, хаосом тощо ста-

новить одне з джерел суспільного розвитку різ-

номанітності, зростаючої складності як суспіль-

них відносин, що збільшуються і потребують 

свого упорядкування, зокрема, законодавчого 

урегулювання, так і юридичних норм, за допомо-

гою яких ці відносини мають бути урегульовані* 

                                      
* Слушною в цьому плані, як видається, є позиція 

проф. Петрухіна І. Л., відповідно до якої: “Джерелом 

суспільного розвитку є – як це не парадоксально зву-

чить в устах правника, – так називана “відхиляюча 

поведінка”, коли окрема людина або група людей не 

погоджуються з чинними у суспільстві стандартами 

поведінки, висувають нові ідеї, борються за них і пе-

[27, с. 83]. Інакше кажучи, стан хаосу, безладу, 

кризи має розглядатися як можливий, імовірний 

стан будь-якої соціальної системи на шляху її 

діалектичного руху, переходу з одного рівня на 

інший. Головне, як видається, щоб упорядку-

вання існуючих суспільних відносин, ліквідація 

суперечностей між ними або їх системами, дося-

гнення рівноваги в їх структурі і функціонуванні, 

підвищення ефективності організації і управ-

ління тощо ґрунтувалися на об’єктивних потре-

бах суспільного руху, потребах збалансування 

приватних і публічних інтересів суспільства. То-

ді, як видається, соціальні зміни не вимагатимуть 

суб’єктивно виключно силових методів, не бу-

дуть штучно-поліпшеними в ім’я абстрактного 

світлого майбутнього, будуть ґрунтуватися на 

правових цінностях, зокрема, правових ідеях, 

законах, осердям яких мають бути природні 

і невідчужувані права людини і які матимуть си-

лу моральних приписів.   

Необхідність нової методології наукового пі-

знання сучасної української державно-правової 

дійсності. Нині для вирішення актуальних прак-

тичних проблем правової організації нових укра-

їнських відносин необхідно передусім здійснити 

важку, кропітку, але важливу роботу щодо вияв-

лення ключових для вітчизняної юридичної нау-

ки аспектів методології наукового пізнання та-

ких, зокрема, соціальних явищ, як право, дер-

жава і закон. Задоволення зазначеної суспільної 

потреби вимагає, з одного боку, визнання право-

мірної наявності різноманітних багаточисельних 

методологічних підходів до пізнання і розв’язання 

існуючих владно-політичних і юридичних проблем 

розвитку суспільства, а з іншого необхідності 

синтезу формально-юридичного та філософсь-

кого підходів до пізнання сутності природи і змі-

сту права як феномену, що існує, функціонує 

і розвивається у різних соціальних сферах як 

державній, так і недержавній. Саме тому, що 

право безпосередньо зачіпає приватні людські 

інтереси, які в свою чергу, обумовлюють “публі-

чний” характер питань, що вимагають свого вре-

гулювання, вирішення, серед нього і теоретич-

ного. Сфери права, юридичного закону і сфера 

юридичної науки завжди були повні суперечнос-

тей. Причому щодо останньої сфери, то вона зав-

жди характеризувалася слабким консенсусом уче-

них, бо останні завжди працювали в конкретно-іс-

                                                             
ремагають. Відхилення служать загальним стимулом 

розвитку і удосконалення живої природи”.  
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торичних умовах. В сучасних історичних умовах 

зазначені сфери як самостійні об’єкти наукового 

пізнання стають особливо перспективними з то-

чки зору соціальної філософії, зокрема, філосо-

фії пізнання, що обумовлено в значній мірі необ-

хідністю подальшого розвитку методології та зага-

льної теорії вітчизняної юридичної науки, її скла-

дових – правознавства і держав знавства. Розвиток 

останніх обумовлений не тільки різноманітними 

суспільними пізнавальними потребами, а й реа-

льною наявністю відносно самостійних об’єктів 

(предметів) пізнання – права, в тому числі і чин-

ного, та держави, що почали нині відігравати 

в українському суспільстві дещо іншу роль, ніж 

це було за часів радянського політичного ре-

жиму, і тому потребують нових сучасних соціа-

льно-філософських парадигм, які були б адеква-

тні теперішнім соціальним реаліям. Невипадково 

одна з останніх фундаментальних праць Інсти-

туту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України була названа “Державотворення і право-

творення в Україні: досвід, проблеми, перспек-

тиви”. Тобто, процеси державотворення і право-

творення мають досліджуватися не тільки, як 

взаємодіючі, а й відносно самостійні. 

В історичній перспективі, як і завжди, розви-

ток юридичного теоретичного знання являє со-

бою процес діалектичного переходу від кількіс-

ного накопичення інформації, серед неї наукової, 

про право і державу, їх загальні і особливі (від-

носно часу та місця) властивості і закономірності 

до якісних змін у змісті і структурі самої юриди-

чної науки.  

Сучасні трансформаційні процеси в українсь-

кому суспільстві, обумовлені змінами об’єктив-

ної соціальної, серед неї правової, дійсності, не-

розривно пов’язані з якісними перетвореннями 

у змісті і формі вітчизняного суспільствознавства, 

серед нього і юридичної науки, процесами дифере-

нціації юридичної науки, з виділенням і об’єднан-

ням її нових галузей як форм упорядкування відно-

сно самостійних нових юридичних знань щодо її 

об’єкта і предметів дослідження. Безумовно, це 

не означає сліпе відкидання всього конструкти-

вно напрацьованого попередніми генераціями 

учених і політиків, що відповідає сучасним сус-

пільним потребам. Розвиток будь-якого цілого, 

в тому числі і науки, становлення в ньому нового 

– це певний синтез, з’єднання, зміна. Але це не 

проста зміна, а ускладнення, “ущільнення”, знят-

тя новим старого знання, досвіду. Щодо остан-

нього, то він, зокрема, являє собою шлях, в тому 

числі науково-дослідний, яким пройшли наші 

попередники зовсім в інших історичних умовах. 

Саме в цьому плані необхідно розуміти гегелів-

ські слова, що досвід і історія вчать, що ніхто, 

ніколи і нічому не навчилися із історії. “В кожну 

епоху, – зазначав німецький мислитель, – скла-

даються такі особливі обставини, кожна епоха 

є настільки індивідуальним станом, що в цю 

епоху необхідно і можливо приймати лише такі 

рішення, які випливають саме із цього стану” 

[10, с. 61], і саме тому, будь-які історичні анало-

гії, зокрема, у праві, державній політиці, чинно-

му праві і управлінні завжди є відносними. 

Сучасне знання не може бути ефективним без 

критичного вивчення ідей, поглядів і конкретно-

історичних умов, в яких творили наші попере-

дники. Сучасна дійсність, зокрема правова – це 

не дещо кумулятивне, наявне. Її треба сприймати 

як результат суперечливого руху, де порядок 

змінювався хаосом, а останній – новим поряд-

ком, де стабільність суспільних відносин чергу-

валася з їх певною нестабільністю. Лише разом, 

у діалектичній взаємодії, окремі етапи станов-

лять цілість соціального руху. Тому й мова має 

йти про необхідність вивчення історії того, що 

досліджується нині, а не про її відкидання, на-

ступництво через заперечення, через перетво-

рення і підкоряння старого новому. Лише тоді 

можна говорити, що історія, зокрема науки або 

деякої її галузі, може бути використана для по-

ліпшення її найбільш сучасного та найбільш 

“прогресивного” стану [39, с. 527]. Але й у цьому 

випадку ми маємо розуміти, що досягнутий 

в процесі дослідження результат не є заверше-

ною картиною об’єктивної реальності, а лише 

вихідний пункт подальшого дослідження рухли-

вої дійсності. 

Таким чином, і те, що було створено радянсь-

кими, серед них українськими, правознавцями, 

що відповідає істинному правовому розвитку 

українського суспільства, не втратило свого зна-

чення в сучасний період, має бути критично ви-

вчене, переосмислене і враховане у вітчизняних 

як теорії, так і практиці правотворення парале-

льно із розробленням нової методології і теорії 

права. Методологія і теорія права такі ж істори-

чні явища, як по суті й само право, багатомірне, 

але єдине за своєю природою явище. В цьому 

розумінні вони мають свої, зокрема часовий, ме-

жі. Коли йдеться про джерело прогресу юри-

дичної науки, зокрема правознавства, то його 

необхідно шукати не стільки в поняттях і катего-

ріях теорії права, не в її індуктивних висновках, 

скільки в тому конкретно-історичному духов-
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ному й матеріальному стані суспільства, в якому 

живе та працює науковець, пізнає реальні на пе-

вний час закономірності права і держави. І до-

слідник, і об’єкт його наукового дослідження, 

завжди, незважаючи на активний характер їх 

природи, є продуктами свого часу. Тому методо-

логія і теорія права без знань історії права є та-

кими ж пустими й схоластичними, як наука істо-

рії права – сліпою без методології та теорії пра-

ва. І хоча юридична наука, як будь-яка інша сус-

пільна наука, покликана фактично забезпечувати 

передусім інтереси пануючих у суспільстві соці-

альних сил, без знання сучасних методології та 

теорії права і держави немислимий цивілізо-

ваний правник третього тисячоліття, який би 

ефективно захищав інтереси, права і свободи 

людини, вирішував би складні питання ринкових 

суспільних відносин. 

Співвідношення права і закону як методологі-

чна проблема філософії права і теорії права. 

Однією з методологічних проблем вітчизняних 

філософії і теорії права є проблема співвідно-

шення права і закону. Вона певним чином репре-

зентує собою ту предметну сферу праворозу-

міння (від ідеї і поняття права як об’єктивної 

функції соціального регулювання до розуміння 

юридичного закону як творіння держави), яка 

може бути адекватно осмислена і змістовно роз-

горнута у вигляді послідовного системного філо-

софського вчення. Йдеться, зокрема, про знання 

як внутрішньої, в тому числі моральної, обумов-

леності упорядкованої поведінки людини, так 

і про її зовнішні обмежуючі чинники, серед них 

вимоги, що сприяють досягненню загального 

суспільного блага. Передусім мова йде про юри-

дичні вимоги, відповідно до яких, як писав 

І. Кант: “свобода кожного обмежується умовами, за 

якими він може співіснувати із свободою кожного 

іншого за єдиним загальним законом” [14, с. 103]. 

Вирішення зазначеної методологічної про-

блеми обов’язково має основуватися на певному 

праворозумінні. Це обумовлено, як справедливо 

наголошується у спеціальній літературі, [25, с. 7] 

науково-пізнавальним статусом і значенням по-

няття права у межах будь-якої послідовної, сис-

тематично обґрунтованої теорії права. 

Нині у суспільній теоретичній свідомості все 

більше поглиблюється розуміння того, що роль 

вихідного моменту в методології пізнання істини 

певної форми соціальної дійсності, зокрема пра-

ва, має виконувати не принцип пріоритетності 

логічної системи окремих знань, наприклад, сис-

теми наукових юридичних понять і категорій, на 

підставі яких здійснюється дослідження, а, на-

самперед, принцип визнання первинності реа-

льного об’єкта пізнання. Якщо йдеться про пра-

вову дійсність, то має йтися насамперед про вну-

трішні закономірності права або окремих право-

вих явищ, в тому числі юридичного характеру. Як 

справедливо зазначав професор Недбайло П. О., 

юридична наука дійсно виокремлює право із ці-

лісної системи суспільних явищ, проте дослі-

джує лише внутрішні закономірності цього яви-

ща. Безумовно останні розглядаються у зв’язку 

з економікою, державою, політикою, національними 

відносинами, мораллю та іншими соціальними 

явищами, проте лише у площині співвідношення 

права з ними. Тобто, зовнішні зв’язки права з ін-

шими соціальними явищами входять, на думку 

ученого, в поняття їх внутрішніх закономірностей. 

Економічні та інші суспільні відношення, які не 

становлять об’єкт юридичної науки, “вивчаються 

нею у тій мірі, в якій це необхідно для вивчення 

соціальної природи, призначення і функціону-

вання держави і права. Вони вивчаються не самі 

по собі, а у зв’язку з державою і правом...” [24, с. 

13; 15, с. 233-247]. У даному випадку учений під 

правом мав на увазі чинне право – закони і пі-

дзаконні нормативні акти, явища похідні від 

держави. Але сьогодні добре відомо, що держава як 

форма органу управління суспільством з’являється 

лише на певному етапі соціального розвитку, 

який відбувався за допомогою інших соціальних 

норм, не будучи продуктом законодавчої діяль-

ності держави. Саме тому, як видається, актуа-

льними стають дослідження проблеми співвід-

ношення права і закону. Правильно пишуть Бі-

ленчук П. Д., Гвоздецький В. Д., Сливка С. С., 

що “в онтологічному аспекті розрізнення права 

та закону (у різних його варіантах), відповідаючи 

на запитання, що таке право, дозволяє розкрити 

об’єктивні сутнісні властивості права, лише на-

явність яких у законі дозволяє характеризувати 

його як правове явище, тобто як явище, що від-

повідає сутності права, як зовнішній прояв і реа-

лізація правової сутності” [6, с. 7]. По суті мова 

йде про правовий закон як основний регулюю-

чий засіб правової держави, яка має ґрунтуватися 

на праві і діяти у межах права, про розрізнення 

правового і неправового в соціальному бутті, його 

критерії. Розкриваючи сутність правового закону, 

професори права Тацій В. Я. і Тодика Ю. М. слуш-

но, як видається, зазначають, що його завдання 

полягає в об’єднанні, а не роз’єднанні суспільст-

ва з метою розв’язання актуальних проблем. “За-

кони, – пишуть вони, – які адекватно виражають 
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суспільні інтереси, з’єднують при регулюванні со-

ціальних зв’язків ідеї свободи, справедливості 

й рівності, можуть стати важливим, чинником ста-

білізації суспільної ситуації, впорядкування діє-

здатних структур громадянського суспільства 

й держави, розвитку демократичних політико-

правових процесів” [38, с. 9-10]. Правовий закон як 

вираз сутності права, а саме правди, істини життя, 

є певною системою суб’єктивних прав, що ґрунту-

ється на реальних соціальних потребах 

і інтересах, виконує в суспільстві, зокрема, роль 

міри свободи поведінки людини, яка (свобода) 

не тотожна вседозволеності, протилежна сва-

віллю. Тільки дотримуючись ідей свободи і спра-

ведливості та орієнтуючись на правове начало 

в організації будь-якої форми соціальної взаємодії, 

можна уникнути безладу, хаосу, дисгармонії як 

в самому собі, так і в стосунках з іншими людьми.  

На жаль, й досі в післярадянських країнах, 

серед них і в Україні, доводиться часто стикува-

тися з неправовими законами, які ухвалюються 

скоріше на основі політичної доцільності, ніж 

об’єктивної обумовленості соціального порядку 

і слугують тим самим в суспільстві лише політич-

ною мірою оцінки людської поведінки лише певної 

категорії індивідів, що робить ці закони дале-

кими від правового, людського виміру. Слуш-

ною, як видається, в цьому плані є думка акаде-

міка НАН України Шемшученка Ю. С. щодо 

оцінки сучасного стану юридичного, зокрема 

конституційного, регулювання в Україні, відпо-

відно до якої “в нашому суспільстві, – як зазна-

чає учений, спостерігається глибокий розрив між 

конституційними нормами, що проголошують 

людський вимір права та держави та реальними 

суспільними відношеннями, станом відповідаль-

ності держави перед людиною за свою діяльність 

(ст. 3 Конституції України)” [44, с. 8]. 

Як видається, в післярадянській юридичній, 

зокрема вітчизняній, науці, яка фактично продо-

вжує залишатися на державно центристських 

методологічних позиціях, і в юридичній практиці 

ще не склалася ситуація усвідомлення, що право 

і закон – це не одне й те ж, що необхідно в нау-

кових дослідженнях виходити за межі сталих 

вузькоюридичних, позитивістських форм осяг-

нення правової дійсності. Щодо практики нор-

мотворення, то необхідно домагатися відповід-

ності юридичних норм, що ухвалюються, загаль-

нолюдським цінностям, зокрема, свободи, спра-

ведливості тощо, які водночас є гуманістичними 

і правовими, сутністю яких є правда життя, якщо 

ми намагаємося побудувати в Україні правову 

державу [36, с. 8-9]. Слушно зазначає В. Стефа-

нюк, що “доки право і закон не збігаються, доки 

діють несправедливі закони, правової держави 

немає” [33, с. 20]. При цьому не слід зводити рі-

зноманітність юридичних норм лише до одного 

типу – зобов’язального, імперативного, ігнору-

ючи заохочувальну функцію чинного права, яка 

спрямована на стимулювання (головним чином 

позитивними засобами) бажаної, з точки зору 

законодавця, поведінки. Слушно зазначає проф. 

Малько О. В., що “саме заохочення, а не пока-

рання, вважається у ряді випадків більш ефекти-

вними засобами при їх порівнянні з останніми, 

бо в ситуації позитивної мотивації як спонукаль-

ної сили бажаної поведінки виступають не тіль-

ки зовнішні приписи, але й власний інтерес 

суб’єкта, його зацікавленість” [21, с. 162]. Ця 

думка співпадає із словами проф. Халфіної Р. А., 

відповідно до яких “про право іноді складається 

невірне судження як про систему покарань 

і (значно у меншій мірі) заохочень” [41, с. 3]. 

Слід зазначити, що ця думка не є новиною. Ще 

О. М. Радищев наголошував, що “верховна влада 

має багато засобів спрямовувати діяння грома-

дян шляхом закону, і всі вони можуть бути пре-

дметом загального законоположення. Цими засо-

бами можуть бути: 1) заборонні, 2) спонукальні. 

Заборонні засоби, – продовжував він далі, – це 

установлені в законі покарання, спонукальні – це 

нагородження різного роду” [30, с. 405]. 

Необхідність пошуку правди в праві, в зако-

нодавстві визнавалася і в дореволюційній росій-

ській юридичній літературі. Причому акцент ро-

бився на застосуванні в зазначених дослідженнях 

соціально-філософського підходу, а не просто 

формально-юридичного, державно-політичного. 

Так, зокрема, професор Київського університету 

К. Неволін стверджував: “Закон у сутності своїй 

є 1) взагалі правда. Він або виявляє її вимоги, 

або визначає насправді заходи для виконання 

цих вимог... Точним і твердим чином сутність 

правди може бути визначена лише у філософії, 

де у безперервному зв’язку умовиводів розвива-

ються начала будь-якого буття, від найповнішого 

до найобмеженішого” [23, с. 33]. 

Сутність нормативістського підходу до ро-

зуміння права. За часи радянської влади в коли-

шньому СРСР фактично утвердився нормативі-

стський підхід до права. Він відповідав офіційно 

утвердженому в 20-30-х роках напряму розвитку 

суспільної правосвідомості, яка відбивала полі-

тичну, класову природу і суть радянського чин-

ного права, його зв’язки з державою та матеріа-
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льними умовами, що визначали волю верхівки 

пануючих соціальних сил. Марксистсько-ленін-

ське вчення виходило з тлумачення держави як 

політичного апарату, а державного управління як 

функції класового панування і придушення, хоча 

все це подавалося від імені народу. “Радянське 

державне управління, – підкреслював академік 

СРСР Вишинський А. Я., – це здійснення за-

вдань диктатури пролетаріату, це реалізація волі 

радянського народу” [9, с. 92]. Право ж тлумачи-

лося як зведена у юридичний закон воля панів-

ного класу, класова воля, що знаходила свій ви-

раз у юридичній формі, як формі виразу і засто-

сування насильства.  

Основним недоліком нормативістського під-

ходу було зведення сутності права до явища суто 

політичного, осмислення багатомірної проблеми 

генезису правового відношення головним чином 

через призму його зв’язку з радянською держа-

вою, юридичною нормою. Саме тому поняттям 

права в радянському суспільстві охоплювались та-

кож досить численні державні загальнообов’язкові 

установлення – плани, завдання, презумпції, де-

фініції тощо, які суттєво відрізнялися від “кла-

сичної” юридичної композиції (структури) но-

рми. Спроба (що мала місце не тільки в юридич-

ній літературі, а й в практиці) “підігнати” такі 

узагальнюючі установлення (як і правові прин-

ципи) під юридичні норми не тільки перешко-

джала правильному визначенню природи та змі-

сту цих установлень, але й не сприяла теоретич-

ному осмисленню всієї складності права як бага-

тоаспектного соціального явища. Право розгля-

далося не як основа, зокрема, державного управ-

ління, а як політичний елемент надбудови, не-

від’ємний від держави продукт та політичний 

інструмент її діяльності, основа і засіб класового 

панування в політичних формах. Наслідком аб-

солютизації нормативістського аспекту праворо-

зуміння (так називаний нормативістський підхід) 

стала недооцінка соціальної природи як юридич-

них відносин, так і суб’єкта права, а також тих 

потреб і інтересів, з приводу яких складаються, 

змінюються і розвиваються як фактичні суспі-

льні відносини, так і їх юридичні форми. 

Ототожнення в радянській теорії та юридич-

ній практиці права виключно з юридичними но-

рмами, обмеження джерела права лише діяльні-

стю органів державної влади зумовлювались 

природою тоталітарного і авторитарного полі-

тичних режимів, суттєвою ознакою яких стали 

удержавленість суспільства, фактичне прини-

ження ролі народовладдя і людини в соціаль-

ному бутті. 

Юридичні, зокрема законодавчі, відносини 

завжди персоніфікуються у певних соціальних 

особах, які мають свої потреби. Тому і супереч-

ності повинні розкриватися через поведінку осіб, 

їх потреби та можливості задоволення цих потреб. 

Відрив юридичних відносин від їх суб’єктів, від їх 

реальних потреб і інтересів, соціальної діяльно-

сті, взаємодії призводить, як правило, до аналізу 

цих суб’єктів лише в гносеологічному плані, 

в рамках якого соціальний суб’єкт розглядається 

тільки як носій пізнавальної діяльності. Але пі-

знання – це лише один із видів соціальної діяль-

ності. Більш того, несприйняття людини – сто-

рони юридичного відношення як активного носія 

суспільних функцій, ролей призводить до уяв-

лення про особу лише як об’єкт – засіб вирі-

шення завдань організації та управління суспіль-

ним життям. Звідси значним методологічним 

прорахунком у нормотворчому процесі, насам-

перед у процесі законотворення, була однобічна, 

одностороння орієнтація юридичних норм на 

врахування потреб переважно у контексті майбу-

тнього, без достатньо реального знання теперіш-

нього, що, як відомо, девальвує останнє. Та й 

майбутнє при такому підході виглядало ілюзор-

ним, тому що вирішення питань задоволення су-

спільних потреб не спиралося на реальні можли-

вості теперішнього. Як наслідок цього за дійс-

ність часто видавалася ідеальна конструкція, ап-

ріорна схема. 

Ідеологія і законодавча діяльність. Відомо, 

що в основі всіх суспільних, в тому числі полі-

тичних і юридичних процесів завжди знахо-

диться ідейне начало. Особливо це стає поміт-

ним в процесі зміни існуючої системи державної 

влади, обумовленої передусім зміною соціально-

економічного ладу суспільства, його державно-

політичного устрою. І хоч би що ми розглядали, 

наприклад, визначення мети перетворення сис-

теми державної влади, вибір напрямків суспіль-

ного руху, засобів перетворення економічної, 

політичної, правової систем тощо – в їх основі 

завжди знаходяться певні ідеї. Кожна індивідуа-

льна і суспільна дія ґрунтуються, як правило, на 

ідейній базі. Наслідком зростання якості суспі-

льної свідомості є все більша актуалізація про-

блеми ідейного начала як в самопізнанні, так 

і самотворенні. Саме тому ленінська ідея, що 

“ми нічого “приватного” не визнаємо, для нас 

усе в галузі господарства є публічно-правове, 

а не приватне” [19, с. 382] перетворилася в ідео-
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логічне гасло, що підкорило всі різновиди дер-

жавної діяльності, які були поширені не тільки 

на галузь радянського господарства, а фактично 

на організацію і управління всіма сферами ра-

дянського суспільства.  

Абсолютизація класового, політичного підхо-

дів до вивчення держави і права призвела до фа-

ктичного ігнорування демократичного розвитку 

радянської державності. Величезні зміни в гро-

мадянському і політичному розвитку радянсь-

кого суспільства ігнорувалися від часу проголо-

шення зазначених постулатів. І якщо деякі з них 

через очевидну суперечність суспільній практиці 

трохи модифікувалися, то сутність марксист-

сько-ленінського вчення як методологічної ос-

нови теорії права залишилася незмінною, як 

і вимога непохитного використання його як полі-

тичного знаряддя.   

На жаль, й досі не подолана політична спад-

щина радянського періоду, коли юридично за-

кріплювалася фактична диктатура партдержно-

менклатури, панування адміністративно-команд-

них методів управління в народному господарс-

тві, а відомча нормотворчість (по суті) правила 

за легітимну основу тоталітарного і авторитар-

ного режимів в суспільстві [42, с. 17]. Окрім цьо-

го, зазначимо, що в умовах вже суверенної Укра-

їни продовжується також вживання традиційних 

за змістом для радянської теорії права юридич-

них понять і категорій, зокрема держави і права. 

Причому ці поняття і їх визначення органічно 

через теоретичну і буденну політичну і правосві-

домість продовжують входити не тільки у вітчи-

зняну юридичну науку, а й в політичну і юриди-

чну практику, стають її органічною складовою. 

Сьогодні ці поняття і категорії вимагають свого 

наукового переосмислення, якщо необхідно – 

уточнення, збагачення їх суті та змісту з враху-

ванням нових історичних умов і чинників. Їх не 

можна просто ідеологічно відкинути в нових іс-

торичних умовах без співставлення з існуючими 

суспільними реаліями і ще більше з майбутніми 

конституційно закріпленими цілями суспільного 

розвитку України. Тому, коли сьогодні в Україні 

з’являються наукові поняття права, засновані на 

філософії позитивізму, зокрема на юридичному 

позитивізмі як одному з конкретно-історичних 

варіантів формально-догматичної теорії права, 

особливо коли йдеться про фундаментальні дос-

лідження [46, с. 5], то можна певним чином про-

гнозувати тенденції суспільного розвитку. 

Життя вже неодноразово доводило, що не 

можна відшукати ефективних засобів юридич-

ного впливу на поведінку людини, вбачаючи ко-

ріння права лише у юридичних нормах, ухвале-

них державою, розуміючи право тільки як тво-

ріння, результат діяльності держави. Якщо вва-

жати джерелом права тільки зовнішні щодо лю-

дини владні чинники, то відокремлені від лю-

дини вони будуть сприйматися нею як чужа, зо-

внішня сила, будуть розглядатися нею як обме-

ження і утиск [46, с. 70]. Лише волюнтаристське 

зменшення зовнішніх, бажаних державою, зок-

рема українською, обмежень, розширення зов-

нішньої свободи людини без відповідної підго-

товки та вирощення паростків внутрішньої сво-

боди останньої може привести лише до криміна-

лізації суспільства, виникнення мафіозних утво-

рень, зростання корупції в різних ешелонах вла-

ди і т. ін., тобто, розростання неправа, свавілля* 

[43, с. 56; 5, с. 129]. І тут не допоможе ніяка аргу-

ментація, наприклад, типу, що це “хвороба росту”, 

обумовлена випереджаючими темпами розбудови 

матеріальної бази українського суспільства, в порі-

внянні з його духовною структурою.  

Проте, все ж слід зазначити, що там, де немає 

межі і гарантії зовнішньої свободи людини, не-

має права як справедливості – панує свавілля. 

Свобода людини у суспільстві, писав Дж. Локк, 

полягає в тому, щоб “йти за своїм власним ба-

жанням у всіх випадках, коли це не забороняє 

закон…” [20, с. 275]. В цьому плані слушно за-

значає Ф. А. Хайєк: “Одна з аксіом традиції сво-

боди полягає в тому, що примус стоосовно лю-

дей дозволяється лише в тих випадках, коли він 

необхідний для забезпечення загального добро-

буту або громадського блага” [40, с. 11], безпеки 

суспільства та держави. Саме тому проблема ви-

значення меж для адекватного використання 

можливостей законодавства, в тому числі кримі-

нального, у створенні й підтриманні соціального 

порядку, забезпечення юридичної рівності та 

свободи у суспільстві, здійсненні соціального 

контролю завжди була актуальною, а сьогодні 

набуває особливого значення в усьому світі, 

в тому числі і в Україні [18, с. 131]. 

 В пізнанні природної сутності людини як 

складного багатомірного і в той же час цілісного 

сущого: матеріальної (тілесної), живої, розумної 

                                      
* Саме тому, як видається, справедливо зазначав 

М. Бердяєв, «недостатньо людину звільнити від зов-

нішнього насильства… необхідно звільнитися людині 

від внутрішнього зла, яке і породжує насильницьку 

зв’язаність природи і смертоносний її розпад».  
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і духовної, ірраціональної, індивідуальної істоти, 

втілених в кожному з нас – ключ до усвідом-

лення суті багатоаспектного характеру поняття 

права, розуміння співвідношення права і юриди-

чного закону. А для цього необхідно вивчати не 

тільки відносини існуючого позитивного права, 

сущого, а й належного у праві, обумовленого 

і природним буттям, і соціальною, хоча і супере-

чливою [4, с. 5], сутністю людини, певний пог-

ляд на процес “життя” права, на основі якого має 

формуватися, зокрема, українське законодавство 

і правове мислення. А це вже не предмет теорії 

права, а філософії права.  

Філософський підхід до пізнання права. Філо-

софія права як система знань про ідею права* 

[11, с. 59] є не просто пасивним результатом роз-

витку юридичних знань, що одержані в процесі 

дослідження істини, правди правового буття, йо-

го різноманітних форм, а активним засобом пі-

знання цього буття, його сутності. Виходячи 

з цього, філософія права, як видається, має вико-

нувати в системі юридичних наук декілька фун-

кцій: по-перше, інтегративну, тобто сприяти, на-

самперед, висуванню нових правових проблем 

на “стику” юридичної науки з різними, як суспі-

льствознавчими, так і природничими науками; 

по-друге, методологічну, тобто на основі конс-

труктивно-критичного порівняльного аналізу спри-

яти пошуку нових шляхів пізнання і, якщо потрі-

бно, перетворення правової дійсності, конструю-

ванню нових методів і логічних форм; і, в-третіх, 

ціннісно-регулятивну, аксіологічну функцію, тоб-

то має співвідносити цілі й шляхи пізнання істини 

в праві та перетворення правової дійсності з гума-

ністичними загальнолюдськими правовими ціннос-

тями в їх соціально-етичному вимірі. 

В цьому плані, як видається, юриспруденція 

може здобути своє фундаментальне значення для 

людського буття лише тоді, коли зв’яже свою 

мету з філософією права, філософським право-

вим світоглядом. У філософії права аналогом 

універсуму є право, що не має чітко окреслених 

меж і плану майбутнього розвитку і пов’язане 

з усіма рухливими багатоманітними сторонами 

людського життя через взаємодію з ними. Філо-

софію права не цікавить конкретна юридична 

практика в її відособленому існуванні. Навпаки, 

її цікавить сукупність всього існуючого в праві, 

тобто, правова дійсність в цілому і, отже, у кож-

                                      
* “Філософська наука про право, – писав Гегель, – 

своїм предметом має ідею права – поняття права та 

його втілення”. 

ному суб’єкті права, те, що відрізняє його від 

інших суб`єктів або об’єднує з ними; їхня роль 

і місце в соціальній ієрархії серед інших соціаль-

них суб’єктів. Прагнення філософії права роз-

глядати право як цілість пов’язане з тим, що ряд 

конкретних правових явищ є тільки фрагмент, до 

котрого необхідно домислити реальність, яка 

в дійсності може бути іншою. Наприклад, пра-

вова система конкретної країни здається чимось 

закінченим і достатнім. Вона складається із пев-

них суб`єктів права, об`єднаних певними юриди-

чними відносинами, системи чинного права, її 

інститутів, галузей, юридичних норм, законодав-

ства в цілому і т.д. Відомо також, що в нашій 

країні існують злочинні явища і процеси, поту-

жна кримінально-тіньова економіка тощо. Проте 

завжди поряд з певними уявленнями про вітчиз-

няну правову систему існує загальний фон – сві-

товий правовий простір. Тобто, зокрема, україн-

ське право навіть при безпосередньому розгляді 

є лише першим планом, що завжди доповню-

ється більш загальним, транснаціональним, зага-

льнолюдським правовим розвитком суспільних 

відносин. 

Розділяючи систему чинного права на певні 

сфери (наприклад, приватне та публічне), галузі, 

інститути, норми тощо, які сприяють встанов-

ленню балансу об’єктивних приватних і публіч-

них інтересів, що виключав би їх конфлікт у сус-

пільстві [34, с. 27; 37 с. 3-11; 29, с. 3-15], ми ба-

чимо тільки лише частину схованого від нас пра-

вового буття. Що ж до філософії права, то вона 

покликана, як видається, для пошуку цілісного 

погляду на правовий суспільний розвиток, де 

юридичний аспект лише один з багатьох. Вона 

спрямовує наше мислення до пізнання права 

у його різнобічності, багатомірності, повноті 

й цілості. Під цим кутом зору стає очевидним, 

що корінний недолік позитивної юриспруденції 

саме полягає в її нездатності зрозуміти смислову 

цілість і водночас багатомірність правової дійс-

ності, а отже, обмеженість у пізнанні юри-

дичного аспекту права. 

В процесі пізнання позитивною юриспруден-

цією правової дійсності ігнорується цілісна при-

рода (тілесно-душевна і матеріально-духовна) 

структури особи не тільки як суб’єкта цієї дійс-

ності, а й її джерела. Внаслідок чого позитивізм 

опрацьовує методологію, неадекватну природі 

досліджуваного об’єкта. Право ж ніяк не можна 

розглядати, обмежуючи його причини і джерело 

лише державною діяльністю, без звернення до 

людської природи, особливо коли відшукову-
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ються основні засади, на які мають спиратися 

юридичні норми, покликані забезпечувати поря-

док в людському суспільстві, його цілість. Як 

складне соціальне явище, яке має багатомірну 

структуру, право являє собою діалектичну єдність 

об’єктивних і суб’єктивних чинників, що (єдність) 

багато в чому обумовлена природою людини. Ви-

конуючи у суспільстві роль об’єктивної функції 

упорядження суспільних відносин, право висту-

пає інтегрованою часткою соціокультурної реа-

льності. Воно пов’язане з природою людської 

поведінки, і тим самим інституціонально є ком-

понентом усіх сфер суспільства. Право не є ав-

тономною сферою як юридичних норм, так і абс-

трактних уявлень про ідеальне (належне) право.  

Виходячи із зазначеного, ми маємо всі під-

стави припускати, що розвиток суспільства 

і права як його органічної складової частини обу-

мовлений не тільки раціональними, а й ірраціо-

нальними чинниками. Суспільне життя у великій 

мірі залежить не тільки від об’єктивних умов 

і обставин, а й від самих людей, від того, як вони 

реально сповідують соціальні цінності та як на-

полегливо впроваджують їх у життя, від їхньої 

ірраціональної поведінки, яку треба намагатися 

враховувати не тільки в процесі будь-якого соці-

ального дослідження і прогнозу, а й в процесі 

законопроектування й прийняття того чи іншого 

законодавчого акту. В цьому плані філософія 

права характеризується, як будь-яка філософська 

система знань, гуманістичною спрямованістю, 

людським виміром. Вона є не просто відбитком 

суспільного буття або наукою про найбільш зага-

льні правові закономірності. Вона, звичайно опосе-

редкованим чином, через дослідника, пов’язана 

з конкретними закономірностями суспільного уст-

рою, але досліджує філософія права інше. Її ці-

кавлять загальні правові засади у відносинах са-

ме людини і природи, людини і культури, від-

носини насамперед у тріаді: людина, суспільс-

тво, держава. Що менше персоніфікована, олюд-

нена філософія права, то більше вона перетво-

рюється у догму, позбавлену самосвідомості. 

Вона втрачає власні начала і спеціалізується на 

відбитті зовнішніх для суб’єкта, що пізнає, 

об’єктивних правових процесів. 

Філософія права відіграє величезну роль 

у справі гуманізації суспільства, оскільки вона 

розглядає людину не тільки як об’єкт пізнання, 

але, насамперед, як безпосередній суб’єкт пі-

знання закономірностей свободи, справедливості, 

необхідності, можливості тощо. При цьому правова 

дійсність пізнається не безликим суб’єктом, а кон-

кретним дослідником – особистістю, для якої ста-

влення до дійсності завжди є оцінна категорія. 

Тому у філософії права правові відносини і їх 

юридична форма обов’язково розглядаються че-

рез призму конкретного вираження ціннісно-зна-

чимого змісту духовного і матеріального життя. 

Такий підхід передбачає творчу активність 

суб`єкта у процесі пізнання правових явищ, яка 

має визнавати інтелектуальну, економічну й ін-

шу свободу інших особистостей, поважати права 

і свободи людей, відповідальність кожної дієзда-

тної особи за себе і за всіх, усебічний підхід 

у пізнанні. Як слушно зазначається в літературі 

“людина створена для того, щоб удосконалювати 

нове: нема межі різноманітності творінь, що до-

зволені людині” [28, с. 15]. 

З позиції філософії права суб`єктом права 

може виступати як людство в цілому, тобто не 

якийсь конкретний індивід або колектив як якесь 

збірне ціле, а жива єдність духовних сил і потен-

цій, до якої причетні як усі люди, так і окрема 

мисляча людина, яка виявляється в реальності 

емпірично в окремих особистостях. Людство як 

трансцендентальний суб’єкт права об’єднує 

в собі розрізнені юридичні акти, і як таке – людс-

тво є носієм земного колективного розуму, Софії 

земної, “знятим усесвітом”, а космос – потенцій-

ним полем діяльності (у тому числі пізнання) 

людини. Тому, в принципі, незалежно від рухли-

вості, нестабільності суспільних відносин, мож-

ливе поступове пізнання й оволодіння закономі-

рностями природи і суспільства та їхнє викорис-

тання в практиці правового регулювання.  

Вітчизняна філософія права, як видається, по-

кликана виконувати функцію своєрідного “інтег-

ратора” знань не тільки про право, а й про лю-

дину в праві, сприяти переборенню існуючого 

в теорії пізнання дуалізму природно-правових 

і соціологічних методів, врахуванню в правознав-

стві не тільки політичної, юридичної і навіть со-

ціальної сутності права, а й органічного зв’язку 

права з природними закономірностями, зокрема, 

біологічною природою людини, екологією тощо, 

які впливають на поведінку людини, обумовлю-

ючи, зокрема, її нестабільність. Особливість су-

часних наукових знань, наукового розвитку 

в світі характеризується загальною тенденцією 

до інтеграції різних наук, аспектів, методів дос-

лідження тощо, якими має володіти людина як 

суб’єкт пізнання. Йдеться про інтеграцію знань, 

побудову синтетичних теорій, що характеризу-

ють людський розвиток. Щодо філософії права, 

то вона, як видається, має співвідносити свої 



Право  і  закон  (філософський  погляд  на  співвідношення  права  і  закону) 

Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2.                                                                                                61  

сформульовані знання про право з загальнолюд-

ськими соціальними цілями, перспективами гу-

манітарного розвитку людства. Це набуває важ-

ливого значення на початку третього тисячо-

ліття, коли людина дійсно розумна (Homo 

sapiens) стає осердям не тільки “буття”, а й “сві-

домості”, зокрема у формі науки. 

 

Список  літератури 

 

1. Авер’янов В. Б. Вісник Академії правових 

наук України. – 2004. – № 2.  

2. Алексеев С. С., Керимов Д. А., Недбайло П. Е. 

Методологические проблемы правоведения // 

Правоведение. – 1964. – № 4.  

3. Алекси Р. Природа філософії права // Про-

блеми філософії права. – 2004. – Т. ІІ.  

4. Бачинин В. А. Природа правовой реально-

сти // Право и политика. – 2004. – № 2.  

5. Бердяев Н. А. Философия свободы. Смысл 

творчества. – М., 1989.  

6. Біленчук П. Д., Гвоздецький В. Д., Сливка 

С. С. Філософія права: Навчальний посібник. – 

К., 1999.  

7. Богданов А. А. Тектология: Всеобщая орга-

низационная наука. Международный институт 

Александра Богданова. Редколлегия В. В. Поп-

ков (ответств. ред.) и др. – М., 2003.  

8. Введение в теорию государственно-право-

вой организации социальных систем / Под общ. 

ред. Е. Б. Кубко. – К., 1997.  

9. Вышинский А. Я. Основные задачи науки 

советского социалистического права // Вопросы 

теории государства и права. – М., 1949.  

10. Гегель Г. В. Ф. Лекции по философии ис-

тории. – СПб., 1993.  

11. Гегель Г. В. Ф. Философия права. – М.: 

1990.  

12. Журавський В., Копиленко О. Юридична 

освіта в Україні: сучасний стан та напрями вдос-

коналення // Право України. – 2004. – № 11.  

13. Казимирчук В. П. Право и методы его 

изучения. – М., 1965.  

14. Кант И. Религия в пределах только ра-

зума // Сочинения. В 8-ми т. – Т.6. – М., 1994.  

15. Козловський А. А. Право як пізнання: 

вступ до гносеології права. – Чернівці, 1999.  

16. Копиленко О. Пріоритетні напрями нау-

кових досліджень // Голос України. – 2005, 11 

травня. 

17. Костенко О. М. Соціальний натуралізм 

як методологічний принцип юриспруденції 

і кримінології // Вісник Академії правових наук 

України. – 2004. – № 4.  

18. Костенко О. М. Культура і закон // Пра-

вова держава. Щорічник наукових праць Інсти-

туту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України. Вип. 9. – К., 1998. 

19. Ленін В. І. Повн. зібр. тв. – Т. 44.  

20. Локк Дж. Два трактата о правлении // Со-

чинения в 3 т. – Т. 3. – М., 1998.  

21. Малько А. В. Льготная и поощрительная 

правовая политика. – СПб., 2004.  

22. Мушкин А. Е. Государство и право – ис-

торические разновидности органов и норм 

управления обществом. – Л., Изд-во Ленинград-

ского университета, 1969.  

23. Неволин К. А. Энциклопедия законоведе-

ния. История философии законодательства. – 

СПб., 1997.  

24. Недбайло П. Е. Введение в общую тео-

рию государства и права. (Предмет, система 

и функции науки). – К., 1971.  

25. Нерсесянц В. С. Философия права // Про-

блеми філософії права. – Том ІІ. – 2004.  

26. Петрова Л. В. Фундаментальні проблеми 

методології права. Філософсько-правовий дис-

курс. – Харків, 1998.  

27. Петрухин И. Л. Человек как социальнно-

правовая ценность // Гос. и право. – 1999. – № 10.  

28. Пригожин И. Будущее не задано // При-

гожин И. Р. (ред.). Человек перед лицом не-

определённости. – Москва – Ижевск, 2003.  

29. Рабінович П. Приватне й публічне у при-

родному праві та законодавстві // Вісник Акаде-

мії правових наук України. – 2003. – № 3.  

30. Радищев А. Н. О законоположении // Изб-

ранные философские сочинения. – М., 1949.  

31. Радько Т. Н., Медведева Н. Т. Позити-

визм как научное наследие и перспектива разви-

тия права России // Гос. и право. – 2005. – № 3.  

32. Солженицын А. И. В круге первом. Ро-

ман. – М., 1991.  

33. Стефанюк В. Верховенство права чи вер-

ховенство закону? Політико-правовий принцип 

поділу державної влади “працює” лише за умови 

взаємодії владних структур, а не їх конфронтації 

// Віче. – 2004. – № 2.  

34. Суханов Е. А. Система частного права // 

Вестн. Моск. ун-та. – 1994. – № 4.  

35. Тацій В. Академія правових наук Укра-

їни: становлення та наукові здобутки (назустріч 

виборам нових членів Академії) // Вісник Ака-

демії правових наук України. – 2004. – № 1.  



В. М. Селіванов 

62                                                                                                Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2. 

36. Тацій В. Правова наука в Україні: стан та 

перспективи розвитку // Вісник Академії право-

вих наук України. – 2003. – № 2 – № 3.  

37. Тацій В., Бурчак Ф. Завдання правової на-

уки в світлі реалізації Конституції України // Ві-

сник Академії правових наук України. – 1997. – 

№ 4.  

38. Тацій В., Тодика Ю. Проблеми розвитку 

науки конституційного права України // Право 

України. – 1994. – № 10.  

39. Фейерабенд П. Против методологическо-

го принуждения. Очерк анархистской теории по-

знания. – Б.: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 

1998.  

40. Хайєк Ф. А. Право, законодавство та сво-

бода: Нове викладення широких принципів 

справедливості та політичної економії: В 3-х т. – 

Т. 2. Міраж соціальної справедливості. – К., – 

1999.  

41. Халфина Р. О. Право как средство социа-

льного управления. – М.: 1988.  

42. Цвєтков В. В. Державне управління: ос-

новні фактори ефективності (політико-правовий 

аспект). – Харків, 1996.  

43. Шаповал В. М. До питання про філософ-

ські підвалини дослідження права // Проблеми 

методології сучасного правознавства. Матеріали 

міжнародної науково-теоретичної конференції. 

9-10 жовтня 1996 року, м. Київ. – К., 1996.  

44. Шемшученко Ю. С. Актуальні проблеми 

філософії права // Проблеми філософії права. – 

2003. – Том 1.  

45. Шемшученко Ю. С. Юридична наука на 

межі століть // Правова держава: Щорічник нау-

кових праць Інституту держави і права ім. В. М. 

Корецького НАН України. – Вип. 11. – 2000.  

46. Юридична енциклопедія: В 6 т. (Редкол.: 

Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К., 

1998 – Т. 5: П-С. – 2003. 

 

 

В. М. Селіванов 

 

ПРАВО  І  ЗАКОН 

(ФІЛОСОФСЬКИЙ  ПОГЛЯД  НА  СПІВВІДНОШЕННЯ   ПРАВА  І  ЗАКОНУ) 

 

Співвідношення права і закону відноситься до однієї з важливих методологічних проблем, зок-

рема вітчизняних філософії права і теорії права. Лише знання про право, що співвіднесені з загально-

людськими цінностями, можуть стати основою демократичного, гуманітарного виміру законодавства 

як невід’ємної складової правової держави в Україні. 

 

V. M. Selivanov 

 

LAW  AND  LEGISLATION 

(A  PHILOSOPHICAL  OUTLOOK  AT  THE  CORRELATION   OF  LAW  AND LEGISLATION) 

 

The correlation of law and legislation is one of the importent methodological problems, particularly in 

the Ukrainian philosophy of law and theory of law. Only the knowledge of law which correlate with the val-

ues common to all the mankind are capable to serve the base of democratic, humanitarin dimenstion of leg-

islation as the inalienable component of the state of the rule of law in Ukraine. 
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“НЕ  УСЕРДСТВУЙ”   

(О  ГОСУДАРСТВЕННОМ  НОРМОТВОРЧЕСТВЕ  

И  ЕГО  НЕОДНОЗНАЧНЫХ  РЕЗУЛЬТАТАХ) 
 

 “…Теория права должна служить 

осознанию теми, кто  принимает юри-

дические решения, и простыми граж-

данами неизбежных границ права…”  

 (Г.-Х. Клами) 

 

Простая мысль, высказанная финским тео-

ретиком права Г.-Х. Клами [6, с. 111] и вы-

несенная здесь в эпиграф, может быть интер-

претирована по-разному. В данном случае он 

понимал под правом нормы, находящие свое 

выражение в нормативных текстах и содер-

жащие соответствующий объем, по удачному 

выражению автора, “регулятивной информа-

ции”. Вывод, сформулированный в эпиграфе, 

особенно справедлив в контексте устоявшей-

ся в рамках отечественного теоретического 

правоведения традиции говорить преимуще-

ственно об активных, “творческих” возмож-

ностях права, о его конструктивном значении 

в деле преобразования наличной действи-

тельности; это красноречиво отражается, на-

пример, в растиражированном во всех отече-

ственных учебниках по теории государства 

и права тезисе о “динамической” функции 

права (функции быстрых и полезных преоб-

разований посредством государственно-власт-

ного нормотворчества). О том, что при опреде-

ленных условиях конструктивность норма-

тивно-правового регулирования может быть 

крайне низкой или вообще измеряться отри-

цательными величинами, говорится значи-

тельно реже, равно как и о причинах этого 

явления.  

                                      
 Уместно добавить, что, удачно формулируя тезис 

о необходимости учета объективных возможностей 

права в регулировании жизни общества, финский уче-

ный отнюдь не является в данном случае первооткры-

вателем. 

 

Идея эпиграфа развивается далее в рамках 

несколько рискованного, парадоксального дис-

курса социально-философского порядка, кото-

рый, как представляется, в какой-то мере по-

могает отобразить причудливо противоречи-

вую правовую реальность. Очевидно, что ка-

ждая посылка в последующей логической це-

почке в большей или меньшей степени со-

пряжена с действительностью, но, как и в ка-

ждой логической схеме, действительность 

выступает здесь вынужденно огрубленной, 

упрощенной; на это сразу стоит обратить 

внимание, чтобы избежать упреков в тенден-

циозности, которые вполне могут возникнуть. 

Смысл же упомянутой “цепочки” тезисов, 

формулируемых как своего рода постулаты, 

состоит в обосновании положения, согласно 

которому рост интенсивности законотворче-

ской [14, с. 373-374] деятельности в современ-

ном государстве неизбежен и имеет столь же 

неизбежным результатом… снижение законности 

в государственных, общественных и гражданских 

делах. Итак – 

Тезис 1. Ни один аспект общественной 

жизни, ни одна общественная ситуация не 

совершенны и не упорядочены в достаточной 

степени, поэтому они всегда представляют 

собой реальный или потенциальный объект 

преобразования с точки зрения законодателя 

(субъекта нормотворчества).  

Этот тезис не требует особых доказа-

тельств. В самом деле, для того, чтобы суще-

ствовал и функционировал законодатель, не-

обходима постоянная неорганизованность, 

неупорядоченность того или иного участка 

общественной жизни, видимое несовершен-
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ство тех или иных форм человеческой дея-

тельности, сопряженное с властным субъек-

тивным стремлением изменить положение дел 

к лучшему. В противном случае нужда 

в субъекте законотворчества, кем бы он ни был 

(монархом, парламентом, народным собранием 

или уполномоченным администратором), отпа-

дает. Логичен и обратный тезис: если жизнь 

общественная подвержена постоянным нова-

циям, не налажена должным образом, не об-

ладает достаточным уровнем качества, не-

обходим законодатель в разных обличьях, 

предписывающий правила, следование которым 

сделает ее более совершенной и рациональной, 

а постоянно изменчивые обстоятельства – более 

организованными [9, с. 66]. 

 Здесь, впрочем, важна некоторая сущест-

венная оговорка. Действительность как тако-

вая часто и без того является достаточно ор-

ганизованной, если только речь не идет о ка-

тастрофических (неконтролируемых) измене-

ниях на уровне системных параметров обще-

ства. Критический уровень упорядоченности 

общественной жизни имеется практически 

всегда; современная наука синергетики это 

убедительно доказывает. Люди могут жить 

в рамках более-менее органичных порядков, 

                                      
 “Везде, где есть порядок, где есть постоянное 

и единообразное склонение многих вещей и отноше-

ний к одной цели, должна быть власть, установляю-

щая сей порядок и сие единство, ибо порядок сам со-

бою не устанавливается и случай не приводит посто-

янно и единообразно разнородного множества к един-

ству” (М. М. Сперанский). 

М. М. Сперанский готовил свои “беседы” для 

юридического просвещения юного царевича Алек-

сандра Николаевича и не вдавался, естественно, в де-

бри рассуждений о диалектике закономерного и слу-

чайного, общего и единичного; и трудно сказать, как 

он, будучи идеологом законодательной реформы и 

свято веря в мощную упорядочивающую силу закона, 

воспринял бы современные концепции о самопроиз-

вольном зарождении порядка из хаоса, о способности 

сложных (в том числе социальных) объектов к само-

организации и самоупорядочению и т.п. Есть разум-

ная власть, и она, устанавливая законы, обеспечива-

ет порядок – вот основополагающая посылка. Харак-

терно, однако, что эта посылка так же лежит в основе 

рациональной государственной нормотворческой дея-

тельности сегодня, как это было при М. М. Сперан-

ском без малого 200 лет назад и как это, возможно, 

было во все времена, отмеченные интенсивным целе-

вым продуцированием законов.  

 

формирующихся спонтанно из естественных 

требований природных и общественных про-

цессов, и чувствовать себя относительно спо-

койно. Но если законодатель в силу тех или 

иных причин решает, что наличный порядок 

несовершенен и посредством целевого вме-

шательства может быть улучшен, – остается 

признать, что так оно и есть. В решении во-

проса о сохранении status quo или его прину-

дительно-целевом изменении определяющее 

значение имеет порой не столько реальное 

положение вещей, сколько чье-то авторитет-

ное мнение по этому поводу. Субъективно-

конструктивистский фактор особенно ак-

тивно проявляется в современных условиях – 

условиях сложных технологий и высокой со-

циальной динамики. 

Тезис 2. Намеренное изменение ситуации 

в обществе в любом случае предполагает пе-

реориентацию массового человеческого пове-

дения, для чего необходим соответствующий 

позитивный (целеустанавливающий) закон. 

В наиболее распространенном современ-

ном понимании закон есть властное указание 

относительно того, как социальные субъекты 

должны понимать окружающую природную 

и социальную реальность и действовать в ти-

пичных проблемных обстоятельствах; его де-

кларируемая цель, как уже отмечено, – ра-

циональное устройство дел в общественной 

жизни в целом либо в каких-то существенных 

ее фрагментах. В самом деле, для достижения 

лучшего социального качества люди должны 

быть вооружены разумным видением обстоя-

тельств и форм необходимого поведения 

в них. Направляющая информация исходит 

соответственно от субъекта, предполагаемого 

как а) средоточие человеческой мудрости (за-

конодатель ex officio претендует на обозна-

чение наиболее разумных форм человече-

ского поведения и устройства государствен-

ных и общественных дел); б) средоточие об-

щественной силы (власти), ибо закон не 

столько предлагает, сколько требует кон-

кретного поведения во имя всеобщего блага. 

Законодательная деятельность построена, таким 

образом, на презумпции интеллектуального 

и социально-властного первенства субъекта, ус-

танавливающего обязательные правила, на 

презумпции того, что именно он способен, 

осмыслив происходящее, определить опти-

мальные формы человеческого поведения, 

сделать деятельность людей более совершен-
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ной, чем она есть. Логично предположить 

также, что деятельность субъекта со специ-

альной функцией нормоустановления, должна 

считаться тем более эффективной, чем 

в большее количество проблемных процессов 

он властно вторгается. Число принятых норма-

тивных актов в таком случае – мерило продук-

тивности его деятельности и соответственно ее 

оправдания (в частности, оправдания затрачен-

ных на нее общественных средств).  

Тезис 3. Количество законов (норматив-

ных актов) никогда не бывает достаточным. 

Иными словами: количество нормативных 

актов, как результат отправления специфи-

ческой общественной функции, стремится 

к бесконечности. 

 Из причин, объясняющих этот феномен, 

отметим три важнейшие. Во-первых, соци-

альные проблемы, требующие законодатель-

ного вмешательства, неисчерпаемы – либо 

потому, что реально меняются обстоятель-

ства, либо, как уже отмечалось, потому, что 

так счел законодатель или субъект, иниции-

рующий принятие закона (далеко не всегда 

они совпадают в одном лице). Во-вторых, 

единожды определив некоторые правила, 

вбросив в общество базисную нормативную 

информацию, законодатель, основательнее 

осмысливая объект регулирования, часто ста-

новится перед необходимостью новых, более 

детальных, ясных, подробных определений – 

вплоть до пооперационного описания того, 

как, кому, в каких конкретных условиях не-

обходимо действовать. Наконец, в-третьих, – 

причина коммуникативно-интерпретационная: 

диалоговое взаимодействие потребителя с нор-

мативными текстами в сочетании с феноменом 

“информационной фильтрации” автоматически 

приводит к появлению так называемых “вто-

ричных текстов”, развивающих исходные, 

причем число таковых может быть совер-

шенно неопределенным [16]. Отсюда – гео-

метрическая прогрессия возрастания количе-

ства нормативных актов, от которой не спа-

сают меры по очистке законодательного мас-

сива от неактуального материала, как правило, 

сопровождающие в современных условиях вве-

дение в действие вновь создаваемых актов.  

На это обстоятельство, равно как и его не-

выгодные последствия, обращали внимание 

трезвые умы разных времен и народов [3; 17, 

с. 31; 1, с. 497; 5, с. 491; 6, с. 110-111; 15, с. 

118]. Более того, в различных обществах об-

наруживались достаточно эффективные спо-

собы контроля нормативной избыточности – 

                                      
 «Стоит только начать законодательствовать, и не 

будет этому конца, – писал в 1793 г. английский бого-

слов У. Годвин. – Поступки людей все отличаются 

между собой, равно как и степень их вредности и по-

лезности. Возникают новые случаи, – и закон оказы-

вается уже недостаточным. Так что приходится снова 

измышлять законы. Книга, куда право вписывает 

свои предписания, все растет, и мир скоро окажется 

слишком малым для всех будущих сводов». Исследо-

вание о справедливости в политике и о ее влиянии на 

всеобщую добродетель и счастье. 

Несколько раньше его соотечественник Ф. Бэкон 

с несомненным знанием дела писал о чрезмерном 

изобилии законов и необходимости избегать его, ибо 

«…нет худших сетей, чем сети законов…; они бесчис-

ленны, с течением времени стали бесполезны, не ос-

вещают путь, а запутывают ноги путника». 

Здесь уместно вспомнить и о Вольтере [Voltaire], ут-

верждавшем, что «многочисленность законов в госу-

дарстве есть то же самое, что большое число лекарей 

– признак болезни и бессилия». 

Проблема, остро сформулированная столь давно, дела-

ется гораздо более серьезной в условиях современности, 

в условиях повсеместно господствующей иллюзии о бес-

конечных рациональных возможностях человека и соот-

ветственно мощного вала позитивного нормотворчества. 

«…Здесь заложена проблема чрезвычайной сложности, – 

отмечал вышеупомянутый Г.-Х. Клами [Klami], – на-

сколько человек как индивидуум может вообще тер-

петь вокруг себя обилие и размах нормативности при 

условии, что, его взаимосвязь с природой стано-

вится вновь все теснее, а его отношения с властью 

опосредованы сложными хитросплетениями норм 

и бюрократических сетей».  

А известный футуролог А.Тоффлер [Toffler], осмыс-

ливая современные процессы, приходит к выводу 

(возможно, излишне резкому) о том, что эпоха закон-

ности уже практически пройдена человечеством 

и отходит в прошлое. Сегодня законодательство те-

ряет главное в мелочах, оно хронически не совпадает 

с ритмами жизни, не способно выразить своеобразие 

и хрупкость возникающих в социальной практике ситуа-

ций, действует грубо и абстрактно. «Джунгли законов» 

становятся все гуще и непроходимее. Систему пытаются 

спасти от разложения нагромождением все новых зако-

нов, но так до бесконечности продолжаться не может.  
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например, посредством допущения некоторой 

свободы судейского усмотрения при приме-

нении и толковании уже существующих норм 

либо предоставления суду возможности опи-

раться в решении конкретных конфликтов на 

собственные предыдущие решения. Из повто-

ряющихся конструктивных решений по одно-

типным делам мог постепенно сложиться 

жизнеспособный акт общего значения и пер-

спективного действия. Наконец, человеческие 

социумы порой намеренно формировали ме-

ханизмы сведения к минимуму неоправдан-

ных нормотворческих инноваций. М. Мон-

тень, французский мыслитель времен Рефор-

мации, полагая безрассудным без достаточ-

ных оснований менять укоренившиеся за-

коны, с явным одобрением повествует, на-

пример, о древних фурийцах, законодатель 

которых “…велел, чтобы всякий, стремя-

щийся уничтожить какой-нибудь из старых 

законов или ввести в действие новый, выхо-

дил перед народом с веревкой на шее с тем, 

чтобы, если предлагаемое им новшество не 

найдет единогласного одобрения, быть удав-

ленным тут же на месте” [10, с. 112]. А по-

рядок обращения с действующим законом 

в античных Афинах времен Перикла заслужи-

вает того, чтобы сказать о нем подробнее. 

Известный исследователь политической 

культуры античной Греции, английский исто-

рик Джордж Грот, отмечал, в частности: важ-

ной мерой, предпринятой Периклом в целях 

укрепления афинской демократии, “…было 

назначение номотетов; это были, в сущности 

говоря, просто гикасты, входившие в состав 

6000 присяжных, избираемых из числа граж-

дан; они назначались по жребию для разбора 

какого-либо отдельного случая, а не заседали 

весь год. По вновь установленному Периклом 

порядку, народное собрание даже в случае 

согласия сената не имело права ни издавать 

новых, ни отменять старых законов; оно мог-

ло только издавать частные постановления. 

Относительно введения законов постановлено 

было следующее: архонты обязаны были еже-

годно просматривать конституцию и отме-

чать устаревшие или противоречащие друг 

другу законы; особое народное собрание про-

веряло один за другим все законы, и в случае, 

если кто-либо предлагал отбросить закон или 

ввести новый, назначалось собрание номоте-

тов из числа присяжных этого года (число их 

колебалось между 500 и 1000). Затем прави-

тельство назначало адвоката для защиты под-

лежащего отмене закона, и дело обсуждалось 

совершенно так же, как и всякий другой су-

дебный процесс». По мнению Дж. Грота, “по-

добное постановление было в высшей сте-

пени благоразумно, так как, ознакомляя но-

мотетов во всех подробностях с законом, ко-

торый следовало принять или уничтожить, 

оно давало им возможность судить основа-

тельно и верно; с другой стороны, будучи ги-

кастами, они давали присягу, что обеспечи-

вало с их стороны честное и внимательное 

отношение к делу. Чтобы лучше оградить 

конституцию от легкомыслия и изменчивости 

афинского народного собрания, Перикл около 

того же времени издал постановление, из-

вестное под названием графе па раномон – 

“обвинение в противозаконности” или несо-

блюдении установленных форм. Ему можно 

было подвергнуть гражданина, который вно-

сил предложение, противоречащее сущест-

вующим законам республики, не предупредив 

об этом заранее народное собрание. Виновный 

подвергался наказанию по приговору суда при-

сяжных” [13, с. 71-72]; за подобное небрежение 

законами он мог поплатиться жизнью [7, с. 10]. 

 Как видим, законодательствование в ис-

тории оказывалось иногда весьма рискован-

ным делом, и обозначенные выше жесткие 

                                      
 Под законом в данном случае мы понимаем любое 

предписание должного понимания порядка вещей 

и поведения в нем, исходящее от полномочного субъ-

екта, обладающее обязательностью и защищенное 

возможностью властной поддержки. Закон в такой 

интерпретации тождествен государственному норма-

тивному акту, т.е. понимается достаточно широко. 

Ничего необычного в таком подходе нет; правовой 

доктрине издавна известно связываемое с именем из-

вестного немецкого правоведа ХIХ в. Пауля Лабанда 

[Laband] различение материального и формального 

закона: закон в материальном смысле – любое уста-

новление общей нормы независимо от того, каким 

государственным органом она устанавливается; закон 

в формальном смысле – акт любого содержания, при-

нимаемый в особом законодательном порядке в неко-

торых современных государствах весь массив норма-

тивных актов укладывается в категории актов прямого 

и делегированного законодательства. Да и в нынеш-

ней Конституции Украины понятие «закон» употреб-

ляется в обоих значениях. Согласно этой же логике 

используемое в статье понятие «законодательство» 

понимается в самом широком значении, т.е. как сово-

купность всех принятых компетентными субъектами 

в установленном порядке нормативных актов. 
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меры, по-видимому, соответствуют той соци-

альной опасности, которую несут за собой 

законопроектные авантюры. Пожалуй, древ-

ние в этом отношении выгодно отличались от 

их потомков. Вряд ли кто-нибудь рискнет ут-

верждать, что современный нормотворческий 

процесс повсеместно приводит к созданию 

удачных, неизменно оправдывающих себя 

нормативных актов* [12, с. 129-130, 136]: как 

и в любом процессе познания и управления, 

здесь возможны и постоянно имеют место 

ошибки, волюнтаризм и причиняемый ими 

конкретный ущерб материального или мо-

рального плана. Но всегда ли за субъектив-

ные просчеты субъекта нормотворчества на-

ступает соразмерная ответственность? От-

нюдь; причем если на уровне делегирован-

ного законотворчества какие-то формы ответ-

ственности еще возможны (по крайней мере, 

в виде постановки вопроса о компенсации 

ущерба, нанесенного принятием негодного 

нормативного акта), то верховный законода-

тель, творящий законы в формальном понима-

нии этого слова, надежно защищен от ответст-

венности, какой бы разрушительный для об-

щества закон ни был им принят. Ведь совре-

менно интерпретируемый формальный закон 

принимается от имени суверена, а суверен, 

кто бы его ни олицетворял (монарх, выбор-

ный лидер или собрание представителей), ни-

кому не дает отчета в действиях и результа-

тах действий, касающихся его прерогатив. 

                                      
* Могут возразить, что сопоставлять деятельность 

древнего и современного законодателей некорректно, 

что современный законодатель более рационален. 

В таком случае уместно апеллировать к мнению вы-

дающегося английского мыслителя Г.Спенсера 

[Spenser], не столь уж давно без всякого почтения пи-

савшего о британском законодателе: «Ему хорошо 

известно множество законов, принятых как в его соб-

ственной стране, так и за ее рубежами, и послужив-

ших причиной неисчислимых бедствий. Но несмотря 

на это, его никто не осуждает, когда он принимается 

за составление новых законов, не сделав никаких вы-

водов из опыта своих предшественников…Публика 

как правило убеждена, что законодателю совсем не 

обязательно знать больше, чем он может узнать в ходе 

парламентских дебатов. Следовательно, его нельзя 

упрекнуть даже в том, что он и не подозревает о своем 

невежестве… Ни в каком деле, – делает вывод автор, 

– нет такого поразительного несоответствия между 

сложностью задачи и неподготовленностью тех, кто 

берется за ее решение». 

 

Отсюда – прочно утвердившаяся фикция, со-

гласно которой от степени властности субъ-

екта, устанавливающего закон, неотъемлема 

соответствующая степень непогрешимости.  

Тезис 4. Надлежащая реализация государ-

ственного законодательства в полном объ-

еме содержащихся в нем предписаний невоз-

можна по объективно обусловленной причине 

его безостановочного роста. 

Факторов, обусловливающих подобные ог-

раничения, множество; в данном случае хоте-

лось бы отметить лишь один, наиболее естест-

венный – фактор социально-психологического 

толка. Речь идет о банальной способности че-

ловека воспринимать и учитывать в своей по-

вседневной жизни специфическую норматив-

ную информацию, особенно в современных 

условиях. Выводы о достаточно узких возмож-

ностях восприятия нормативной информации 

сформулированы давно [4], причем они спра-

ведливы даже по отношению к тем, кто рабо-

тает с ней профессионально – специалистам-

правоведам. Коль уж упомянуты последние, 

заметим, что успешная деятельность профес-

сионального юриста зависит, помимо знания 

того, “кто есть кто” в окружающем его мире 

власти и юриспруденции, формальных про-

цедур и документов, также и от владения ин-

формацией о действующих нормах и умения 

логически истолковать их применительно 

к возникающим ситуациям. Существенная 

часть времени и внимания юриста посвящена 

именно изучению нормативных источников 

с целью добыть информацию, обосновываю-

щую наличие конкретного субъективного 

права (и соответственно встречной обязанно-

сти). Определенный блок информации по во-

просам, с которыми юристу систематически 

приходится иметь дело, осваивается им бо-

лее-менее детально и обстоятельно; в осталь-

ном важна общая ориентировка в имеющихся 

источниках. Иными словами, с регулярно ис-

пользуемой информацией юрист работает бо-

лее-менее свободно; его работа с прочей ин-

формационно-нормативной массой равнозначна 

движению в сумерках, но, как профессионал, 

он знает, куда направить свет фонаря, чтобы 

отыскать необходимую тропинку.  

Не стоит, однако, забывать, что суще-

ственный объем нормативного материала 

предполагает своим адресатом не столько 

правоведов-профессионалов, сколько орди-

нарных граждан. Современный законодатель 
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старается предусмотреть весь спектр возмож-

ных проблемных ситуаций, в которых может 

оказаться гражданин, и соответственно 

направить его действия. Само собой разуме-

ется, что “потолок” насыщения нормативной 

информацией в данном контексте совершенно 

иной. Нормативная информация, потребная 

среднестатистическому гражданину, сво-

дится, главным образом, к знанию основных 

правил его профессиональной деятельности 

плюс поверхностные сведения о некоторых 

его гражданских правах, обязанностях и ак-

туальных ролях (пайщик в хозяйственном то-

вариществе, вкладчик в банке, водитель ав-

томобиля и некоторые другие). Иногда слу-

чаются всплески заинтересованности в ин-

формации конкретного, ситуационного зна-

чения (человек поступает на работу, оформ-

ляет пенсию, получает наследство, вступает 

в брак, разводится, становится жертвой пра-

вонарушения, сам попадает в правонаруши-

тели и т.д.). Соответственно в памяти оста-

ются фрагменты соответствующих знаний 

о действующем законодательстве, которые 

забываются тем скорее, чем быстрее уходят 

востребовавшие их обстоятельства. И все. 

В большинстве случаев ничего больше сред-

нестатистического гражданина по части дей-

ствующего в государстве многосложного за-

конодательства особенно не интересует; бо-

лее того, оно отпугивает своей массивностью 

и неизбежными чувствительными затратами 

времени на его хотя бы минимальное освое-

ние. Наконец, если даже какие-то знания ко-

гда-либо и приобретались, то, не будучи по-

стоянно востребуемы, они довольно скоро 

выветриваются из памяти (о чем постоянно 

забывали и забывают устроители различного 

рода “правовых всеобучей”). 

Несмотря на относительно константные 

и очевидно ограниченные возможности овла-

дения гражданами правовой информацией, ее 

количество, тем не менее, как показывалось 

ранее, неуклонно и быстро растет. Отрица-

тельные результаты этого противоречия выра-

жаются минимум в двух позициях. Во-первых, 

гражданин рискует невольно оказаться потен-

циальным или реальным правонарушителем – 

по причине неведения о нормативных ограни-

чениях его поведения. Во-вторых, часто граж-

данин не имеет представления о тех правах 

(возможностях действовать в свою пользу), 

которые законодатель для него предусмотрел. 

Углублению дисбаланса между создаваемым 

и реально используемым массивом норматив-

ной информации способствует еще одно об-

стоятельство, очень важное с социальной точки 

зрения – доступность услуг специалистов, вла-

деющих ею. Это старая проблема – превраще-

ние юристов в высокооплачиваемую касту, 

выполняющую роль посредника между зако-

ном и его непосредственным потребителем 

втех случаях (а они практически всегда пре-

обладают), когда потребитель не способен 

освоить нормативную информацию самостоя-

тельно в силу отсутствия специальных знаний 

и навыков. Уместно заметить, что повсеме-

стно наблюдаемая неравновесность граждан 

в получении качественных юридических услуг 

по причине неспособности за них заплатить 

существенно обессмысливает естественный (ба-

зовый) принцип нормальной организации пра-

вового регулирования – принцип равенства пе-

ред законом и судом.  

С рассматриваемым тезисом теснейшим 

образом связан  

Тезис 5. Содержательность нормативной 

информации падает по мере ее неконтроли-

руемого количественного роста. Иными сло-

вами, чем она обильнее, тем она менее ясна 

и понятна.  

Чем сложнее, обильнее, иерархичнее зако-

нодательство, тем менее могут им воспользо-

ваться, в частности, ординарные граждане 

как предполагаемые адресаты и основные по-

требители нормативной информации (а порой 

и не только они) [3, с. 31]. В принципе, ор-

динарным субъектам права (каковыми и яв-

ляются, прежде всего, рядовые граждане, не 

искушенные в тонкостях юридической мате-

рии), для обеспечения законосообразности их 

поведения, необходимы законы а) доступно 

изложенные, что облегчило бы их уразумение 

и запоминание; б) относительно немногочис-

ленные, которые могли бы, будучи минимально 

осмысленны, составить определенное сис-

                                      
 «Неясность законов – естественное следствие их 

несметного количества. Они установлены с тою це-

лью, чтобы каждый знал, как ему поступать в извест-

ном случае, и несмотря на это, лучшие юристы спорят 

между собой об исходе процесса. …Прибавьте к это-

му пророческий характер права. Его задача – описать, 

как люди будут поступать в будущем и даже заранее 

решать, каково будет их поведение».  
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темное представление о требуемом государ-

ством поведении. Увы, данное вообщем-то 

логичное требование практически невыпол-

нимо, особенно в жестких условиях инфор-

мационного общества, хотя некоторый поло-

жительный исторический опыт в этом плане 

человечество все же имеет. Так, с отчетливо 

наблюдаемой экономией нормативного текста 

создавались законы в старинные времена; 

в ключе относительно лаконичной фрагмен-

тации нормативного текста составлялись 

наиболее стабильные европейские законы. 

Традиционно в лапидарном стиле пишутся 

тексты конституций. Цель – единственная: 

сделать их возможно более внушительными 

и запоминающимися. Здесь кроется глубокий 

смысл: лаконичность нормативных текстов, 

строгая дозированность их количества и, как 

следствие, более-менее реальная восприни-

маемость их адресатами есть предпосылка 

нормальной работы всей правовой системы 

и выполнения ее функций, подобно тому, как 

любая система нуждается в оптимуме посту-

пающей в нее и циркулирующей в ней ин-

формации. Информационная избыточность, 

как известно, имеет следствием внутреннюю 

напряженность системы и развитие в ней эн-

тропийных процессов.  

Таким образом, очевидно, что неконтроли-

руемый рост общего числа нормативних ак-

тов (каждый из которых есть ничто иное, как 

определенный объем, комплекс прескриптив-

ной информации) дает автоматический рост 

количества актов нереализуемых либо реали-

зуемых ущербно. Прямая ли здесь зависи-

мость или нет, – в конечном счете, не столь 

важно. Важнее то, что речь идет о своего ро-

да закономерности, для определения которой 

вполне пригоден афоризм хрестоматийного 

остроумца Козьмы Пруткова: “Никто не об-

нимет необъятного”. Ибо невозможно реа-

лизовать неосвоенное. 

 Все вышесказанное дает, как представля-

ется, основания для некоторых предвари-

тельных выводов. Если реализация многочис-

ленных законов невозможна хотя бы по есте-

ственным причинам психологического по-

рядка (об иных причинах – качество норма-

тивных актов, их коллизионность, несоответ-

ствие наличным пространственно-временным 

условиям и пр. мы в данном случае не упоми-

наем), стало быть, определенная часть обще-

ственной жизни, формально подпадающая 

под нормы закона, остается не охваченной 

ими de facto. Тогда она автоматически орга-

низуется, в лучшем случае, помимо закона, 

в худшем – вопреки ему. Давно замечено, что 

общество в целом практически во все вре-

мена достаточно терпимо к тому, что сущест-

венная часть государственно установленных 

норм (даже при суровых призывах блюсти 

законность и угрозах неминуемых санкций) 

не исполняется надлежащим образом либо 

вообще не исполняется, причем без особен-

ных катастрофических последствий. Но все 

же явление, наблюдаемое тогда, когда закон 

введен в действие, но в силу тех или иных при-

чин обходится либо нарушается, должно пола-

гаться “внезаконием” либо “беззаконием” (ка-

ковым оно в действительности и является). 

Тезис 6. Чем обильнее и содержательно нев-

нятнее закон, тем более его понимание и осуще-

ствление зависят от личного усмотрения субъ-

екта, уполномоченного на его применение. 

Чем проще закон, тем он понятнее, тем 

выше его естественная исполняемость на 

уровне простых адресатов. И наоборот, чем 

многочисленнее и сложнее законодательство, 

тем большие трудности возникают в процессе 

его осуществления, и тем больше создается 

предпосылок для перерождения законодатель-

ного регулирования в его противоположность.  

Как известно, основное благо закона – его 

безличность; предполагается, что, будучи ус-

тановленным, он адресован в своих опреде-

лениях и предписаниях равным образом всем, 

кто попадает в предусмотренные им типич-

ные обстоятельства. Он должен действовать 

как жесткая, неумолимая сила, диктующая 

каждому образ его действий. Предполагается 

также, что именно такая сила должна преоб-

ладать, верховенствовать в цивилизованном 

обществе, распространяя свое действие абсо-

лютно на всех граждан без специально обо-

значенного законом исключения. Только то-

гда можно ожидать утверждения основ ми-

нимальной социальной справедливости, когда 

каждому неотвратимо воздается по его гре-

хам и заслугам. Подпав в своих действиях 

под признаки, очерченные законом, никто 

равным образом не уходит от заслуженного 

наказания и не лишается справедливого воз-

награждения, никто не страдает и не теряет 

безосновательно, интерес и стремление каж-

дого к своему благополучию защищены 

и поддержаны. Закон стоит над всем и все-
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ми, действует в отношении всех неукосни-

тельно и неотвратимо. Издавна понимаемый 

подобным образом принцип верховенства за-

кона действительно хорош. Но… 

Но практическое законодательное регули-

рование – сложная технология, самым непо-

средственным образом зависящая от ясности, 

внятности установленных законов и, как пря-

мое следствие, – от степени участия в про-

цессе их осуществления лиц, принимающих 

во имя их исполнения властные решения. 

Идеальным, конечно, было бы автоматиче-

ское действие закона: некоей машине заданы 

конкретные и четкие нормативные пара-

метры, машина делает однозначный вывод 

относительно соответствия им конкретных 

человеческих поступков в предусмотренных 

ими ситуациях. Воздействовать на машину 

нельзя: ее не уговоришь, ее не купишь; ее 

можно только сломать, но не иначе как вме-

сте с заданным ей в качестве программы за-

коном [11. с. 297]. К счастью или несчастью, 

таких машин нет, и действие закона осущест-

вляется с участием человека с соответствую-

щими полномочиями. Здесь и разыгрывается 

основная драма жизни закона. Его неумоли-

мость, незыблемость, объективность, одно-

значность имеют свойство растворяться 

в скользком веществе субъективных мнений. 

Чем в большей степени конкретные лица во-

влечены в этот процесс, тем менее вероятно, 

что первоначальный смысл закона сохранится; 

при этом совершенно очевидно, что избыточ-

ность нормативной информации, напластование 

нормативных текстов, в котором растворяется 

их отчетливое содержание, суть фактор, прово-

цирующий принципиальное включение субъ-

екта в процесс, объективный по внутренней 

логике. На этого субъекта возлагается бремя 

доподлинного разъяснения (обеспечения по-

нимания) невнятного закона, а в конечном 

счете – определения в решении, что преду-

сматривает закон для данного конкретного 

случая. Безличный закон попадает в непо-

средственную зависимость от лица, обеспе-

чивающего его понимание и действие. В ито-

                                      
 Примерно таким образом, видимо, представлял се-

бе процесс законоосуществления Ш. Монтескье 

[Montesquiex], писавший: «…судьи народа… - не бо-

лее как уста, произносящие слова закона, безжизненные 

существа, которые не могут ни умерить силу закона, ни 

смягчить его суровость». 

ге закон может сделаться оболочкой, формой, 

отвлеченной от содержания, тогда как его ре-

альным содержанием, воплощенном в кон-

кретном решении** [8, с. 378], становится ре-

зультат его субъективного истолкования. По-

ка закон минимален и, соответственно, прост 

и понятен, тот, кто применяет его, вынужден 

выступать преимущественно его Служителем, 

ибо он соответственно относительно легко 

понимаем и контролируем. Взвешенная, уме-

ренная нормативная информация – колос-

сальное общественное благо, она имеет тен-

денцию к строгости и однозначности, ма-

нипулировать ею трудно и рискованно. Но 

когда закон избыточен, сложен и невнятен, 

субъект применения из Служителя превраща-

ется в Интерпретатора – субъекта, создаю-

щего смысл. То, о чем «гласит закон», огла-

шает по своему разумению конкретный функ-

ционер (судья, администратор, чиновник 

и пр., а также их присные – лица, выполняю-

щие подготовительную работу, препарирую-

щие исходную информацию и формирующие 

первичные оценки и суждения). Добавим 

к этому, что и властный функционер, и его 

помощник равным образом – живые люди со 

всеми своими слабостями, и слабости эти 

многообразны и многочисленны. Функционер 

и его подручный вполне способны не гореть 

жаждой знать побольше о вверенном им за-

коне; быть не состоянии осмыслить его дух 

и букву; не уметь адекватно выразить осмыс-

ленное; наконец, они могут попросту не же-

лать объяснить понятое тогда, когда это не 

имеет для них особенного личного смысла. 

И было очень странным, если бы, трактуя за-

кон по должности и обладая возможностью 

склонять его по своему разумению, формаль-

ный законослужитель не руководствовался 

бы при этом конкретными субъективными 

предпочтениями. В данном контексте не-

вольно приходит на память некая колоритная 

фигура, нарисованная великим русским сати-

                                      
** В процессе субъективных интерпретаций закон 

может дивным образом менять первоначальный 

смысл с соответствующим результатом на практике. 

Политик, владевший безусловным умением называть 

вещи своими именами, В. И. Ленин заметил как-то, 

что всякий закон можно обойти даже под видом его 

исполнения и достичь совсем противоположных ре-

зультатов. 
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риком еще в ХVIII веке, но как-то мало ме-

няющаяся во времени: “Паче всего изволъ 

читать уложения и указы. Кто их, будучи су-

дьею, толковать умеет, тот, друг мой зя-

тюшка, нищим быть не может!”. Честные 

признания Советника* не стоит подвергать 

этическим оценкам, как не стоит этически 

оценивать любое социологическое явление: 

мздоимство лиц, принимающих юридически 

значимые решения на основе закона, – это 

социологическая закономерность, характери-

зующая практически любую правовую сис-

тему; исключения здесь ископаемо редки**.  

Тема неправедного и несправедливого за-

коноприменения – больная для человечества 

во всей его цивилизованной истории, и по-

дробно говорить о ней в данном случае не-

уместно. Здесь важнее другое: зафиксировать 

зависимость, согласно которой неумеренное 

количество и соответствующее ему условное 

качество законов (нормативных актов) мощно 

провоцируют экспансию произвольного чело-

веческого фактора в процесс нормативного 

регулирования с незаметным переключением 

этого процесса с рельсов законосообразности 

на рельсы сообразности с заинтересованным 

субъективным мнением. Последнее же в за-

конченном виде суть не что иное, как отри-

цание закона, произвол, беззаконие.  

Взятые в совокупности, все вышеозначен-

ные тезисы приводят к логическому заключе-

нию (тезис седьмой – и последний): некон-

тролируемый количественный рост законов 

                                      
* «Наш брат судья, – продолжает откровенничать 

Советник, – для общей (! – Б.Е.) пользы маневров на 

двадцать один указ толковать может!». Что подвигает 

Советника выбрать тот или иной «маневр» из своего 

арсенала, объясняется вполне мировоззренчески: «…я 

так всегда говорил, что взятки и запрещать невоз-

можно. Как решить дело за одно свое жалование?! 

Этого мы как родились и не слыхивали! Это противно 

натуры человеческой…» (Д. И. Фонвизин. Бригадир) 

(Выделено нами – Б. Е.). 
** Не каждую эпоху можно характеризовать социо-

логически, но времена, не сопровождавшиеся социо-

логическими замерами, вполне способны характери-

зовать религиозные, фольклорные и иные произведе-

ния различных литературных жанров, фиксирующие 

устойчивые социальные стереотипы своего времени. 

В данном случае речь идет о наблюдениях и рассуж-

дениях о законах и праведном, справедливом суде. 

Практически все эпохи и все народы оставили недву-

смысленные свидетельства по этому поводу. 

 

(нормативных актов) увеличивает объем от-

ношений, складывающихся помимо закона 

и вопреки ему, т.е. имеет результатом сни-

жение законности в государственных, обще-

ственных и гражданских делах.  

 Все вышесказанное излагалось в какой-то 

мере в порядке уяснения проблемы и не 

предполагало каких-либо развернутых прак-

тических рекомендаций. Но, по меньшей ме-

ре, об одном простом выводе, вытекающем из 

сказанного, стоит упомянуть. Подобно тому, 

как основной деонтологический принцип ме-

дика суть “Не навреди!”, деонтологическим 

принципом любого субъекта, уполно-

моченного на принятие нормативних актов, 

должен быть, по-видимому, “Не усердст-

вуй!”*** [2, с. 253-254]. Что, в конечном счете, 

одно и то же.  
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“НЕ  ПЕРЕДАЙ  КУТІ  МЕДУ”   

(ПРО  ДЕРЖАВНУ  НОРМОТВОРЧІСТЬ  ТА  ЇЇ  НЕОДНОЗНАЧНІ  РЕЗУЛЬТАТИ) 

 

Одним з важливих завдань теорії права є, на думку автора, з’ясування і пояснення обмежених 

регулятивних можливостей права та їх передумов. В статті, зокрема, логічно обґрунтовується 

теза про те, що неконтрольоване кількісне зростання законів (державних нормативних актів) має 

наслідком зниження законності в державних, суспільних та громадянських справах.  
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DON’T  OVERDO  IT!   

(ON  THE  STATE  LAWMAKING  AND  IT’S  INCONSISTENT  RESULTS) 

 

One of the main tasks of the legal theory is revelation and explanation of restricted regulative abili-

ties of law and their reasons, the author accents. He proves that non-controlled growth of the norma-

tive acts’ massive causes lowering of legality in state, social and civil affairs as a result.  
 

 

 

 

 

 



 ФІЛОСОФСЬКІ  ЗАСАДИ  ПОЗИТИВНОГО  ПРАВА  

Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2.                                                                                                73 

 

© 2005  Р. Б. Сивий 
Академія правових наук України, м. Львів 

 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ  ПРОБЛЕМИ 

РОЗМЕЖУВАННЯ  ПРИВАТНИХ  І  ПУБЛІЧНИХ  ІНТЕРЕСІВ 

ЯК  ПІДСТАВИ  ДИХОТОМІЗАЦІЇ  СТРУКТУРИ 

ПОЗИТИВНОГО  ПРАВА 
 

I. Вступні зауваження. Категорія інтересу – 

одна з найбільш складних і дискусійних у су-

часній науковій літературі. Пояснюється це 

тим, що слово “інтерес” входить до числа гра-

нично абстрактних і, як правило, сутнісно 

оспорюваних понять. Звідси – неможливість не 

лише його термінологізації (встановлення чіт-

кого визначення, однозначного використання 

у певних сферах діяльності), але й більш-менш 

надійної конвенціалізації його змісту (нормати-

вної чи прагматичної згоди стосовно, зокрема, 

значення відповідного терміна) [15]. Ставши 

предметом дослідження філософії, соціології, 

психології, педагогіки, правознавства, політо-

логії, економічної теорії та й інших суспільних 

наук, розглядувана категорія ще раз підтвердила 

свій комплексний та багатогранний характер. 

У попередній – радянський – період у зага-

льній теорії права зазначена категорія дослі-

джувалась досить інтенсивно (праці А. Екімова, 

В. Грібанова, Р. Гукасян, Ю. Зав’ялова, Д. Кєрі-

мова, А. Малька, Г. Мальцева, В. Патюліна, 

С. Сабікенова, Г. Свєрдлика, В. Стєпаняна, Д. Че-

чота, Н. Шайкенова). Проте останнім часом увага 

до дослідження поняття “інтерес” у вітчизняній 

юриспруденції знову помітно зростає [3; 20, 

с. 10-19; 17, с. 296-300; 24, с. 16-21; 13, с. 37-41; 

41, с. 30-32]. Це зумовлюється, гадаємо, насам-

перед потребою у теоретичному обґрунтуванні 

забезпечення справедливого балансу приватних 

інтересів усіх учасників суспільного життя, 

а також у гармонійному поєднанні як приват-

них, так і публічних інтересів у державно-пра-

вовому регулюванні. Одним із важливих аспек-

тів таких досліджень є використання протилеж-

ності “індивідуальний інтерес – суспільний ін-

терес” для дихотомічного поділу права на при-

ватне та публічне. При цьому не завжди врахо-

вується полісемія вживання слова “інтерес” як 

у побутовому спілкуванні, так і на законодав-

чому рівні; двозначність використання цієї ка-

тегорії у правознавстві; природа індивідуально-

го та суспільного інтересів, зрештою, їхня діа-

лектична єдність та взаємодоповнюваність. 

З’ясуван-ню цих питань – з метою пошуків єди-

ного критерію поділу права на приватне та пуб-

лічне – і присвячено дану статтю. 

II. Інтерес як соціально філософська кате-

горія. Термін “інтерес” (від лат. interest, 

intersum – має значення, важливо; inter esse – 

бути між) використовують для позначення різ-

них за своєю природою явищ. Ключовим пи-

танням проблеми інтересу в цілому і необхід-

ною передумовою плідного застосування цієї 

категорії у юридичній науці є з’ясування при-

роди і суті самого явища інтересу [61, с. 9-10.]. 

У науковій літературі сформувалося три під-

ходи стосовно його вирішення:  

1) Суб’єктивний підхід. Його представники 

(переважно вчені-психологи) [26, с. 54-55; 29 с. 

223; 42, с. 111] розглядають інтерес як психоло-

гічну рису особистості, “яка виявляється у спря-

мованості людини на надбання певних знань чи 

на виконання певної діяльності” [50, с. 477]. І у 

найбільш загальній формі цей підхід характери-

зують такі визначення: це “активна пізнавальна 

спрямованість людини на той чи інший предмет 

чи явище дійсності, пов’язана, як правило, 

з позитивним емоційно-забарвленим відношен-

ням до пізнання об’єкта чи до оволодіння тією 

чи іншою діяльністю” [34, с. 255-258]; це “зосе-

редженість на певному предметі думок, яка ви-

кликає бажання ближче ознайомитись з ним, 

глибше в нього вникнути, не упускати його 

з поля зору” [42, с. 111]; це “особливий когні-

тивний мотиваційний стан пізнавального харак-

теру, який, як правило, не пов’язаний з якою 

небудь ... потребою” [29, с. 223].  

Подібних поглядів дотримувався й відомий 

американський правознавець Р. Паунд. Він 

стверджував, що кожен, у кого є інтерес, нама-

гається задовольнити свої бажання. “Ці ба-

жання становлять його інтерес, і розуміння ним 

свого не може заперечуватися вказівкою, на-
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приклад, на те, що насправді йому невигідно 

бажати того, чого він хоче, і добиватися того, 

чого він бажає”. На його думку, неможливість 

повного задоволення інтересів індивіда зумов-

лена тим, що законодавець зобов’язаний врахо-

вувати інтереси інших осіб, які суперечать ба-

жанням цього індивіда, а не тому, що законода-

вець вирішує, що потрібно цьому індивідові 

[33, с. 675].  

2) Об’єктивний підхід. У рамках цього під-

ходу [60, с. 28-35; 23, с. 86-94; 56, с. 228-231; 9, 

с. 8-12; 57, с. 29-37; 28, с. 12-26; 20, с. 17-18; 4, 

с. 13-14] інтерес тлумачиться як об’єктивна ка-

тегорія, яка існує поза людською волею і є реа-

льною причиною соціальних дій, подій, звер-

шень, яка стоїть за безпосередніми мотивами, 

помислами, ідеями, намірами і т.д. – індивідів, 

соціальних груп, які беруть участь у цих діях 

[52, с. 219]; або ж як потреби, об’єктивні за сво-

їм характером, які виникають у різних соці-

альних груп і окремих суб’єктів і обумовлю-

ються економічними відносинами даного суспі-

льства, економічним становищем певних соціа-

льних спільностей і об’єднань [51, с. 116-117]. 

Наприклад, Г. Гак, вважаючи, що “це слово 

означає щось потрібне чи корисне для держави, 

для особи” (Д. Дідро) обґрунтовував тезу, від-

повідно до якої “інтерес може існувати для лю-

дини, не будучи навіть нею усвідомленим” [5, с. 

19]. На думку Г. Глезермана, змістом інтересу 

є об’єктивні потреби, зумовлені умовами суспі-

льного буття [6, с. 18]. C. Сабікенов стверджу-

вав, що об’єктивність інтересу полягає не 

у становищі суб’єкта і не в його потребах, а в 

“об’єктивно існуючому відношенні даного 

суб’єкта до явищ, предметів навколишньої дій-

сності, які заломлюючись у його свідомості, 

з необхідністю вимагають здійснення певних 

дій для задоволення соціально-значимих по-

треб”. Факт усвідомлення соціальним суб’єктом 

у певний період часу тих чи інших інтересів він 

вважав об’єктивно зумовленим, закономірним 

процесом [43, с. 18, 19]. 

3) Об’єктивно-суб’єктивний підхід. Нама-

гаючись поєднати у розумінні інтересу суб’єк-

тивний та об’єктивний моменти, деякі вчені [30, 

с. 77; 8, с. 53; 2, 43-48; 18, с. 25; 44, с. 12; 25, с. 

44-45, 47] нерідко характеризують його як 

“об’єктивно зумовлені мотиви діяльності соціа-

льних суб’єктів ..., які складаються з усвідом-

лення ними власних потреб та з’ясування умов 

та засобів їхнього задоволення” [36, с. 146]. 

В. Патюлін визначив інтерес як “об’єктивно 

сприятливу для соціальних суб’єктів взаємодію 

з природними та суспільними умовами зовніш-

нього світу, яка пізнається і використовується 

з метою самозбереження, нормального функці-

онування і розвитку суб’єктів” [32, с. 21-22]. На 

думку О. Здравомислова, об’єктивним момен-

том інтересу є становище суб’єкта, а суб’єктив-

ним моментом – ідеальні стимулюючі сили: ба-

жання, потяги, мотиви діяльності [12, с. 29].  

Взявши за основу положення, відповідно до 

якого в інтересах людей проявляється “об’єк-

тивний зв’язок потреб людини з умовами їх за-

доволення”, С. Кожевніков включав до струк-

тури інтересу усвідомлені потреби, а також ус-

відомлення загальних умов і засобів, які спри-

яють задоволенню потреб [18, с. 25]. Ця ідея 

отримала свій подальший розвиток у працях 

В. Сіренка, який до структури інтересу відносив 

такі елементи: 1)необхідність задоволення по-

треби(що передбачає наявність самої потреби); 

2)можливість задоволення потреби(що перед-

бачає наявність умов і засобів її задоволення); 

3)усвідомлення необхідності задоволення по-

треби і можливостей її задоволення [45, с. 7]. 

Тому нерідко цей підхід характеризують таким 

висловом: інтерес – це усвідомлена потреба. 

Видається, що однією з причин таких розбі-

жностей у розумінні природи інтересу є полісе-

мантичність розглядуваного терміно-поняття. 

На рівні словникової літератури наводяться, 

зокрема, такі його значення: 1) користь, вигода, 

прибуток, зиск; 2) процент, ріст на гроші; 

3) співчуття у чомусь, участь, турбота; 4) захо-

плення, значимість; 5) зацікавлення, цікавість, 

увага, викликана чим-небудь значним, захоп-

люючим; 6) потреби, запити, потяги, необхід-

ність; 7) важливість чого-небудь, значення чо-

го-небудь [10, с. 47; 31, с. 216; 46, с. 206]. Ав-

тори “Словника іншомовних слів” звертають 

увагу на два аспекти цієї категорії: у першому 

випадку інтерес тлумачиться як соціальне, еко-

номічне явище, як реальна причина соціальних 

дій, що лежить в основі безпосередніх мотивів 

поведінки індивідів, соціальних груп; у другому 

– як психологічне явище, “ставлення особисто-

сті до предмета як до чогось безпосередньо для 

неї цінного, привабливого” [38, с. 476]. Подібні 

зауваження стосовно полісемантичності слова 

“інтерес” наводилися і деякими вченими. Так, 

Г. Глезерман наголошував, що “не слід змішу-

вати поняття інтересу в психології, де він трак-

тується як певна спрямованість уваги чи дій 

людини, і в соціології, політичній економії, де 
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інтерес розглядається як вираз об’єктивних по-

треб, задоволення яких становить необхідні 

умови життя та розвитку людини” [7, с. 44-54]. 

Вказувалось і на те, що значення категорії інте-

ресу, яке використовується у психології, не слід 

ототожнювати ні з суспільним інтересом, ні 

з його суб’єктивною оцінкою, оскільки такий 

інтерес є специфічною спрямованістю особи, 

яка лише опосередковано обумовлена усвідом-

ленням її соціальних інтересів [42, с. 111]. 

Як бачимо, терміно-поняття “інтерес” вжи-

вається переважно для позначення двох різних 

явищ: 1) характеристики душевно-емоційного 

стану людини, спрямованості її волі (як-то ува-

га, зацікавленість, захоплення, бажання) – так 

званий суб’єктивний (психічний) інтерес; 

2) характеристики позапсихічного, соціального 

явища, яке існує поза свідомістю кожної окре-

мої людини і, на думку О. Курбатова, “виражає 

те, що об’єктивно сприяє зміцненню та позити-

вним змінам соціального статусу суб’єкта сус-

пільних відносин” (як-то вигода, користь, бла-

го, перевага) – так званий об’єктивний (со-

ціальний) інтерес.  

Друга група інтересів людини детерміну-

ється матеріальними умовами життя того чи 

іншого суспільства, а також рівнем розвитку 

його культури, ідеології, політики, права, мо-

ралі, звичаїв, станом економіки тощо [20, с. 17]. 

Їх зміст є конкретно-історичним. На відміну від 

психічних інтересів, які існують виключно 

у свідомості людей, такі інтереси можуть зна-

ходити своє вираження та закріплення в об’єк-

тивному юридичному праві. Останнє ж, як про-

дукт суспільного розвитку, існує незалежно від 

волі кожного з учасників правовідносин. Тому 

й інтереси, для забезпечення реалізації яких 

встановлюються юридичні норми, також носять 

об’єктивний характер. 

Однак не будь-який соціальний інтерес зна-

ходить своє відображення у праві. Причиною 

цього можуть бути, зокрема, соціальна мало-

значимість такого інтересу, недоцільність (або 

ж непотрібність) його правового забезпечення; 

помилка нормотворчих органів держави, які не 

врахували (чи неправильно врахували) суспі-

льну необхідність у юридичному закріпленні 

соціального інтересу; зацікавленість з боку ок-

ремих учасників суспільного життя у подібних 

“помилках”. У зв’язку з цим слушною ви-

дається пропозиція Д. Чечота розмежовувати 

категорії соціального інтересу та юридичного 

інтересу. Другий відрізняється від першого 

тим, що: 1) є вторинним стосовно соціального 

інтересу та норми права, виникає на їх основі; 

2) завжди є об’єктивним щодо суб’єкта, оскі-

льки, з одного боку, не залежить від його воле-

виявлення, а з другого – може становити цінність 

не лише для даного суб’єкта, але й для інших осіб; 

3) може здійснюватися лише за допомогою пе-

редбачених правових засобів [60, с. 35-37]. 

Об’єктивність категорії інтересу підтвер-

джується також і тим змістом, який вкладає 

у неї законодавець. Наприклад, у ст. 25 Цивіль-

ного кодексу України передбачено, що у випад-

ках, встановлених законом, охороняються інте-

реси зачатої, але ще не народженої дитини. 

Можна зробити висновок, що поява інтересів 

особи (а, відповідно, і їхня можливість бути 

об’єктом правової охорони) випереджає в часі 

появу на світ самої особи. Ще більше часу мине 

до того моменту, коли цей носій почне усвідом-

лювати їх. Зрештою, може скластися ситуація, 

що народжена дитина внаслідок, скажімо, пси-

хічної хвороби ніколи так і не усвідомить “сво-

їх” інтересів. Тим не менше, і до моменту наро-

дження, і до досягнення повноліття, і навіть 

у випадку визнання такої особи недієздатною 

законодавець охоронятиме її інтереси, ви-

значаючи їх “потрібність” на свій розсуд, а та-

кож на розсуд її батьків (усиновлювачів), опі-

куна або ж піклувальника (ст. 41, 55, 64, 67, 69, 

72 ЦК України). 

Подібні висновки можна зробити, проаналі-

зувавши також норми інших статей Цивільного 

кодексу, а також Сімейного, Господарського, 

Кримінального, Цивільно-процесуального та ін-

ших кодексів України. Зокрема, у ст. 44, 54 ЦК 

України йде мова про реалізацію інтересів без-

вісно відсутньої людини третіми особами (опі-

куном, управителем), у ст. 122 ЦК України зга-

дується про права учасника повного товариства, 

що діяв у спільних інтересах, але не мав на це 

повноважень і його дії не були схвалені іншими 

учасниками, у ст. 302 ЦК України взагалі мова 

йде про такого носія інтересів як національна 

безпека, або ж – державна безпека (ст. 313 ЦК 

України), або ж – діяльність (ст. 470, 480 ЦК 

України), або ж – служба(ст. 364 КК України). 

Ще цікавіший зміст п. 8 ст. 7 СК України, 

у якому передбачено, що регулювання сімейних 

відносин має здійснюватися з максимально мо-

жливим урахуванням інтересів дитини та не-

працездатних членів сім’ї. При цьому держава 

виявляє та охороняє інтереси згаданих учасни-

ків суспільного життя на свій розсуд, незалежно 
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від їхньої волі. Останні ж можуть так і не усві-

домити (чи неправильно усвідомити) “корис-

ність” таких інтересів для себе.  

Тому слід підтримати думку Г. Мальцева, 

який стверджував, що “категорія інтересу набу-

ває актуальності для правової науки перш за все 

як категорія, яка виражає об’єктивне значення”, 

оскільки розуміння інтересу, як певної психіч-

ної вольової діяльності людини, не може дати 

пояснення процесу формування такого соціаль-

ного явища як право [27, с. 20]. 

Тим не менше і категорія суб’єктивного ін-

тересу відіграє певну роль у юриспруденції (за-

звичай, це стосується випадків з’ясування мо-

тивів поведінки окремих індивідів [64, с. 9; 32, 

с. 22]). Наприклад, відповідно до Криміналь-

ного кодексу України при встановленні осудно-

сті особи з’ясовується її здатність усвідомлю-

вати свої дії (бездіяльність) і керувати ними (ст. 

19). При встановленні форми та виду вини вра-

ховується психічне ставлення особи до вчиню-

ваного діяння та його наслідків (ст. 23-25), або 

ж її корисливі мотиви чи інші особисті інтереси 

(ст. 319, ст. 357). Іншими словами – суд у процесі 

розгляду кримінальної справи з’ясовує: була чи не 

була особа зацікавленою (заінтересованою) у вчи-

ненні суспільно небезпечного діяння.  

Ще один приклад. У ст. 4 ЦПК України пе-

редбачено, що усяка заінтересована особа 

вправі в порядку, встановленому законом, звер-

нутись до суду за захистом порушеного або 

оспорюваного права чи охоронюваного законом 

інтересу. У даній нормі слово “заінтересована” 

вживається у значенні психічного інтересу (як 

синонім слова “зацікавлена”). При цьому важ-

лива увага приділяється саме правильному ус-

відомленню особою своїх законних інтересів, 

адже прийняття, наприклад, позовної заяви до 

розгляду ще не означає, що суд винесе позити-

вне для позивача рішення (суд у процесі судо-

вого розгляду може дійти висновку, що у особи 

насправді немає жодного права чи законного 

інтересу стосовно предмету спору).  

III. Розмежування потреби та інтересу. Не-

зважаючи на тісний взаємозв’язок потреб та 

інтересів людини, у науковій літературі про-

стежуються різні погляди стосовно їх співвід-

ношення. Одні дослідники, по суті, ототожню-

ють ці поняття, другі чітко розмежовують їх, 

треті включають потребу до складу інтересу як 

одну з його частин [11, с. 35-36]. С. Черніченко 

вважає, що “потреба” – це необхідність для 

суб’єкта соціальних відносин усунути проти-

річчя між його станом та іншим найбільш спри-

ятливим станом, “інтерес” же ж – це можливість 

суб’єкта задовольнити свої потреби [58, с. 140].  

Розв’язуючи означену проблему, потрібно 

виходити з того, що: по-перше, людські по-

треби являють собою “сплав” об’єктивного та 

суб’єктивного; по-друге, вони змінюються за-

лежно від різних умов; по-третє, вони можуть 

бути як біологічними, так і соціальними. Тому 

потребою слід вважати “об’єктивну необхід-

ність живого організму, людської особистості, 

соціальної групи чи суспільства в цілому, що 

відображає характер та зміст об’єктивного 

зв’язку (природного та соціального) суб’єкта по-

треби і навколишнього середовища” [55, с. 510]. 

На нашу думку, найбільш вдало здійснив ро-

змежування між категоріями потреби та інте-

ресу М. Дьомін. Він вважає, що якщо інтерес, 

який являє собою ставлення людини до навко-

лишнього середовища, призводить – через дія-

льність –до панування над умовами, то потреби, 

виражаючи також ставлення до навколишнього 

середовища, свідчать лише про залежність лю-

дини від навколишнього середовища, про її 

підпорядкування зовнішнім умовам. Крім того, 

потреби та інтереси суттєво відрізняються за 

своїм призначенням: у той час як призначення 

інтересу полягає у виробництві предмета, кін-

цевою “метою” потреби є поглинання, тобто 

знищення предмета. Нарешті, розмежування 

інтересу й потреби полягає і в тому, що не 

будь-яка потреба пов’язана з інтересом. Так, ті 

потреби, які легко задовольняються і по суті не 

вимагають діяльності по їх задоволенню, не ви-

кликають інтересу. Наприклад, споживання 

людиною повітря, води тощо здійснюється лю-

диною в нормальних умовах [11, с. 36]. 

Загалом же потрібно погодитись з тим, що 

“усвідомлення інтересів, являючи собою одну 

з важливих умов їх реалізації, нічого не додає 

до їх змісту, оскільки можуть існувати й не-

усвідомлені інтереси, а між виникненням інте-

ресу та його усвідомленням може пройти пев-

ний час”. Можна також погодитись з визначен-

ням поняття об’єктивного інтересу як об’єктив-

ного відношення суспільства чи людини до 

умов власного життя і до наявних потреб, які 

стимулюють конкретну людину сприяти збере-

женню умов, сприятливих для її життя та роз-

витку, і боротися з тими умовами, які перешко-

джають її існуванню та розвитку [59, с. 5, 6, 30].  

Надалі категорія інтересу буде вживатися 

нами саме у сенсі об’єктивного інтересу. Адже 
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“лише розуміння інтересу як об’єктивної кате-

горії дає можливість наукового розв’язання 

проблеми співвідношення суспільних і особис-

тих інтересів. Якщо бачити в інтересах особи 

лише суб’єктивний зміст, важко зрозуміти “ме-

ханізм” їх співвідношення із спільними та сус-

пільними інтересами”[1, с. 278]. 

IV. Види інтересів. У соціально-філософській 

літературі наводяться різні критерії класифіка-

ції інтересів (та відповідні класифікації): 

суб’єкт інтересу (тоді виділяють інтереси інди-

відуальні, групові, суспільні); зміст (спрямова-

ність) інтересу (інтереси економічні (матеріа-

льні), соціальні, політичні, духовні тощо); ха-

рактер носія інтересів (інтереси особисті, коле-

ктивні, класові, національні, державні тощо); 

ступінь усвідомлення інтересу (інтереси сти-

хійні, теоретично обґрунтовані, програмні); 

можливість здійснення інтересу (інтереси реа-

льні, ілюзорні); значення інтересу для суспі-

льно-історичного розвитку (інтереси консерва-

тивні, прогресивні, реакційні); значення інтере-

сів у задоволенні потреб (інтереси корінні та 

некорінні); тривалість інтересів (інтереси по-

стійні та тимчасові); гострота суперечливості 

між інтересами (інтереси узгоджувані та не-

узгоджувані) [52, с. 219; 53, с. 439; 54, с. 246]. 

Р. Ієрінг розподіляв усі інтереси на дві великі 

групи: інтереси індивіда та інтереси суспільства 

[14, с. 530]. На думку Р. Паунда, інтереси лю-

дини можна класифікувати на індивідуальні 

(особисті) інтереси, які пов’язані з життям ок-

ремої людини і які здійснюються нею індиві-

дуально; публічні (політичні) інтереси, які 

пов’язані з життям політично організованого 

суспільства (в першу чергу це інтереси держави); 

соціальні інтереси, які пов’язані з соціальним 

життям суспільства [33, с. 675; 21, с. 89-96]. 

З огляду на мету даної статті, основну увагу 

зосередимо на поділі інтересів на приватні та 

публічні за таким критерієм, як ступінь їх зага-

льності (суспільності). При цьому зауважимо, 

що у вітчизняному законодавстві доволі часто 

використовуються – як синонімічні словоспо-

лучення щодо виразів “приватний інтерес” та 

“публічний інтерес” – такі терміни, як – відпо-

відно – “особистий інтерес” (ст. 79 Кодексу за-

конів України про працю; ст. 319, 357, 423 

Кримінального кодексу України; ст. 373 Мит-

ного кодексу України), “громадський інтерес” 

(ст. 356, 359, 364, 365, 367 Кримінального коде-

ксу України), “суспільний інтерес” (ст. 89 Кон-

ституції України; ст. 36 Кримінального кодексу 

України).  

Традиційно до приватних інтересів відносять 

індивідуальні інтереси особи, а до публічних – 

загальносуспільні інтереси. Однією із важко 

розв’язуваних продовжує залишатися проблема, 

до якої саме з вищеназваних груп інтересів на-

лежить зараховувати інтереси соціальних спі-

льнот, угруповань, недержавних (громадських) 

об’єднань та організацій. Видається, що її 

розв’язання можливе шляхом спеціальних до-

сліджень групових інтересів. При цьому необ-

хідно враховувати можливість існування, так би 

мовити, “змішаних” (приватно-публічних чи 

публічно-приватних) інтересів.  

До складу публічних інтересів деякі вчені 

пропонують включати також і державні інте-

реси. Необхідність їх окремого виділення 

у структурі публічних інтересів пояснюється, 

по-перше, тим, що “повна відповідність суспі-

льних та державних інтересів – це ніколи не 

досяжна мета, а лише певний ідеал, оскільки 

відносини “держава-суспільство” завжди вклю-

чають у себе певні протиріччя” [22, с. 18]; а, по-

друге, “держава як організація політичної влади 

у суспільстві у певних випадках віддзеркалює 

не чиїсь певні інтереси (суспільства, його про-

шарків, окремих територіальних громад або 

правлячої верхівки), а свої власні, сформовані 

на основі більш-менш збалансованого враху-

вання, гармонізації інтересів різних соціальних 

груп, без чого держава не здатна здійснювати 

функцію організатора суспільного життя” [3, с. 

22]. У низці статей Кримінального кодексу тер-

міни “державний інтерес”, “інтерес держави” 

вживаються як такі, що відрізняються від тер-

мінів “суспільний інтерес” (ст. 36) та “громад-

ський інтерес” (ст. 356, 359, 364, 365, 367). Не-

обхідно пам’ятати, що можливість існування 

державних інтересів визнана Конституційним 

Судом України, який у своєму рішенні від 8 

квітня 1999 року (справа про представництво 

прокуратурою України інтересів держави в ар-

бітражному суді) також вказав на принципову 

відмінність інтересів держави від інтересів ін-

ших учасників суспільних відносин. 

Цікавий погляд на проблему співвідношення 

суспільних та державних інтересів наводиться 

у російському законодавстві. Відповідно до ст. 

3 Містобудівного кодексу РФ (в редакції від 

10.01.2003) необхідно розмежовувати такі по-

няття, як державний інтерес, суспільний інтерес 

та приватний інтерес. До першої групи відно-
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сять інтереси Російської Федерації та суб’єктів 

Російської Федерації, до другої – інтереси на-

селення міських та сільських поселень (а також 

інших муніципальних утворень), до третьої – 

інтереси громадян та юридичних осіб. 

Аналізуючи взаємовідносини між суспільст-

вом та державою, можна зауважити, що інте-

реси держави можуть повністю співпадати, час-

тково співпадати або ж не співпадати із суспі-

льними інтересами. Не беручи до уваги випа-

дки, коли під гаслом “державні інтереси” на-

справді розуміють чиїсь групові, корпоративні 

інтереси, належить констатувати, що держава, 

як “організація політичної влади домінуючої 

частини населення у соціально неоднорідному 

суспільстві” [39, с. 36], у своїй діяльності до-

сить часто враховує інтереси не усього суспіль-

ства, а саме його домінуючої частини [14]. 

А інтереси останньої не завжди тотожні інтере-

сам суспільства в цілому. Тому в структурі пуб-

лічних (суспільних) інтересів, на нашу думку, 

слід виділяти: 1) суспільні інтереси, які забезпечу-

ються державою і, відповідно, трансформуються 

в державні інтереси; 2) інтереси домінуючої ча-

стини суспільства, які забезпечуються держа-

вою і також трансформуються у державні інте-

реси; 3) суспільні інтереси, які державою не 

забезпечуються. 

Ті ж державні інтереси, які не спрямовані на 

реалізацію інтересів суспільства чи його домі-

нуючої частини, належать, мабуть, вже не до 

публічних інтересів, а скоріше за все до групо-

вих, корпоративних – “бюрократичних”. 

V. Приватний та публічний інтерес. Про-

тягом тривалого часу саме такий поділ інтересів 

привертає до себе увагу правознавців. І це не 

випадково. Запропонований видатним римсь-

ким юристом Доміцієм Ульпіаном поділ права 

на приватне та публічне за таким критерієм як 

носій (отримувач) користі, який отримав свій 

подальший розвиток у працях Ф. Савіньї (роз-

межування між приватним та публічним правом 

він проводив за ознакою мети) та Р. Ієрінга 

(в основу поділу права німецький вчений ставив 

характер інтересу, який охороняє та чи інша 

правова норма), загострив питання про доціль-

                                      
 Дещо інших позицій стосовно інтересів держави 

дотримувався Р. Ієрінг. Він вважав, що “основною 

ідеєю держави є забезпечення спільних для всіх інте-

ресів, тобто інтересів суспільства проти небезпечного 

для них приватного інтересу” 

 

ність використання протиставлення суспільного 

та особистого інтересу у юриспруденції. Теорія 

інтересу (Г. Дернбург, Г. Шершенєвіч, С. Дніс-

трянський, М. Планіоль, М. Гунель), незважа-

ючи на критичну оцінку з боку багатьох право-

знавців (Н. Коркунова, Л. Петражицького, 

Ю. Гамбарова, Й. Покровського, Б. Черепа-

хіна), обґрунтовується і у сучасній українській 

літературі (зокрема, у працях О. Крупчана, 

В. Мадіссона, В. Селіванова, О. Юлдашева). 

Природа розглядуваних інтересів, як ствер-

джує В. Сіренко, діалектична, і формальнологі-

чними підходами неможливо повністю охопити 

їхні зміст і властивості [45, с. 9]. Тому, аби 

з’ясувати здатність цієї класифікації інтересів 

бути підставою чіткого поділу системи позити-

вного права, необхідно уточнити деякі характе-

ристики, притаманні приватному та публічному 

інтересам: 

1. Публічний інтерес є похідним від інте-

ресу приватного. Відомий філософ І. Бентам 

зауважив, що “єдино реальними інтересами” 

є індивідуальні інтереси людини [51, с. 116-

117]. І хоча таке твердження доволі дискусійне, 

можна констатувати, що кінцевим “адресатом” 

будь-яких інтересів завжди виступає людина. 

Лише вона здатна усвідомити об’єктивно існу-

ючі інтереси, а відтак – здійснювати їх [33, с. 

675]. Реалізація приватного інтересу сприяє за-

доволенню різноманітних потреб окремого ін-

дивіда, публічного ж – усіх індивідів, членів 

того чи іншого суспільства. Розглянемо, на-

приклад, податкові правовідносини. Виник-

нення інституту збору податків обумовлено, 

зокрема, спільним для усіх інтересом у майно-

вому забезпеченні функціонування механізму 

держави. Такий інтерес належить одночасно 

багатьом громадянам. Неусвідомлення деяки-

ми з них таких інтересів можна пояснити 

об’єктивною природою існування останніх, 

незалежністю їх від свідомості людини. Тому 

публічний інтерес можна розглядати як спіль-

ний для більшості учасників суспільного жит-

тя інтерес, який генетично пов’язаний з прива-

тним інтересом, однак якісно від нього відріз-

няється в першу чергу, тим, що в його основі 

“завжди є потреба у здійсненні загальнодер-

жавних (політичних, економічних, соціальних 

та інших) дій, програм, спрямованих на захист 

суверенітету, територіальної цілісності, дер-

жавного кордону ..., гарантування ... держав-

ної, економічної, інформаційної, екологічної 

безпеки, охорону землі як національного ба-
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гатства, захист прав усіх суб’єктів права влас-

ності та господарювання тощо”*.  

На похідний характер публічних інтересів та 

їхню залежність від приватних інтересів вказує 

П. Рабінович. На його думку, за ступенем “пуб-

лічності” можна виділити такі види інтересів: 

1) приватні інтереси (ті, які задовольняються 

власними інтелектуальними (нефізичними) ді-

ями, операціями; і доки такі дії не проявля-

ються назовні, вони не набувають суспільного 

(“публічного”) характеру, а тому й не можуть 

бути піддані державно-юридичному регулю-

ванню). До інтересів цього виду автор відно-

сить і ті, які задовольняються хоча й фізичними 

діями їх суб’єкта, але теж не оприлюднюва-

ними. Тому держава не фіксує, не узаконює ді-

яльнісні засоби задоволення саме таких – суто 

приватних – інтересів; 2) приватно-публічні ін-

тереси, які безпосередньо задовольняються фі-

зичними діями інших суб’єктів, у тому числі 

державних органів і організацій; 3) публічні ін-

тереси, тобто інтереси усього суспільства (що 

адекватно відображають його загальні потреби) 

як системної єдності, цілісності (які, на його 

думку, більш коректно відображати терміно-

поняттям “публічно-приватні”, оскільки реалі-

зація таких інтересів за допомогою державних 

заходів загального характеру призводить – не-

хай і опосередковано – до задоволення й відпо-

відних, однакових чи схожих, індивідуальних 

інтересів членів суспільства, наприклад, забез-

печення державою обороноздатності країни, 

охорони природного довкілля, оголошення нею 

карантину у разі виникнення епідемії) [40, с. 30]. 

Подібні думки наводилася й у працях радян-

ських вчених, які стверджували, що інтереси 

класу, нації і такі інші виступають для індивіда 

як його власні інтереси, оскільки він є членом 

цих людських спільнот. Однак такі інтереси 

особи “відрізняються від її індивідуальних, 

тобто у вузькому розумінні слова особистих 

інтересів, по-перше, тим, що є спільними для 

усієї спільноти, і, по-друге, тим, що виражають 

потреби їх існування і розвитку як цілого” [6, с. 

17]. Дійшовши схожих висновків, Г. Гак пропо-

                                      
* Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційними поданнями Вищого арбітражного 

суду України та Генеральної прокуратури України 

щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбі-

тражного процесуального кодексу України від 8 квіт-

ня 1999 року (справа про представництво прокурату-

рою України інтересів держави в арбітражному суді). 

нував розмежовувати такі поняття як “особис-

тий інтерес” та “інтерес особи”. Останнє, на 

його думку, ширше, оскільки включає в себе 

поняття особистого інтересу, однак не ототож-

нюється з ним [5, с. 19-20]. Такі твердження 

дали підставу Р. Гукасян здійснити поділ інте-

ресів особи на безпосередньо особисті(те, що 

безпосередньо необхідно для особи) та інші 

особисті інтереси(в основі яких лежить суспі-

льний інтерес) [9, с. 15]. 

Отож, публічний інтерес завжди містить 

у собі “відбиток приватності”. А тому характе-

ристика його як протилежного приватному ін-

тересові, потребує додаткового обґрунтування. 

2. Кожен юридичний (узаконений) інтерес 

є публічним інтересом. Вище зазначалось, що 

виражений у правових нормах соціальний інте-

рес стає інтересом юридичним. Право як регу-

лятор суспільних відносин є публічним явищем, 

і навряд чи можна знайти таку правову норму, 

яка б охороняла винятково приватні інтереси 

конкретної особи (чи осіб). Тому кожен юриди-

чний інтерес носить публічний характер, а їх 

поділ на приватні та публічні носить здебіль-

шого умовний характер. 

Аналогічну аргументацію знаходимо й у 

представників дореволюційного загальнотеоре-

тичного правознавства. Так, Н. Коркунов звер-

тав увагу на те, що “правова охорона надається 

лише тим інтересам окремих осіб, які мають 

більш-менш спільне значення”, тому всяке пра-

во охороняє лише спільні інтереси. “Звичайно, 

– писав він далі, – можна розмежовувати більш 

чи менш спільні інтереси. Однак, не беручи до 

уваги відносність та невизначенність такого 

розмежування, воно не відповідає справжній 

різниці між приватними та публічними відно-

синами. Не можна сказати, що публічне право 

стосувалось завжди більш спільних, а приватне 

– менш спільних інтересів” [19, с. 166]. Відтак, 

усі юридичні інтереси можна поділити на пуб-

лічно-приватні та “чисто” публічні інтереси. 

Висловлені міркування не стосуються тих 

випадків, коли нормативно-правові акти при-

ймаються для задоволення інтересів певних со-

ціальних угруповань чи осіб. Хоча така нормот-

ворча практика ще раз підтверджує той факт, 

що норми публічного права (наприклад, ті, що 

стосуються податкових пільг) не завжди мають 

на меті задоволення суспільних потреб.  

3. Публічний інтерес визначає метод пра-

вового регулювання суспільних відносин. Кате-

горія інтересу відіграє важливу роль у право-
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вому регулюванні суспільних відносин, оскі-

льки на етапі правотворчості саме публічний 

інтерес як виразник, насамперед, загальносоці-

альних потреб детермінує правову форму (ме-

тод регулювання) цих відносин. (Розглянемо, 

наприклад, відносини осіб чоловічої статі 

з державою щодо проходження ними дійсної 

військової служби. Коли виникає певна суспі-

льна необхідність, потреба, держава за допомо-

гою відповідних юридичних механізмів прий-

має рішення про запровадження загального вій-

ськового обов’язку. Відсутність же у законодав-

стві такого зобов’язання, встановлення контра-

ктної форми проходження військової служби 

свідчить про суспільну незаінтересованість 

у всеохоплюючому залученні повнолітніх гро-

мадян чоловічої статі на таку службу. У пер-

шому випадку відносини між згадуваними 

суб’єктами регулюватимуться інструментами 

імперативного методу регулювання і станови-

тимуть предмет публічного права, у другому ж 

вони “перейдуть” у сферу регулювання приват-

ного права).  

Наведений приклад якраз і ілюструє визна-

чальну роль суспільного інтересу при виборі 

“правової оболонки” суспільних відносин. Тому 

такий інтерес повинен слугувати орієнтиром 

для законодавця при творенні майбутнього пра-

ва, оскільки, як слушно зазначив Ю. Тіхоміров, 

інтерес є критерієм “правової оцінки правових 

явищ”, “духом права” [49, 139].  

Однак у реальному житті така залежність не 

завжди “гарантує” того, що до суспільних від-

носин буде застосовано адекватний їм метод 

правового регулювання. І основна причина та-

кої неадекватності полягає у тому, що право-

творчі органи не завжди правильно усвідомлю-

ють суспільні інтереси, які існують незалежно 

від них. Тому завдання політики права і полягає 

в тому, щоб наблизити, наскільки це можливо, 

правові тексти законів і практику їх реалізації 

до реальних потреб та інтересів людини та сус-

пільства [37, с. 504]. 

4. “Публічність” інтересів змінюється за-

лежно від конкретних історичних, соціально-

культурних, геополітичних та інших умов. 

Як відзначають деякі автори, сталих, незмінних 

кордонів між індивідуальними та суспільними 

інтересами не існує, одні й ті ж соціальні явища 

за певних обставин можуть набувати або ж пу-

блічного, або ж приватного характеру [3, с. 23]. 

І прикладів цьому можна навести чимало. Це 

і підприємницька діяльність (яка за радянських 

умов вважалася суспільно-небезпечною, а тому 

– кримінально караною), це і порядок зараху-

вання на військову службу (який у різних краї-

нах відноситься чи-то до сфери “публічних” 

інтересів, чи-то до сфери “приватних” інтере-

сів), це й обіг легких наркотичних засобів(у де-

яких європейських країнах можливість їх вжи-

вання віддається на розсуд конкретних осіб). Зре-

штою, у суспільства взагалі може зникнути по-

треба у правовому забезпеченні та охороні певних 

юридичних інтересів (скажімо, декриміналізація 

деяких суспільно-небезпечних діянь), або ж, на-

впаки, неурегульовані суспільні відносини мо-

жуть “перейти” у сферу правового регулювання 

з огляду на їхню публічну значимість. 

Така “мінливість” соціальних інтересів не 

заперечує, однак, того, що у конкретних істори-

чних умовах відповідь на питання стосовно 

„публічності” чи “непублічності” інтересу має 

бути тільки однією – однозначною. А завдання 

законодавця полягає у відслідковуванні подіб-

них змін та внесенні відповідних коректив 

у методи правового регулювання. Р. Ієрінг пи-

сав, що “якими б різними не були в окремих 

випадках права та інтереси, ... кожне ... право 

містить вияв інтересу, визнаного законодавцем 

з точки зору його часу гідним і таким, що по-

требує захисту” [35, с. 246]. 

5. В об’єктивному юридичному праві ма-

ють гармонійно поєднуватись публічні та 

приватні інтереси. Тривалий процес розвитку 

людства засвідчив “приреченість” публічного 

інтересу на постійне неспівпадіння, а часто 

й конфронтацію, з інтересом приватним. Не-

зважаючи на таку їхню “протилежність”, суспі-

льний та особистий інтереси становлять діалек-

тичну єдність у державно-юридичному регулю-

ванні, адже “сам по собі феномен права ... базу-

ється перш за все на ... переплетенні та взає-

мозв’язку інтересів особи, суспільства і дер-

жави” [47, с. 4]. Тому правильним видається 

зауваження Г. Шершенєвіча стосовно того, що 

“суспільні інтереси охороняються настільки, 

наскільки вони повинні забезпечити благоденс-

тво приватних осіб, і навпаки, приватні інте-

реси охороняються настільки, наскільки вони 

поєднуються і з суспільними завданнями” [62, 

с. 10]. Одним із законодавчих підтверджень та-

кої єдності можна вважати норму ст. 49 Циві-

льного кодексу УРСР 1963 р., де сказано, що 

угода, укладена з метою, завідомо суперечною 

інтересам держави і суспільства, є недійсною. 

Подібні норми міститься й у новому Цивіль-
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ному кодексі України. Відповідно до його ст. 

228, нікчемною є угода, яка порушує публічний 

порядок; у ч. 5 ст. 319 цього ж кодексу перед-

бачено, що власник не може використовувати 

право власності на шкоду інтересам суспільства. 

Сьогодні таким принципом керується у своїй 

діяльності й Конституційний Суд України. Так, 

у справі про заощадження громадян було вста-

новлено, що передбачений ст. 7 Закону України 

“Про державні гарантії відновлення заоща-

джень громадян України” механізм, відповідно 

до якого заощадження повертаються не за пер-

шою вимогою вкладника, як це було передба-

чено ст. 384 Цивільного кодексу Української 

РСР, а поетапно, залежно від віку вкладника, 

суми вкладу, інших обставин, у межах коштів, 

передбачених для цього Державним бюджетом 

України на поточний рік, обмежує конститу-

ційне право власності громадян, грошові вкла-

ди яких відновлені шляхом компенсаційної ін-

дексації в Державному ощадному банку Украї-

ни. Однак проаналізувавши відповідні статті 

Конституції України (зокрема норми про те, що 

“власність зобов’язує”, і вона “не повинна ви-

користовуватись на шкоду людині і сус-

пільству” (ч. 3 ст. 13), а використання власності 

не може завдавати шкоди правам, свободам та 

гідності громадян, інтересам суспільства (ч. 7 

ст. 41)), а також статтю 1 Першого протоколу 

до Конвенції про захист прав людини та основ-

них свобод 1950 року, де передбачено право 

держави вводити в дію такі закони, які, на її 

думку, є необхідними для здійснення контролю 

за користуванням майном відповідно до загаль-

них інтересів, Суд дійшов висновку про те, що 

положення ст. 7 згаданого Закону, відповідно 

до яких заощадження повертаються “поетапно”, 

“залежно від суми вкладу”, “у межах коштів, 

передбачених для цього Державним бюджетом 

України на поточний рік”, хоча й обмежують 

конституційне право власності громадян, але не 

суперечать ст. 13, 41, 64 та іншим Конституції 

України. 

6. Приватний та публічний інтерес взає-

мно впливають один на одного. Суспільний 

інтерес, будучи вторинним стосовно індивідуа-

льного інтересу, здійснює на нього зворотний 

вплив. Людина як істота соціальна не може не 

відчувати на собі впливу тих соціальних груп, 

учасником яких вона так чи інакше є, а її інте-

реси “обумовлюються закономірностями соціа-

льних відносин і пріоритетами державно-пра-

вового впливу на них” [47, с. 8]. І навіть, здава-

лось би, суто приватна (інтимна) сфера людини 

не позбавлена цілком “публічного характеру – 

хоча б у тому сенсі, що всі інші суб’єкти пови-

нні не втручатись у неї, не “доторкатись” до 

неї. Тому у держави все ж таки виникає “публі-

чний” обов’язок забезпечити цю недоторкан-

ність (окрім того, й засоби задоволення приват-

них інтересів є зазвичай продуктами суспіль-

ного виробництва)” [40, с. 30]. 

Як писав Г. Шершенєвіч, індивід є продук-

том суспільного середовища, суспільство здійс-

нює на нього масовий вплив, під яким форму-

ються розум, почуття та воля людини. Суспіль-

ство привчає кожного індивіда дивитись на все 

його очима, відчувати спільно з іншими індиві-

дами [63; 16, с. 799]. Право ж, охороняючи ін-

тереси суспільства, безпосередньо проектує їх 

на особу, тим самим підтверджуючи закономір-

ність взаємопроникнення різнорівневих інтере-

сів [47, с. 8]. 

Прикладами такої взаємодії можна вважати 

численні “вкраплення” публічних елементів 

у об’єктивне приватне право, зокрема, існу-

вання інституту публічного договору, договору 

про приєднання, де свобода сторін на укла-

дення договору значно обмежена. Частиною 

2 ст. 259 Цивільного кодексу України передба-

чено, що встановлені законом строки позовної 

давності не можуть бути скорочені за домовле-

ністю сторін; у ст. 1241 цього ж кодексу наво-

диться перелік осіб, які мають право на 

обов’язкову частку у спадкуванні, незалежно 

від змісту заповіту. Ці норми яскраво ілюстру-

ють обмеження свободи договору, свободи за-

повіту з метою охорони, в першу чергу, приват-

ного інтересу. 

7. Приватноправові норми можуть вста-

новлюватися для задоволення суспільних ін-

тересів. Будь-яка характеристика приватного 

права має вказувати не на причини чи наслідки 

появи юридичних норм, а на ті “правові” риси, 

які йому іманентно властиві. Л. Петражицький 

вказував, що основною вадою утилітарних (ці-

льових) конструкцій приватного права є те, що 

вони “не відповідають на питання про природу 

існуючого: публічного права, приватного пра-

ва”, а вказують лише на явища, які цьому пере-

дували (зокрема, цільові міркування (уявлення) 

законодавця щодо сприяння спільному благу, 

спільній користі, охороні спільних інтересів), 

або ж на наступні явища, позитивні результати 

дії тих чи інших правових норм (зокрема, при-

несення користі усьому суспільству чи окремим 
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його індивідам) [35, с. 522-523]. Адже форма 

права та його зміст не завжди співпадають, 

і метою деяких приватноправових норм може 

бути суспільно-корисний результат.  

Законодавчою ілюстрацією наведених твер-

джень можна вважати передбачені ст. 167-169 

ЦК України норми щодо форм участі держави 

чи територіальних громад у цивільному обо-

роті. Ці норми спрямовані на забезпечення реа-

лізації саме публічних інтересів у приватнопра-

вовій сфері, однак ні у кого не виникатимуть 

сумніви у “приватності” згаданих норм (незва-

жаючи на те, що діяльність, яка здійснювати-

меться на їх основі, завжди переслідуватиме 

суспільно корисну мету). 

VI. Висновки. Проведений аналіз співвід-

ношення приватного та публічного інтересів 

дає можливість констатувати насамперед на-

ступне: 

1. Терміно-поняття “інтерес”, незважаючи 

на явну полісемантичність його змісту, вжива-

ється у юридичній науці, перш за все, для хара-

ктеристики об’єктивного за своєю природою 

явища. 

2. Застосування теорії інтересу для визна-

чення поняття приватного права не дає можли-

вості повністю охопити характерні ознаки 

останнього, а оціночність та відносність змісту 

самої категорії інтересу створюють перешкоди 

для однозначного її застосування правознав-

цями. Це, однак, не виключає визначальної ролі 

публічного інтересу при виборі юридичного 

режиму суспільних відносин.  

3. Приватний та публічний інтерес утворю-

ють у юридичному регулюванні діалектичну 

єдність, взаємно проникаючи та впливаючи 

один на одного. Як стверджував В. Тарановсь-

кий, вони “настільки переплетені та поєднані 

в праві, що їх неможливо ... відокремити один 

від одного, і ще менше є можливостей за їх 

протилежністю відмежовувати приватне право 

від публічного” [48, с. 226]. Тому використання 

феномена інтересу для чітко дихотомічного 

структурування системи об’єктивного юридич-

ного права потребує додаткових аргументів, 

оскільки, як виявляється, не дає можливості 

провести чітку розділову лінію між правом 

приватним та правом публічним. 
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позитивного права на отдельные части. 

 

R. B. Syvyi  

 

SOCIAL-PHILOSOPHICAL  PROBLEMS  OF  PRIVATE  AND 

PUBLIC  INTEREST’S  DELIMITATION  AS  CRITERION 

OF  DICHOTOMIZATION  OF  POSITIVE  LAW’  STRUCTURE 

 

In this article author investigates a question about social-philosophical nature of private and public interests. 

On the basis of dialectical community of this interests author draws a conclusion about impossibility to use di-

chotomy “private interest – public interest” as criterion of positive law’ structure division into separate parts. 
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СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКІ  ЗАСАДИ   

КОНЦЕПЦІЇ  ЮРИДИЧНИХ  ЗАСОБІВ  
 

1. Вступні зауваження 
 

У науковій юридичній літературі, яка за 

останні роки позначається помітним методологі-

чним плюралізмом у пізнанні правових явищ, 

посилилась тенденція до розуміння й пояснення 

позитивного права саме як засобу регулювання 

суспільних відносин, виконання різноманітних 

соціальних завдань, досягнення відповідних ці-

лей, розв’язання конфліктів та ін. Такий методо-

логічний підхід став свого часу основою форму-

вання “інструментальної” теорії права (або, ін-

акше кажучи, теорії юридичних засобів). Деякі, 

здебільшого філософсько-методологічні, аспекти 

такого розуміння правових явищ обговорювати-

муться у запропонованій статті (при цьому тер-

міни “правовий” та “юридичний” дозволимо собі 

вживати у даному випадку як синоніми).  

Як відомо, певний концептуальний підхід до 

розуміння юридичних явищ конституюється на 

ґрунті відповідного філософського світогляду. 

Інструментальна теорія права не є винятком.  

Соціально-філософські проблеми засобу як 

такого порушувались здавна, у різні епохи. Так, 

ще Аристотель, досліджуючи причинність у сві-

ті, звертав увагу на засіб як на причину змін. 

І. Кант піддавав етичному аналізу проблему 

співвідношення у людській діяльності цілі й за-

собу. Гегель фундаментально дослідив діалекти-

чну сутність засобу (в поєднанні останнього 

з метою). Однак на рівні хіба ще не основного 

питання філософської науки проблема засобу 

найбільш рельєфно постала в одному із відгалу-

жень філософії прагматизму – інструменталізмі, 

засновником якого вважається Джон Дьюї (1859 

– 1952). Прагматизм, переключаючи філософію 

з суто абстрактних проблем у площину практич-

ного життя людини і висуваючи на перший план 

питання про те, як діяти людині в мінливих жит-

тєвих ситуаціях, як їй розв’язувати поточні про-

блеми, чинити безпомилково, аби досягти ус-

піху, як загалом допомогти людині облаштува-

тися у світі [15, с. 617-618], природно, призвів до 

так званого інструменталізму. В останньому 

будь-які явища – ідеї, наукові теорії, мова, час-

тини тіла, матеріальні предмети, зв’язок тощо – 

розглядаються саме як засоби, що їх використо-

вує організм (чи то біологічна, чи то соціальна 

структура), для досягнення визначеності, певно-

сті свого буття [41, с. 286].  

На основі зазначеної філософської течії у пе-

ршій половині ХХ ст. і в юриспруденції США 

було реалізовано інструментальний підхід до 

інтерпретації правових явищ [40, с. 286-295]. Це 

зробили, насамперед, представники соціологіч-

ної школи права, зокрема Р. Паунд, для якого 

право є, передовсім, засобом соціального конт-

ролю для збалансування, досягнення компромісу 

різних інтересів; такий контроль – це, як він ви-

словлювався, “соціальна інженерія”, основна 

функція котрої – “досягнення найбільш повної 

безпеки й ефективності всіх людських вимог” 

[11, с. 709]. Інструментальні можливості юриди-

чних явищ акцентувались пізніше й іншими за-

хідними авторами [9, с. 177-210].  

У радянській теорії права розглядуваний під-

хід до праворозуміння знайшов у 20-х роках ми-

нулого століття певний прояв в уявленні про 

право як форму, засіб, інструмент політики. 

З цього приводу часто відтворювався вислів 

В. Леніна: “Закон є захід політичний, є політика” 

[21, с. 95]. Вважалося, що у соціалістичній державі 

закон, відображаючи корінні, життєві інтереси ро-

бітників і селян, їхню волю, надії та прагнення, яв-

ляє собою активне знаряддя суспільних перетво-

рень; радянське право розглядалося як “потужне 

знаряддя диктатури пролетаріату для здійснення 

його історичних завдань і цілей” [13, с. 206]. 

Концепцію нового, революційного, пролетар-

ського (на відміну від буржуазного) права як за-

собу здійснення диктатури пролетаріату активно 

розвивав і втілював у практику радянської юсти-

ції, зокрема, нарком юстиції РРСФР Д. Курський 

в 1918-1928 роках [12, с. 641-642].  

Однак спеціально-юридичні дослідження 

в рамках інструментального підходу розгорну-

лись у радянській правничій літературі лише 

з другої половини ХХ ст. (праці Б. Пугінського, 
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та ін.). Проте цей підхід, будучи розвинутим без 

спеціального обґрунтування філософсько-світог-

лядними (онтологічними) чи філософсько-теоре-

тичними (гносеологічними) аргументами, а лише 

на основі пануючого тоді у вітчизняній теорії 

права нормативістського праворозуміння, сут-

тєво відрізнявся від однойменного американсь-

кого підходу. Давалися взнаки відмінності: 1) у до-

мінуючому праворозумінні, в середовищі якого ці 

підходи формувались (у США – соціологічна 

юриспруденція, в СРСР – легістський позити-

візм); 2) у часових періодах виникнення; 3) у со-

ціально-економічних устроях і правових систе-

мах. Останні два фактори неодмінно мусять бра-

тись до уваги при визначенні ціннісно-приклад-

ного значення для сьогодення того чи іншого рі-

зновиду інструментального підходу.  

Потреба у розвитку теорії юридичних засобів 

та її практичному втіленні в життя зумовлюється 

й сучасними процесами інтеграції України до 

європейського співтовариства, зокрема до Ради 

Європи, оскільки: 1) в рамках правової системи 

останньої діє специфічний міжнародний право-

вий інструментарій гарантування прав людини, 

у тому числі й права на ефективний засіб захи-

сту; 2) міжнародне право прав людини (зокрема, 

на Європейському континенті) особливу роль 

надає ефективним юридичним засобам віднов-

лення порушеного права; 3) національне право 

України має бути інструментом її соціально-еко-

номічної інтеграції в Європу.  

Характеризуючи зміст процесу інструмента-

лізації законодавства, П. Рабінович зазначає, що 

воно (законодавство) повинно отримувати такий 

смисл, аби послуговувати засобом, тобто інстру-

ментом, використання відповідних прав, а тим 

самим – і задоволення певних потреб [36, с. 12]. 

За таких умов відчутно актуалізується дослі-

дження об’єктивного юридичного (“позитивного”) 

права саме з позицій інструменталізму і, зокрема, 

аналіз “інструментальної” теорії права. 
 

2. Потребово-діяльнісний підхід  

до проблеми 
 

Категорія “засіб” запозичена юридичною нау-

кою з соціальної філософії, в якій під ним зазви-

чай розуміють ті явища – предмети, ідеї, дії та 

ін., які є неодмінною умовою реалізації мети 

[45, с. 158]. Гегель у своєму аналізі телеології 

зауважував, окрім іншого, що внаслідок певної 

визначеності об’єкта ціллю, цей об’єкт стає за-

собом [7, с. 840-841]. К. Маркс, розглядаючи 

процес трудової діяльності, зазначав, що людина 

користується механічними, фізичними, хіміч-

ними властивостями речей задля того, щоб від-

повідно до своєї цілі застосувати їх як знаряддя 

впливу на інші речі [26, с. 181].  

Як бачимо, поняття засобу неминуче передба-

чає наявність певної цілі, що є закономірним, 

оскільки явище (предмет) само по собі не є засо-

бом, воно визначається як засіб ззовні – через 

деякі його властивості, які можуть бути викорис-

тані для досягнення цілі. Тобто засіб – це, у пев-

ному сенсі, здатність предмета слугувати мети 

[39, с. 84]. Лише з огляду на відношення до певної 

мети, тобто внаслідок телеологічного визначення, 

предмети набувають значення засобів [43, с. 123]. 

Звернемо увагу й на те, що діалектичне від-

ношення “мета – засіб” є відношенням діяльно-

сті як суттєвої визначеності способу буття лю-

дини в світі, її здатності вносити у дійсність змі-

ни, опосередковані ідеальним [45, с. 112]; як фо-

рми активності, що характеризує здатність лю-

дини чи пов’язаних з нею систем бути причиною 

змін у бутті [44, с. 163]. Лише діяльністю (виді-

лення наше – Т.П.) людини предмет визначається 

як засіб певної мети [39, с. 84]. Останнє поло-

ження, дещо змінене, може звучати й так: “пред-

мет визначається як засіб тим, що він включений 

у структуру людської діяльності” [19, с. 68-69].  

У філософських дослідженнях людської дія-

льності структура останньої інтерпретується по-

різному [19; 16; 50; 29]. Здебільшого пропону-

ється вирізняти такі необхідні її елементи: 

суб’єкт (носій діяльності), предмет (об’єкт, на 

який спрямовано діяльність), мета (ідеальний 

образ бажаного результату, відповідно до якого 

перетворюється предмет), засіб (тобто те, за до-

помогою чого здійснюється перетворення) і, на-

решті, реальний, справжній результат [45, с. 112]. 

Щоправда, не з’ясованим до кінця залиша-

лося питання про місце потреб у структурі дія-

льності. Так, М. Квєтной визначав їх як складову 

об’єктивної основи всієї діяльності людини: за-

сіб служить реалізації мети суспільної людини, 

досягненню такого результату, який пов’язаний 

з потребами та інтересами людини [19, с. 52, 70]. 

Б. Воронович писав, що усвідомлення потреби як 

об’єктивної необхідності в будь-чому є початко-

вим етапом формування мети [6, с. 16]. На думку 

А. Леонтьєва, “потреба сама по собі як внутрі-

шня умова діяльності суб’єкта, – це лише нега-

тивний стан, стан нужди, недостатності; свою 

позитивну характеристику вона отримує лише 

в результаті зустрічі з об’єктом” [23, с. 5]. 
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Не зупиняючись детально на аналізі місця 

і значення потреб у структурі діяльності, зазна-

чимо, що вони здатні слугувати критерієм виок-

ремлення різних видів діяльності, а отже, й дія-

льності юридичної. “У сучасної людини – пише 

Р. Нємов – є маса різноманітних видів діяльно-

сті, кількість яких приблизно відповідає кілько-

сті наявних потреб”. Зазначивши, що в якості 

мотиву зазвичай виступає конкретна потреба, він 

звертає увагу на те, що тип діяльності переважно 

визначається за її домінуючим мотивом, а домі-

нуючим тому, що будь-яка людська діяльність 

є полівмотивованою, тобто спонукається декіль-

кома різними мотивами [27, с. 149] (а інакше ка-

жучи, усвідомленими потребами. – Т. П.).  

Спираючись на викладені положення, заува-

жимо, що для характеристики певної діяльності 

як юридичної потрібно, перш за все, аби така 

діяльність, окрім інших ознак, була безпосеред-

ньо зумовлена юридичною потребою і щоб саме 

така потреба – на певний момент діяльності 

суб’єкта – була домінуючою з-поміж інших. 

В юридичній літературі проблема юридичної (пра-

вової) потреби досліджувалася побіжно, лише не-

великим колом науковців [33, с. 31-37]. Між тим, 

без застосування так званого потребового підходу 

повноцінно досліджувати юридичну діяльність (а 

втім, як і будь-яку іншу) навряд чи можливо. 
 

1. Поняття юридичної діяльності  

та її структура 
 

Взагалі кажучи, юридична діяльність, її види 

є одним із поширених об’єктів дослідження 

в теорії права. У найширшому розумінні така 

діяльність є видом діяльності людини, тобто дія-

льністю людською. Крім того, юридичну діяль-

ність треба розглядати як таку людську діяль-

ність, котра є соціальною. Саме загальнотеоре-

тичний розгляд юридичної діяльності як різно-

виду людської соціальної діяльності достатньо 

глибоко здійснив В. Карташов. Він розуміє під 

юридичною діяльністю “лише таку опосередко-

вану правом трудову, управлінську, державно-

владну діяльність компетентних органів, яка на-

цілена на виконання суспільних завдань і функ-

цій (створення законів, здійснення правосуддя, 

конкретизацію права і таке ін.) і задоволення, як 

загальносуспільних, так і індивідуальних потреб 

та інтересів” [18, с. 31]. Принагідно зазначимо, 

що цей автор не відносить потреби до структури 

юридичної діяльності, оскільки розглядає їх ли-

ше як детермінуючі її фактори [17, с. 26].  

Приєднуючись до визначення поняття юри-

дичної діяльності як державно-владної, офіцій-

ної діяльності (на відміну від поняття юридично 

значимої діяльності), звернемо увагу на таке. 

Щоб уникнути логічного “кола” у визначенні 

саме юридичної діяльності як видового явища 

й сепарації її від інших різновидів діяльності, по-

трібно вказати, що ж у ній є специфічним, видо-

вим, тобто що є власне “чимось юридичним”. На 

наш погляд, для вирізнення юридичної діяльно-

сті як виду діяльності соціальної необхідно 

з’ясувати й враховувати, перш за все, відповідну 

специфіку потреб, цілей та засобів, які “супро-

воджують” діяльність юридичну. 

З наведеної щойно дефініції загального по-

няття юридичної діяльності чітко вбачається 

специфічний юридичний засіб – право (очеви-

дно, як явище спеціально-юридичне, державно-

вольове). Однак складнішою видається ситуація 

зі специфічно юридичною метою, а також із 

юридичною потребою, яка є об’єктивною перед-

умовою й основоположною причиною виник-

нення відповідної цілі.  

Постає два питання: 1) чи можна вважати по-

треби, зазначені у згаданій дефініції, власне 

юридичними і 2) чи відповідає поширене в літе-

ратурі розуміння юридичної мети вимозі власне 

“юридичного” як видового? 

Нагадаємо, що юридична мета у вітчизняній 

літературі досліджувалася доволі широко 

[20; 46; 48; 34; 49; 25] і трактується у досить ши-

рокому сенсі. Так, Д. Керімов вважав, що метою 

у праві є ідеальне вираження об’єктивної зако-

номірності, саме такої закономірності, яка сама 

в собі містить передумови для свого свідомого 

спрямування, розвитку й перетворення та необ-

хідно вимагає цього спрямування розвитку і пе-

ретворення правовими засобами [20, с. 374]. На 

думку А. Екімова, правова мета – це будь-яка 

мета, яка здійснюється за допомогою окремих 

норм, інститутів, галузей права, а також права 

в цілому [47, с. 56]. О. Малько та К. Шундіков 

юридичну (правову) мету розуміють як ідеально 

передбачену й гарантовану державою модель 

будь-якого соціального явища, стану чи процесу, 

до досягнення якої за допомогою юридичних засо-

бів прагнуть суб’єкти правотворчої та правореалі-

заційної діяльності [25, с. 44]. Не применшуючи усі 

безспірні позитивні моменти останньої дефініції 

поняття юридичної цілі, зауважимо, що вона, на 

наш погляд, все ж має деякі огріхи. Не кажучи вже 

про те, що юридична діяльність не обмежується 

лише зазначеними двома її різновидами, не можна 
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погодитись з тим, що останні автори намагаються 

розкрити елемент “видового” (юридичну ме-

ту) через саме “видове” (юридичну діяльність), тоді 

як останнє стає “видовим” якраз внаслідок специ-

фічності своїх елементів.  

Як бачимо, йдеться переважно про загальносо-

ціальні (чи то домінуючі у соціально-неоднорід-

ному суспільстві) потреби й мету (біологічні, осо-

бистісні, економічні, культурні та ін.). Однак задо-

волення таких потреб чи досягнення таких цілей 

у принципі можливе й не обов’язково з допомогою 

засобів правових, тобто не тільки діяльністю юри-

дичною; а це робить таке розуміння поняття юри-

дичних потреб і поняття юридичних цілей не-

прийнятним при аналізі юридичної діяльності. 

Зазначена суперечність розв’язується, якщо 

взяти до уваги, що об’єктивному юридичному 

праву притаманна як інструментальна цінність, 

так і власна цінність. У першому випадку право 

виконує стосовно задоволення потреб декілька 

функцій (регламентує блага, їх розподіляє, охо-

роняє, захищає і таке ін.), тобто воно є інстру-

ментом, за допомогою якого суб’єкти задоволь-

няють досить велике коло різноманітних потреб 

і, відповідно, досягають різноманітні цілі. Вла-

сне у цьому випадку будь-яку мету, закріплену 

в праві, автори, на наш погляд, невиправдано 

вважають правовою (юридичною), хоча такою 

вона є лише за формою, але не за її сутністю. 

Потреби й цілі, закріплені у праві, отримують 

юридичну форму, але не втрачають своєї змісто-

вної, сутнісної природи – біологічної, економіч-

ної, соціальної, духовної тощо.  

Другий же випадок, в якому право виступає 

самодостатньою цінністю, стосується тих ситуа-

цій, коли у суб’єкта з’являється потреба саме 

у такому інструменті, як право (а не, скажімо, 

в іншому регуляторі або в іншому інструменті 

захисту чи охорони). Як зазначалось у літературі, 

“співвідношення інструментальної та власної 

цінностей права може вирішуватись на основі 

наступного положення: перша зумовлюється 

тим, що розподіляє (захищає) право, а друга – як 

воно це здійснює” [33, с. 2-37]. Тобто коли ви-

значальною необхідністю для суб’єкта стає ви-

користання якісних властивостей такого фено-

мену, як об’єктивне юридичне право, тоді-то як-

раз і можна констатувати наявність у цього 

суб’єкта власне юридичних (правових) потреб, 

які детермінують і відповідну юридичну мету: 

скористатись відповідними юридичними яви-

щами як “інструментами” для задоволення та-

ких потреб (наприклад, потреби у формальній 

загальнообов’язковості певного правила поведі-

нки, у чіткій регламентації суб’єктивних прав та 

обов’язків, у забезпеченні їх реалізації; потреби 

у правосудді як спеціальному (власне юридичному) 

механізмі вирішення соціального конфлікту). 

Отже, другий випадок стосується досягнення 

цілі, яка є юридичною вже не тільки за формою, 

але й, що тут є визначальним, саме за змістом, оскі-

льки діяльність буде спрямована домінантно, без-

посередньо на задоволення юридичної потреби.  

Ідея розуміння юридичних цілей у вузькому, 

власне змістовному, значенні спостерігається, 

між іншим, і в працях І. С. Самощенка та 

В. І. Нікітінського (щоправда, в іншій терміноло-

гії). Так, ці автори пропонують поділяти цілі 

права на “матеріальні” та “юридичні”. Під 

останніми вони розуміють такі цілі, найближчим 

об’єктом яких є саме право. “Матеріальні” ж цілі 

правових норм безпосередньо пов’язані з непра-

вовою сферою [37, с. 59; 28, с. 85]. 

Отже, при виокремленні юридичної діяльності 

як видового явища з-поміж діяльності соціальної 

потрібно чітко враховувати специфічність першої. 
 

4. Поняття юридичних засобів та їх види 

(у світлі інструментальної теорії права) 
 

Отож, до структури юридичної діяльності (як 

різновиду людської соціальної діяльності) вхо-

дять специфічні засоби – юридичні, які є одним 

із конститутивних факторів саме такого різно-

виду діяльності. Як уже зазначалося, в юридич-

ній літературі погляд на право як на комплекс 

різноманітних, різнопорядкових юридичних за-

собів отримав найбільш рельєфне закріплення 

у так званій інструментальній теорії права.  

Саме поняття юридичних (правових) засобів ін-

терпретується у науці неоднозначно. Так, Г. Зна-

менський під “внутрішніми” (на відміну від “зов-

нішніх”) правовими засобами розумів методи 

правового регулювання у відповідних галузях 

права [10, с. 213].  

Б. Пугінський, уникаючи застосовувати по-

няття “правові засоби” до тих юридичних реалій, 

які вже відображено усталеними власними нау-

ковими поняттями (нормативні акти, правовід-

носини, інші об’єкти, які традиційно вивчаються 

юридичною наукою), вважав, що правові за-

соби – це “сполучення (комбінації) юридично 

значимих дій, які здійснюються суб’єктами з до-

зволеним ступенем огляду й слугують досяг-

ненню їхніх цілей (інтересів), що не суперечать 

законодавству та інтересам суспільства. У більш 

вузькому значенні правові засоби, на його думку, 
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можуть розглядатись як юридичні способи вико-

нання суб’єктами відповідних завдань, досяг-

нення своїх цілей (інтересів)” [32, с. 84-85, 87]. 

До такого розуміння (щоправда, у галузевому 

вимірі) схиляються й автори одного з сучасних 

українських підручників, у якому правові засоби 

прокурорської діяльності визначаються як “закріп-

лені у законодавстві дії та правові акти прокурор-

ських працівників, спрямовані на реалізацію ними 

завдань та функцій прокуратури” [31, с. 35]. 

С. Алексєєв зауважував, що спроби звести 

правові засоби до вузького кола правових явищ, 

до того ж таких, які є формами діяльності, на-

вряд чи будуть успішними [2, с. 15]. На проти-

вагу Б. Пугінськогому, він пропонує таке визна-

чення правових засобів: “це – об’єктивовані суб-

станціональні правові явища, які володіють фік-

сованими властивостями, що дозволяють реалі-

зувати потенціал права, його силу” [1, с. 349-

350]. Основними показниками правових засобів, 

на його думку, є: субстанційність правових 

явищ; можливість їх використання суб’єктами; 

наявність у правових явищах соціальної сили, 

свого роду юридичної енергії [3, с. 152]. 

Так чи інакше, склалися, як бачимо, два про-

тилежні погляди, суть яких полягає у тому, що, 

згідно з першим, юридичні засоби (ясна річ, 

у структурі юридичної діяльності) розгляда-

ються як дії, а згідно з другим – як субстанціона-

льні об’єкти, власне знаряддя, які мають бути 

приведені в рух певною активністю суб’єкта, але 

сама ця активність не включається у поняття 

юридичного засобу.  

Цю проблему помітили О. Малько і К. Шун-

діков та спробували інтегрувати обидва погляди 

в одному понятті юридичних засобів. Під остан-

німи вони пропонують розуміти сукупність пра-

вових встановлень (інструментів) і форм пра-

вореалізаційної практики, за допомогою яких 

задовольняються інтереси суб’єктів права і за-

безпечується досягнення соціально корисних ці-

лей [25, с. 67] (виділення наше – Т.П.). До них 

у принципі приєднуються й деякі українські до-

слідники цієї проблеми – М. Сібільов [38, с. 139-

140], О. Онуфрієнко [30, с. 9].  

Варто, до речі, зазначити, що широке розу-

міння юридичних засобів (і як власне інструмен-

тів, і як діянь) у свій час, хоч і без спеціального 

акцентування на цій проблематиці, було запро-

поновано й П. Рабіновичем. Аналізуючи міжна-

родно-правові засоби, призначені для забезпе-

чення і захисту основних прав людини, він виді-

ляв серед перших міжнародно-правові акти 

і міжнародні органи спостереження, контролю за 

дотриманням та захисту цих прав [35, с. 9] (тобто 

діяльнісні засоби). Крім того, розглядаючи юри-

дичні гарантії законності як передбачені законом 

спеціальні засоби (виділення наше – Т.П.) впро-

вадження, охорони і, в разі порушення, віднов-

лення законності, він класифікував такі гарантії 

(читай: юридичні засоби) за критерієм їх онтоло-

гічного статусу у правовій системі на: нормати-

вно-документальні (норми права, а також інтер-

претаційні юридичні акти загального характеру), 

індивідуально-документальні (правозастосува-

льні акти, роз’яснювальні акти індивідуального 

характеру), діяльнісні (діяльність певних суб’єк-

тів щодо застосування юридичних норм, а також 

щодо реалізації нормативних і правозастосува-

льних актів) (виділення наше – Т.П.) [35, с. 105-

106]. Тут, отже, продемонстровано підхід до ро-

зуміння юридичних засобів і як до власне ін-

струментів, і як до діянь.  

О. Малько і К. Шундіков, розвиваючи широ-

кий підхід до розуміння правових засобів, виді-

ляють, з одного боку, засоби-інструменти, а з 

іншого – засоби-документи та засоби-діяння (як 

засоби правореалізації). І далі, вказавши три ос-

новних типи юридичної діяльності (правотворча, 

правозастосовча, правоінтерпретаційна), прихо-

дять до, вважаємо, несподіваного висновку, що 

ні засоби правотворчої, ні засоби правоінтерпре-

таціної діяльності не є власне юридичними, оскі-

льки “не пов’язані з виконанням регулятивної 

функції права” [25, с. 74-78].  

З таким твердженням важко погодитись. По-

перше, напрошується висновок, що можуть існу-

вати такі види діяльності юридичної, які не пе-

редбачають юридичних засобів; а це, мабуть, 

алогічно. Принагідно зауважимо, що юридична 

діяльність може здійснюватись, окрім юридич-

них, ще й іншими засобами (зокрема, матеріа-

льно-технічними [8, с. 18]), але наявність засобів 

юридичних у такій діяльності є обов’язковою. 

Отже, засоби юридичної діяльності та юридичні 

засоби – це не одне й те ж. Останні входять до 

складу перших. По-друге, правове регулювання 

– багатостадійний, багатоетапний процес і певна 

діяльність, яка здійснюється на різних стадіях 

цього процесу, є також сегментом правового ре-

гулювання. І по-третє, така діяльність, можливо, 

й не має безпосередньої мети врегулювати суспі-

льні відносини, але остання буде для такої діяль-

ності кінцевою (з огляду на відому у філософії 

класифікацію цілей на безпосередні, перспекти-

вні та кінцеві). 
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Втім, не тільки у цьому вбачається неточність 

позиції зазначених двох авторів, яка розгляда-

ється. Охоплюючи два види юридичних явищ 

поняттям юридичного засобу, критикуючи 

С. Алексєєва та В. Сапуна за невключення до 

цього поняття актів реалізації прав і обов’язків 

(юридичних діянь як засобів) [25, с. 80-82], вони 

посилаються на те, що “у філософському аспекті 

поняття “засіб” охоплює як свідомі дії, котрі вчи-

няються для досягнення певної цілі, так і сам ін-

струментарій, за допомогою якого така діяльність 

здійснюється” [25, с. 17] (виділення наше – Т.П.). 

Щоб не втікати від пошуків істини у про-

блемі, що аналізується, шляхом не завжди доре-

чного посилання на плюралізм поглядів у сучас-

ній юриспруденції (а останнім часом це стало 

досить поширеним) і все ж таки спробувати вста-

новити причину “різнорозумінь” одного й того ж 

явища, знову звернемося до філософської теорії 

людської діяльності. (А у ній, між іншим, пи-

тання про віднесення дії (активності) до окре-

мого елемента структури діяльності чи, навпаки, 

про включення її до категорії засобу однозначно 

не вирішується).  

На користь “поглинання” дії категорією “за-

сіб” може слугувати, наприклад, одне з поло-

жень Гегеля: “засіб є об’єкт, який стоїть на сто-

роні цілі і містить всередині себе її діяльність ...” 

[7, с. 842]. Л. Ніколов, розглядаючи діяльність 

в одному з вимірів вважає, що в певному випадку 

“засобом можна вважати цілісний процес, ... за 

допомогою якого здійснюється перехід від цілі 

до реального результату” [29, с. 55]. Широке ро-

зуміння засобу відстоює й Н. Трубніков, коли 

пише, що засобом є і сама доцільна діяльність 

людини, спрямована на реалізацію тієї чи іншої 

цілі [39, с. 76].  

Однак К. Маркс, розглядаючи трудову діяль-

ність, зазначав, що прості моменти процесу праці 

такі: доцільна діяльність, чи сама праця (виді-

лення наше – Т.П.), предмет праці і засоби праці. 

Далі додає: “Процес згасає в продукті” [26, с. 

180]. Е. Юдін, здійснюючи системний аналіз 

людської діяльності, стверджував, що “всезага-

льна структура діяльності включає в себе ціль, 

засіб, результат і сам процес діяльності” [50, с. 

268] (виділення наше – Т.П.). На думку 

М. Квєтного, в езотеричному аспекті структури 

діяльності “в якості основних елементів діяльно-

сті виділяються, перш за все, мета як ідеалізова-

ний уявний результат діяльності і предмет діяль-

ності, що утворює об’єкт чи сукупність об’єктів, 

перетворення яких забезпечить реалізацію цілі. 

Потім діяльність включає у себе способи й за-

соби досягнення цілі, самі дії та операції (тобто 

маніпулятивні елементи), що визначаються по-

ставленою ціллю і конкретними умовами діяль-

ності, і ... мотиви діяльності ...” [19, с. 27] (виді-

лення наше – Т.П.). Елементами діяльності, на 

думку М. Кагана, є наділений активністю 

суб’єкт, який спрямовує її на об’єкти; об’єкт, на 

який спрямована активність суб’єкта; сама ця ак-

тивність, що проявляється в тому чи іншому спо-

собі заволодіння суб’єктом об’єкта або у встанов-

ленні суб’єктом комунікативної взаємодії з іншими 

[16, с. 43] (виділення наше – Т.П.).  

У психології діяльність та її будова досліджу-

ється не менш активно. Так, А. Леонтьєв вважав, 

що якщо з діяльності подумки вилучити дії, які її 

здійснюють, то від діяльності взагалі нічого не 

залишиться [22, с. 104]. Р. Нємов, розкриваючи 

будову діяльності, вказує, що діяльність людини 

має такі основні характеристики: мотив, ціль, 

предмет, засоби і структуру. В останній, – зазна-

чає автор, – “зазвичай виділяють дії й операції як 

основні складові діяльності” [27, с. 149-150]. Як 

бачимо, психологічна література стоїть на пози-

ції чіткого розмежування засобів і дій у будові 

людської діяльності. 

В юридичній літературі при дослідженні 

структури юридичної діяльності активність та-

кож відокремлюється від засобів. Так, В. Карта-

шов пише, що “юридичні дії та операції, будучи 

самостійними елементами змісту юридичної дія-

льності, забезпечують рух усіх її компонентів та 

сторін”. І далі, що важливо, продовжує: “але до 

них можливий і інший підхід: як до засобів до-

сягнення відповідних цілей і результатів” [17, с. 

31] (виділення наше – Т.П.). 

Як бачимо, розглянуті вище дебати щодо різ-

ного розуміння юридичних засобів (чи то як 

тільки субстанціональних явищ, чи то як, окрім 

таких, ще й діяльнісних) спричинені відміннос-

тями у концептуально-методологічних позиціях 

різних авторів. 

Нагадаємо, що можливість різних підходів до 

розуміння засобу помітив ще Аристотель. Дослі-

джуючи причинно-наслідкові зв’язки, він заува-

жував: “І справді, чому людина прогулюється, 

кажемо ми. Щоби бути здоровим. І сказавши так, 

ми вважаємо, що вказали причину. При цьому 

мета буде однаково причиною для всього, що 

завдяки діям людини з’являється в проміжку 

між досягненням цілі, – як, наприклад, здоров’ю 

передує похудання чи очищення організму, або 

ліки чи лікувальні інструменти: все перераховане 
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існує заради мети, а відрізняється одне від одного 

тим, що в одному випадку це – знаряддя, в дру-

гому – дії” [4, с. 79] (виділення наше – Т.П.).  

Надаючи перевагу широкому розумінню 

юридичних засобів, вважаємо, що воно (в інтер-

претації О. Малька та К. Шундікова) все ж по-

требує певного уточнення.  

По-перше. Юридичні засоби-інструменти та 

юридичні засоби-діяння використовуються не 

тільки у правозастосувальній діяльності, але й, 

з відомих та вищезазначених причин, в усіх ін-

ших різновидах юридичної діяльності (право-

творчій, правоінтерпретаційній тощо). 

По-друге. Вказівка на те, що юридичні за-

соби-інструменти (субстанціональні засоби) 

і юридичні засоби-діяння поширюються на пра-

вореалізаційну практику може спричинити деякі 

непорозуміння з огляду на багатозначність тер-

мінів, вжитих у словосполученні “правореаліза-

ційна практика”. Відомо, що поняття юридичної 

практики може означати як діяльність у сфері 

правової дійсності, так і узагальнений досвід та-

кої діяльності [24, с. 22]. В контексті проблеми, 

що розглядається, йдеться, вочевидь, про прак-

тику як діяльність. 

По-третє. Правореалізаційна практика-діяль-

ність (вже з огляду на багатоаспектність поняття 

правореалізації) може в одному випадку бути 

правозастосувальною діяльністю (тобто юри-

дичною діяльністю), а в другому – власне право-

реалізаційною діяльністю як позитивною юри-

дично значимою поведінкою (на відміну від нега-

тивної – наприклад, вчинення правопорушення), 

тобто такою поведінкою, яка не є діяльністю 

юридичною. Під ознаки останньої вона не підпа-

дає через те, що не містить, окрім специфічних 

засобів, решти ознак юридичної діяльності (зок-

рема, позбавлена державно-владного, офіційного 

характеру). Отже, юридичні засоби використо-

вуються як в юридичній правозастосувальній 

діяльності, так і в неюридичній правореаліза-

ційній діяльності (тобто у позитивній юриди-

чно значимій поведінці суб’єкта права).  

Нарешті, по-четверте. Поняття “практика”, 

інтерпретоване як діяльність тільки фізична (ма-

теріальна), у відомому сенсі протистоїть по-

няттю “теорія”. При застосуванні поняття прак-

тики до характеристики діяльнісних процесів 

з приводу використання у них юридичного ін-

струментарію зазвичай не розглядається інтелек-

туальна, розумова діяльність, а тому, відповідно, 

оминається великий арсенал юридичних засобів, 

за допомогою яких така діяльність здійснюється. 

У зв’язку з цим зауважимо, що поняття юри-

дичних засобів має поширюватись ще й на які-

сно іншу групу правових явищ. Як вважає 

С. Алексєєв, можна виділити чотири групи пра-

вових явищ, котрі частково переплітаються і ті-

сно взаємодіють: а) явища-регулятори, які ут-

ворюють основу й механізм регулювання (но-

рми, правоположення практики, індивідуальні 

приписи, права й обов’язки); б) явища правової 

форми – нормативні та індивідуальні юридичні 

акти; в) явища правової діяльності – правотво-

рчість, правозастосування, тлумачення; г) явища 

суб’єктивної сторони правової дійсності –

 правосвідомість, суб’єктивні елементи правової 

культури, правова наука [2, с. 14]. На початках 

становлення сучасної вітчизняної інструмента-

льної теорії права Б. Пугінський під правовими 

засобами запропонував розуміти, як вже згадува-

лось, діяльнісні процеси (тобто – за класифіка-

цією С. Алексєєва – лише третю групу правових 

явищ). Сам же С. Алєксеев, розуміючи правові 

засоби як субстанціональні феномени, лише пе-

рші дві групи з названих ним явищ включав до 

таких засобів [2, с. 14]. О. Малько і К. Шундіков, 

об’єднуючи два попередні підходи, включили до 

правових засобів перші три групи правових явищ. 

Виникають питання: якщо всі перелічені 

С. Алексєєвим явища входять до сфери права, то 

чому бути інструментальною цінністю (тобто 

слугувати засобом для задоволення потреб, дося-

гнення цілей, вирішення соціальних проблем) 

може лише частина таких явищ? З яких підстав 

до правових засобів не включається четверта 

група правових явищ – явищ суб’єктивної сфери 

функціонування права? 

Адже все об’єктивне юридичне право зага-

лом (і, зрештою, ширше – увесь механізм держа-

вно-владного, юридичного регулювання) нале-

жить вважати засобом. Навіть будучи, у певному 

сенсі, метою, право не перестає бути засобом. 

Тому, на наш погляд, до поняття юридичних за-

собів потрібно включити ще одну групу юридич-

них явищ – останню: явища суб’єктивної сторони 

правової дійсності. Наведемо деякі аргументи. 

Розкриваючи цінність права як інструмента 

задоволення різноманітних потреб, П. Рабінович 

виокремлює його інструментально-пізнавальну 

цінність [33, с. 24]. Залишаючись у межах діяль-

нісного підходу, поцікавимося: в якій же діяль-

ності об’єктивне юридичне право (інші юриди-

чні явища) здатні мати таку цінність? Очевидно, 

у діяльності інтелектуальній, зокрема теоретич-

ній. Безперечно, інтелектуальна діяльність теж 
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має певну структуру і – що нас найбільше ціка-

вить – здійснюється теж певними засобами.  

Викладені вище положення щодо розподілу 

юридичних засобів на діяльнісні та на власне 

інструментальні стосувались передовсім матері-

ального буття. Однак вони будуть справедли-

вими і для юридичних засобів, котрі використо-

вуються й в інтелектуальній діяльності (у тому 

числі – в інтелектуальній юридичній діяльності). 

Тому деякі юридичні явища у сфері духовного 

життя, гадаємо, теж можуть функціонувати і як 

засоби-інструменти, і як засоби-діяння. 

Інтелектуальними засобами-інструментами 

у відповідній юридичній діяльності можуть ви-

ступати, зокрема, юридичні поняття. Так, вони 

застосовуються при юридичній кваліфікації пев-

ного соціально-значимого факту (наприклад, по-

няття злочину, недієздатності, неповноліття, 

шлюбного віку, осудності). Усі вони, будучи 

складовими закріпленої в законодавстві, або 

у доктринальних положеннях, правової свідомо-

сті, юридичної науки, слугують ідеальними юри-

дичними засобами-інструментами. Проблема по-

няття як засобу нормотворчості привертала увагу 

дослідників [5, с. 11]. Зауважимо, що у такій дія-

льності певні елементи правової свідомості пра-

вотворця теж виступають засобами-інструментами 

(знаряддями) досягнення мети, формування потрі-

бного результату – нормативно-правового акта.  

Що ж до інтелектуального засобу-діяння, то 

таким є певний мислиннєвий процес у відповід-

ній юридичній діяльності. Так, аналізуючи інте-

лектуальний процес юридичної кваліфікації фак-

тів, П. Рабінович зазначав: “юридична кваліфі-

кація фактів являє собою, за її гносеологічною 

природою, пізнання їх соціальної сутності. 

Остання ж є не що інше, як роль, значимість со-

ціальних фактів у задоволенні потреб” [33, с. 24]. 

Отже, така інтелектуальна діяльність, як юриди-

чне кваліфікування фактів, здатна виступати 

юридичним засобом у досягненні належної юри-

дичної цілі. 

До висловлених міркувань додамо, що ви-

знання певних юридичних явищ духовної сфери 

засобами знаходить своє підтвердження у філо-

софському прагматизмі та інструменталізмі. 

Джон Дьюї прямо підкреслював, що наші думки, 

теорії, концепції та ідеї – це просто інструме-

нти, які служать нам для формування майбутніх 

фактів [14, с. 715]; це інструменти для практич-

них цілеспрямованих дій [44, с. 181]. Вільям 

Джемс, один із засновників філософії прагмати-

зму, писав, що теорії – це не відповіді на загадки, 

а знаряддя і програми для подальшої роботи 

[42, с. 337]. А ось теза першого класика цього 

філософського напрямку – Чарлза Пірса: “Лю-

дина настільки повно введена в рамки свого мо-

жливого практичного досвіду, її розум настільки 

зведений до того, аби бути інструментом його 

потреб (виділення наше – Т.П.), що вона не може 

навіть найменше мати на увазі будь-що, що ви-

ходить за ці межі” [42, с. 337].  

Отож, можна резюмувати, що й сама філосо-

фія інструменталізму методологічно заснована 

на поєднанні потребового та діяльнісного підхо-

дів (хоч її фундатори, здається, такого поло-

ження не виголошували). Й у цьому – ще одне 

свідчення прийнятності, адекватності цих підхо-

дів у дослідженні юридичних (правових) засобів.  

Узагальнюючи вищевикладене щодо поняття 

юридичних засобів, нагадуємо думку С. Алексє-

єва про те, що питання правових засобів не сті-

льки є питанням відокремлення в окремий під-

розділ тих чи інших фрагментів правової дійсно-

сті, скільки питання їх особливого бачення [1, с. 

349]. Відмежування ж певної частини юридичної 

дійсності від іншої й відображення першої по-

няттям правових засобів неминуче призведе до 

порушення методологічного принципу “бритви 

Оккама”, згідно з яким не допускається мно-

ження понять, термінів для позначення об’єктів, 

що вже поіменовані досить точно сформульова-

ними поняттями [32, с. 84]. Адже в результаті та-

кого порушення одні автори під правовими засо-

бами розуміють тільки юридичні дії, другі – тільки 

субстанціональні об’єкти, треті – перше і друге.  
 

5. Основні висновки 
 

1. Загальне поняття юридичного засобу має 

використовуватися в інструментальному підході 

при поясненні всіх груп юридичних феноменів.  

2. Дефініцію зазначеного поняття можна сфо-

рмулювати, у першому варіанті, так: юридичний 

засіб – це будь-яке юридичне явище, опосередком 

якого може бути досягнута певна мета, зафік-

сована у законодавстві*.  

3. Зафіксована у законодавстві мета може бу-

ти юридичною за формою і за змістом, або ж во-

на може бути юридичною лише за формою. 

Юридичною лише за формою є така ціль, яка, 

будучи закріплена у законодавстві, детерміну-

                                      
* Щоправда, при загальнодозвільному типі правово-

го регулювання мета в законодавстві спеціально може 

і не фіксуватися. 
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ється, головним чином, неюридичною потребою 

суб’єкта (біологічною, особистісною, економіч-

ною, культурною чи іншою) і реалізується в його 

неюридичній правореалізаційній діяльності, тоб-

то в його юридично значимій позитивній по-

ведінці. А юридичною за змістом і за формою 

є така мета, яка, будучи закріпленою у законо-

давстві, детермінується, передовсім, юридичною 

потребою суб’єкта, а тому й досягається власне 

юридичною діяльністю.  

4. Юридичною потребою є така вимога обста-

вин життєдіяльності особи чи суспільства, яка 

висувається до існування та належного функціо-

нування власне юридичних явищ. 
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ  ОСНОВАНИЯ  КОНЦЕПЦИИ  

ЮРИДИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ 

 

В статье, с позиций потребностного подхода, социально-философской теории деятельности, 

исследуются концептуально-методологические основания инструментальной теории права, в частности 

концепция юридических средств. Понятие юридического средства и другие сопредельные понятия (такие, 

как “юридическая цель”, “юридическая потребность”) рассматриваются сквозь призму структуры 

социальной деятельности.  
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SOCIO-PHILOSOPHIC  GROUNDS  OF  LEGAL  MEANS  CONCEPTION 

 

The conceptual and methodological grounds of instrumental theory of law (and the legal means conception, 

in particular) are elucidated in the article in the light of ’needs gnoseological approach’, socio-philosophical 

theory of activity. The concept of legal mean and other contiguous concepts (such as “legal aim”, “legal 

need”) are considered through the structure of social activity. 
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СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ  КРИТЕРІАЛЬНИЙ  РЯД 

У  ФІНАНСОВОМУ  ПРАВІ:  НЕОБХІДНІСТЬ  ЗМІНИ 

ПАРАДИГМАЛЬНИХ  ПІДХОДІВ 
 

У даний час в пострадянському правознавстві 

в цілому та науці фінансового права зокрема скла-

лась ситуація, аналогічна ситуації в ньютонівській 

фізиці у кінці ХІХ століття, у кібернетиці та гене-

тиці у 40-х роках ХХ століття, коли адекватне 

осмислення нової об’єктивної реальності з немину-

чістю вимагає якісної зміни дослідницького кон-

тексту, залучення принципово нових для даної га-

лузі знань наукових методів, які б відзначалися па-

радигмальним характером. Це зумовлено, як міні-

мум, трьома причинами, що вимагають у сучасну 

епоху переоцінки права в цілому як соціального 

інституту і фінансового права як його окремого 

феномену зокрема. 

Першою із зазначених причин є, поза сумнівом, 

остаточна і безповоротна втрата монопольного ста-

новища в юриспруденції марксистської методології 

з її незмінними догматичними підходами до права. 

Нинішня методологія юриспруденції і в пострадян-

ських країнах представлена досить обширним спе-

ктром підходів до пізнання і застосування права: 

природно-правовою, позитивістською, філософ-

сько-правовою доктринами, природно-позитивним, 

інтегративним, комунікативним і тому подібним 

праворозумінням. Одним з найбільш очевидних та 

суттєвих недоліків їх практичного застосування 

у даний період, на нашу думку, є відрив якогось од-

ного підходу із всієї сукупності підходів до право-

пізнання та наступна його гіперболізація і навіть 

абсолютизація. Це вчорашній день у методологіч-

ному вимірі. 

Звичайно, характер тієї чи іншої доктрини права 

визначається насамперед первісною позицією до-

слідника, з якої він намагається розгледіти горизо-

нти права, пізнати його сутність. Проте обрати таку 

позицію правильно означає дотримуватись певних 

умов для того, щоб у процесі пізнання права стало 

можливим охопити це гіперскладне суперечливе 

явище всебічно, з’ясу-вати його сутність та струк-

туру. Вирішити дане завдання можливо, як прави-

льно, на нашу думку, зауважує В. К. Колпаков, 

тільки на шляху відмови від спроб раціоналістич-

ної ідеалізації права методом зв’язування його 

якою-небудь однобокою та безкомпромісною «абс-

трактною ідеєю – справедливості, свободи, форма-

льної рівності тощо, а також від спрощуючих варі-

антів його «заземлення» у вигляді, наприклад, су-

джень про право як державно організовану волю 

(класу, усього народу, політичної еліти чи ще чо-

гось у такому роді), яке лежало в основі усього ра-

дянського право розуміння [10, с. 15-16]. 

Право є об’єктивною реальністю, тому говорячи 

про нього ad rem (по суті справи), ще раз скориста-

ємося з надзвичайно влучної, на нашу думку, хара-

ктеристики такого підходу В. К. Колпаковим, який 

зазначав, що при цьому потрібно «виходити з пра-

вової онтології, а не з передбачуваних чи бажаних 

цілей його ідеального розвитку. Іншими словами, 

право треба вміти побачити (а не уявити) і тільки 

після цього його можна теоретично описати» [10, с. 

15-16]. До речі, саме цей методологічний підхід був 

властивий дореволюційній російській науці фінан-

сового права, завдяки чому вона посіла тоді цілком 

заслужено лідируючі позиції у світовій науковій 

думці з фінансового права. 

Радянська правова дійсність утвердила проти-

лежний методологічний підхід, а саме, що право 

є нічим іншим, як виключно державно організова-

ною волею. В науці фінансового права України, та 

й інших країн, ця методологічна установка не про-

сто залишилася, а продовжує бути домінуючою. 

Здебільшого вона побутує у поміркованіших, м’як-

ших, ніж у попередній період, формах, проте й нині 

інколи набирає вкрай агресивних проявів. Це за 

своєю суттю етатистський підхід до пізнання 

і відображення явищ фінансово-правової дійсно-

сті. Даний підхід почав формуватися ще в дорадян-

ський період розвитку науки фінансового права, 

насамперед у Німеччині, набув класичних, зрілих 

рис у радянській науці фінансового права, з якої 

методом діалектичного зняття був механічно пере-

несений у сьогодення. Квінтесенція цього підходу 

найбільш виразно і повно знайшла своє втілення 

у старій, ще радянській парадигмі фінансового пра-

ва, яка, хоча це на перший погляд видається не 

просто дивним, а парадоксальним, детермінує сут-
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ність і зміст власне фінансового права, науки фі-

нансового права більшості пострадянських держав 

по даний час. 

Дана парадигма постулює, що фінанси – атри-

бут держави, що поява та розвиток фінансового 

права зумовлено державою, що найголовнішим 

призначенням фінансового права є забезпечення 

фінансових інтересів держави, що системоутворю-

ючою категорією власне фінансового права і науки 

фінансового права є категорія «фінансова діяль-

ність держави» і т.д. З вище викладеного очевидно, 

що етатистський підхід до фінансового права як 

виключного права держави вилучати у свою влас-

ність частину новоствореної виробником суспіль-

них благ доданої вартості, а також часток вартос-

тей, що вже неодноразово оподатковувалися ра-

ніше (повторне оподаткування), неминуче транс-

формується в однобічне розуміння його виключно 

як системи норм, що забезпечують тільки інтереси 

інститутів публічної влади, насамперед і головним 

чином держави. Вираженню та захисту інтересів 

всіх інших, крім держави, суб’єктів фінансових 

правовідносин у фінансовому праві і в постсоціалі-

стичних державах відводиться другорядна роль, 

а самі їх інтереси розглядаються фактично тільки 

з позицій сприяння цих інтересів максимальному 

задоволенню державного інтересу. 

Чого тільки варте запроваджене податковим 

правом Російської Федерації та запозичене пода-

тковим правом України поняття «зловживання пра-

вом платником податків» у випадках сплати ними 

податків через «проблемні» банки або здійсненні 

податкового планування з метою мінімізації подат-

ків. Адже не платник податків надає банку право 

у формі відповідної ліцензії приймати податкові 

платежі, а держава. Істинною ж ціллю мінімізації 

оподаткування шляхом податкового планування 

є не виключна мета завдати майнової шкоди дер-

жаві, а природна мета будь-якої підприємницької 

діяльності – залишити у своїй власності якомога 

більшу частину доходу за вирахуванням всіх необ-

хідних витрат, в тому числі й сплати законно вста-

новлених податкових платежів. У доктрині ж права 

цивілізованих країн уже давно стало аксіомою, що 

зловживання правом виникає тільки у випадках, 

коли особа, що має право, користується ним не для 

задоволення яких би то не було власних інтересів, 

а з виключною метою завдати шкоди іншій особі. 

Тому, на нашу думку, правовою і виправданою 

є позиція противників встановлення обмежень реа-

лізації прав платників податків, які обґрунтовано 

стверджують, що «будь-яке максимальне викорис-

тання платником податків юридичних можливос-

тей мінімізації податкових платежів не може бути 

визнаним негожим» [23, с. 103]. 

В однобокому педалюванні виключно інтересів 

держави полягає головний, на нашу думку, методо-

логічний недолік сучасної теорії фінансового пра-

ва. Саме в цьому прихована основоположна причи-

на неефективності фінансового права більшості 

пострадянських держав. Здійснюючи функцію за-

собу організації та впорядкування відповідних сус-

пільних відносин, фінансове право гостро потребує 

пізнання та врахування адекватної інформації про 

дані відносини, інакше кажучи, воно з неминучістю 

передбачає відповідну сукупність пізнавальних 

операцій як умову релевантності предмета регулю-

вання. Невідповідність фінансово-правових норм 

реальному стану і тенденціям розвитку розподіль-

них, перерозподільних і контрольних відносин 

у суспільстві з приводу публічних фінансів є основ-

ною причиною їх неефективності та очевидним 

наслідком недосконалості пізнавальних процедур, 

що супроводжують процеси фінансової зако-

нотворчості. Інакше кажучи, право як соціальний 

інститут завжди є наслідком відповідних пізнава-

льних процесів, що відбуваються у суспільстві на 

усіх його рівнях, є специфічним породженням соці-

ального пізнання. Воно настільки ефективне, наскі-

льки ефективне дане пізнання. 

По-друге, відбулась кардинальна зміна статусу 

і призначення права у структурі соціуму. Цей ви-

сновок підтверджують дослідження відомого віт-

чизняного філософа права А. А. Козловського. 

Проаналізувавши ретроспективну парадигму істо-

ричних етапів розвитку правознавства і юридичної 

практики, він дійшов висновку про те, що право 

уже досягло такого рівня концептуальної та струк-

турної самодостатності, який дозволяє йому (праву) 

розвиватися у теоретичному аспекті відносно неза-

лежно від соціально-історичних впливів. Право, 

резюмує він, стало самостійним теоретико-пізнава-

льним явищем, специфічним феноменом культури 

і подальший його розвиток зумовлюється насампе-

ред власними внутрішніми закономірностями. Са-

ме на даному етапі формується така властивість 

соціально-історичної константи права, як його зда-

тність опосередковано впливати на пізнавальні 

процеси у праві. Вона полягає в тому, що віднині 

у суспільстві уже відбувається паралельний, відно-

сно незалежний розвиток правової думки, юридич-

ної теорії і соціальної практики [9, с. 181]. 

Фінансове право як один з феноменів права 

в цілому може і повинно перетворитися шляхом 

заперечення під впливом вищезазначених факторів 

з фінансового неправа – знаряддя реалізації одно-
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боких фіскальних інтересів держави у суспільстві – 

у дієвий засіб погодження фінансових інтересів 

держави та суспільства в цілому, особливо дер-

жави і первинних виробників доданої вартості 

у суспільстві, стати засобом досягнення на цій 

основі тривкого взаємовигідного компромісу 

держави і суспільства з приводу публічних фі-

нансів. Суспільство та особистість, держава та її 

громадянин у юридичному вимірі рівноцінні, тому 

права і обов’язки даних суб’єктів, в тому числі й у 

фінансово-правовій сфері, повинні бути врівнова-

жені, а особисті інтереси кожного громадянина 

мають органічно поєднуватись із суспільними інте-

ресами. Конституції сучасних демократичних дер-

жав, в тім числі й Конституція України, в однаковій 

мірі захищають публічні інтереси та публічну вла-

сність держави, а також приватні інтереси і прива-

тну власність усіх інших суб’єктів фінансових пра-

вовідносин. Зокрема, частина четверта статті 13 

Конституції України гласить: «Держава забезпечує 

захист прав усіх суб’єктів права власності і госпо-

дарювання, соціальну спрямованість економіки. 

Усі суб’єкти права власності рівні перед законом». 

Більше того, системний аналіз конституцій де-

мократичних держав світу переконує, що право 

публічної власності є похідним від права прива-

тної власності, що перша без другої у чистому 

вигляді в принципі неможлива. Звідси очевидно, 

що згідно своєї дійсної природи фінансове право 

повинно у рівній мірі виражати, представляти 

і захищати природні права і законні інтереси не 

тільки публічних суб’єктів фінансових право-

відносин, але й усіх інших його суб’єктів. Інакше 

кажучи, справжнім покликанням фінансового пра-

ва є правомірне поєднання, оптимізація і гармо-

нізація природних прав і законних інтересів у рів-

ній мірі усіх суб’єктів правовідносин з приводу пу-

блічних фінансів, тобто, природних прав і законних 

інтересів з приводу публічних фінансів суспільства 

в цілому, а не тільки держави. Визнання останнього 

факту кардинально змінює об’єкт і предмет науки 

фінансового права, з неминучістю вимагає для сво-

го адекватного пізнання і вираження якісно нового 

методологічного інструментарію. 

По-третє, у конституціях більшості пострадян-

ських держав вмонтований надзвичайно потужний, 

системоутворюючий мультиплікатор зміни юриди-

чного і фактичного відношення держави та лю-

дини, визначено трансформацію пострадянських 

суспільств з етатистських, державоцентристських 

у демократичні, людиноцентристські. Зокрема, 

Конституція України однозначно і вкрай категори-

чно констатує: «Людина, її життя і здоров’я, честь 

і гідність, недоторканість і безпека, визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю. Права 

і свободи людини та їх гарантії визначають зміст 

і спрямованість діяльності держави. Держава відпо-

відає перед людиною за свою діяльність. Утвер-

дження і забезпечення прав і свобод людини є го-

ловним обов’язком держави» [11]. 

Безумовно, права і свободи людини і громадя-

нина – не витвір держави, не продукт її волі та вла-

ди, і в цьому сенсі неможливо не підтримати біль-

шості аргументів та доводів, теоретичну позицію 

в цілому противників позитивного права. Як доте-

пно зауважив І. І. Лукащук, «Невідчужуваність 

прав і обов’язок держави їх забезпечити підніма-

ють їх над державою» [13, с. 72]. Водночас права 

і свободи як правова форма вираження і реалізації 

корінних, найбільш істотних та значимих соціаль-

них, політичних, економічних, особистих, духов-

них благ і цінностей, породжених людською циві-

лізацією, як зазначає В. С. Шевцов, невід’ємні сут-

нісно від держави та її влади. Вони власне у якості 

прав і свобод людини можуть існувати, виражати 

себе, нести відповідне благо в ім’я інтересів лю-

дини і суспільства в цілому лише завдяки, хоча й не 

виключно, державі [21, с. 30]. Як зазначав у свій 

час В. А. Туманов, характеризуючи зв’язок дер-

жави і прав людини, прав як суспільного феномену 

в цілому, ці «обидва надбудовні явища нерозривно 

пов’язані між собою субстанціонально, генетично 

і функціонально» [15, с. 197]. Тобто, на нашу ду-

мку, у взаємовідносинах людини і держави в демо-

кратичному суспільстві в цілому, в тому числі й у 

їх фінансових взаємовідносинах, необхідне неухи-

льне дотримання природного принципу адекват-

ності. 

Цей принцип діє тільки у громадянському сус-

пільстві та правовій державі, а у державі етатистсь-

кій він за природою не міг мати місця для своєї ре-

алізації. Представницькі органи правової держави 

виражають на підставі забезпеченого вільними де-

мократичними виборами представництва владу на-

роду (суспільства), його волю та інтереси. Ось чому 

саме парламент як представницький орган держави 

тільки і вправі оформлювати право шляхом зако-

нодавчої діяльності на основі найбільш адекват-

ного втілення суспільних інтересів. Саме тут і про-

являється надзвичайна важливість та необхідність 

кожного з елементів принципу адекватності: 1) адек-

ватності держави суспільству; 2) державної функції 

законодавствування (а на цій основі і всієї нормот-

ворчості) істинно представницькій природі законо-

давчого органу; 3) адекватності змісту законодав-

чих (а на їх основі й усіх інших нормативних пра-
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вових актів) назрілим суспільним інтересам, потре-

бам та цілям. Очевидно, що тільки за умови наяв-

ності усіх зазначених елементів принципу адекват-

ності і може бути забезпечено становлення нового 

фінансового права з його новими цілями, функці-

ями та призначенням в цілому. 

Одним з найдієвіших методів розв’язання цього 

завдання в сучасних умовах може стати, на нашу 

думку, застосування цивілізаційного підходу 

в науці фінансового права з його неминучим фе-

номенологічним аналізом об’єкта пізнання та пред-

мета дослідження. Від традиційного марксистсь-

кого підходу він відрізняється, головним чином, 

тим, що не вириває із системи факторів тих або ін-

ших суспільних процесів їх окремих елементів 

з наступною їх абсолютизацією, у нашому випадку 

держави і виключно її інтересів у сфері публічних 

фінансів, а з’ясовує явище в цілому, у всьому ба-

гатстві його проявів та зв’язків. Марксизм в цілому 

та етатизм зокрема як один з його крайніх проявів 

за останні півтора десятка років був переосмисле-

ний і одержав відповідну критичну оцінку з боку 

представників різних суспільних наук, в тім числі 

й правознавців. Проте, на нашу думку, наяву доста-

тні підстави для того, щоб погодитись з висновком 

А. І. Демидова про те, що у пострадянському право-

знавстві має місце «певна ретардація в методології, 

яка проявилася у намаганні зберегти звичну марк-

систську парадигму у тлумаченні правової реально-

сті» [8, с. 16-17]. Така оцінка особливо доречна та 

справедлива стосовно науки фінансового права пос-

тсоціалістичних країн, насамперед України. 

Серед сучасних юристів-фінансистів це явище пе-

ршим зауважив, помітив його ще в зародку та момен-

тально блискуче відреагував на нього С. Г. Пепеляев в 

своєму дисертаційному дослідженні «Громадянин 

як суб’єкт фінансово-правових відносин». Аналі-

зуючи основоположні методологічні установки ра-

дянського фінансового права з приводу ролей дер-

жави і особи у фінансовому житті суспільства, він 

дійшов висновку, що особа у фінансових відноси-

нах перебуває у становищі другорядного суб’єкта, 

а превалює гіпертрофований інтерес держави, що 

методологічний інструментарій науки фінансового 

права продовжує залишатися попереднім [17, с. 3]. 

На превеликий жаль, пострадянська наука фінансо-

вого права на цей виклик та деякі інші голоси, що 

його підтримали, не зреагувала. Не помітила? Не 

почула? Проігнорувала? Щоб там не було, проте 

перша ластівка весни у фінансово-правову науку та 

фінансове право не принесла. А суспільство її заче-

калось та все настійніше різноманітними засобами 

її вимагає. 

Що ж саме здатне принести застосування циві-

лізаційного підходу в теорії фінансового права, 

в чому полягає його евристичний потенціал сто-

совно науки фінансового права? Насамперед, на 

противагу етатистському підходу в науці фінансо-

вого права, який вириває з усієї сукупності фінан-

сово-правової дійсності та доводить до абсолюту 

тільки права і законні інтереси держави у фінансо-

во-правових відносинах, протиставляє в силу цього 

у фінансових правовідносинах державу усім іншим 

їх суб’єктам, перетворює останніх у безправних 

статистів фінансово-правових відносин, деформу-

ючи при цьому вульгарно, до невпізнання, усю фі-

нансово-правову матерію, цивілізаційний підхід 

в науці фінансового права потенційно здатний 

зворотньо поставити все з голови на ноги. На-

самперед, він дозволяє з інших, природно-правових 

позицій оцінити істинне призначення фінансового 

права. Таким призначенням в дійсності є: не забезпе-

чення однобокого примусово-владного панування 

держави при посередництві норм фінансового права 

над усіма іншими суб’єктами фінансово-правових 

відносин, що фактично мало місце в минулому 

і сповна проявляється в сьогоденні; не легітимація 

протиправного вилучення в силу такого панування 

останньою надмірної частини новоутвореної дода-

ної вартості у приватному секторі суспільного ви-

робництва на користь держави, як це має місце ни-

ні, внаслідок чого державу і суспільство потряса-

ють такі вкрай негативні явища, як: нехтування 

державою природних прав і законних, насамперед, 

конституційних інтересів усіх інших суб’єктів фі-

нансових правовідносин, за винятком держави; зни-

щення достатньої мотивації для примноження легі-

тимної частки приватної власності; утворення ті-

ньового сектора суспільного виробництва, співмір-

ного із сектором легальним; легітимне і нелегітим-

не приховання від оподаткування та інших офіцій-

них форм перерозподільних і контрольних відно-

син у суспільстві; втеча національного капіталу за 

кордон та інші. 

Дійсним призначенням фінансового права 

з позицій цивілізаційного підходу є насамперед 

досягнення суспільно необхідного компромісу 

інтересів у сфері публічних фінансів між інститу-

тами публічної влади та виробниками новост-

ворюваної доданої приватної вартості, встанов-

лення та підтримування, забезпечення балансу 

їх природних прав та законних інтересів, вироб-

лення правових механізмів, з допомогою яких 

стануть якомога повніше, в міру можливостей, 

задовольнятися на основі принципу конкуренції 

заявлених суспільних потреб власне ці потреби, 
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з одного боку, і не пригнічуватися і тим більше 

не розорюватися, що повсюдно має місце нині, 

а навпаки, якомога швидше приростати можли-

вості приватного сектора суспільного виробни-

цтва задовольняти власні потреби та створю-

вати водночас з цим все вагоміший публічний 

фінансовий продукт, який дозволятиме ще 

більш повно задовольняти зрослі потреби суспі-

льства завтрашнього дня у публічних фінансах, 

з іншого боку. 

Таке розуміння сутності і призначення фінансо-

вого права з неминучістю ставить питання про змі-

ну наших уявлень про його зміст. Насамперед, це 

стосується уточнення системи фінансового права, 

точніше кажучи, наших уявлень про систе-

моутворюючі фактори фінансового права, які уже 

самі по собі зумовлять необхідність по новому пі-

дійти до відтворення системи фінансового права. 

Насамперед, це надання основоположного зна-

чення не стільки предмету і методу галузі фінан-

сового права в нових суспільно-історичних умовах, 

за умови їх неминущої цінності і значення, скільки 

основним началам даної галузі права та її право-

вим принципам. 

Категорія «основні начала фінансового пра-

ва» наукою фінансового права не тільки ніколи 

раніше не досліджувались, але й не застосовувалась 

[4, с. 25-31]. Очевидно, даний факт має місце тому, 

що, з одного боку, ніколи раніше не виникало по-

треби у її застосуванні, з іншого боку, наука фінан-

сового права ще не досягла була необхідного для 

даного кроку рівня власного розвитку. У даний час 

з’явились достатні, на нашу думку, можливості для 

її запровадження в науковий обіг, а також визріла 

практична необхідність в обґрунтуванні зазначеної 

категорії. Це цілком природно, тому що поняття 

і категорії в цілому та поняття й категорії правоз-

навства зокрема не є величинами незмінними, адже 

«по мірі розвитку наших знань про предмет, їх по-

глиблення і розширення, – як зазначають фахівці, – 

повинна неминуче здійснюватися зміна змісту і 

обсягу того поняття, у якому ці знання резюму-

ються та підсумовуються» [3, с. 322]. 

В науковому обізі термін «начало» з’явився ще 

у Древній Греції і застосовувався її філософами для 

вираження уявлень про першооснову сущого. Від 

начал права у Сократа, Платона, Аристотеля (спра-

ведливість), захоплюючи начала права Т. обса, 

Г. Гроція (властивості людської природи), І. Канта 

(ідея права), начала правоутворення Ф. Савіньї, 

Ф. Ейхгорна, Г. Пухти (народний рух), Л. Дюгі, 

М. Оріу (солідарність), Ф. Хека, Р. Паунда (інте-

реси), Р. Ієрінга (мета), Є. М. Трубецького, Б. М. 

Чичеріна (свобода) до начал праворозвитку 

у К. Маркса і Ф. Енгельса (спосіб виробництва) 

– такий неповний діапазон значення досліджу-

ваного терміну. 

Категорія «начало» («начала») розглядалась фі-

лософами як логічна висхідна основа фактично 

у всіх найбільш значимих філософських системах 

домарксистського і післямарксистського періодів. 

Будучи теоретичним першоначалом у тій чи іншій 

філософській системі, дійсним началом, що не має 

жодних попередніх начал, що і зумовлює її саме як 

таку, категорія «начало» не може бути виведена 

з інших категорій, що змушує дослідників виходити 

за межі теорії та виводити теоретичні начала із со-

ціальних умов тієї епохи, відображенням якої вони 

були. У спеціальній літературі зроблено висновок, 

що функціональне значення категорії «начало» 

у філософських системах полягає в обґрунтуванні 

соціальних відносин, відображених в субстанціона-

льній теоретичній визначеності [12, с. 81-82]. 

На думку Гегеля, надання категорії «начало» 

значення генетичної субстанції явищ спроможне 

вказати досліднику шлях пошуку та сформувати 

його дослідницьку програму. «…Перше є також 

і основою, – пише Гегель, – а останнє дещо похі-

дне; так як виходять з першого і з допомогою пра-

вильних умозаключень приходять до останнього як 

до основи, то ця основа є результат. Дальше, по-

ступовий рух від того, що складає начало, необ-

хідно розглядати як подальше його визначення, так 

що начало продовжує залишатись в основі усього 

наступного і не зникає з нього» [6, с. 56]. Таким 

чином створюються наукові теорії. 

Відштовхуючись від положень Гегеля, вчені 

співвідносять «начало» дослідження з його резуль-

татом, пояснюючи, що в «началах» («началі») кон-

кретне береться на феноменологічному рівні його 

освоєння, тоді як в «результаті» –  «на теоретич-

ному, яке містить у знятому вигляді первісне уяв-

лення про нього. «Начало» є тим же «результатом», 

вони співпадають постільки, поскільки явище спів-

падає із сутністю. Рух від «начала» до «результату» 

повинен являти собою систематичне збагачення 

«начала» сутнісними характеристиками об’єкта. 

В результаті маємо поступальність і круговий рух 

пізнання» [1, с. 532]. Фахівці-наукознавці наукову 

теорію коротко визначають як найбільш стислу 

форму організації і систематизації наукового знан-

ня, яке є цілісним відображенням певного фра-

гменту дійсності, а широкого – як абстрактно уза-

гальнену, конструктивну, цілісну, логічно розгор-

нуту концептуальну модель об’єкта дослідження, 

яка є «есенціально-номонологічним і, відповідно, 
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логічно скороченим знанням, наділеним пояснюва-

льною, породжуючою та евристичною властиво-

стями» [14, с. 150]. В структурі теорії виділяють два 

компоненти – начала теорії і тіло теорії, тобто, її 

зміст, що виростає над началами теорії [14 с. 151]. 

Навіть схематичне ознайомлення з історією 

правової думки дозволяє стверджувати, що розбіж-

ності в методологічних підходах до дослідження 

права починаються з категорії «начала права», тому 

що у кожного підходу своє розуміння правових на-

чал. Тим не менше субстанціональною рисою кате-

горії «начала права» є те, що вона може бути ґрун-

товно осмислена і всебічно з’ясована не як суто 

абстрактне поняття, а тільки у зв’язку з її конкрет-

ним змістовним наповненням. Таке осмислення 

здійснюється вченим у повній залежності від обра-

ного ним методологічного підходу. 

Водночас необхідно підкреслити, що категорія 

«начала права» як першооснова теорії, будучи ба-

зовою для відповідної правової концепції, перебу-

ває у тісному зв’язку з іншими базовими правовими 

категоріями, такими, наприклад, як поняття права 

та сутність права. Причому у взаємодії з іншими 

категоріями вона зберігає своє самостійне зна-

чення, особливий статус, оскільки весь понятійно – 

категорійний апарат забезпечує розгортання начал 

в концепції, їх втілення в окремих правових понят-

тях менш загального значення. Таким чином, мето-

дологічне значення категорії «начала права» для 

правової теорії полягає у висхідному положенні да-

них начал, у їх базовості для усієї подальшої конс-

трукції відповідної теорії. Від начал права, що ви-

знаються тією чи іншою теорією, залежить і вибір 

дослідницького шляху, і кінцеві висновки теорії, 

тобто, якщо начала будуть визначені істинно, то та-

кою ж покликана стати і відповідна теорія. 

Глибинні начала фінансового права зумовлені 

первинною потребою індивіда та держави – забез-

печити своє існування, збереження себе як явища, 

як феномену, тобто його появу продукують най-

глибинніші інстинкти самозбереження індивіда та 

держави. Однак якщо індивід є продуктивною си-

лою у суспільстві і в силу своєї природи наділений 

здатністю сам продукувати необхідні для свого са-

мозбереження блага (в тім числі і появу держави, 

коли у ній з’явилася потреба), то держава такою 

здатністю не наділена. Тобто, маючи природну по-

требу у функціонуванні держави, індивід прирече-

ний утримувати не тільки себе, але і свою державу, 

розділяти створені ним блага між собою та держа-

вою. У сучасних умовах цивілізованою формою 

такого розподілу виступає фінансове право. 

Фінансове право у своїй субстанціональній сут-

ності є своєрідним зрізом вище зазначеної соціаль-

ної данності. Воно в однаковій мірі підпорядковане 

історичним, моральним та національним, тобто, 

перемінним у часі началам, та універсальним, неза-

лежним від часу його началам. Онтологічна, власне 

субстанціональна сторона його основних начал як-

раз виражає його універсальність, незалежну ні від 

місця, ні від часу – воно було, є і залишається пра-

вом розподільних, перерозподільних і контрольних 

відносин у суспільстві з приводу публічних фінан-

сів, незалежно від того, у яку історичну форму цю 

його субстанцію одінуть. Тривалий історичний пе-

ріод – фактично до рубежа ХІІ-ХІІІ століть, а в кла-

сичній формі – до середини ХVІІ століття замість 

фінансового права існувало фінансове неправо. 

Тільки з перемогою ідей правового лібералізму, яка 

ознаменувала собою завершення середньовіччя 

у правознавстві та правозастосуванні, виникло фі-

нансове право як міра свободи суб’єктів фінансо-

вих правовідносин у розподільних, перерозподіль-

них та контрольних відносинах. Стосовно нашої 

країни такий його вимір у 1917 році до краху СРСР 

був призупинений. 

Друга та третя сторони основних начал фінан-

сового права, які відображають його гносеологічну 

та аксіологічну сутність, навпаки, перемінні у часі, 

відзначаються рисами національної ментальності 

та своєрідною історичною формою. Радянське фі-

нансове право також було за своєю субстанціона-

льною сутністю правом розподільних, перерозпо-

дільних і контрольних відносин у сфері публічних 

фінансів. Водночас історично воно розцінювалося 

виключно як право лише держави, а для усіх інших 

суб’єктів фінансових правовідносин воно було не 

правом, а суцільними обов’язками. 

В нових історичних умовах трансформація ета-

тистської держави у державу людиноцентристську, 

детермінована конституційно, з неминучістю тягне 

за собою відродження ідеології правового лібералі-

зму та повертає фінансовому праву його первозда-

нний сенс, його «первородні» начала: онтологічні, 

гносеологічні та аксіологічні. Онтологічний вимір 

начал фінансового права полягає в тому, що воно 

є правом розподільних, перерозподільних та конт-

рольних відносин у суспільстві. Тому єдино допус-

тимою формою нормативного вираження фінансо-

вого права у громадянському суспільстві та право-

вій державі є фінансовий закон, прийнятий у відпо-

відності зі спеціальною процедурою представниць-

ким органом публічної влади. Гносеологічний 

вимір начал фінансового права полягає в ідеї фі-

нансового права, квінтесенцією якої є досягнення 
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і підтримання суспільно необхідного компромісу 

інтересів з приводу публічних фінансів між інсти-

тутами публічної влади, з одного боку, та виробни-

ками доданої вартості, з іншого боку, забезпечення 

стійкого балансу їх природних прав та законних 

інтересів. Звідси основоположним методом істин-

ного фінансового права є метод погодження у пар-

ламенті з допомогою спеціальної процедури на ос-

нові конкуренції усіх заявлених суспільних інтере-

сів волевиявлення усіх суб’єктів фінансових право-

відносин. Аксіологічний вимір начал фінансо-

вого права проявляється у визнанні юридичної 

рівності усіх суб’єктів фінансових правовідносин, 

презумпції добросовісності і невинуватості кож-

ного з них до встановлення рішенням суду, яке на-

брало законної сили, іншого. 

Звідси непорушними повинні стати інтерпрета-

ція та практичне застосування усіх без винятку по-

ложень і норм фінансового права під кутом зору 

його основних начал, а самі начала потребують на-

лежного нормативного закріплення, враховуючи 

природу розподільних, перерозподільних та конт-

рольних відносин у суспільстві з приводу публіч-

них фінансів, у Основному Законі держави. Така 

пропозиція є новою лише для фінансового права. 

Інші ж юридичні науки уже давно зрозуміли необ-

хідність та неминучість нормативного закріплення 

начал галузі права у відповідному законодавстві, 

а окремі з них і домоглися подібного закріплення. 

Наприклад, Д. І. Мейєр був першим, хто в ро-

сійській цивілістиці, зіткнувшись з неймовірною 

казуїстичністю російського права, оцінив значення 

нормативно закріплених правових начал, вважа-

ючи, що таке закріплення є свідченням досконало-

сті законодавства, оскільки «чим більше в законо-

давстві загальних юридичних начал, тим обшир-

ніше поприще для одержання висновків з його ви-

значень; і навпаки, чим більше законодавство пред-

ставляє визначень окремих юридичних випадків, 

тим обмеженішою є ця діяльність» [16, с. 61]. Через 

півстоліття аналогічну думку майже дослівно по-

вторив інший корифей російської цивілістики – 

Г. Ф. Шершеневич [22, с. 17]. А ще майже через 

століття після нього необхідність такого кроку об-

ґрунтовував С. С. Алексєєв [2, с. 27-28]. І крига, 

нарешті, скресла – у статті 1 Цивільного кодексу 

РФ такі начала її цивільного права знайшли своє 

відображення, чого, на жаль, поки що не здійснив 

вітчизняний законодавець. 

Поки ж що з позицій цивілізаційного підходу до 

фінансового права його начала повинні розгляда-

тися вслід за Конституцією держави та в єдності 

з нею у якості основного юридичного механізму 

громадянського суспільства та правової держави 

у сфері публічних фінансів. У цьому зв’язку цивілі-

заційний підхід до фінансового права дозволяє ви-

робити і з нормативною точністю сформулювати 

строгі уявлення про юридичні і протиправні фак-

тори, що протистоять такому призначенню фінан-

сового права, про зловживання фінансовим правом, 

абсолютизацію етатистських підходів у ньому та 

ряду інших, а звідси виробити достатньо ефективні 

засоби протидії таким факторам. 

Особливого значення у зв’язку з цим набуває 

у наш час нормативне оформлення та закріплення 

у системі позитивного фінансового права таких які-

сно нових фінансово-правових інститутів, як інсти-

тутів захисту природних прав та законних інтересів 

кожного із суб’єктів фінансових правовідносин, 

а не тільки держави або інших публічних утворень, 

інститутів представників цих прав та інтересів, ін-

ститутів добросовісності і невинуватості кожного із 

суб’єктів фінансового правовідношення до моме-

нту встановлення іншого рішенням суду, що на-

було законної сили та цілого ряду інших. Вони на-

укою фінансового права з позицій сучасних вимог 

і методологічних підходів поки що не розроблені. 

По-третє, цивілізаційний підхід в науці фінансо-

вого права одночасно робить необхідним та мож-

ливим, виходячи з начал фінансового права та спи-

раючись на поглиблені теоретичні пошуки вітчиз-

няної юриспруденції, врахування світового досвіду, 

вироблення оптимальних юридичних констру-

кцій фінансового права, які були б здатними за-

безпечити реальне і повне перетворення у життя 

його призначення, відповідного новому стану пост-

соціалістичного суспільства, людини та держави 

в ньому. 

Якщо категорія «начала фінансового права» яв-

ляє нині собою «білу пляму» у сучасному науко-

знавчому доробку вчених юристів-фінансистів, то 

з приводу розуміння наступного системоутворюю-

чого фактора фінансового права – його принципів – 

наукові позиції до певної міри викристалізувалися 

і можуть бути представлені у наступному узагаль-

неному вигляді. 

Згідно однієї з позицій, яка на загальнотеорети-

чному рівні найбільш повно, послідовно та виразно 

відображена В. М. Сирих, правові принципи – це 

закономірності права, які є ідеологічною, науково 

обґрунтованою формою відображення об’єктивних 

законів, або, іншими словами, «пізнаний юристами 

об’єктивний юридичний закон» [19, с. 63]. Вони 

відзначаються загальним і стійким характером, аб-

страктною всезагальністю, необхідністю і, за наяв-

ності відповідних умов, «проявляються неминуче 
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у системі суспільних і правових відносин, незале-

жно від їх усвідомлення та закріплення у чинному 

законодавстві. Проте у самому законодавстві, сис-

темі чинних норм права правові принципи набува-

ють загальнообов’язкового значення постільки, по-

скільки вони закріплені законодавцем» [19, с. 64]. 

Вони не можуть бути «реально закладені у праві 

незалежно від того, сформульовані вони науковим 

пізнанням чи ні», не можуть бути самі по собі «роз-

творені у праві до того, як сформулюються у якості 

суджень, ідей правосвідомості законодавця. Дана 

позиція – це економічний детермінізм, інакше ка-

жучи, марксизм, очищений від нормативізму. 

У радянському фінансовому праві вона була домі-

нуючою у 50-і – 90-і роки ХХ століття.  

Друга позиція, навпаки, являє собою нормати-

візм, очищений від марксизму. Один з найяскраві-

ших її сучасних представників у фінансовому праві 

Н. І. Хімічева, розкриваючи принципи уже постсо-

ціалістичного російського фінансового права, пи-

ше: «Принципи права носять обов’язковий хара-

ктер, оскільки вони закріплені безпосередньо 

в правових нормах або виводяться логічно із їх су-

купності» [20, с. 38]. Такої ж позиції дотримується 

і фундатор фінансового права сучасної України 

Л. К. Воронова [5, с. 379-392], чимало інших вче-

них юристів-фінансистів. 

Критично оцінюючи нормативне розуміння фі-

нансового права в цілому та його принципів зок-

рема як непридатне, на нашу думку, для з’ясування 

його істинних принципів, ми виходимо з того, що 

нормативізм не залишає місця для виявлення і до-

слідження будь-яких інших принципів права, крім 

тих, які безпосередньо закріплені у законі або які 

можна вивести тільки із законодавства. Таке розу-

міння субстанціональної сутності фінансового пра-

ва різко звужує смислове поле дискурсу дослід-

ника, вкрай спрощує картину відповідного право-

творення. Іпостасі фінансового права як феномену 

культури, особливої сфери духовного життя, поза-

часової цінності залишаються за межами пізнання. 

Більше того, саме фінансове право стає за такого 

підходу ідентичним фінансовому законодавству, 

а принципи фінансового права – принципам фінан-

сового законодавства. 

У зв’язку з цим методологічно значимою 

є позиція, висловлена відомим німецьким держа-

вознавцем та юристом-фінансистом К. Фогелем. 

Характеризуючи конституційні основи фінансового 

права ФРН, він приходить до висновку, що: «Для 

фінансової системи із існуючого загального регу-

лювання робляться специфічні висновки, вони сто-

суються існування фінансового права. Поряд з пи-

саним виступає, таким чином, більш широке, непи-

сане фінансове право (виділено мною – П.П.) Ос-

новного закону» [7, с. 113], тобто, його принципи. 

І відразу ж вслід за вище наведеним твердженням 

дослідник резюмує: «В цілому конституційне фі-

нансове право», інакше кажучи, його принципи, 

«не може залежати від випадковості, по якій одні 

питання знайшли у тексті Конституції повне відо-

браження, а інші – ні» [7, с. 113]. А загальний ви-

сновок К. Фогеля з даного питання є наступним: 

«Аспекти парламентської демократії і правової 

держави так тісно переплітаються у конституцій-

ному фінансовому праві, що їх розподіл не уявля-

ється можливим» [7, с. 113]. 

Третя точка зору в розумінні принципів права 

найбільш послідовно та виразно представлена 

В. М. Протасовим. Він здійснив спробу викласти 

принципи права з позицій системного підходу. Ав-

тор пропонує відшукати онтологічні аналоги пра-

вових принципів, своєрідних «двійників» у право-

вій дійсності. Він вважає, що у кожного принципа – 

ідеї можна знайти принцип-відношення, на якому 

він базується. Тобто, В. М. Протасов відходить від 

традиційного розуміння ідей-принципів і перево-

дить проблему в «інструментальну» площину, абс-

трагуючись від матеріально-змістовного напов-

нення поняття «ідея» [18, с. 47]. 

Порівнюючи погляди В. М. Протасова та 

В. М.Сирих, можна припустити, що в їх позиціях 

прихований певний позитивний потенціал і це дає 

підстави про можливі точки дотиків їх позицій. 

Так, В. М. Протасов вважає, що питання про пра-

вові принципи – це питання про правову структуру, 

тобто, про систему зв’язків (відносин), а правові 

принципи – це «головні, визначальні, найважли-

віші структурні зв’язки в об’єкті правового ре-

гулювання, внутрі правової системи і поза нею 

(зв’язки соціального середовища), які повинні 

знайти інформаційне відображення в системі 

об’єктивного права у вигляді принципів-ідей» 

[18, с. 48]. Враховуючи тезу В. М. Сирих про необ-

хідність правового принципу (як властивості 

об’єктивних законів) [19, с. 64], можна припустити, 

що обидва автори солідарні один з одним, а «прин-

ципи-ідеї» В. М. Протасова – це «правові принципи 

як закономірності права» В. М. Сирих. Проте оскі-

льки позиції обидвох зазначених авторів з даного 

питання представлені не розгорнуто, ми утриму-

ємось від більш однозначних висновків. 

Водночас з приводу висловлених В. М. Прота-

совим міркувань вважаємо за необхідне зробити ще 

деякі зауваження: не заперечуючи важливості сис-

темних зв’язків у правовій сфері, ми все ж вислов-
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люємо сумнів щодо правильності зведення про-

блеми принципів права до з’ясу-вання «очищених 

від ідеології», «бездумних» структурних зв’язків 

у правовій матерії. На нашу думку, критика пар-

тійно-класової ідеологічної складової проблеми 

правових принципів у радянський період не пови-

нна тягнути з неминучістю за собою твердження 

про заперечення значення принципів права як но-

сіїв правового ідеалу, оскільки саме з їх допомогою 

можна з’ясувати відповідний образ правового по-

рядку, що стверджується у праві. Тому, на нашу 

думку, в умовах пострадянської дійсності найбільш 

плідною є позиція, представлена вченими, які в ос-

нову пошуку принципів права беруть його аксіо-

логічний потенціал та визнають правові принципи 

носіями цивілізаційних, духовних цінностей, а самі 

принципи права –  основоположними правовими 

ідеями. 

Так, С. С. Алексєєв у цілому ряді своїх робіт до-

казує, що правові принципи – це правові ідеї, які 

складають основну ланку власне правової матерії, 

це «концентроване вираження змісту права», «суть 

центральної ланки юридичної організації (внутрі-

шньої форми) правового матеріалу», свого роду 

«стрижень» юридичних конструкцій», «родзинка 

того чи іншого структурного підрозділу права» [2]. 

Проте оцінка та розгляд принципів позитивного 

права (правових ідей) як центральної частини усьо-

го утворення «об’єктивного» права, його «ко-

мандного відсіку» не вичерпує їх характеристик, 

оскільки неминуче вслід за собою ставить питання: 

«Яке ж змістовне наповнення цих ідей?», а уже від 

відповіді на дане питання визначається сутність 

правової системи тієї чи іншої країни, у нашому 

випадку сутність та доля фінансового права, а опо-

середковано через нього – і суб’єктів фінансових 

правовідносин. 

Або це ідеї, висловлюючись словами С. С. Алек-

сєєва, які «акумулюють, переводять на мову пра-

вових категорій і представляють у концентрова-

ному вигляді матеріальні, духовні, моральні начала 

суспільства (виділено мною – П.П.) закладені 

в його устрої інтелектуально-ціннісні установки 

і тенденції» [2] і тоді перед нами фінансове право 

громадянського суспільства, правової держави, яке 

базується на конституційному визнанні найвищої 

цінності людини, її свободи, її природних прав 

і законних інтересів. Такого фінансового права укра-

їнське суспільство та держава ще не мають, однак 

воно неминуче утвердиться за умови незмінності 

основоположних начал чинної Конституції України. 

Або це ідеї, які виражають лише однобокі ета-

тистські інтереси держави, втілюють тільки її волю, 

нехтуючи при цьому невідчужуваними правами і 

законно, насамперед конституційно закріпле-

ними їх інтересами – і тоді перед нами фінансове 

право сьогоднішньої України, інших постсоціаліс-

тичних держав, які ще не скинули з себе шкарлупу 

етатизму, не переродилися на демократичних заса-

дах з антинародного утворення у спільну доброві-

льну справу усіх громадян, членів громадянського 

суспільства. 

Висновки. Практична реалізація цивілізацій-

ного підходу у науці фінансового права, як переко-

нує здійснений нами аналіз, з неминучістю призведе 

до формування якісно інших уявлень про сутність і 

зміст фінансового права, про його предмет і метод, 

систему і системоутворюючі фактори. В нашому 

уявленні до останніх згідно принципу соціального 

натуралізму належить: 1) начала фінансового права, 

або, інакше кажучи, його парадигма; 2) природні 

галузеві принципи фінансового права, як нормати-

вно виражені у Конституції держави і її законах, так 

і ті, що іще не знайшли аналогічного втілення; 3) 

предмет фінансового права у його новому розумінні; 

4) відповідний йому метод (особливий правовий ре-

жим), що випливає з предмету фінансового права; 5) 

функції фінансового права, зумовлені функціями 

публічних фінансів. 
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СИТЕМООБРАЗУЮЩИЙ  КРИТЕРИАЛЬНЫЙ  РЯД  В  ФИНАНСОВОМ  ПРАВЕ:   

НЕОБХОДИМОСТЬ  СМЕНЫ  ПАРАДИГМАЛЬНЫХ  ПОДХОДОВ   

 

Практическая реализация цивилизационного подхода в науке финансового права, как убеждает 

проведенный нами анализ, с неизбежностью приведет к формированию качественно иных представ-

лений о сущности и содержании финансового права, о его предмете и методе, системе и системооб-

разующих факторах. В нашем представлении к последним, в соответствии с принципом социального 

натурализма, принадлежат: 1) начала финансового права или, другими словами, его парадигма; 

2) естественные отраслевые принципы финансового права, как нормативно выраженные в Конститу-

ции государства и его законах, так и те, что  еще не нашли аналогичного осуществления; 3) предмет 

финансового права в его новом понимании; 4) соответствующий ему метод (специфический правовой 

режим), вытекающий из предмета финансового права; 5) функции финансового права, обусловлен-

ные функциями публичных финансов.        

 

P. S. Patsurkivsky 

 

A  BACKBONE  CRITERIAL  LINE  IN  THE  FINANCIAL  LAW:  THE  NECESSITY   

OF  THE  CHANGE  OF  THE  PARADIGMATIC  APPROACHES 

 

In the article on the basis of application civilized of the approach and principle social naturalism to 

science of the financial law the necessity of change of the paradigmatic approaches to understanding and 

analysis of a backbone criterial line in the financial law is justified. 

The conclusion is made that to last belong: 1) beginning of the financial law, or its paradigm; 2) natu-

ral branch principles of the financial law; 3) subject of the financial law in its new understanding; 4) method 

of the financial law (special legal regime), that follows from the beginnings, principles and subject of the 

financial law; 5) function of the financial law stipulated by functions of the public finance. 
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КЛАСИКИ ФІЛОСОФІЇ І СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА:  

ЄВГЕН ЕРЛІХ 
 

© 2005  В. С. Бігун 

Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України 
 

ЄВГЕН  ЕРЛІХ:  ЖИТТЯ  І  ПРАВОЗНАВЧА  СПАДЩИНА 

(АКТУАЛЬНИЙ  НАУКОЗНАВЧИЙ  НАРИС) 
 

Буковинський 

син. Євген Ерліх 

народився 14 ве-

ресня 1862 р. на 

берегах річки Прут 

– у тоді австро-

угорській столиці 

Буковини – Чер-

нівцях. Еліас (так 

назвали його ба-

тьки) змалку від-

чув вплив ба-

гатонаціональ-

ного середовища 

краю. Семінарію (польськомовну) закінчив у Са-

мборі (неподалік Львова), куди переїхав з бать-

ком, який 1865 р. став адвокатом у Галичині. 

Мабуть, за його порадою вирішив стати юрис-

том, і поїхав навчатися до Львова. 

Провчившись два роки у Львівському універ-

ситеті, з весняного семестру 1881/82 н. р. продо-

вжує навчання у Віденському. Серед улюблених 

дисциплін – «Процесуальне право» (викладач 

Антон Менгер), «Наука фінансового права» 

(Карл Менгер) і «Торгове право» (Грюнгут). Пі-

сля завершення навчання у серпні 1883 р. (у віці 

20 років), займається наукою і 8 квітня 1886 р. 

здобуває ступінь «доктора прав» (промоція). За-

лишившись у Відні, почасти займається адвокат-

ською практикою (офіційно: з 4 квітня 1893 р. до 

 20 грудня 1896 р.), але переважно — вивченням 

сучасного загального й давньоримського права. 

Четвертого серпня 1894 р. (1893 р. в Берліні 

виходить його габілітаційна праця «Мовчазне 

волевиявлення») Ерліх стає приват-доцентом зі 

спеціальності «римське право». 5 листопада 

1896 р. посідає посаду позаштатного професора 

римського права Чернівецького університету 

(див. панораму університету на фото внизу сто-

рінки), а 23 січня 1900 р., – після смерті попере-

днього завідувача кафедрою і виходу 1899 р. моно-

графії «Імперативне і диспозитивне право в Циві-

льному кодексі для Німецької імперії», – стає шта-

тним професором університету. З 1901 р. – декан 

юридичного факультету, а в 1906-1907 рр. – ректор 

університету й за посадою – депутат місцевого пар-

ламенту. Ректорську інавгураційну промову «Факти 

звичаєвого права» було опубліковано 1907 р. 

1909 р. Ерліх засновує згодом широко відомий 

науково-навчальний семінар (форма практичних 

занять, щоправда, для випускників, а не студентів) 

з «живого права». Семінар займався досліджен-

нями звичаєвого права Буковини, хоча коштів для 

реалізації всіх планів бракувало. Діяльність семінару 

й Ерліха ставала відомою, про це свідчить, напри-

клад, опублікування 1911 р. Товариством україн-

сько-руських правників у Львівському «Правничому 

віснику» і окремим випуском праці «Про живе пра-

во» з описом методології дослідження, праці «Живе 

право народу Буковини» (1913), запрошення в 1914 

р. до США (Гарвард та інші наукові установи) про-

читати доповіді й лекції (прийняти яке завадила 
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війна), присудження у 1914 р. Гронінгенським 

університетом (Голландія) Ерліху, поряд з іншими 

відомими правознавцями часу (Л. Дюгі, Ф. Жені, 

О. Губер), почесного докторського ступеня. 

Епоха вплинула на ідеї й дослідницькі інте-

реси Ерліха. Це був час підвищеного інтересу до 

звичаєвого права, про що свідчать, і, наприклад, 

праці Комісії для виучування звичаєвого права Ук-

раїни Всеукраїнської Академії наук, С. Дніст-

рянського, інтерес до соціологічних питань права 

в США, де ідеї Ерліха зарадили в розвитку соціоло-

гічної юриспруденції та правового реалізму.  

Ерліх – учасник громадського життя краю. 

Виступає в пресі з актуальних питань соціально-

культурного життя, займається правотворчою 

роботою у місцевому парламенті. Після першої 

світової війни бере участь у міжнародних конфе-

ренціях, представляючи Австрію. 

Про особисте життя Ерліха відомо небагато. 

Він проживав у Чернівцях на вулиці Штайнгассе,  

28, був неодружений. Зовнішньо, зі слів сучас-

ника, був подібний на Лорда Байрона, чим пи-

шався; мав струнку статуру, виразні риси об-

личчя, високе чоло, веселий характер, добре по-

чуття гумору. Студенти пригадували, що ніхто 

не міг зрівнятися з Ерліхом у швидкості ходьби, 

а вдома застати його було практично неможливо, 

бо майже весь час він проводив в університеті. 

Володів багатьма мовами (принаймні, як свід-

чать праці, англійською, датською, іспанською, 

італійською, німецькою, норвезькою, польською, 

російською, румунською, сербською, угорською, 

французькою, хорватською). Карл Реннер, авст-

рійський вчений,  автор однієї з класичних соці-

ологічно-правових праць того часу, згодом пер-

ший Президент Австрії, назвав Ерліха «людиною 

невтомної праці та невгамовного прагнення до 

знань» [148, c. 405]. 

Початок першої світової війни, розпад Авс-

тро-Угорщини, перехід Буковини до Румунії, пе-

реформування новою владою Чернівецького уні-

верситету драматично вплинули на життя й ака-

демічну працю Ерліха. Він їде до Відня, а згодом 

до Швейцарії, хоча все ще не знає подальшої 

своєї долі. Спочатку Ерліх думав виходити на 

дострокову пенсію, запропоновану румунськими 

властями. Мав надію оселитися й займатися нау-

ковою роботою у Швейцарії; однак, отримавши 

відмову, яку він важко переніс, починає навіть 

думати про те, щоб «усамітнитися в якомусь гні-

здечку, в ідеалі в Італії, аби спокійно завершити 

свої дні: назавжди залишити наукову й публіцис-

тичну діяльність» [143, с. 416].  

Утім Ерліх вирішує повернутися до Чернів-

ців. Між тим, у 1919 р. кафедру, яку він очолю-

вав, посів його учень. Проти його повернення 

відкрито виступили нове керівництво тепер уже 

румунського університету та частина радикально 

налаштованого національного студентства. Ер-

ліха називали “зрадником”, указали на зміну ре-

лігійної конфесії, єврейське походження, а також 

свого часу висловлені реформаторські ідеї щодо 

перетворення університету на спеціалізований 

вищий навчальний заклад (Ерліх вважав недоре-

чним для краю існування університету, в якому 

майже всі стають юристами, філософами, служ-

бовцями, тоді як відсталий, на його думку край, 

потребує фахівців прикладних спеціальностей) 

[144, c. 331-338]. Завдяки авторитету Ерліха як 

вченого (саме з ім’ям Ерліха довгий час асоцію-

вали в Європі Чернівецький університет), впли-

вовим знайомствам у столиці, у липні 1921 р. 

окремим рішенням Міністра просвіти в універ-

ситеті було створено кафедру філософії права та 

соціології. Незважаючи на подальші протести 

(університетські власті вважали рішення втру-

чанням в автономію університету), Ерліх міг по-

новити науково-викладацьку діяльність. І хоч 

планів було чимало, цьому так і не судилося збу-

тися: прогресуюча хвороба цукрового діабету, 

вимушена в зв’язку з цим ампутація ніг, обірвали 

життя Ерліха у Відні 2 травня 1922 р., де й похо-

ваний.  

Життя і науковий доробок Ерліха детально 

досліджено й описано професорами М. Ребінде-

ром та В. П. Марчуком, низкою інших авторів 

(див. перелік літератури). Проте деякі сторінки 

з життя, наукова спадщина Ерліха залишаються 

(принаймні, для нашого правознавства) малові-

домими чи невідкритими, потребують перегляду. 

Основні праці. Що досліджувати, Ерліху під-

казало життя, його середовище. Роско Паунд, 

який дав високу оцінку доробку вченого, писав, 

що «Ерліх мав винятково сприятливе дослідни-

цьке середовище й цим уміло скористався» [134, 

c. 130-131]. Не випадково, очевидно, ним обрано 

й тему джерел права, їх застосування. Спостері-

гаючи за життям багатонаціональної Буковини 

та Галичини, у яких етнічні групи прагнули збе-

регти культурну ідентичність, Ерліх помітив, що 

не всі норми чинного законодавства застосову-

ються або виконуються, існує чимало відносин, 

які взагалі не врегульовані законодавством, зате 

діють і часом застосовуються судами інші но-

рми, вироблені у процесі співжиття – «живе пра-

во», як його згодом назвав Ерліх. Яким є це 
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«право», як судді знаходять його? «Цим питан-

ням, – писав Ерліх в автобіографії, – я займаюся 

ще починаючи з опублікованих мною 1888 р. ста-

тей про прогалини в праві, а згодом доповідей про 

вільне правознаходження й вільне правознавство, 

однак й більшість інших праць тією чи іншою мірою 

пов’язані з цією тематикою» [146, с. 201].  

Друкована наукова спадщина Ерліха – більше 

70 праць (див. бібліографію у переліку літера-

тури). Серед основних монографій відзначимо 

«Основи соціології права» (1913), «Юридична 

логіка» (1917, 1918 – окремою книгою), які не-

одноразово перевидавалися, перекладалися іно-

земними мовами. Слід відзначити й такі праці, як 

«Про прогалини в праві» (1888), «Вільне право-

знаходження та вільне правознавство» (1903), 

«Соціологія і юриспруденція» (1906), «Про живе 

право» (1911), «Соціологія права» (1922)*. Вче-

ний не завершив працю «Теорія суддівського 

правознаходження» (частково її опублікувавши 

1917 р.). Ерліх видав і низку праць, присвячених 

іншим правознавчим, соціально-культурним, по-

літичним питанням (наприклад, «До питання про 

навчання жінок» (1895), «Міжнародне приватне 

право» (1906), «Завдання соціальної політики на 

австрійському сході» (1916, 4-е вид.), «Націона-

льні проблеми Австрії» (1917), «Бісмарк та сві-

това війна» (1920)).  

Повне зібрання праць Ерліха могло б скласти 

кілька томів. Посмертно опубліковано дві збірки 

його праць: «Право і життя» (1967), «Закон і жи-

ве право» (1986) – обидві за редакцією М. Ре-

біндера. Чимало праць Ерліха перекладено анг-

лійською (зокрема науковою подією став пере-

клад 1936 р. «Основ соціології права» – Паунд 

назвав її «однією з видатних книг покоління» 

[136, c. 335]), низку японською. Часописом 

«Проблеми філософії права» 2005 р., за даними 

автора, вперше після 1911 р., публікується пере-

клад ряду праць Ерліха українською мовою. Тим 

самим доробок Ерліха стає більш доступним для 

україномовних дослідників, збагачує сучасні украї-

нські науки про суспільство, право й державу.  

Соціоцентричність, емпіричність й істо-

ричність, консерватизм поглядів Ерліха. По-

гляди Ерліха зумовлені кількома вихідними за-

садами. Серед них виокремимо, по-перше, соці-

оцентричність – визнання соціуму «центром роз-

витку права». По-друге, емпіричність (зокрема 

емпіричність його досліджень) та історичність 

                                      
* Переклади чотирьох останніх публікуються в цьому 

числі “Проблем філософії права” – прим. ред. 

(знання історії права, закономірностей його ево-

люції) як засади обґрунтування висновків, зок-

рема соціальності права. По-третє, консерватив-

ність світогляду самого Ерліха – орієнтованість 

на збереження традицій, усталеностей, виробле-

них суспільством, відображене у поміркованості 

його думки.  

Спостерігаючи за життям поліетнічної Буко-

вини, Ерліх помітив, що  
 

«поряд проживають чимало національностей: 

русини, румуни, німці, євреї, росіяни, словаки, 

мадяри, цигани. Юрист старого ґатунку скаже 

напевно, що всі вони мають лише одне й те ж ці-

лком однакове право, що діє в усій Австрії. Од-

нак вже навіть поверхневий погляд на речі пере-

конав би його, що кожен з тих народів притриму-

ється в усіх своїх правничих відносинах щоден-

ного життя цілком відмінних правових засад. Да-

вній принцип особовості в праві в дійсності про-

довжує жити, тільки на папері він заступлений 

принципом територіальності» [45-ііі, с. 2]. 
 

Відтак і різниця між дотриманням норм зако-

нів і норм, за якими живуть різні етнічні групи. 

Закони лише частково, й далеко неповно, відо-

бражали життя суспільства, їхні норми містили 

численні прогалини; або ж, містячи чіткі при-

писи, залишалися «мертвими», бо в суспільстві 

діяли інші норми. «На Буковині, — писав Ерліх 

у праці «Соціологія і юриспруденція», – діє авст-

рійський цивільний кодекс, чужий закон, сі-

мейне право якого виникло на основі зовсім ін-

шої організації сім’ї» [33-ii, c. 7]. 

Отож, щоб зрозуміти, яке право дійсно є чин-

ним, вважав Ерліх, слід «відшукати живе право». 

Це означає дослідити середовище виникнення 

й дії право як емпіричної реальності. Джерелом 

пізнання права відтак повинні стати не закони, 

юридична догматика, юридична література, 

а безпосереднє спостереження життя, вчинків, 

вивчення звичаїв, документів, які відображають 

здійснення «права». Ерліх пропонував викорис-

товувати індуктивну методологію, використовуючи 

методи емпіричних соціологічних досліджень (ан-

кетування, опитування, збирання й аналіз доку-

ментів (наприклад, договорів) тощо). 

Ерліх закликає інших і сам досліджує дійсно 

практиковане в суспільстві «право». Звертається 

до своїх колег в інших краях «[я]кнайскоріше 

приступити до зібрання тих всіх звичаїв і право-

вих норм, які живуть в народі без огляду на зо-

бов’язуючі закони. Якщо це не наступить зараз, то 

є небезпека, що найкраща скарбниця народного 
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права пропаде без сліду, бо воно й так раз у раз по-

ступається мертвій букві закону» [45-iii, с. 5]. 

Обґрунтування висновків вченого за допомо-

гою глибокого знання історії права, правової ду-

мки, аналізу тогочасних тенденцій державниць-

кого правотворення зумовило й вищий, теоре-

тико-філософський їхній рівень, більш обґрунто-

ване соціологічне розуміння права, держави 

й суспільства.  

Соціологічне праворозуміння, державорозу-

міння і суспільстворозуміння Ерліха. Соціоце-

нтричність думки Ерліха зумовлювала і його ро-

зуміння права, держави і суспільства. Ерліхів-

ське праворозуміння не обмежувалося розумін-

ням права як закону – законоправа  (законниць-

кого, законного права) (das Gesetzesrecht). Як 

свідчать його дослідження, він розрізняв три ти-

пи права: соціальне право (das gesellschaftliche 

Recht), право юристів (das Juristenrecht), держа-

вне право (das staatliche Recht). 

Соціальне право – це діючі норми, правила 

поведінки людських спільнот, їхній «внутрішній 

порядок». На думку Ерліха, суспільство склада-

ється зі спільнот, організованих відповідно до 

обов’язкових для їхніх учасників правил поведі-

нки. Тому соціальне право – це певне організа-

ційне право, яке складає значну частину права. 

Ним охоплено норми різноманітних людських 

стосунків, які існують в таких формах співжиття, 

як сім’я, підприємство, громада тощо. Відтак 

поняття соціального права в Ерліха є надзви-

чайно широким (певною мірою, подібне до ан-

тропологічного поняття права Л. Поспішила, 

який у своїх завершальних працях визнавав мо-

жливість існування «права» в будь-якій людській 

групі, наприклад, сім’ї [200; 199]). Характерис-

тикою права Ерліх вважає і «загальне усвідом-

лення», фундаментальне значення необхідності 

певної норми, соціального характеру примусу 

права. Доведення такої необхідності (факт усвідо-

млення) правової норми, що отримало назву «тео-

рія визнання», у порівнянні з відмінними теоріями 

примусу – одна з найістотніших заслуг Ерліха. 

Право юристів – це сукупність норм-рішень 

(Entscheidungsnormen), тобто правових поло-

жень, відповідно до яких суди вирішують пра-

вові спори. Останні виникають, вважав Ерліх, 

через недосконалість, неповноту «організацій-

ного права», його нездатність вирішити виражені 

суперечливими інтересами конфлікти, врегулю-

вати нові ситуації. Норми-рішення впливають 

і на «внутрішній порядок» суспільства. Вони, на 

відміну від «організаційного права», спрямова-

ного на «мирне впорядкування», зорієнтовані на 

вирішення спорів. Й оскільки останнє є завдан-

ням юристів, і передусім суддів, а ті «творять» 

його, це право Ерліх назвав «правом юристів». 

Воно фіксується в письмових правових поло-

женнях, узагальнених передусім у відомих нам 

згодом «таблицях», «правдах», і, нарешті, кодек-

сах (хоча останні відображають не лише правові 

положення). Право юристів і стало, передусім, 

основою законоправа. Формування правових по-

ложень – теж результат соціального процесу, 

зміст якого залежить від суспільства, а форма – 

від юристів. 

Державне право – це всі правові приписи, які, 

як уважав Ерліх, створені «лише державою» 

і «без якої вони не могли б існувати». На відміну 

від, здавалося б, синонімічного поняття законо-

права, яким позначається санкціоноване «на-

родне право» чи право юристів, державне право 

в цьому розумінні – це передусім організаційні 

приписи військових, поліцейських і податкових 

законів, а також «норми втручання» (Eingriffsnor-

men). Останні, за Ерліхом, — це норми, за допо-

могою яких держава запроваджує зміни в соціа-

льні структури. Визнаючи зростання об’єму 

державного права в свою епоху (це властиво 

й сучасній епосі), Ерліх разом з тим помірковано 

оцінював значення держави в еволюції права.  

За Ерліхом, держава, – це орган сприяння су-

спільству, вона зокрема сприяє здійсненню за-

снованого в ньому права. Це розуміння віддзер-

калює розуміння ролі державного права і дер-

жави Ерліхом. На перше місце в системі «дер-

жава – суспільство» він ставить суспільство, про 

що свідчить і його цей відомий вислів:  
 

«[ц]ентр ваги розвитку права в наш час, як і в 

усі інші часи, знаходиться не в законодавстві, не 

в юриспруденції чи судочинстві, а в самому суспі-

льстві» [51-iv, с. 13 ] 
 

Прикметно, що в тексті самої праці «Основи 

соціології права», яка теж містить подібне ви-

словлювання, замість терміна «законодавство», 

Ерліх уживає слово «державна діяльність» 

(Staatstätigkeit) [51-iv, с. 330]. 

Концепція «живого права», протиставивши 

останнє право «формальному», розширює право-

розуміння, включаючи в нього й «правові» но-

рми «дійсності», не тільки «правових текстів».  

Разом з тим, Ерліх не дає чітких критеріїв роз-

межування права й інших соціальних норм (де-

тальніше див. про це в частині, де йдеться про 

критику його поглядів). Загалом же, не відкида-

ючи офіційного державного права (що йому ча-
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сом приписують), вчений, по суті, розширює ба-

зу праворозуміння, сприяє глибшому дослі-

дженню його джерел.  

Соціологія права як емпіричне правознавс-

тво. Ерліх критикує тодішню позитивістську 

юриспруденцію, оскільки вважає, що вивчення 

правознавством лише державного права, законо-

давства, є недостатнім для осягнення природи 

й дійсності права. «Державно-правове» право-

знавство, вважає Ерліх, це не наука, натомість – 

вид техніки, ремісництво, штучне мистецтво, 

зайняте виданням законів, їх коментуванням. 

Правознавству слід, зате, спрямувати свої зу-

силля на вдосконалення правової дійсності, 

практики. Рушійною силою цього має стати со-

ціологія права як основа правознавства.  

Ерліх дотримувався традиційних поглядів на 

юриспруденцію, як на теоретичне вчення про 

право (правознавство) і практичне вчення про 

право (практична юриспруденція). Право – фе-

номен соціальний, й відтак, за Ерліхом, кожен 

тип юриспруденції є частиною суспільствознавс-

тва. Разом з тим, правознавство – частина теоре-

тичного суспільствознавства, соціології. Соціо-

логія ж права – це наукове вчення про право. Ра-

зом з тим, соціології права є й методологічною 

й емпіричною дисципліною. Емпіричні дослі-

дження права, вважав учений, мають проводити 

університетські кафедри соціології (права) та 

економіки.  

Зважаючи на незалежну, критичну, спогляда-

льну роль, яка відводилася Ерліхом юристам 

у царині права, його ідеї, поряд з ідеями інших 

представників школи «вільного права», хоч і ма-

ли певне поширення, не були повністю прийняті 

континентальною європейською традицією пра-

ва, орієнтованою на сувору ієрархію джерел пра-

ва, пріоритет законодавства у як основи ви-

несення судових рішень. З більшим ентузіазмом 

їх було сприйнято в США, зокрема авторитетним 

представником соціологічної юриспруденції Па-

ундом; таке сприйняття пояснюється і особливо-

стями правової системи США, в якій більш істотна 

роль відводилася прецедентному праву, суддям 

загалом, «праву в дії», аніж «праву в книгах». 

Соціологічна юриспруденція стала дослідни-

цьким напрямом правознавства, який враховує 

і знання не правових напрямів дослідження, пе-

редусім, соціальної теорії. Ця юриспруденція 

наголошує на потребі юристів у спеціальному 

соціологічному знанні – це положення сьогодні 

стало майже загальновизнаним, знайшло пода-

льший розвиток у сучасних правових системах 

[158, с. 814]. Сто років тому таке було немис-

лиме, й часто розглядалося упереджено.  

Соціологічний підхід до права як метода. 

Соціологія права, соціологічна юриспруденція 

конкретизували основи соціологічного підходу 

до права. Як відзначає С. І. Максимов, і це без-

посередньо стосується й підходу Є. Ерліха, 
 

 «[с]оціологічний підхід до права починався 

з емпіричного знання, яке не обмежувалося прос-

тим описом і систематизацією історично встано-

влених форм права, а прагнуло осягнути їх соціа-

льні функції. Співвідношення юридичної догма-

тики і соціологічного підходу – це співвідно-

шення вивчення структури і функції права.  

Пізнання функцій права досягається шляхом 

з’ясування зв’язку юридичних інститутів з реаль-

ним життям суспільства, з його потребами. Ре-

зультатом такого вивчення є погляд на право як 

на історично вироблений продукт соціального 

життя. За штучними установленнями соціолог ві-

дкриває певну соціальну необхідність. Осягнення 

ж цієї необхідності приводить до розуміння, з йо-

го точки зору, істинної реальності права, яка є 

нічим іншим, як реальністю соціального життя. 

... Тепер вже йде мова не про вивчення умовних 

установлень у межах історичного правопорядку, 

а про пізнання самих фактичних основ права. ... 

Особливістю соціологічного підходу є те, що він 

не розриває право і життя, а навпаки, підкреслює 

зв’язок права з життям, з соціальним буттям» 

[184, с. 59-60]. 
 

Соціологічне дослідження права, проте, вима-

гало відмінної від існуючої на той час методоло-

гії права. На зміну суто умоглядної юриспруден-

ції мала прийти нова юридична логіка, котра не 

була чистою логікою. Як відзначає професор 

Чернівецького університету А. А. Козловський,  
 

«[з]дається склалася парадоксальна ситуація: 

автор «Юридичної логіки» виступає проти логіки. 

Насправді ж парадокс тут тільки уявний. Є. Ерліх 

виступав проти абсолютизації юридичними пози-

тивістами використання в праві саме формальної 

логіки, але доводив необхідність застосування ло-

гіки більш вищого порядку, яка би враховувала 

всю суперечливу динаміку соціально-правових 

процесів у суспільстві, тобто стверджував важли-

вість переходу юридичної практики на рівень засто-

сування діалектичної логіки права» [82, с. 236]. 
 

Високо оцінюючи значення вказаної праці 

в подоланні розриву між «діалектико-правовими 

засадами юридичної логіки, формально-логіч-

ними настановами й судовою практикою», про-

фесор Козловський вказує на те, що Ерліх пока-

зує лише обмеженість можливостей формальної 
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логіки в юридичній практиці, радше ніж «пере-

ходить з одних крайнощів до інших, тобто від 

абсолютизації логіки юридичними позитивіс-

тами до логіки негативізму представників «жи-

вого права», як його в цьому критикували, на-

приклад, критики Й. О. Покровський [82, с. 236].  

Уособленням новітньої на той час методології 

права став напрям юридичної думки, який отри-

мав назву «вільне вчення про право», «вільне 

правознавство», рух «вільного права». 

Рух «вільного права» і Ерліх. Ерліх – один із 

засновників руху вільного права. Вчений вважав 

себе автором терміна «вільне правознахо-

дження», першим, хто обґрунтував засади віль-

ного правознавства. Про це він пише в передмові 

до перевиданої 1903 р. праці «Вільне правозна-

ходження і вільне правознавство», посилаючись 

на піонерську працю «Прогалини в праві» (1888). 

Справа в тому, що дещо пізніше (1899) вийшла 

праця Ф. Жені, у якій, як визнавав Ерліх, «гово-

риться про те саме, однак на основі нової, фран-

цузької літератури й матеріалів судової прак-

тики». Ще пізніше, в 1906 р., вийшла під псевдо-

німом змістовно подібна праця іншого представ-

ника руху, Г. Канторовича. М. Ребіндер теж до-

водить першість Ерліха [146, с. 203]. Ерліх був 

особисто знайомий з усіма головними німець-

кими представниками руху (дослідник А. Фоулкс 

наводить дані про їхню зустріч у гостях у Г. Рад-

бруха 24 липня 1910 р.). Більше того, Ерліх вва-

жається «духовним главою» руху [110, с. 377; 

143, с. 408]. Разом з тим, як відзначає німецький 

соціолог права Т. Райзер, Ерліх «сприйнятий не 

був» [137, с. 94].  

Школа «вільного права» (Freirechtsbewegung) 

– впливовий напрям юридичної думки першої 

чверті ХХ ст. в Німеччині, Австрії та, певної мі-

рою, Франції (Ф. Жені). Стисло, наскільки це 

тематично сприяє розумінню поглядів Ерліха, 

викладемо зміст деяких головних ідеї напряму, 

послуговуючись працями таких дослідників, як 

Д. Лінд, М. Ребіндер, а також представників 

школи Є. Ерліха і Г. Канторовича. 

Цей напрям, подібно до правового реалізму 

[181] в США, став критичною відповіддю на де-

які формалістичні тенденції юриспруденції ХІХ 

ст. Пануюча тоді в Європі сувора «позитивіст-

ська» юриспруденція, «пандектизм», стали нау-

ковою концептуалізацією широких кодифікацій-

них процесів ХІХ ст. Близькою за характером 

була «юриспруденція понять» (Begriffsjurispru-

denz), яка у формі сукупності різних правових 

концепцій, прагнула системно, але умоглядно, 

представити право як цілісну систему, охоплю-

ючи його розвиток з часів Римської імперії до 

тогочасної Європи. Пандектисти вважали нові 

цивільні кодекси всеохоплюючими концептуа-

льними системами права, відзначаючи, що судді, 

вирішуючи справи, не повинні звертатися до ін-

ших джерел, окрім як цих кодексів. Право, вва-

жали пандектисти, це замкнута логічна система 

аксіом і умовиводів, з яких випливали, шляхом 

логічної дедукції, – від більш загальних право-

вих норм і принципів, – правильні висновки при 

вирішенні правових питань. Право є визначеним, 

об’єктивним, уніфікованим і передбачуваним, 

тоді як прийняття судових рішень механічним, не-

дискреційним процесом [127, c. 314]. 

Проте ці позиції було піддано критиці.  

Спочатку німецький професор Оскар Бюлов, 

якого вважають предтечею руху, указав на те, що 

не все право випливає з абстрактних принципів, 

і що судові рішення не є результатом лише фор-

мально-логічних дедуктивних операцій. Він від-

значав і те, що кодекси не містять деяких необ-

хідних для застосування норм і принципів, а ті, 

що містяться, часом є нечіткими і суперечли-

вими, що змушує суддів користуватися судовим 

розсудом, й навіть судовим правотворенням. 

Оцінюючи пандектизм, він вважав його «перебі-

льшеним культом закону».  

Згодом Є. Ерліх, Е. Фукс, Й. Г. Гмелін, Г. Ка-

нторович, Ф. Жені поглибили критику. Розгля-

даючи право як відображення соціальних тенде-

нцій та етичних інтересів, вони вказували на те, 

що визначеність права – не результат логічних 

операцій, а наслідок органічного впорядкування 

процесу вільного здійснення судової влади. Вони 

вважали, що правосуддя – це індуктивний про-

цес вироблення правових норм у зростаючій 

пропорції; подібно до того, як формуються докт-

рини експериментальної науки, формується і 

прецедентне право – шляхом застосування права 

до обставин кожної справи. Істотним чинником 

розвитку прецедентного права, на їхню думку, є 

особистість судді, його положення як вільного та 

творчого, але зв’язаного практикою диспозитив-

ного становища, суб’єкта [127, c. 315].  

Прикметним є те, що представники цього на-

пряму ратували за вивільнення суддів від усіх 

правил інтерпретації, які зв’язували прийняття 

судових рішень із формальними джерелами пи-

саного права. Їхня позиція: завдання теорії (тео-

рій) юриспруденції – визнати й описувати при-

роду й межі суддівської свободи, а не штучно 

обмежувати суддівську практику. Відповідно 
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вони наголошували на трьох аспектах судочинс-

тва: по-перше, судочинство – це засадничо ві-

льна й творча діяльність з істотним обсягом дис-

креційного правотворення; по-друге, писане пра-

во всіх видів (кодекси, закони, прецеденти) 

є природно неповним і неспроможним відповісти 

на всі правові питання; по-третє, всі правила 

правової інтерпретації, зокрема ті, котрі спрямо-

вані на обмеження суддівської свободи, зв’язані 

з неочевидними ззовні ціннісними судженнями 

і позаправовими принципами. Ці положення, за-

значає Д. Лінд, поділяли усі представники «віль-

ного правознавства», проте, їхні погляди істотно 

різнилися [127, c. 315]. 

Цікавими у цьому зв’язку є погляди Канторо-

вича. У передмові до посмертного видання його 

праці «Визначення права» А. Ґудхарт відзначає 

істотну вченого у розвитку вільного вчення про 

право, особливості його поглядів. Канторович, 

вважає англійський правознавець, у праці «Боро-

тьба щодо правової науки» (1906) «виклав чіт-

кіше, ніж раніше, нову й доволі дискусійну док-

трину школи вільного права. Слова «вільне пра-

во» породили чимало непорозумінь, які су-

проводжували Канторовича все життя» [122, 

с. хііі]. Після вимушеної еміграції з Німеччини 

в 1933 році, Канторович опублікував в Yale Law 

Journal статтю «Трохи раціоналізму про реалізм» 

(1934), яка своїм впливом обмежила значення 

школи американського правового реалізму. Ось 

як, зокрема критично, описує Канторович вчення 

про вільне право.  
 

«Доктрина вільного права вчить (якщо стисло 

узагальнювати складну систему): традиційні дже-

рела права, «формальне» право, закони і прецеде-

нти, містять прогалини, які заповнюються правом 

у випадку судового рішення, і це право має мати 

загальний характер, якщо йдеться про дотри-

мання принципу рівності перед законом; тому цей 

«заповнюючий» матеріал має складатися з норм, 

правових норм. Це право «вільне» в тому розу-

мінні, що воно не є формальним правом: його не 

було формалізовано, воно поки що знаходиться 

в перехідному стані, подібно до законопроектів, 

політичних принципів, торгових звичаїв, невислов-

лених переконань, емоційних преференцій. Багато 

з них сформульовано спеціально для вирішення 

судами конкретних правових справ, керуючись 

судовим розсудом, актами волі, що надає їм хара-

ктер ціннісних суджень, і відтак робить судовим 

правом. Їхня чинність є меншою за чинність фор-

мального права й, часом, ніякою, але їхнє практи-

чне значення часто є навіть більшим, бо існує ме-

нша ймовірність наявності правових суперечок 

при чіткому й всебічному формальному праві. 

Цей «вільно-правовий» тезис перебільшено тими 

реалістами, які вчать, що право складається ви-

ключно із судових рішень, а відтак з фактів» [122, 

с. xvi-xvii]. 
 

Ґудхарт зауважує, що революційний для єв-

ропейського континенту погляд (на роль суддів 

та їхню діяльність), де основа права – це теоре-

тично довершені кодекси, є загальновідомим 

і загальноприйнятим серед правників загального 

права. Їм добре відомо, що закони й прецеденти 

не охоплюють усіх ситуацій, які вирішуються 

судами, й тому, коли виникає «нова» справа, су-

ддя має сформулювати відповідне правило для 

вирішення справи. Ґудхарт додає, що сьогодні 

такі справи трапляються частіше, ніж в ХІХ ст. 

[122, c. xvii], а відтак залишається інтерес до 

ідей, висловлених у вченні про вільне право. 

Отож бачимо, що поява й розвиток вчення 

про вільне право були зумовлені своїм середо-

вищем, історичними умовами, а також особливо-

стями правової системи, якої воно стосувалося. 

Зупинимося детальніше на поглядах Ерліха. 

Останній, критикуючи пандектизм, називав його 

«правовим техніцизмом». Разом з тим, він не на-

давав надмірно важливого значення «внутріш-

ньому  почуттю справедливості судді», як це ро-

били Фукс і Гмелін. Ерліх не заперечував впливу 

законодавства як джерела права на діяльність 

судді, разом з тим виокремлював три істотні 

чинники впливу на прийняття судових рішень, 

здійснення правосуддя. 

Перший чинник – ціннісні судження у судовій 

інтерпретації. Ерліх указує на наявність норма-

тивного припущення про необхідність «правиль-

ного» рішення. Тому він не погоджується з «тех-

ніцистами», які заперечували цей чинник у судо-

чинстві.  

Другий чинник – соціально-історичний кон-

текст справи. Кожна справа повинна розгляда-

тися зважаючи на її історико-соціальний кон-

текст. Для суддів обставини кожної справи – це 

«коефіцієнти соціальних тенденцій», і судді відтак 

повинні покладатися, принаймні частково, на домі-

нуючі на час вирішення тенденції чи соціальні 

умови. Ерліх вважав, що відкрите визнання цього 

соціально-історичного аспекту права уможливило б 

розуміння суддями відсутності в часі й просторі 

абсолютних правових норм, звільнило б їх від 

«важких кайданів» техніцизму. 

Третій чинник – «особистість судді». Ерліх 

убачав у ньому істотний чинник будь-якого, 

й зокрема, вільного правосуддя. Воля, свобода 

судді, за Ерліхом, – це не суб’єктивний інтуїти-
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візм Фукса чи Гмеліна, а консервативна свобода 

відповідального відношення до правового розви-

тку, турбота судді про належність своєї особис-

тості. Така «особистість» всебічно розглядає всі 

чинники, писане право, історико-соціальний кон-

текст, убачає в правових нормах «живу енергію». 

На цьому аспекті варто зупинитися детальніше.  

Особистість судді як гарантія правосуддя. 

Нині в Україні часто відзначається: однією з га-

рантій здійснення правосуддя (незалежності су-

ддів) є фінансування судів, його «особливий по-

рядок», «стале забезпечення», що є частиною 

«механізму захищеності судової влади» [161-

166]. Разом з тим, чи не можна говорити і про 

«особистість» судді, як гарантію правосуддя? 

Саме «особистість» судді, вважає Ерліх, ви-

рішує, чи слідувати «букві закону». Зразковість 

здійснення правосуддя – результат «особисто-

сті», сформованої й зумовленої почуттям спра-

ведливості, ґрунтованому на тому, що Ерліх на-

зиває «принципами правової традиції». Недоско-

налість «особистості» – ймовірність зловживань. 

Завадити останньому можуть «суддівська тради-

ція», «культура судового правоутворення» – саме 

це, як відзначає український дослідник англійсь-

кої системи прецедентного права Б. В. Малишев, 

поряд з організаційними чинниками (автоном-

ність судової влади, прозорість процесу, його 

особливості тощо), запобігає в Англії зловжи-

ванням з боку суддів [185].  

Вважаючи, що «[н]емає жодної іншої гаран-

тії правосуддя, окрім особистості судді», Ерліх 

вважає, що лише наділивши суддю свободою 

можна очікувати від нього відповідальності за 

«несправедливість», сваволю власних рішень. На 

відміну від техніцизму, школа вільного права не 

ратує за звільнення судді від відповідальності за 

рішення, апелюючи до «правильності» передба-

чених правовими нормами правових фікцій чи 

«простого» здійснення намірів законодавця. Су-

ддя, на думку Ерліха, повинен нести відповіда-

льність за власні рішення, які уможливлені його 

свободою. В Ерліха така свобода носила одно-

значно консервативний характер.  

Сьогодні в Україні можемо говорити про пра-

гнення уможливити й забезпечити незалежність 

судів і суддів (матеріальну, ідеологічну тощо). 

Це чинники сприяння свободі, однак чи є вони 

чинниками внутрішніми? Чи уможливлять вони 

(й взагалі, чи є таке прагнення й потреба) «бі-

льшу свободу» суддів у прийнятті судових рі-

шень? Чи матимуть «більшу свободу» судді, за-

лежатиме як від «принципів суддівської тради-

ції», особливостей правової системи України, 

й, безумовно, рівня розвитку «особистості су-

дді», про яку говорив Ерліх. 

Правозастосувальна діяльність, правознахо-

дження як спосіб заповнення прогалин у праві. 

Однією з основних стадій застосування правових 

норм, як відзначається у сучасній теорії та прак-

тиці права, є «пошук правової норми, яку нале-

жить застосувати»*. Питання пошуку актуалізу-

ється у випадку прогалин у позитивному праві – 

«відсутності норми щодо фактів і соціальних 

зв’язків, які знаходяться в сфері правового регу-

лювання» [85, с. 432]; «повної або часткової від-

сутності нормативно-правової регламентації пе-

вної групи суспільних відносин, що потребують 

правового регулювання» [95, с. 148]. Розрізня-

ються прогалини в позитивному праві (повна від-

сутність нормативно-правового джерела), в норма-

тивно-правовому регулюванні (відсутність но-

рми закону чи підзаконного акта), в законодав-

стві (відсутність закону як нормативно-право-

вого акта) та законі (неповне врегулювання пи-

тання в даному законі) [85, с. 431]. 

У 1974 р. радянський спеціаліст з прогалин 

права В. В. Лазарєв писав:  
  

«[н]а нашу думку, слід раз і назавжди відмо-

витися від беззастережної тези про те, що про-

галини в праві заповнюються судами чи іншими 

органами в процесі застосування права. Усунути 

прогалину в праві можна лише шляхом додатко-

вої нормотворчості. Якщо доктрина і законо-

давство визнають повноцінними джерелами 

права лише акти, які виходять від компетент-

них правотворчих органів влади й управління, то 

лише ці органи користуються прерогативою за-

повнення прогалин. Всі інші державні органи, рі-

вно як і громадські організації (окрім відомих ви-

                                      
* Професор П. М. Рабінович виокремлює такі осно-

вні стадії застосування правових норм: (1) встанов-
лення юридично значущих фактів і пошук правової 
норми, яку належить застосувати; (2) перевірка досто-
вірності, правильності тексту, визначення меж дії та 
юридичної сили правової норми; (3) з’ясування змісту 
(тлумачення) правової норми; (4) прийняття рішення 
у справі; (5) оформлення рішення в акті застосування 
правової норми. Рабінович П. М. Основи загальної 

теорії права та держави. Вид. 6-е. – Х., 2002. – С. 121-
122. Виокремлюють і три стадії «застосування норма-
тивних приписів”: (1) установлення фактичних обста-
вин справи, (2) вибір і аналіз правової норми, (3) рі-
шення у справі, при цьому вказується на «умовність 
розмежування цих стадій. Загальна теорія держави 
і права / За ред. М. В. Цвіка, В. Д. Ткаченко, О. В. Пе-

тришина. – Х., 2002. – С. 365-366. Слід підкреслити: 
йдеться про застосування «норм права”, «правових 
приписів”. 
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нятків), колективи трудящих, наукові установи, 

окремі вчені і т. д. беруть діяльнісну участь 

у встановленні прогалин, але не наділені правом 

на їх усунення» [84, с. 131].  
 

Через тридцять років той самий автор пише: 
 

«[я]к фактично, так і юридично окремі поло-

ження постанов вищих судових інстанцій хоча 

і частково, але заповнюють прогалини в праві. 

В. О. Туманов назвав Конституційний Суд пра-

вотворчним органом по суті, хоча він формально 

й не відноситься до правотворчих. З точки зору 

існуючої практики важко з цим не погодитися. 

Однак у силу конституційного принципу розпо-

ділу влад Конституційний Суд не може бути за-

конодавчим органом [85, с. 440]. 
  

Разом з тим, якщо виходити з того, що по-

няття законодавства ((позитивного) права) вужче 

за поняття права, то закономірно ставити пи-

тання про те, чи може конституцій суд, не бу-

дучи законодавчим органом, бути органом пра-

вотворчим.  

Якщо припустити, що «безпрогалинного» по-

зитивного права не буває, то слід визнати (й про 

це свідчить практика), що судді часто мають 

справу з прогалинами в праві. У цьому зв’язку 

питання «свободи судді», «суддівського роз-

суду», «вільного правознаходження» перено-

сяться з теоретичної в практичну площину.  

Тлумачення права як спосіб правознахо-

дження. Одним із способів визначення права 

є його тлумачення при якому тлумачаться різні 

прояви права: принципи, норми, положення то-

що. Останні часто бувають суперечливими, ан-

тиномічними.  
  

Те, що Ерліх хотів підкреслити, коли говорив 

про складність судового рішення, Густав Радбрух 

конкретизував і концептуалізував у «формулі Радб-

руха», яка викладає підхід до вирішення антиномій 

ключових правових цінностей: правопевності, 

справедливості (як рівності) та доцільності [111; 

174]. З такими антиноміями й мають справу судді. 

Їх вирішення часто потребує герменевтичного ін-

струментарію. Як відзначає О. О. Мережко,   
 

“[с]правді, право складається з визначених ан-

тиномій, і це суттєвий аспект герменевтики, отже, 

завдання того, хто тлумачить право, зокрема судді, 

полягає в тому, щоб правильно збалансувати ці ан-

тиномії. Найчастіше розв’язання цієї задачі досяга-

ється не за допомогою якоїсь методології, а на ін-

туїтивному рівні, тобто те, що називається гносео-

логічним аспектом герменевтики, оскільки з точки 

зору гносеології є три джерела пізнання світу: до-

свід відчуттів, розум та інтуїція. На жаль, інтуїції 

надається мало значення, але я особисто чув від 

суддів, що вони спочатку доходять висновку інтуї-

тивно, а потім за допомогою якихось логічних фо-

рмул намагаються це рішення обґрунтувати. Це 

свідчить про те, що пошук справедливості інтуїти-

вний. Через це необхідно дослідити інтуїтивістсь-

кий напрям, пов’язаний з феноменологією, теорією 

Лосського тощо.  

... герменевтика (або мистецтво) тлумачення 

перетворює право на справжню творчість. Право – 

це не наука. Право – це творчість. Стародавні юри-

сти мали рацію, коли казали, що юриспруденція – 

мистецтво добра і справедливості, мистецтво, 

пов’язане з творчим пошуком добра і справедли-

вості. Цей пошук здійснюється найчастіше на рівні 

інтуїції» [186, с. 78]. 
 

Суддя і правознавець Б. Кардозо [181] ще 

у 1921 р. у праці «Природа суддівського про-

цесу» (яка, до речі, німецькою мовою видавалася 

під назвою «Живе право»), осмислюючи «те, чим 

займаються судді», звертаючись до ідей Ерліха, 

писав, що «[п]ередусім в галузі конституційного 

права метод вільного рішення став ... доміную-

чим» [107].  

В Україні сьогодні, як указує правознавець 

і суддя Конституційного Суду України (у відста-

вці) М. І. Козюбра, не маємо чіткого теоретико-

правового розуміння діяльності Суду. Професор 

Козюбра уточнює: 
  

[т]лумачення, яке дається Конституційним 

Судом щодо відповідних положень Конституції, 

за своєю гносеологічною природою та юридич-

ними наслідками є, по суті, одного порядку 

з конкретизацією, яка здійснюється правотвор-

чими органами. Тут також присутні елементи 

правотворчості. Працюючи [у 1996-2002 рр.] 

в Конституційному Суді, я знаю, що загалом бі-

льшістю конституційних суддів ця позиція не 

сприймається. І завжди, коли десь стоїть питання 

про те, чи не буде це елементом правотворчості, 

відразу ж виникала ситуація «давайте зупини-

мося» [180, с. 23-24]. 
 

Професор Козюбра відзначає, «що правотвор-

чість ні Конституційного Суду, ні судів загаль-

ною юрисдикції не є безмежною, і  
 

«вважа[є] сумнівними пропозиції ... про не-

обхідність чіткого визначення інтерпретаційної 

і правотворчої діяльності Конституційного Суду 

законом. ... Між тлумаченням і правотворчістю 

настільки тонкі межі, що їх більш-менш повна 

регламентація законом навряд чи можлива. ... 

Основним же принципом такої діяльності має 

стати принцип самообмеження. Так, тут має 

спрацьовувати рівень професійної підготовки 

суддів, рівень відчуття цієї межі, переходити яку 



В. С. Бігун 

114                                                                                              Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2. 

заборонено. Регламентувати, на моє глибоке пе-

реконання, – це обмежити можливості суду, зо-

крема Конституційного Суду і вищих судових 

інстанцій судів загальної юрисдикції, при при-

йнятті відповідних рішень і, головне, при по-

шуку права» [180, с. 24]. 
 

Отож, ідеї, подібні до тих, які висловлював 

Ерліх 100 років тому, висловлюються і нині. 

Критика поглядів Ерліха та вчення про ві-

льне право. Поряд з позитивною оцінкою спов-

неного цінними дослідницькими міркуваннями 

доробку Ерліха, є й критична.  

Загальновідомою є критика радянським пра-

вознавством вчення про вільне право й відтак 

і поглядів Ерліха [75; 88; 89; 100].  

Виникнення «буржуазних соціологічних тео-

рія» радянське правознавство називало «поворо-

том від принципу буржуазної законності до її 

розкладу», соціологічне праворозуміння – «про-

тиставленням нормативному розумінню свого 

трактування права, що ототожнювалася з факти-

чним ладом суспільства», й вказувало на «типові 

для буржуазного світогляду риси – ідеалізм і об-

меженість» [89, с. 19]. «Відмінність соціологіч-

них досліджень у галузі права в радянській і бу-

ржуазній юридичних науках визначається різним 

трактуванням самого розуміння права і його сут-

ності. Цією протилежністю і зумовлена відмін-

ність завдань і висновків соціологічних дослі-

джень права в радянській юридичній науці і в 

дослідженнях буржуазних авторів» [89, с. 19]. 

Природно, що з таких позицій соціологічне пра-

ворозуміння Ерліха, його ідеї вільного правозна-

ходження як такі, що могли піддати сумніву іс-

нуючий радянський лад, ослабити його засади, 

розглядалися критично й вороже. 

Проте не лише радянське правознавство кри-

тикувало погляди Ерліха. Це робили й інші пра-

вознавці, колеги-представники вчення про вільне 

право (згадуваний Г. Канторович), інші теоре-

тики й філософи права (Г. Кельзен, В. Фрідман). 

Одним із затятих опонентів Ерліха був Ганс 

Кельзен, який виступив з різкою критикою «Ос-

нов соціології права» Ерліха. Кельзен, серед ін-

шого,  вказував на неприпустимість змішування 

проблем і методів нормативної юриспруденції 

і «пояснювальної» соціології права, введення по-

ряд з поняттям норми права поняття правового 

положення [124].  

У відповідь на критику Ерліх писав: 
 

«Термінологією я займаюся загалом насті-

льки, наскільки це необхідно, щоб бути зрозумі-

лим в науковому світі. Предметом соціології 

права є не термінологія, а співвідношення між 

правом і суспільством. У своїй книзі я дослі-

джую, як право народжується у суспільстві, як во-

но концентрується в юриспруденції і законодавстві 

в правові положення, і як воно зворотно впливає на 

суспільство. Що Кельзен цього всього не зрозу-

мів, мене не дивує, оскільки .. у кельзенівській 

критиці майже ні про що інше не йдеться, окрім як 

про термінологію. Тому справа не в мені, а в тому ве-

ликому інтересі, який Кельзен відводить терміно-

логічним питанням, які лежать у межах його власного 

розуміння» [Цит. за: 88, c. 142]. 
 

Сучасний дослідник Дуглас Лінд відзначає, 

що ідеї вільного вчення про право мали віднос-

ний успіх: дискредитували пандектизм, знайшли 

практичне втілення. Наприклад, приписом роз-

ділу першого Цивільного кодексу Швейцарії, 

судді уповноважуються вирішувати деякі справи 

«відповідно до норм, які б суддя прийняв, якби 

був законодавцем». Разом з тим, Лінд вважає, що 

ідеї вчення про підхід до прийняття рішення су-

ддями не здобули підтримки. Причинами є дві 

крайнощі вільного правознавства: невизначе-

ність й абсолютизм. Якщо Фукс і Гмелін вва-

жали що все право є «невизначеним», то Ерліх 

і Жені, прагнучи усунути невизначеність, врешті 

решт не спромоглися довести «вільності» й не-

обмеженості правосуддя. 

Вольфганг Фрідман вказує на «три головні 

слабкості» доробку Ерліха, і пов’язує їх з праг-

ненням мінімізувати правотворчу роль держави 

[113, с. 252].  

По-перше, Ерліх не дає чіткого критерію роз-

межування правових й інших соціальних норм. 

Незважаючи на історичний і соціальний факт їх 

співіснування, взаємозмінності, такий критерій 

потрібен. І дійсно, у праці «Живе право» (1911) 

читаємо:: «чи в таких випадках [при збиранні 

даних] йдеться про право, чи про звичай, це тре-

ба залишити на вирішенням тим, хто проявляє 

більший інтерес до безплідної термінології» [45-

iii, c. 5]. Отож, соціологія права Ерліха перебуває 

на межі з загальною соціологією. 

По-друге, Ерліх не розрізняє звичай як «дже-

рело» і як тип права. Якщо в обох значеннях зви-

чай домінує у примітивному праві та сучасному 

міжнародному праві, то в сучасному суспільстві 

істотним є лише значення звичаю як джерела. 

Сучасне суспільство потребує чіткого права за-

конодавця. Останнє завжди, різною щоправда 

мірою, залежатиме від фактів права, проте його 

чинність як права не випливає з фактичного його 

дотримання. Усі праці Ерліха, вважає Фрідман, 

пронизані цим нерозумінням. 
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По-третє, Ерліх не послідовний у власній ло-

гіці розмежування специфічних правових норм 

держави і правових норм, у яких існуючі соціа-

льні факти лише доповнені санкціями держави. 

Перші охороняють специфічні інтереси держави, 

наприклад, конституційний лад, збройні сили, 

фінансові та адміністративні установи. Й, очеви-

дно, тим більше сьогодні, що такі інтереси дер-

жави, а відтак й питома вага відповідних право-

вих норм, кількісно й за обсягом правового регу-

лювання, збільшуватиметься. Мірою того, як со-

ціальні умови потребують зростаючого держав-

ного контролю, держава розширює сфери своїх 

інтересів. Внаслідок цього звичай поступається 

спеціально (принагідно) створеному праву, пе-

редусім законам і постановам. Разом з тим, пра-

во, яке твориться центральною владою так само 

часто формує соціальні звички, як і саме себе. 

Фрідман критикує й дослідницький акцент 

Ерліха. Він звертає увагу на істотну видозміну 

соціальних звичок людей після розладу норма-

льного життя в СРСР*, системи освіти в період 

націонал-соціалізму, нових відносин роботодав-

ців і працівників, сформованих фашистським 

законодавством. Замість того, щоб досліджувати 

подібні до зазначених зміни відношень держав-

них норм примусу і соціальних «фактів права», 

Ерліх, вважає Фрідман, надмірно зосереджується 

на одному аспекті, розглядаючи його історично, 

радше ніж аналізуючи актуальний стан суспільс-

тва. Хоча Ерліх історично не застав часів фаши-

зму, відзначимо плідність цієї зауваги Фрідмана. 

Фрідман конкретизує деякі можливі наслідки 

застосування постулатів вчення про вільне пра-

во. Останнє, відзначає він,  
  

«відкидає юридичну логіку як фікцію та ілю-

зію, проте не зупиняється на аналізі правового 

процесу як правової дійсності. Воно має власну 

ідеологію: творчий правник, вільний та 

незв’язаний «параграфним правом», знаходить 

право згідно зі справедливістю. Кілька представ-

ників цього радикального руху навіть закликали 

до того, щоб надати судді повну свободу. Проте 

                                      
* До речі, Ерліх критикував більшовизм як рух, який 

суперечить внутрішньому порядку суспільства, разом 
з тим, інші автори, як наприклад, М. С. Тімашев, вка-
зують на те, що життя довело помилковість поглядів 
Ерліха. У відомій праці Тімашева «Що таке соціологія 
права?” (1937), він відзначає: «недавні події довели 
помилковість кардинальної аксіоми Ерліха: в комуніс-
тичному суспільстві контракти й договори спадку-
вання не відносяться до засадничих соцільних інсти-
тутів і змінюються на інші”. Timasheff N. S. What is 
“Sociology of Law”? // The American Journal of Sociolo-
gy. – 1937. – Vol. 43 (2). – P. 228. 

вони ж хочуть, щоб суддя змінював право (ма-

ючи на увазі передусім законодавство, яке є голо-

вним джерелом права у континентальній системі) 

у тій частині, де буква закону не відповідатиме 

вимогам справедливості. Таким чином вони тео-

ретично стали передвісниками того, що стало ре-

альністю у судочинстві фашизму. Як практика 

німецьких судів в часи цього режиму, яка поля-

гала в ігноруванні конкретних і сумнівних поло-

жень закону, коли ті не відповідали принципам 

націонал-соціалізму, так і повноваження суддів, 

за законом 1935 року, за яким ті уповноважені 

накладати покарання, незважаючи на відсутність 

відповідного положення, у випадках, коли це ві-

дповідає «здоровому інстинкту народу», є імо-

вірними неочікуваними наслідками застосування 

постулатів вчення про вільне право» [113, с. 343].  
 

Не менш жорстко критикує погляди вчення 

про вільне право, а точніше, його можливі нас-

лідки, Г. Канторович:  
 

«[щ]е один приклад неправильного вживання 

терміна «право» (що було б більш небезпечним, 

якби не було, на щастя, менш популярним) – 

вважати правом не сукупністю норм, а масою 

реальних фактів, наприклад, поведінки суддів. 

«Колишню поведінку суддів можна описати, 

даючи певні узагальнення, які ми називаємо 

правилами й принципами права» [Канторович 

цитує Дж. В. Бінгема з праці «Що таке право» 

(1912)]. Цей погляд екстремістів американсь-

кого «реалізму» спричинив би до винищення 

правознавства в тому вигляді, в якому ми його 

знаємо на сьогодні в кожній країні. Донині діє 

засадниче припущення про відому різницю між 

правовими і не правомірними діями суб’єкта, 

правомірними чи неправомірними рішеннями 

судів. Але неправомірні дії та рішення є такими 

ж «реальним», як і правомірні дії суб’єкта рі-

шення, й їх неможливо відрізнити, окрім як че-

рез застосування до них норм права, які відтак 

мають бути чимось іншим. Максиму «сила – це 

правда» (might is right) краще полишити німець-

кій Realpolitik. Цим ми також позбавляємося 

й ще більш радикальних спроб Карла Шмітта, 

найбільшого конституційного авторитета тре-

тього рейху, замінити «лібералістичний» дуалізм 

правил і фактів «живою» єдністю права і «конк-

ретного порядку» (konkrete Ordnung). Його «по-

рядки» є нічим іншим, як сукупністю соціально 

зв’язаних правових прав в їхньому дійсному за-

стосуванні в конкретний  момент. (Для того, 

щоб зрозуміти цю колись загальноприйняту ні-

мецькими вчителями права доктрину, серед 

яких Шмітт був офіційно призначеним фюре-

ром, слід нагадати, що в німецькій мові словом 

Recht позначають і право, і закон.) Права, втім, 

не можуть займати місце норм права, оскільки 
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вони їх передбачають. Подібний критицизм сто-

сується й нині неіснуючої екстремістської авст-

рійської школи правових соціологів, які опису-

ють право як змішану сукупність правил і соціа-

льних умов, й поодиноких авторів, які вважать 

право психологічним феноменом. Усі ці спроби 

– випадки повернення до докритичного натура-

лізму ХVII ст., якими б сучасними вони не пред-

ставлялися» [122, c. 19]. 
 

Жорстким був і висновок радянського право-

знавства:  
 

«‘історичною заслугою’ Ерліха та [австрійсь-

кого соціолога] Реннера є й те, що вони, пого-

джуючись з ідеєю ‘соціальної функції’ права 

французького синдикаліста Леона Дюгі, сприяли 

певною мірою формуванню фашистської «право-

вої теорії» в Німеччині» [88, с. 150].  
  

Черговий раз переконуємося, що свободою, 

як і хорошими ідеями, чи грошима, можна кори-

стуватися як заради блага, так і заради зла. 

Актуальність інших ідей, наукової спад-

щини Ерліха. Звичайно ж, неможливо оцінити 

й викласти увесь науковий спадок Ерліха в ме-

жах невеликого нарису. Разом з тим, хотілося б 

окреслити й кілька інших цікавих й актуальних 

питань і тем, вартих додаткового дослідження.  

1. Перегляд доробку Ерліха. Чи дійсно Ерліх 

«заперечував базовий принцип сучасної йому 

правової теорії про те, що держава є джерелом 

права» [89, c. 39], «стверджував, що право коре-

ниться не в законах, а в самому суспільстві» 

[198, с. 261], «що оскільки ... позитивне право не 

відбиває у своєму змісті всієї багатогранності 

життя, [він вважав, що] воно є мертвим» [83, с. 

429]? Який зв’язок доробку Ерліха й інших соці-

ологічних і етнографічних досліджень на тере-

нах нинішньої України того часу, зокрема вже 

згадуваної Комісії для виучування звичаєвого 

права України Всеукраїнської Академії наук*? Ці 

питання ще потребують відповіді. 

                                      
* Це питання варте детальнішого розгляду. Вже згадувала-

ся видана українською мовою 1911 стаття Ерліха «Про живе 
право”, яка констатує «присутність” ідей Ерліха в тодішній 
українській правовій думці. Серед «послідовних прихильни-
ків і пропагандистів” теорії «живого права” згадується 

український правознавець Є. І. Кельман. Він – автор 

праці «Вільне право” (1915), з 1922 року – нештатний 
співробітник Комісії для виучування звичаєвого права 
України ВУАН, секретар наукового товариства «Право 
і життя” (Усенко І. Б. Кельман Євген Ісакович // Юриди-

чна енциклопедія. – Т. 3. – К., 2001. – С. 79). 

Комісія для виучування звичаєвого права України – 
наукова установа ВУАН, яка діяла в 1918-1934 рр. 
Члени Комісії підготували близько 150 наукових 

Видається, що вивчення оригінальних праць 

Ерліха з ідеологічно-нейтральних позицій сприя-

тиме кращому розумінню нюансів положень, 

ідей Ерліха, а відтак і, можливих на їх основі, 

підходів до вирішення актуальних науково-прак-

тичних питань.  

2. Роль Ерліха як оригінального мислителя, 

соціолога права. Наукознавчо слід з’ясувати роль 

Ерліха у заснуванні, становленні соціології пра-

ва. Примітно, що одні називають його засно-

вником соціології права (М. Ребіндер, щоправда, 

уточнює, – засновником німецькомовної соціоло-

гії права, Т. Райзер, В. П. Марчук, С. В. Савчук), 

тоді як інші навіть не згадують його в своїх, не 

менш авторитетних, оглядах історії соціології 

права (M. П. Баумгартнер). 

3. Ефективність закону і праксеологія права 

як соціальна інженерія. Цікавими є Ерліхівські 

думки як основа критичної оцінки сьогодніш-

                                                             
праць, присвячених переважно аналізові ролі звичає-
вого права на різних історичних етапах розвитку Ук-
раїни та впливу звичаїв правового характеру на пра-
вові стосунки в перші пореволюційні роки (особливо 
в сільській місцевості). Праці, видані Комісією, міс-
тять багатий фактичний матеріал, відбивають прита-
манні початку ХХ ст. погляди на звичаєве право. З-
поміж праць інтерес становлять «Три ступені право-
утворення” А. Е. Кристера, «Спроба Кодифікації зви-
чаєвого права на Україні” В. А. Камінського, «Репре-
зентативна метода та студії над звичаєвим правом” 
Б. О. Язловського, «Вплив звичаю на судову практи-
ку” Є М. Єзерського,  «Правоутворення без законода-
вця. Частина перша. Звичаєве право. О. С. Доброва, 
«Революційне радянське звичаєве право” О. О. Мали-
новського, «Звичаєве право Литовсько-Руської держа-
ви на початку ХVI ст.” (Усенко І. Б. Комісія для виу-
чування звичаєвого права України ВУАН // Юридична 

енциклопедія. – Т. 3. – К., 2001. – С. 172-174.; Дет. 
див.: Усенко І. Б. Юридична академічна наука у 1918-

1941 роках // Академічна юридична думка. – К., 1998. 

– С. 15-53). 
Крім того, слід відзначити, що дослідження звичає-

вого чи народного, як його теж тоді називали, права 
займало чільне місце у дослідження вітчизняної науки 

кінця ХІХ – поч. ХХ ст. Про це свідчить й доробок: 
«О. Ф. Кістяківський у 1874 році опублікував перший 
варіант авторської програми для збирання і вивчення 
юридичних звичаїв і народних поглядів на звичаєве 

право” (Там само. – С. 32). «Усього з проблем україн-
ського (малоросійського, західноруського) звичаєвого 
права лише у перших двох випусках відомого бібліог-
рафічного покажчика Є. І. Якушкіна (що охоплювали 
літературу до 1889 р. включно), ..., названо понад 400 
праць. За своєю тематикою це переважно досліджен-
ня, присвячені козацький правовим звичаям, практиці 
копних та інших селянських судів, питанням родинно-
шлюбних, земельних і спадкових відносин в українсь-

кій громаді тощо” (Там само. – С.  33). 
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нього стану законотворення і реалізації закону. 

«Закон не достатньо схвалити; він ще має мати 

здатність бути впровадженим», – писав Ерліх 

у «Соціології права». Соціологія права Ерліха 

доводить утопічність суто раціоналістичних кон-

цепцій права, котрі видають бажане за дійсне. 

Соціальний устрій суспільства є, якщо не вирі-

шальним, то одним із визначальних чинників як 

ефективності права, так і конструювання будь-

якої реалістичної концепції права. Ті, хто це за-

перечуватиме, займаються, як мінімум, написан-

ням фантазій на обрані теми, а як максимум, 

прагненням втілити в життя небезпечні ідеї. 

Останні події в Україні, пов’язані з «помаран-

чевою революцією», дають підстави говорити 

про зростаюче значення суспільства та правосу-

ддя [168] в Україні. Видається (звичайно ж, це, 

предмет окремого дослідження), що положення 

статті 10 Конституції України про державну мо-

ву стали виконуватися «більш ефективно» не так 

у силу дії самої статті чи рішення Конститу-

ційного Суду України в справі про державну мо-

ву [167], як у силу зростаючого інтересу до укра-

їнської мови на тлі нещодавнього «націона-

льного пробудження». 

Незнання реальності (життєвості) «організа-

ційних форм» суспільства може в процесі зако-

нотворення з одного боку привести до їх руйну-

вання, з іншого – нав’язувань оманливих, хоча 

й кон’юнктурно привабливих ідей про те, що для 

вирішення соціальних проблем достатньо схва-

лити необхідне законодавство.  

4. Засади винесення судових рішень, розсуд 

судді, участь народу в здійсненні правосуддя 

в Україні. У світлі зазначених тем, мовою Ерліха, 

можна поставити кілька теоретико-практичних пи-

тань. Стаття 213 ЦКП України передбачає, що 

«[р]ішення суду повинно бути законним і обґру-

нтованим». Разом з тим, вважається, що «[з]акон-

ним є рішення, яким суд, виконавши  всі вимоги 

цивільного судочинства, вирішив справу згідно 

із законом» 

Що розуміється під терміном «закон»? Чи 

означає це, що суд не вправі вирішувати справу 

згідно з іншими джерелами права?  

Законом України «Про судоустрій» передба-

чається, що «[с]уддям забезпечується свобода 

неупередженого вирішення судових справ відпо-

відно до їх внутрішнього переконання, що ґрун-

тується на вимогах закону» (п. 6 статті 14) (по-

рів. зі статтею 62 колишнього ЦПК*). Що озна-

чає «свобода неупередженого вирішення судових 

справ»? Де межі цієї «свободи»? Чи стосуються 

слова «що ґрунтується на вимогах закону» слів 

«внутрішнього переконання» чи слова «сво-

боди»? І що, якщо «вимоги закону» суперечать 

поняттю судді про те, що означає «бути справед-

ливим»? (стаття 10 Закону України «Про статус 

суддів» (1992, зі змінами і доповненнями) зо-

бов’язує «вперше призначеного суддю» прийн-

яти присягу такого змісту: «Урочисто присягаю 

чесно і сумлінно виконувати обов'язки судді, 

здійснювати правосуддя, підкоряючись тільки 

закону, бути об'єктивним і справедливим».) Чи 

означатиме це, що суддя, за «порушення законо-

давства при розгляді судових справ» буде «ли-

ше» притягнутий до дисциплінарної відпові-

дальності (стаття 31 Закону України «Про статус 

суддів»), а за порушення присяги (тобто за те, що 

не «буде справедливим») буде «звільнен[им] 

з посади» (стаття 15 Закону України «Про статус 

суддів»)? 

Чим повинен керуватися «[н]арод [,який] без-

посередньо бере участь у здійсненні правосуддя 

через народних засідателів і присяжних» (п. 

3 статті 5 Закону України «Про судоустрій Укра-

їни»)? Чи означає положення про те, що 

«[н]ародні засідателі під час здійснення правосу-

ддя користуються усіма правами судді» (п. 2 ст. 

65 Закону України «Про судоустрій України»), 

а не обов’язками, що вони (народні засідателі) 

можуть керуватися й іншими джерелами права 

при вирішенні судових справ? Як розуміти залу-

чення «народу до участі у здійсненні правосу-

ддя» – як прагнення зробити суд більш «соціаль-

ним», а чи соціум – більш «судово-свідомим»? 

5. Юридична освіта, її зміст. Доречними, ак-

туальними  видаються погляди Ерліха на зміст 

юридичної освіти. Ерліх, як досвідчений дослід-

ник, викладач, університетський функціонер, мав 

неабиякий освітній та академічний досвід. Ви-

ступав за розширення змісту юридичної освіти. 

Зокрема 1912 р. на засіданні Конгресу німецьких 

юристів він представив доповідь, в якій обґрунту-

вав необхідність звернення більшої уваги до ви-

вчення майбутніми юристами психологічних, еко-

                                      
* «Суд оцінює  докази  за  своїм  внутрішнім  пере-

конанням,  що грунтується  на  всебічному,  повному  

і об'єктивному  розгляді в судовому засіданні всіх об-

ставин справи в їх сукупності, керуючись законом” 

(стаття  62 ЦПК України 1963 р.). 
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номічних і соціологічних питань права [50]. Сього-

дні його тоді революційні ідеї стали реальністю. 

Ерліх вказував і на те, що юридична освіта 

повинна «навчати» не лише законодавства, а й 

права в дійсності. Відтак прихід випускника на 

практичну роботу не супроводжуватиметься 

«переучуванням» згідно з тим, як «все є наспра-

вді». Майбутні юристи, можемо сказати, тлума-

чачи Ерліха, не повинні перетворюватися у «док-

тринальні автомати», а радше – ставати свідо-

мими й конструктивними учасниками соціаль-

ного життя, навіть «соціальними інженерами». 

6. Інша актуальна тематика. Можлива пос-

тановка й розгляд в контексті Ерліхівських ду-

мок інших актуальних проблем, як наприклад. 

Чи не є рецепція, адаптація, апроксимація украї-

нського і «європейського права» соціальною 

проблемою? Де з соціологічно-правової точки 

зору пролягає межа між реальним і чинним та 

належним, і яка при цьому роль права? Яка при 

цьому роль в сучасному суспільстві «інфраправа» 

[176], що є соціальним інститутом, який має не ли-

ше позитивні для суспільства функції, а й, значною 

мірою, функції негативні (дисфункції)? 

Одна справа – правознавче вивчення соціаль-

них явищ як факту, наприклад, хабарництва, «по-

нять» злочинного світу в Україні, відносини сто-

совно яких – соціальна реальність, й інша – ви-

знання і санкціонування цих норм. (Краще розу-

міння соціальних явищ сприяє кращому розу-

мінню шляхів використання закону як інструме-

нта соціальної регуляції й контролю. Це водно-

час сприятиме трансформації існуючих соціаль-

них відносин і норм у такі, які представляють 

кращі якості людини та суспільства.)  

Деякі висновки. Ерліх як науковець розпочав 

як історик (римського) права, продовжив як со-

ціолог (розробивши соціологію права) і завер-

шив як філософ права. Розглядаючи право як 

«живий» феномен, норми права, як «живу» енер-

гію, він виявив й емпірично конкретизував його 

глибокий зв’язок з багатогранним, структурно 

різноманітним суспільством. Не відкидаючи ролі 

держави в правотворчості, Ерліх разом з тим ак-

центував увагу на необхідності вивчення «жи-

вого права, як внутрішнього порядку людських 

спільнот». Він переконливо показав, що існує не 

лише державний, але й соціальний примус «пра-

ва». Ерліх чесно визнав, що судді застосовують 

не лише існуючі норми законодавства, але й, у 

силу прогалин в останньому, займаються «право-

знаходженням». Замість того, щоб закрити очі на 

існуючу проблему, він натомість запропонував її 

наукове обґрунтування та розробку. Судді в Ер-

ліха – це не «судді сваволі», чи «судді пануючого 

режиму» (що в принципі можливе також), зате 

«судді в кращому розумінні слова». Судді – це 

досвідчені юристи, зайняті не тільки застосуван-

ням законодавства, але й спостереженням за со-

ціальним життям, й часом творенням права, 

оскільки вони його найкраще знають і відно-

сяться (мають відноситися) до нього як до кра-

щого творіння соціуму. Сьогодні вже не вида-

ється дивним, що «народ безпосередньо бере уч-

асть у здійсненні правосуддя через народних за-

сідателів і присяжних», а саме це, мабуть, і є 

проявом донесення соціальності права, адже са-

ме вони, звичайно ж в ідеалі, сприяють судді 

в «правознаходженні». Суддя сьогодні вже «не 

один» у своєму правознаходженні. І лише врахо-

вуючи цю соціальність права, й може судове рі-

шення вважатися таким, наприклад у випадку 

нашої країни, що винесене «іменем (народу) Ук-

раїни», й бути обов’язковим до виконання на 

всій території України. 

До вивчення наукової спадщини Ерліха нас 

зобов’язує не тільки й не стільки спільна геогра-

фія, скільки його правознавчі здобутки. Актуа-

льність його ідей, цінність часто суперечливих 

спостережень і міркувань, думок для сучасного 

українського правознавства полягає у їхній здат-

ності сприяти плюралізації й конкретизації пра-

ворозуміння, критично-конструктивному підходу 

до вирішення актуальних проблем суспільство-, 

право-, державотворенню в Україні. Відзнача-

ючи цінність самої можливості, подарованої 

епохою, «переглянути» й «повернути» Ерліха 

у нинішній правознавчий дискурс, зробімо це 

мудро, вдумливо й далекоглядно. 
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ЕВГЕНИЙ  ЭРЛИХ:  ЖИЗНЬ  И  ПРАВОВЕДЧЕСКОЕ  НАСЛЕДИЕ 

(АКТУАЛЬНЫЙ  НАУКОВЕДЧЕСКИЙ  ОЧЕРК) 

 

В очерке даётся краткая биографическая справка и рассматриваются некоторые аспекты наследия 

Евгения Эрлиха (1862-1922). В частности анализируются методологические основания его взглядов, 

социологическое понимание права, государства и общества, даётся критика учения о «свободном 

праве» и взглядов Эрлиха другими учёными. Актуализируются некоторые воззрения учёного, его 

учения о «живом праве» в современном контексте. Прилагается библиография трудов Евгения Эр-

лиха и других работ на темы, затронутые в очерке. 

 

V. S. Bihun  

EUGEN  EHRLICH:  HIS  LIFE  AND  LEGACY  IN  THE  LEGAL  SCIENCE 

(A  CONTEMPORARY   SCIENTIFIC  REVIEW) 

The article reviews biography and some aspects of the scientific legacy of Eugen Ehrlich (1862-1922). It 

outlines the methodological foundations of his views, sociological understanding of law, state, and society. 

Some critic of the “free movement of law” as well as Ehrlich’s related views also presented. Selected 

thoughts of the scholar, also related to those on “living law”, are considered in the contemporary context. 

A bibliography of Ehrlich’s publications and related works of other authors are listed.  
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ЄВГЕН  ЕРЛІХ: ДЕЯКІ  СТОРІНКИ  З  ОСТАННІХ  РОКІВ 

ЖИТТЯ  ТА  ТВОРЧОСТІ * 
 

Як відомо, соціологія права як всеохоплююча 

соціологічна теорія права й відтак самостійна 

правознавча дисципліна, виникла в багатонаціо-

нальній Австрійській імперії, а саме в такому її 

куточку на межі ХХ ст. як Буковина [6, c. 327-

344] (нині поділеній кордоном двох держав на 

румунську й українську частини). Тодішні куль-

турно розмаїті суспільні відносини тієї місцево-

сті багато в чому подібні на відносини сучасного 

світу епохи глобалізації, світу, що водночас ґру-

нтується на засадах субсидіарності суспільного 

ладу. Євген Ерліх є ключовою постаттю, з якою 

пов’язується виникнення соціології права як но-

вої дисципліни. В останні роки життя, він, як 

                                      
 * Переклад з німецької В. С. Бігуна за: Rehbinder 

Manfred. Aus den letzen Jahren im Leben und Schaffen 

von Eugen Ehrlich // Jus humanum. Grundlagen des 

Rechts und Strafrecht. Festschrift für Ernst-Joachim Lam-

pe zum 70. Geburstag / Hrsg. von Dieter Dцlling. – Ber-

lin: Duncker & Humblot, 2003. – S. 199-210. 

і багато визначних вчених-юристів своєї доби, 

опинився в небезпечному для свого професій-

ного статусу положенні, спричиненого наслід-

ками радикальних суспільних зміна. Внаслідок 

програної Першої світової війни Австро-угор-

ська імперія розпалася, й в 1918 р. до королівсь-

кої Румунії відійшла Буковина. Ерліх втрачає 

місце роботи – кафедру римського права в німе-

цькомовному Чернівецькому університеті імені 

Франца Йозефа. Не зважаючи на значні зусилля 

(прийняття румунського громадянства, публічні 

виступи, публікації й використання численних 

особистих зв’язків), Ерліху таки не вдалося за-

ново працевлаштуватися, і він, втративши здо-

ров’я внаслідок хворобу цукрового діабету, по-

мирає 2 травня 1922 р. у Відні в купецькому 

шпиталі [5, c. 28]. 

Як свідчать повідомлення щоденної місцевої 

преси Ерліх був добре відомий не лише у вузь-

кому професійному колі, але й широкій громад-

ськості Буковини. Нами вже передруковано роз-

шукані раніше два детальні некрологи, почат-

ково опубліковані в “Альґемайне черновітцер 

цайтунг” [6, с. 232 і далі]. Проведені згодом 

в обласному архіві Чернівців тривалі дослі-

дження дозволили віднайти ще два некрологи, 

опубліковані в “Черновітцер морґенблат” в субо-

ту 13 травня 1922 р. (с. 2) та в неділю 14 травня 

1922 р. (с. 1). У них міститься ряд раніше мало-

відомих або доповнюючих попередні дослі-

дження фактів. Вони зокрема засвідчують високу 

оцінку особи Ерліха, як “земляка та вченого”, 

а також нападки проти нього з боку не згадува-

них в деталях осіб. Останні прагнули відсторо-

нити Ерліха від чернівецької Альма-матер, не 

зважаючи на те, що на посаду завідувача універ-

ситетською кафедрою його було призначено са-

мим Королем. Зважаючи на вищезазначене, пе-

рший некролог доречно відтворити дослівно. 

  

І. Буковина періоду Австрійської імперії 

 

Розпочнемо, правда, з передруку доречного 

додатку до некрологу, опублікованого під заго-

ловком “Автобіографія”: 
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“Завдячуючи люб’язності одного із учнів 

покійного [І], маємо можливість надрукувати 

автобіографію, власноручно підписану проф. 

Ерліхом 1908 р. У ній відзначається: 

Я народився 14 вересня 1862 р. у Чернівцях 

на Буковині [ІІ]. Мій батько 1865 р. став адво-

катом у Самборі, в Галичині, де на той час ще 

діяв numerus clausus [ІІІ]. Там пройшло моє ди-

тинство [IV]. Після смерті батька ми переїхали 

до Відня. У Відні я також відвідував уні-

верситет [V], здобув ступінь доктора і 1894 р. – 

звання приват-доцента. 1896 р. мене було за-

прошено на посаду позаштатного професора 

римського права до Чернівців, 1900 р. – затвер-

джено штатним професором. 1906-1907 я був 

ректором Чернівецького університету. 

З своїх праць [VI] відзначу: Про прогалини 

в праві (Über die Lücken im Rechte) (в Юрістіше 

блеттер, 1888), Мовчазне волевиявлення (Die stil-

lschweigende Willenserklarüng) (Берлін), Обов’яз-

кове та необов’язкове право в Цивільному уло-

женні Німецької імперії (Das zwinginde und 

nicht zwinginde Recht im bürgerlichen Gesetzge-

buch für das deutsche Reich) (Йєна), До питання 

про теорію джерел права, частина перша: Jus 

civile, Jus publicum, Jus privatum (Beitrдge zur 

Theorie der Rechtsquellen, Erster Teil: Das Jus 

civile, Jus publicum, Jus privatum) (Берлін), Ві-

льне правознаходження і вільне правознавство 

(Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissen-

schaft), доповідь, виголошена на засіданні 

Юридичного товариства у Відні 4 березня 1903 

р. (Лейпциг, 1903), Факти звичаєвого права 

(Tatsachen des Gewohnheitsrechtes), інавгура-

ційна промова, виголошена 2 грудня 1906 р., 

Соціологія та юриспруденція (Soziologie und 

Jurisprudenz), опублікована в гарденсівському 

“Zukunft” 1905 р. та (в кращій, не скороченій 

редакції) в Остеррайхішен ріхтерцайтунг 1906 

р., Антон Менґер (Anton Menger), опублікована 

в “Сюддойчен монатсгефтен”, у вересні 1906 р. 

Згодом вийде з друку Правоздатність (в рамках 

збірки Право (Das Recht), яка видається за ре-

дакцією Франца Коблера у видавництві Путка-

ммера та Мюлбрехта). 

Перед громадськістю виступав всього од-

ного разу, а саме коли йшлося про необхідність 

запровадження заборони або ж істотних обме-

жень діяльності біржових третейських судів 

згідно з новим Цивільним процесуальним коде-

ксом. Тоді двічі я виступав у Товаристві авст-

рійських економістів, й виступи згодом було 

опубліковано у “Ноєн ревю”. Думаю, що моїм 

тодішнім виступам можна принаймні почасти 

завдячувати тому, що щонайменше вдалося 

уникнути найгірших пороків біржових третей-

ських судів [VII]. Висвітлення питання про бо-

ротьбу за вільне правознаходження привернуло 

до моєї діяльності певну увагу. Цим питанням я 

займаюся ще починаючи з опублікованих 1888 

р. статей про прогалини в праві, а згодом допо-

відей про вільне правознаходження і вільне 

правознавство, однак й більшість інших робіт 

тією чи іншою мірою пов’язані з цією темою. 

Мною також було введено в обіг нині поши-

рене найменування “вільне правознаходження” 

(у вище згаданих доповідях) [VIII]. Також 

мною було прикладено значних зусиль для ви-

користання народногосподарського та соціа-

льно-політичного досвіду в сферах історії та 

догматики права, й задля розвитку історії права 

на порівняльно-правових засадах.” 

 

 [I] В даному випадку з великою долею ймо-

вірності йдеться про професора, доктора Іона 

Лунґулека, наступника Ерліха на посаді завіду-

вача кафедри римського права в Чернівцях. 

Професор Лунґулек, разом з віденським адвока-

том доктором Францом Коблером за заповітом 

Ерліха, одержав “літературний спадок разом із 

авторськими правами”, а згодом і “нікчемні реш-

тки” його бібліотеки [6, c. 334 і далі]. 

 [II] У метричній книзі синагоги, яка зараз 

зберігається в органі реєстрації актів громадян-

ського стану в Чернівцях, датою 20.09.1862 р. 

було зроблено запис про народження 14.09.1862 

р. сина на ім’я Еліас (Elias) доктора прав Симо-

на Ерліха і його дружини Елеонори, дівоче ім’я 

Доненфельд (Donnenfeld). Адреса: будинок № 427 

(вулиці не вказано , що свідчить  про те,  що  він 
 

 
Будинок на Stein Gasse 28,  

де  жив і працював Є. Ерліх  
(нинішня вул. Переяслівська, 34)  

 

знаходився на окраїні міста). Свідками (хре-

щеними батьками) вказані Обст та П. Вінцігер. 

Згодом зроблено запис про дату народження 

10 червня 1867 р. брата Освальда Ерліха, зі 

згадуванням будинку під тим самим номером. 

Якщо дату року прийняття батька до адвока-

тури вказано вірно, то або мати Ерліха на мо-
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мент народження повернулася до рідного міс-

та Чернівців, або ж батько проживав сам за 

місцем роботи в Самборі – нині це українське 

місто Самбір, розташоване приблизно за 320 

км від Чернівців. 

[III] Про систему numerus clausus, тобто кі-

лькісне обмеження в прийнятті до адвокатури, 

Ерліх висловився більш повно в зв’язку з “пе-

ревиробництвом” юристів і філософів Черні-

вецьким університетом. “Кількість юристів і фі-

лософів в університеті зростає з року в рік, хо-

ча держустанови переповнені. Співвідношення 

кількості адвокатів до кількості населення 

в Чернівцях більше, ніж у Відні, де розташовано 

всі центральні державні установи, банки, тра-

нспортні контори та велика індустрія. Крім 

цього, в таких вузлових пунктах міжнародного 

сполучення як Вижниця (Wiznitz, Sereth, 

Radautz) тощо постійно проживають п’ять-

шість адвокатів. Кілька років тому адвокати 

в Чернівцях вирішили запровадити numerus 

clausus з метою планового відбору до адвока-

тури: цей сумнівний захід свідчить сам про 

себе... Вину за цей надзвичайно нездоровий 

стан несе саме існування університету”, – го-

вориться у відповіді Ерліха на запит щодо за-

криття Чернівецького університету, опублі-

кованій в “Буковінер ботен” № 16 в 24 щоріч-

нику 1917 р. (Додаток до празької газети “Бо-

гемія” № 22 в 24 щорічнику 1917, с. 13(14) [порі-

вняйте з посиланням в 6, с. 335-336]. 

[IV] Ерліх відвідував у Самборі (за 70 км 

від головного галицького міста Лемберґ, нині 

українського Львову) місцеву, тоді польсько-

мовну, публічну гуманітарну гімназію, засно-

вану єзуїтами в 1680 р. Щорічники цієї шано-

ваної гімназії, в якій поряд з іншими мовами 

викладалася й німецька, знаходяться нині 

у Центральному державному історичному ар-

хіві України у м. Львові. Ерліх постійно згаду-

ється у них як учень, що за успішністю вхо-

дить до кращої третини класу. 

[V] Ерліх імматрикулюється у Відні на вес-

няний семестр 1881/82 року, відразу на 5 се-

местр з такими даними: Еліас Ерліх із Сам-

бору (Галичина), ізраїльтянин, батько: адвокат 

доктор Симон Ерліх, рідна мова польська, пе-

ревівся з Львівського університету. Також в уні-

верситетському архіві віднайдено такі дані: на-

вчання завершено 31 липня 1883 р., промоцію 

на ступінь доктора юриспруденції одержано 8 

квітня 1886 р. Лише в документах про промо-

цію він згадується як Євген (Еліас) Ерліх, ка-

толик, син вдови адвоката Елеонори Ерліх 

[5, c. 14]. Стосовно навчання Ерліха у Львові, 

то є дані про його запис в університеті впро-

довж літнього семестру 1881 року (адреса 

у Львові: вул. Сикстуська (Sykstuska), нині 

вул. Дорошенко, 35. Відсутні були в архіві 

у Львові університетські метрики за зимовий 

1880/81 р. та літній 1880 семестри, оскільки 

вони на даний час позичені до Польщі. Нато-

мість наявний університетський реєстр за зи-

мовий семестр 1879/80 р., але в ньому Ерліх не 

вказаний. Відтак залишається відкритим пи-

тання про те, в якому університеті Ерліх почав 

одержувати юридичну освіту. Про одержання 

ним академічної освіти мною вже було опублі-

ковано матеріали [6, с. 14 і далі; 6, с. 330 і далі]. 

[VI] Дивіться чисельну (однак все ще не по-

вну) бібліографію [6, с. 143-147]. 

[VII] Див.: Die Bürsenschiedsgerichte // Neue 

Revue VI 1 (1895), S. 262-269, 305-310. Був 

і другий “виступ перед громадськістю”, який 

Ерліх не згадує, оскільки він був менш успіш-

ним. Йдеться про його завзяту боротьбу проти 

алкоголізму юридичними засобами. Перебу-

ваючи на посаді ректора (ректор був за поса-

дою депутатом Буковинського ландагу), Ерліх 

взявся розробити для місцевого парламенту 

проект нового закону про роздрібну торгівлю 

вина та пива. Метою законопроекту був конт-

роль за розливною та дрібною торгівлею алко-

гольними напоями, запровадження “нового 

режиму роздрібної торгівлі вина та пива”. Під-

готовлений Ерліхом проект, 13 параграфів 

якого було опубліковано у “Черновітцер аль-

ґемайне цайтунг” у вівторок 22 жовтня 1907 р. 

(с. 4), було внесено до ландтагу, але відхилено 

через його “радикалізм”, хоча й з визнанням 

того, що проект було схвально зустрінуто про-

тивниками алкоголю (“Черновітцер альґе-

майне цайтунг”, 24 грудня 1907 р., с. 3 і далі). 

До речі, щоденна преса повідомляла не лише 

про публічні фахові виступи Ерліха. Він також 

часто висловлювався з приводу актуальних 

загально значимих питань, переважно пов’яза-

них з культурою. 

[VIII] У новій історії методології права все 

ще панує думка про те, що Герман Канторо-

вич, який опублікував під псевдонімом Ґнеус 

Флавіус програмну роботу “Боротьба за право-

знавство” (1906), є засновником вчення про 

вільне право; це уявлення ґрунтується на при-

пущенні про те, що ця праця спричинила бі-

льшу дискусію, ніж програмна праця Ерліха, 
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що побачила світ дещо раніше (1903). Таке 

уявлення слід більше не поширювати. Коли 

Теодор Кіп на час вступу в силу Цивільного 

кодексу видав нову допрацьовану редакцію 

впливового посібника пандектного права Бер-

нхарда Віндшайда (Windscheid) (8-е вид., 

1900), він категорично відмежувався від пози-

ції Віндшайда в питанні про прогалини пра-

вопорядку*, при цьому посилаючись на статтю 

Ерліха, опубліковану ще 1888 р. [2, c. 80-169], 

у якій вперше було розвинуто вчення про ві-

льне право (Windscheid / Kip, S. 92, Fn.1b). 

Отож, ця рання стаття Ерліха таки не була по-

збавлена впливовості, як це можна було при-

пускати зважаючи на місце її видання (Юри-

дичні сторінки, Відень). Й до того ж, Кіп на-

лежав до першої когорти тодішніх догматиків 

права (див. збірку посібників з цивільного 

права Еннецеруса, Кіпа та Вольфа). 

 

ІІ. Період після приєднання Буковини  

до Румунії 

 

Далі передруковуємо текст некролога, опу-

блікованого в “Черновітцер морґенблатт” 13 

травня 1922 р. (с. 2) під заголовком “До смерті 

проф. Ерліха”:  

 
“Лише сьогодні нам стало відомо деякі 

подробиці про смерть відомого вченого 

проф. д-ра Євгена Ерліха. Останнім часом 

проф. Ерліх перебував у Чернівцях [I]. Звідси 

він направився до Бухаресту, де займався пи-

танням свого перепризначення в Чернівець-

кому університеті [II]. Бухарестські наукові 

кола прийняли проф. Ерліха з великою пова-

гою та симпатією, так зокрема проф. Іорга 

тепло вступився за свого відомого колегу як 

словом так, і ділом [III]. Проф. Ерліх також 

мав аудієнцію в Короля [IV]. Кілька місяців 

тому відбулося призначення проф. Ерліха на 

посаду ординарного професора Чернівець-

кого університету [V]. Вчений мав намір як-

найшвидше поновити наукову роботу, проте 

зробити цього не зміг, оскільки відомі кола 

зайняли ворожу позицію щодо повернення 

проф. Ерліха на посаду. Так промайнули мі-

                                      
* Ерліх приписує догму закритості правової системи 

Алоїсу Брінцу, який був вчителем Філіпа Лотмара, 

вченого-юриста в галузі трудового права (див. Ehrlich, 

Juristische Logik, 1918, S. 134). Інші у цьому зв’язку 

називають Карла Бергбома (див. Riebschlдger, Die 

Freirechtsbewegung, 1968, S. 24). 

 

сяць за місяцем, й учений не зміг досягнути 

своєї довгоочікуваної мети знову працювати 

в Чернівцях [VI]. Ця обставина, а також ва-

жкі душевні недуги, на які страждав проф. 

Ерліх, могли спричинити до того, що він не 

надто опікувався станом свого фізичного 

здоров’я. На його стан також могло вплинути 

загострення хвороби, на яку проф. Ерліх 

страждав впродовж років [VII]. 5 квітня цьо-

го року він направився з Бухаресту до Відня, 

щоб поправити своє здоров’я у тамтешньому 

санаторії. Через хворобу пацієнту було зму-

шено ампутовано одну ногу [VIII]. Не зва-

жаючи на це, проф. Ерліх сподівався на оду-

жання. Проте, на жаль, цього не сталося. 

Проф. Ерліх помер 2 травня цього року 

у Відні [IX]. 

Один із членів сім’ї покійного, від якого 

ми довідалися ці подробиці [X], бажає за-

явити, що інформація, поширена однією міс-

цевою газетою про те, що проф. Ерліх пере-

бував у сумнівних фінансових стосунках, не 

відповідає дійсності. Професор Ерліх мав за-

соби до існування й навіть залишив своєму 

братові, Освальду Ерліху, який працює лікарем 

в Неаполі, чимале майно. Він також володів ко-

лекціями, які мають значну цінність”. 

 

[I] З цього приводу 2 листопада 1920 року 

“Черновітцер морґенблат” (с. 2) під заголов-

ком “Проф. Ерліх у Чернівцях” повідомила:  

 
“Професор університету д-р Євген Ерліх 

прибув до Чернівців. Вчений, котрий як ві-

домо останніми роками проживав у Швейца-

рії**, приїхав шляхом через Неаполь і Відень 

                                      
** Про причини й обставини діяльності Ерліха 

у Швейцарії див.: 5, c. 26 і далі, а також його публіка-

ції, пов’язані з участю в діяльності руху за мир: The 

National Problems in Austria [“Національні проблеми 

в Австрії”]. – The Hague, 1917; Die Amnestie [“Амніс-

тія”] // Friede (Wochenschrift für Politik, Volkswirtschaft 

und Literatur / Karpeles (Wien). – 1918. – Bd. 1. – S. 

126-127; Die historischen Grundlagen der Friedensbewe-

gung [“Історичні засади руху за мир”] // ebd [там са-

мо]. – S. 467-469; Die sittlichen Voraussetzungen der 

Friedensbewegung [“Про звичаєві передумови руху за 

мир”] // ebd [там само]. – S. 515-517, 541-543; Von der 

Zukunft des Vцlkerbundes [“Про майбутнє міжнарод-

них організацій”] // Die Friedens-Warte (Blдtter für zwi-

schenstaatliche Organisation / Alfred H. Fried (Zürich). – 

1919. – XXI, Nr 4. – S. 89-93; Die Schuldfrage [“Питання 

вини”] // Das neue Europa (Zürich). – 1919. – V 4. – S. 14-

17; Bismark und der Weltkrieg [“Бісмарк та світова війна”]. 

– Zürich, 1920; та нарешті статті румунською мовою, ци-

товані у кінці тексту за посиланням 1. 
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на Буковину. Як нам стало відомо, проф. Ер-

ліх планує поновити свою діяльність у Чер-

нівецькому університеті. Повернення до ви-

кладацької діяльності однак пов’язане з пе-

решкодами, які змушують вченого перед 

від’їздом клопотати про відпустку. Сподіва-

ємося, що ці перешкоди вдасться успішно 

подолати, що вможливить зайняття професо-

ром Ерліхом кафедри. Професор Ерліх пови-

нен завтра відбути до Бухаресту, щоб в даній 

справі звернутися до Міністерства просвіти.” 

 

[II] Оскільки особиста справа Ерліха донині 

не віднайдена, видається можливим лише опо-

середковано реконструювати розвиток подій, 

пов’яза-них з його поновленням на посаді цьо-

го разу вже румунського Чернівецького уніве-

рситету. За деякими свідченнями, Ерліх спер-

шу міркував про вихід на дострокову пенсію, 

що було можливим оскільки Чернівецький 

університет, як німецькомовний, припиняв своє 

існування [5, c. 27]. Після повернення до Чер-

нівців у листопаді 1920 р. й виявлення ба-

жання знову працювати в університеті*, ру-

мунський ректор, чернівецький історик Іон І. 

Ністор (він незабаром став прихильником ру-

мунського фашизму) було призначено мініст-

ром, й він почав запроваджувати жорсткий на-

ціоналістичний курс. В його протидії понов-

ленню Ерліха на посаді можна вбачати й осо-

бисті мотиви. Формально Ерліху закидали не-

вчасне подання документів після публічного 

оголошення конкурсу на повторне заміщення 

посад, що стосувалося на Буковині всіх доцен-

тів Чернівецького університету, перед якими 

ставилася умова взяти на себе зобов’язання 

впродовж одного року розпочати читання лек-

цій румунською мовою. Водночас у місцевій 

газеті Glasul Bucovinei, яку видавав Ністор, 

було розпочато газетну кампанію проти по-

вторного призначення вчених римського права 

Адольфа Ласта та Євгена Ерліха**. Їм обом за-

                                      
* Врешті-решт, у грудні 1919 р. “керівництво кафед-

рою” було довірене його учневі Лунгулек (повідомлення 

“Черновітцер морґенблат” від 11 грудня 1919 р., с. 2). 
** Ця кампанія розпочалася публікаціями декана фі-

лософського факультету, майбутнього ректора Іор-

гу Г. Тома (Iorgu G. Toma) (Glausul Bucovinei, Nr. 650 

від 8 березня 1921 р., с. 1), далі колишнього президен-

та румунського культурного товариства “Dacia”, проф. 

Філарета Добоша (Filaret Dobos) (там само. № 652 від 

10 березня 1921 р., с. 1), продовжена діючим президе-

нтом “Dacia”, студентом філософії Васале Вермешан 

(Vasile Vermesan) (там само. № 655 від 13 березня 

кидали те, що вони начебто в минулому були 

відкритими прихильниками Австрійської ко-

ролівської влади (так званого Йозефізму) і що 

від людей, які єврейську віру (з кар’єрних мір-

кувань) поміняли на католицьку, не слід спо-

діватися на повну підтримку в румунізації Бу-

ковини. Відповіддю єврейської сторони стала 

публікація під заголовком “Новопризначення 

професорів Ерліха та Ласта”, яка вийшла 

в “Черновітцер морґенблат” у суботу, 12 бере-

зня 1921 р. (c. 1 і далі): 

 
“Це питання здавалося вже вичерпаним. 

Професор Добош у “Glasul Bucovinei” поро-

джує проти цього сумніви, які є плодом наці-

онал-патріотичного переконання, втім безпід-

ставного. Так, на адресу проф. Ласта у формі за-

гальних формулювань зроблено закиди про 

його начебто вороже ставлення до румунсь-

кої держави під час війни. Зокрема відзнача-

лося, що він багаторазово у 1914-1916 рр. 

звертав увагу своїх родичів в Фолліцені на 

те, що Румунія поступила б нерозумно, якщо 

б розпочала війну проти центральних влас-

тей; він також вимагав щоб, ті записалися 

для збору допомоги австрійській армії. Тур-

бота про забезпечення воєнної допомоги вла-

сній державі, – тим паче, коли йдеться про 

держслужбовця, – й заклик це робити до ро-

дичів, які знаходяться на нейтральній сто-

роні, не є, звісно ж, злим. Якщо ж він відра-

джував від війни проти центральних властей, 

він міг помилятися, про що свідчать і факти, 

утім це не свідчить про його вороже став-

лення до Румунії; навпаки, він відраджував, 

бо такий образ дій, на його думку, суперечив 

інтересам Румунії. На Буковині ж маємо де-

ржслужбовців румунської національності, яких 

за їхню патріотичну діяльність під час війни 

було відзначено австрійським урядом, і це на-

віть в якій-небуnь мірі не стає приводом для 

порушення питання перед нинішнім урядом... 

Професора Ерліха не звинувачено на під-

ставі якихось конкретних фактів; проте, як 

вказується в статті, їх призначення на посади 

ущемило б румунський характер універси-

тету, бо вони є “давніми поборниками авст-

ризму”. Якщо ж обоє вчених приїдуть і скла-

дуть присягу, чи можна б було від них очіку-

вати подібного агресивного наміру й чи мала 

б у такому разі їх діяльність якийсь смисл? 

До речі, лише один з них мав би працювати 

у Чернівцях і викладати румунською мовою. 

                                                             
1921 р., с. 2) та сягнула апогею в акції протесту руму-

нського студентства 13 березня 1921 р. (там само. № 

656 від 15 березня 1921 р., с. 1). 
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Проте, якщо б вони були тут обоє, яким чи-

ном вони б фальсифікували румунський ха-

рактер? Врешті-решт, й Міністерство про-

світи вправі прийняти інше рішення. Або ж 

вони далі дотримуватимуться своїх старих 

поглядів, й відтак їм не місце в будь-якому 

румунському університеті; або ж вони під 

впливом обставин полишили їх й відмови-

лися від свого минулого й відтак мають лише 

право, проте не моральний авторитет провід-

ників й вихованців молоді. Проф. Добош має 

рацію. Від учителів будь-якого ґатунку слід 

вимагати повної чесності характеру. Проте 

вірність новій державі не означає зміни пе-

реконань під тиском зовнішнього примусу, її 

внутрішньо зумовлено природою відносин. 

Головне ж тут, що Чернівецький чи інший 

румунський університет, залучивши таких 

фахівців та особистостей, заручився б й сут-

тєвою підтримкою.”  

 

15 березня 1921 р. “Черновітцер морґенб-

лат” (вівторок, 15.03.1921 р., с. 2) так відреа-

гувала на резолюцію акції протесту румунсь-

кого студентства: 

 
“Минулої неділі румунське студентство 

провело зібрання, на якому було схвалено 

резолюцію, що містила різкі висловлювання 

проти нового призначення професорів д-ра 

Ерліха та д-ра Ласта. У резолюції зокрема, 

серед іншого, йдеться: Румунське студентс-

тво Чернівецького університету сильно роз-

лючене новим призначенням у Чернівцях 

професорів Ерліха та Ласта, оскільки ці вчені 

довели, що вони є ворогами румунського на-

роду. Наприкінці резолюції відзначається: 

“Якщо це рішення румунських студентів 

у Чернівцях не буде прийнято до уваги, ру-

мунське студентство заявляє, що воно силою 

прожене цих двох індивідів й вкаже їм шлях 

до їхньої батьківщини”. Про це йдеться в ре-

золюції, основні моменти якої ми виклада-

ємо, і яку підписано головою зібрання, Ва-

сіле Вермешеану. Вважаємо доречним опуб-

лікувати це рішення, оскільки воно відобра-

жає настрої у відповідних колах румунських 

студентів. Водночас ми не можемо не відзна-

чити, що те, в який спосіб студентство має 

намір попередити затвердження вчених, не 

заслуговує на схвалення. Кілька днів тому 

цінні джерела аргументовано повідомили 

нам про те, що не має справжніх підстав про-

ти затвердження обох професорів. Звісно, 

погляди, викладені у цій резолюції таки мо-

жна розглядати як позицію, обрану чрезе на-

тхнення з патріотичних почуттів. Проте, по-

чуття – це не аргумент. Слід отож передусім 

довести, що професори Ерліх і Ласт своїми 

діями дали підстави стверджувати про їхнє 

вороже ставлення до румунського. Проте й 

до нині цього же не зроблено*”. 

 

29 березня 1921 р. у справі Ерліха та Ласта 

дійшло до сутички єврейських і румунських 

студентів, які напали на перших, чим зумо-

вили потребу поліцейського втручання [6, c. 

333 і далі]. Також є свідчення березневого рі-

шення факультету, за яким Ерліху відмовлено 

в поновленні venia legendi, тобто права читати 

лекції; крім того, в місцевому чернівецькому 

архіві зберігається лист Ерліха, відісланий 

з бухарестської адреси, в якому він вимагає 

виплатити йому зарплату станом до 30 березня 

1921 р. [6, c. 332, № 35].  

[III] Ерліху, який з листопада 1920 р. про-

живав в родини в Бухаресті, наразі не вдалося 

одержати призначення на кафедральну посаду. 

За нього клопотали важливі заступники, й зок-

рема, крім соціолога Дімітрі Густі, це перш за 

все відомий бухарестський історик Ніколае 

Іорга (1871-1940), почесний доктор Чернівець-

кого (1920) та інших університетів. Іорга пос-

луговувався впливом, через те, що був автором 

розмаїття поважних публікацій, проте переду-

сім через те, що був засновником Націонал-

демократичної партії та редактором щоденної 

газети Neamul Romanesc. Іорга двічі запросив 

Ерліха публічно виступити в рамках свого Ін-

ституту Південної Європи. Ці виступи мали 

місце двома вечорами у бухарестському Ате-

неї, прекрасному концертному залі бухаре-

стської філармонії (12 і 19 грудня 1920 р.) під 

назвою “Про “живе право”” французькою мо-

вою** (опубліковано в перекладі Євгенії Захе-

ларі, співробітниці Іорга, в серії публікацій 

                                      
* У четвер 7 квітня 1921 р. на с. 2 у “Черновітцер мо-

рґенблат” виходить коротке повідомлення під заго-

ловком: “Безчинства проти “Черновітцер морґенблат”. 

Уп’яте вибито шибки”, відповідальність за що було 

покладено на “невелику групу румунських студентів”. 

Нападки румунських студентів було загалом спрямо-

вано на євреїв за їхню “антирумунську політику” і від 

них вимагалося, щоб ті без нагляду не проводили роз-

дільних зібрань незнайомою мовою (а саме, їдиш), й що 

їм слід говорити більш поширеною “німецькою” мовою.  
** Спілкування французькою мовою було поширеним 

у Бухаресті на публічних заходах того часу. Ерліх втім 

був, про що є чисельні докази, “знавцем румунської 

мови” (напр. Gusti, цит.: 3, с. 599-607). 
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Neamul Romanesc чисел 29-31 березня 1920 р. 

та 1-6 січня 1921 р. [3, S. 599-07]). За кілька 

днів до смерті Ерліха в одному із своїх висту-

пів Іорга висловився у Атенеї, присоромлю-

ючи чернівчан за те, що ті не бажають праце-

влаштувати Ерліха, вченого настільки відо-

мого, що його ім’я викликає повагу як по цей, 

так і по інший бік океану [6, c. 333].  

[IV] У той час аудієнція університетського 

професора у Короля – це явище надзвичайне 

(за інформацією професора Раду Грігоровічі 

з Бухареста). Цей факт засвідчує публічний 

статус Ерліха. 

[V] Лише після відмови Ерліху міністром 

Поповичі в призначенні, – зважаючи на нега-

тивну позицію колишнього чернівецького ко-

леги Ністора, – рішенням Міністра просвіти 

Негулеску в уряді Авереску для Ерліха було 

створено нову кафедру, кафедру філософії 

права та соціології. 29 липня 1921 р. про це 

під заголовком “Перезатвердження професора 

Ерліха в нашому університеті” повідомила 

“Черновітцер морґенблат” (с. 2): 

 
“Професора університету д-р Ерліха буде 

призначено штатним професором філософії 

права та соціології в Чернівецькому універ-

ситеті – про це нам повідомили телеграфом 

з Бухаресту. Саме в інтересах розвитку на-

шого університету слід вітати те, що ситуація 

з протидією перезатвердженню цього вче-

ного європейського рівня, вчинена відомими 

шовіністичними колами, було розв’язано 

кращим чином”. 
 

[VI] Проте про “кращий чин” з боку румун-

ських студентів не могло бути й мови. 10 кві-

тня 1921 р. відбулася акція протесту, чию ре-

золюцію було надруковано в газеті Glasul Bucovinei 

2 листопада 1921 р. (№ 837, с. 1), а “Черновітцер 

морґенблат” повідомляла про неї під заголов-

ком “Румунське студентство проти професора 

Ерліха” (вівторок, 3 листопада 1921 р., с. 2):  

 
“Румунські студенти нашого університету 

провели зібрання, на якому було вирішено 

перешкодити читанню лекцій університетсь-

кому професорові Ерліху, якого було заново 

затверджено на посаді професора Чернівець-

кого університету румунським урядом”. 

 

23 березня 1921 р. у газеті Glasul Bucovinei 

(№ 878, с. 1) опубліковано довгу статтю під за-

головком “Autonomie universitara”, в якій (аноні-

мний) автор критично висловився про ство-

рення нової кафедри для Ерліха Міністерством 

просвіти, що представлялося як замах на авто-

номію вищих навчальних закладів всупереч 

румунським інтересам.  

З іншого боку, як свідчить в мемуарах [4, c. 

197-199] бухарестський соціолог Дімітрі Густі 

(1880-1955), він готовий був працевлаштувати 

Ерліха як першого співробітника заснованого 

ним 1921 р. в Академії наук (Academia Ro-

mana) Інституту соціальних наук (Institutul 

Social Roman). Ерліх тоді опублікував у часо-

пису Інституту (Arhiva pentru Stiinta si Reforma 

Sociala) критичну статтю про воєнні спомини 

генералів Людендорфа та фон Гінденбурга 

(уже в 1920 р.) – всебічний аналіз причин роз-

паду Австро-угорської імперії (1921) і статтю 

про Маркса та соціальне питання (1922) ру-

мунською мовою. 

[VII] Ерліх хворів на цукровий діабет. Ще 

перебуваючи в Швейцарії, він (проте безуспі-

шно) спробував пройти санаторний курс ліку-

вання [7, c. 415]. Ось як про це згадував в при-

ватній розмові та листі від 17 травня 2001 р. 

колишній віце-президент румунської академії 

наук, проф. Раду Грігоровічі, з яким Радбрух 

товаришував: “Я познайомився з проф. Ерлі-

хом, коли мені було десять років і я разом 

з батьками відпочивав улітку 1921 р. на куро-

рті у малій Валахії, Олянешті, впродовж липня 

і серпня, коли змушений був пити цю погано 

пахучу воду. Мені запам’ятався розсіяний 

професор, котрий нескінченно вів розмови 

з моїми батьками... Розумію тепер також (вже 

дізнавшись про те, що він хворів на діабет) 

чому мої батьки постійно запитували його про 

те, що він їв за нашої відсутності, й сердилися, 

коли він не міг пригадати... Зараз також розу-

мію чому він кінчиком альпенштока, що лежав 

на краю умивальника і який він прийняв за щі-

тку для нігтів, сильно пошкодив собі пальці рук; 

це знову ж таки було через хворобу цукрового 

діабету, яка негативно впливала на зір”*. 

[VIII] На той час інсулін ще був не відомий 

і діабет вважався невиліковною хворобою. 

Ампутація ніг, яка робилася на заключній ста-

дії хвороби, поступово призводила до смерті, 

бо рани від ампутації загоїтися не могли.  

[IX] Ерліх помер 2 травня 1922 р. в купець-

кому шпиталі у Відні. 16 квітня 1922 р. він 

склав заповіт [9, c. 1 і далі], за яким його ро-

дич Філіп Фінкельштайн визначався єдиним 

спадкоємцем, братові Освальду, лікарю в Неа-

полі, виплачувалася виручка впродовж життя 
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із статку як спадкове майно. Літературний 

спадок натомість було передано у розпоря-

дження віденського адвоката д-ра Коблера, а та-

кож наступнику Ерліха на кафедрі римського 

права у Чернівцях, Іону Лунгулеку.  

[X] Тут ідеться про Філіпа Фінкельштайна. 

У цьому зв’язку мався на увазі й проф. Густі, 

спеціаліст з аграрної соціології: “Проф. Густі 

мав змогу вибрати дещо для себе із колекції 

вишивок”. Густі пише у своїх мемуарах 

[4, c. 197-199], що він, на жаль, нічого з виши-

вок не взяв, про що шкодує, оскільки це могло 

б могло стати в пригоді для заснованого ним 

музею селянства. 
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ЄВГЕН  ЭРЛИХ:  НЕКОТОРЫЕ  СТРАНИЦЫ  

ИЗ  ПО СЛЕДНИХ  ЛЕТ ЖИЗНИ  И  ТВОРЧЕСТВА 

 

Перевод исследовательской статьи 2003 года профессора Университета Цюриха Манфрэда Ре-

биндэра о некоторых малоизвестных страницах жизни и творчества известного социолога права Ев-

гения Эрлиха (1862-1922), который родился, жил и работал в Черновцах. Автор, основываясь на архив-

ных материалах, излагает автобиографию Эрлиха, другие материалы (в частности с прессы), рекон-

струируются страницы биографии учёного, его нелегкий заключительных этап жизни и творчества.  

 

M.  Rehbinder 

 

EUGEN  EHRLICH:  SOME   CHAPTERS 

FROM  THE  LAST  YEARS  OF LIFE  AND  WORK 

 

The Ukrainian translation of the German language article by professor Manfred Rehbinder (Zurich Uni-

versity) originally published in 2003 unfolds some previously unknown facts about the life and work of Eu-

gen Ehrlich (1862-1922) who was born, lived and worked in the present day Ukrainian city of Chernivtsi. 

Based on archival research (articles from the press of those days included), the author presents Ehrlich’s 

autobiography, other materials thus reconstructing events of the difficult final period of the life and work of 

the prominent sociologist of law. 
_____________________________ 

* Ґусті пише [4] про те, що у Бухаресті Ерліх потрапив 

в автомобільну катастрофу, з якої йому поталанило вийти 

неушкодженим. 
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EUGEN  EHRLICHS  SEMINAR  FÜR  LEBENDES  RECHT:   

EINE  EINRICHTUNG  FÜR  DIE  WEITERBILDUNG  VON 

RECHTSPRAKTIKERN 
 

Soll die Rechtspflege den Erfordernissen der 

Gegenwart gerecht werden, muss man institutionell 

dafür Sorge tragen, dass die in der Praxis tätigen 

Juristen sich ständig weiterbilden können. So un-

terhält Deutschland in der Stadt Trier eine Richter-

akademie, die Schweiz in Zürich eine Stiftung für 

juristische Weiterbildung, um nur diese beiden 

Einrichtungen neben den ständigen Weiterbil-

dungsveranstaltungen der verschiedenen juristischen 

Berufsverbände zu nennen. Die Bukowina kann in 

dieser Hinsicht an eine bedeutende Vergangenheit 

anknüpfen, über die ich Ihnen heute kurz berichten 

möchte, weil nach zwei Weltkriegen und deren 

staatspolitischen Folgen vieles aus der Vergangen-

heit von Czernowitz unverdient in Vergessenheit 

geraten ist. Die damalige Einrichtung einer juris-

tischen Weiterbildung geht auf den weltbekannten 

Czernowitzer Professor für römisches Recht, Eu-

gen Ehrlich, zurück, den Vater der Rechtssoziolo-

gie, zu dessen Ehren die Czernowitzer Jurij-Fed-

kowitz-Universität seit einigen Jahren ein Eugen 

Ehrlich-Institut unterhält mit einem eigenen inte-

ressanten Periodikum.  

“Lange Jahre identifizierte man in Westeuropa 

die Czernowitzer Alma mater mit Eugen Ehrlich”, 

hiess es zurecht anlässlich seines Todes im Jahre 

1922 in der Czernowitzer Allgemeinen Zeitung 

(CzAZ). 1862 in Czernowitz geboren, wurde Ehr-

lich im Jahre 1896, damals als Privatdozent in 

Wien und als “Hof- und Gerichtsadvocat” in 

Schwechat bei Wien tätig, in seine Geburtsstadt als 

Professor für römisches Recht berufen, wo er bis 

zum Beginn des Ersten Weltkrieges, nur unterbro-

chen durch häufige Forschungsreisen, unermüdlich 

in Forschung und Lehre tätig war. In seiner Wiener 

                                      
 Siehe M. Rehbinder, Recht und Rechtslehrer: Eugen 

Ehrlich, in FS Peter Gauch, Zürich 2004; ders., Die 

Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät der Franz-

Josephs-Universität in Czernowitz, in FS Hans Stoll, 

Tübingen 2001. 

 

Habilitationsschrift über “Die stillschweigende 

Willenserklärung” (Berlin 1893) hatte Ehrlich das 

praktiziert, was er später als soziologische Me-

thode der Rechtswissenschaft theoretisch begrün-

dete. Er hat nämlich die Urteilstatbestände von 600 

Bänden deutscher, österreichischer und französi-

scher Entscheidsammlungen daraufhin untersucht, 

welche Funktion die Annahme einer stillschwei-

genden Willenserklärung als rechtstechnisches 

Mittel, das geltende Recht mit den Bedürfnissen 

der Rechtsentwicklung in Einklang zu bringen, im 

Rechtsleben gewonnen hatte. Später hat er jedoch 

– wie er schreibt** – erkannt, dass auch das Stu-

dium der Urteilstatbestände nicht ausreicht, um ein 

Bild des Rechtslebens zu bekommen, weil nur ein 

Bruchteil der Rechtsverhältnisse vor die Gerichte 

komme und auch dann nur in einem durch den 

Rechtsstreit verzerrten Zustand. Die soziologische 

Methode müsse daher durch unmittelbare Beo-

bachtung des Lebens ergänzt werden.  

Nach ersten Ausführungen dazu in seiner Pro-

grammschrift “Freie Rechtsfindung und freie 

Rechtswissenschaft”, einem Vortrag vor der Juris-

tischen Gesellschaft in Wien aus dem Jahre 

1903***, reichte er am 16. Juli 1909 dem Österrei-

chischen Unterrichtsministerium eine Denkschrift 

ein “mit dem Ansuchen um Genehmigung eines 

Seminars für lebendes Recht”****. Obwohl ihm vom 

Wiener Ministerium erst für das Rechnungsjahr 

1911 eine einmalige Unterstützung von 400 Kro-

nen bewilligt wurde für die Erstattung von Ausla-

gen und bescheidenen Honoraren, begann er im 

WS 1909/10 mit der Arbeit. Sie erfolgte durch 

                                      
** Ehrlich: Ein Institut für lebendes Recht (1911) in 

ders.: Recht und Leben, Berlin 1967, S. 33 f.  
*** In Ehrlich: Recht und Leben, Berlin 1967, S. 170, 

198 ff. 
**** Veröffentlicht unter dem Titel “Die Erforschung des 

lebenden Rechts” (1911), in Ehrlich: Recht und Leben, 

Berlin 1967, S. 11-27. 
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wissenschaftliche Ausflüge, durch Diskussion von 

Seminararbeiten und durch sog. juristische Auf-

nahmen. Da das Seminar im Rahmen der Univer-

sität stattfand und im dortigen Vorlesungsver-

zeichnis angekündigt wurde, ist weithin der Ein-

druck entstanden, es habe sich um die Ausbildung 

von Studenten gehandelt. Das trifft wenn über-

haupt, dann nur sehr bedingt zu. Am 10. Oktober 

1909 enthält die CzAZ auf S. 5 die Notiz, statt des 

angekündigten romanistischen Seminars werde 

Professor Ehrlich im laufenden WS ein zweistün-

diges Seminar “Für lebendes Recht” unter der 

Mitwirkung von Prof. Dr. Ferdinand Kogler abhal-

ten (für absolvierte Juristen, Aufnahme durch den 

Seminarleiter). Dann aber heisst es deutlich in der 

CzAZ vom 21. Oktober 1909 S. 3:  

 
“Das Seminar beginnt seine Tätigkeit am 

Donnerstag, den 28. d.M. Es ist für absolvierte 

Juristen bestimmt. Als Teilnehmer sind vor allem 

Richter und Rechtsanwälte (Advokaten, Notare, 

Advokaturs- und Notariatskandidaten) in Aus-

sicht genommen, die sich in der Rechtsausübung 

bereits betätigt haben und die Rechtssitte zumal 

auf dem Lande in der Bukowina aus eigener An-

schauung kennen”.  

 
Es waren also Praktikerseminare. Sie wurden 

gemäss Vorlesungsverzeichnis nach dem Start im 

WS 1909/10 zweistündig von Ehrlich selbst zu-

nächst in den jeweils folgenden WS 1910/11 und 

1911/12, dann unter Mitwirkung von Prof. Dr. Otto 

Freiherr von Dungern im SS 1912 und SS 1913, 

darauf wieder von Ehrlich allein im WS 1913/14 

und zuletzt im SS 1914 gehalten, erstmals ergänzt 

durch eine einstündige Übung aus der Soziologie 

des Rechts. Über Verlauf und Ergebnisse des Se-

minare sind wir durch Ehrlichs eigene Schilderun-

gen gut unterrichtet.  

                                      
 M. Rehbinder, Die Begründung der Rechtssoziologie 

durch Eugen Ehrlich, 2. A. Berlin 1986, S. 31.  
 Vor allem sein “Gutachten [für den 31. Dt. Juris-

tentag] über die Frage: Was kann geschehen, um bei der 

Ausbildung (vor oder nach Abschluss des Univer-

sitätsstudiums) das Verständnis des Juristen für psycho-

logische, wirtschaftliche und soziologische Fragen in 

erhöhtem Masse zu fördern?” (1912) in Ehrlich: Recht 

und Leben, Berlin 1976, S. 61-79; ferner: Das lebende 

Recht der Völker der Bukowina (1912) in Ehrlich ebd. S. 

43-60; auch: Ein Institut für lebendes Recht (1911), in 

Ehrlich ebd., S. 28-42. 

 

Am beliebtesten waren die wissenschaftlichen 

Ausflüge. Sie dienten sog. juristischen Aufnahmen, 

die protokolliert wurden. Ein solcher Ausflug wur-

de zusammen mit dem Sozialwissenschaftlichen 

Akademischen Verein durchgeführt und deshalb in 

der CzAZ vom Sonntag, den 9. November 1913, S. 

4 besonders angekündigt, nämlich als Exkursion in 

die Fischersche Zuckerfabrik in Kryczczatek (“mo-

dernster derartiger Grossbetrieb”). Über das Vor-

gehen bei solchen juristischen Aufnahmen schreibt 

Ehrlich:  

 
 “Bei den Erhebungen über Fabrikbetriebe ersu-

che ich zunächst den Leiter, dem ich selbstver-

ständlich empfohlen bin, mir zu sagen, was in den 

verschiedenen Abteilungen des Unternehmens ge-

arbeitet wird: in der kaufmännischen, der techni-

schen und der Betriebsabteilung. Dann frage ich 

ihn, was jeder Angestellte zu tun hat, wie die von 

auswärts kommenden Bestellungen behandelt wer-

den, wie der Betrieb mit Material versorgt wird, ich 

lasse mir die Geschäftsbücher zeigen und ihre Be-

deutung erklären. Ich suche auch über die Gehalte, 

Pflichten, Aussichten, Ansprüche der Angestellten 

etwas zu erfahren, über die Stellung und Aufgaben 

der Handelsreisenden, Agenten, Kommissionäre. 

So entrollt sich vor der Augen der Seminarteilneh-

mer die ganze Organisation der Arbeit. Es scheint 

so einfach, dass jemand an die Fabrik schreibt, was 

er haben will, und nach einigen Wochen die Ware 

genau nach Wunsch zugeschickt bekommt. Wieviel 

organisatorische Arbeit dazu gehört, dass alles ta-

dellos ausgeführt werde, von dem Augenblick, wo 

der Brief eröffnet wird, bis zu dem, da der Arbeiter 

die Zeichnung von der technischen Abteilung und 

das Material aus dem Magazin erhält und schliess-

lich die fertige Ware dem Spediteur übergeben 

wird: Ob sich je ein richtiger Jurist darüber Gedan-

ken gemacht hat? Ähnliche Erkundigungen erfol-

gen in den Magazinen, in der Werkstätte. Ich lasse 

mir nach Möglichkeit Briefe, Formularien, Ver-

träge, Fakturen vorweisen und bespreche deren 

rechtliche Bedeutung. Ich suche Einblick zu ge-

winnen in die Rechtsverhältnisse der Arbeiter-

schaft, Abrechung, Lohnzahlung, Gewerkvereine, 

Wohlfahrtseinrichtungen, Unfallverhütung, Versi-

cherung, die Aufgaben der Werkführer, die Por-

tierkontrolle. Schon der Lohnzettel für jeden ein-

zelnen Arbeiter, zumal bei Stücklohn, ist ein 

schwieriges organisatorisches Problem. Ein Glas-

fabrikant gab uns sehr interessante Auskünfte über 

das Glaskartell. Endlich wird nach der juristischen 

Grundlage des Betriebes gefragt (Eigentum, Pacht 

am Fabrikgebäude, Nachbarrechte, dingliche Rech-

te, Rechtsstreitigkeit), nach der Geschichte des Un-

ternehmens. 
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In derselben Weise können selbstverständlich 

Landgüter, grosse Handelshäuser, Banken unter-

sucht werden. Da könnten Wechsel, Schecks, Sa-

fes, Krediterkundigung zur Sprache gebracht wer-

den. Mit grösstem Nachdrucke muss jedoch betont 

werden, dass es sich bei diesen Ausflügen nicht um 

das Technische, Wirtschaftliche, sondern um das 

Juristische, Organisatorische handelt. Recht ist 

vor allem Organisation. Die Organisation eines Un-

ternehmens löst sich auf in lauter juristische Dinge: 

in Vollmachten, Aufträge, Bestellungen, Käufe, 

Lohnverträge usw. Auch das Technische ist vom 

grossen Wert für die Juristen, aber doch vor-

wiegend vom allgemein menschlichen Standpunkte 

aus; das Wirtschaftliche ist bloss die andere Seite 

des Organisatorischen. Die Organisation eines Un-

ternehmens verstehen, dass heisst, den juristischen 

Inhalt der Verhältnisse, die dabei in Betracht kom-

men, begreifen. Ein einziger Nachmittag an einem 

wirtschaftlichen Unternehmen dürfte mehr das Ver-

ständnis für wirtschaftliche, soziologische und psy-

chologische Fragen fördern als so manche Semester 

an Vorlesungen”.  

 

Da die Bukowina nur wenig industrialisiert war, 

lag der Schwerpunkt der Erhebungen in der ländli-

chen Umgebung von Czernowitz, hier vor allem 

beim landwirtschaftlichen Pachtvertrag, von de-

nen er als Beispiel eine Studie über den mündli-

chen Vertrag über die Pacht einer Heuwiese und 

die Pacht eines Ackergrundstücks in Rosch, einer 

Vorstadt von Czernowitz, sowie eine Studie über 

die Art der Bewirtschaftung der Gemeindehut-

weide in Bossance veröffentlichte*** Ehrlich er-

wähnt auch eine von ihm durchgeführte Umfrage 

                                      
 Gutachten (Fn. 6), S. 72 f. Über die entsprechende 

Vorgehensweise bei der “Aufnahme“ von Bauernhöfen 

siehe ebd. S. 74 f.  
 Gutachten ebd. S. 67. 
*** Das lebende Recht der Völker der Bukowina (1912), 

in Ehrlich: Recht und Leben, Berlin 1967, S. 55-60. Aus 

der Schule von Ehrlich, wenn auch nicht als Ergebnis 

seines Seminars, stammen u.a. die Arbeiten von Basil 

Dutczak (Über die Gemeindeumlagen. Rückstände des 

Bukowiner griechischorientalischen Religionsfondes, in 

Österreichische Richter-Zeitung II, 1905, Sp. 288-291; 

Landtafelgüter und Gutsgebiete in der Bukowina, in 

Österreichische Richter-Zeitung IV 1, 1907, Sp. 41-59; 

Über die Berichtigung des Eigentumsblattes der Gemei-

nde- und Äquivalenz-Alpen in der Bukowina, Czernowitz 

1908; Die Sozialisierung bäuerlicher Kleinbetriebe in 

Rumänien, in Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpo-

litik 53, 1925, S. 803-829) und Orest Ternaveanu (Die 

“Klaka“ in der Bukowina. Ein Beitrag zum lebenden 

Recht, in CzAZ vom 7. April 1912, siehe Gutachten, Fn. 

6, S. 74 N. 2).  

über die Rechtswirklichkeit des österreichischen 

Bürgerlichen Gesetzbuches mit dem Ergebnis, dass 

insgesamt nur etwa zwei Drittel der gesetzlichen 

Vorschriften im Rechtsleben überhaupt angewandt 

wurde, aus dem Gewährleistungsrecht lediglich die 

Bestimmungen über die Viehmängel****. Für die 

Bukowina hatte er den Plan, das gesamte Recht der 

einzelnen Volksstämme aufzeichnen zu lassen, ver-

fasste zu diesem Zweck einen eingehenden Frage-

bogen***** und gab zur Art und Weise der Erhebung 

(Interviewtechnik) besondere Anweisungen******. 

Allerdings berichtet er, er habe nur eine einzige 

“zusammenfassende” Beantwortung erhalten*******. 

Es handelt sich hier um die Abhandlung von Nico 

Cotlarciuc “Beiträge zum lebenden Ehe- und Fa-

milienrecht der Rumänen, insbesondere jener im 

Süden der Bukowina”, Wien 1913********. Auch wa-

ren die von den Seminarteilnehmern angefertigten 

und im Seminar diskutierten Arbeiten nur selten zu 

Ehrlichs Zufriedenheit. Er schreibt:  

“Nur Weniges war von einigem Werte. Das 

dürfte wohl vor allem an der Schwierigkeit des Un-

ternehmens liegen, an der ungewohnten Arbeit, die 

dem Juristen angesonnen wird. Ich verlange ja kei-

ne Lesefrüchte, keine Studien über Quellen und 

Literatur, sondern Berichte über Selbstgesehenes 

und Selbsterlebtes*********”. 

Das geplante Sammelwerk mit dem Titel: Das 

lebende Recht der Völker der Bukowina**********, 

das eine Urkundensammlung (bis dahin vorhanden: 

landwirtschaftliche Pachtverträge, Holzabstockungs-

verträge und Erbbauverträge), die Protokolle der im 

                                      
**** Ehrlich: Grundlegung der Soziologie des Rechts 

(1913), 4. A. Berlin 1989, S. 313.  
***** Das lebende Recht der Völker der Bukowina, Fn. 6, 

S. 49-55. 
****** Ebd. S. 44 f. 
******* Gutachten (Fn. 6), S. 74.  
******** Die 28 Oktavseiten umfassende Arbeit erschien 

als Sonderdruck aus der Zeitschrift für österreichische 

Volkskunde im Verlag des Vereins für österreichische 

Volkskunde und beruft sich in einer Vorbemerkung auf 

die Anregung und Diskussion dieser Arbeit im Seminar 

für lebendes Recht. Prof. Dr. theol. et phil. Nico 

Cotlarciuc war bei der Drucklegung Bibliothekar der 

Czernowitzer Universitätsbibliothek, von 1919-1923 ihr 

Direktor und wurde dann zum Metropoliten (Erzbischof 

der griechisch-orthodoxen Kirche) in Czernowitz gewählt. 

Ein Nachdruck der Arbeit findet sich in dem Sammelband 

Rudolf Wagner: Vom Moldauwappen zum Doppeladler, 

Augsburg 1991.  
********* Gutachten (Fn. 6), S. 73. 
********** Fn. 9, S. 48; siehe auch „Ein Institut für 

lebendes Recht“ (Fn. 6), S. 28 f. 
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Seminar veranstalteten Erhebungen sowie die Ar-

beiten der Seminarteilnehmer enthalten sollte, 

konnte daher in der Zeit vom WS 1909/10 bis zum 

ersten Einmarsch der russischen Truppen in Czer-

nowitz im September 1914 und damit dem Ende 

von Ehrlichs Lehrtätigkeit in Czernowitz nicht 

publikationsreif erstellt werden. Vielmehr musste 

sich Ehrlich mit dem pädagogischen Erfolg seiner 

Arbeit zufrieden geben:  

“Selbst die wissenschaftlich unbrauchbare Ar-

beit hat einen hohen pädagogischen Wert: Der 

Mann hat doch gelernt, zu beobachten, sich mit 

lebenden Menschen zu befassen, nicht mit toten 

Paragraphen und Aktenfaszikeln. In dieser Bezie-

hung habe ich oft verblüffende Erfolge erlebt. Es 

genügt zuweilen, dass ich fünf Minuten mit einem 

Studierenden rede, um zu bemerken, dass sich eine 

neue Welt vor ihm auftat. Sofort beginnt er von 

seinen eigenen Erlebnissen zu erzählen, eine wahre 

Jurisprudenz des täglichen Lebens zu entwickeln, 

tausend Dinge, an denen er bisher achtlos vorbei-

ging, gewinnen für ihn jetzt Leben, werden ihm zu 

Zeugnissen des lebenden Rechts”. 

Dass nur wenige Bruchstücke des geplanten 

Sammelbandes veröffentlicht werden konnten, hat 

sich sehr nachteilig auf die Anerkennung von Ehr-

lichs Reformideen ausgewirkt. Zwar bat man ihn, 

auf dem 31. Dt. Juristentag ein Gutachten zur Re-

form der juristischen Ausbildung vorzulegen, in 

dem er anmerken konnte, dass auch die Universität 

in Krakau auf Betreiben des dortigen Professors 

Friedrich Zoll jun. beim österreichischen Unter-

richtsministerium die Einrichtung eines Seminars 

für lebendes Recht beantragt habe***. Aber es ge-

lang ihm dort trotz seiner bekannten Beredsamkeit 

nicht, den Juristentag zur Annahme einer Resolu-

tion zu bewegen, an allen juristischen Fakultäten 

Seminare für lebendes Recht einzurichten. Es wur-

de lediglich empfohlen, “Vorlesungen über einzel-

ne Partien und Probleme der Soziologie” zu hal-

ten****. Im Juni 1914 erreichte Ehrlich die Ein-

ladung, in Chicago einen Vortrag über die Ziele 

seines Seminars für lebendes Recht vor der Jahres-

versammlung der Association of American Law 

                                      
 Die Unterlagen sind nach Ehrlichs Bericht durch 

Kriegseinwirkungen zerstört worden. 
 Gutachten (Fn. 6), S. 74. 
*** Gutachten (Fn 6), S. 79 N. 4. 
**** Verh. des 31. Dt. Juristentages III (1913), S. 819, 821.  

Schools zu halten*****. Doch der Ausbruch des Ers-

ten Weltkrieges machte dieses Vorhaben zunichte. 

Immerhin wurde über “Professor Ehrlich’s 

Czernowitz Seminar of Living Law” von einem 

Amerikaner referiert******, allerdings ohne über ei-

ne wohlwollende Kenntnisnahme hinauszugelan-

gen. 

Fragt man aus heutiger Sicht, warum die Institu-

tion eines Seminars für lebendes Recht, wie sie 

Ehrlich in Czernowitz entwickelt hatte, sich ander-

wärts nicht durchsetzen konnte, so greift die Be-

gründung mit Ehrlichs frühem Tode im Jahre 1922 

sicher zu kurz. Denn auch ohne ihren eloquenten 

Verfechter hätte die Idee einer juristischen Ausbil-

dung am lebenden Recht Verbreitung finden kön-

nen, wie ja auch die theoretische Rechtssoziologie, 

in Auseinandersetzung mit Ehrlichs Konzeptionen, 

sich langsam weltweit verbreitet hat. Mir scheint 

die Erklärung dafür, dass es heute kein Seminar für 

lebendes Recht mehr gibt, darin zu liegen, dass 

Ehrlich in seinem Bestreben, den Wirklichkeits-

sinn der Juristen bei der Ausbildung in den Vor-

dergrund zu stellen, bei der Festlegung der Aufga-

benstellung seines Seminars nicht genügend zwi-

schen Grundausbildung und Weiterbildung unter-

schied. Nirgends wird deutlich zum Ausdruck ge-

bracht, was ich erst in meinen mühsamen Recher-

chen in der CzAZ gefunden habe, nämlich dass 

sein Seminar für “absolvierte Juristen” gedacht 

war. In der Tat kann lebendes Recht nur dann er-

hoben werden, wenn man das normativ geltende 

Recht kennt und das dogmatische Handwerkzeug, 

das zu dessen Handhabung notwendig ist, bereits 

beherrscht. Die Vermittlung des normativen Recht-

sstoffes kann, auch wenn sie induktiv nach der 

case method erfolgt, effizient nur geschehen, wenn 

man sich auf Gesetzesrecht und Richterrecht be-

schränkt. Wie das gelebte Recht aussieht, d.h. wel-

che Überreste überlebten alten Rechts und welche 

“lebensfähigen Keime eines neuen Rechts”******* in 

den Lebensverhältnissen festzustellen sind, kann 

pädagogisch sinnvoll erst in einer zweiten Stufe 

der Ausbildung vermittelt werden.  

                                      
***** Siehe den Nachruf von Roscoe Pound: An Ap-

preciation of Eugen Ehrlich, Harvard Law Review 36 

(1922-23), S. 129, 130. 
****** William Herbert Page in Proceedings of the 14th 

Annual Meeting of the Association of American Law 

Schools held at Chicago, Illinois, Dec. 28, 29 and 30 

(1914), S. 46-75. 
******* Ehrlich: Grundlegung der Soziologie des Rechts  

(Fn. 10), S. 420 
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Man sollte dies aber dann auch wirklich tun. Es 

ist daher zu bedauern, wenn unsere gegenwärtigen 

Einrichtungen für die juristische Weiterbildung 

sich in aller Regel auf die Vermittlung des Rechts-

stoffes neuer Gesetze und neuerer Entwicklungen 

in der Rechtsprechung beschränken. Konkret aus 

meinem Arbeitsbereich, dem Urheberrecht: Ich 

kann in der Universität im Urheberrecht nur den 

jeweils neuen Stand der (von der EU vorangetrie-

benen) fast hektischen Gesetzgebung und der da-

zugehörigen Rechtsprechung vermitteln (in Vorle-

sungen und in Seminaren). Was ich nicht daneben 

auch noch kann, ist: Mit den Studenten ein Soft-

warehaus besichtigen und dessen Softwareüberlas-

sungsverträge ermitteln, die heutigen Formen der 

Filmfinanzierung durch die Banken erfragen oder 

die Verträge über die Benützung von Datenbanken 

sammeln. Das muss Weiterbildungsseminaren für 

Praktiker vorbehalten bleiben. In die Grundausbil-

dung der Universität wird man dergleichen kaum je 

bringen können. Ehrlich, der dies an sich wollte, 

hat daher auch Vorstellungen über eine völlig an-

dere Hochschule entwickelt, die nicht die Ausbil-

dung von Rechtspraktikern zum Ziele hat. Unter 

den gegenwärtigen Hochschulverhältnissen dage-

gen bleibt ein Seminar für lebendes Recht die Auf-

gabe der juristischen Weiterbildung. Das hat Ehr-

lich damals in Czernowitz zurecht so gehandhabt 

und das sollte uns heute – den Gegenstand unserer 

juristischen Weiterbildung betreffend – Vorbild 

und Ansporn sein. 

 

М. Ребиндэр 

 

СЕМИНАР  С  ЖИВОГО  ПРАВА  ЕВГЕНИЯ  ЭРЛИХА:  ОРГАНИЗАЦИЯ   

ПЕРЕПОДГОТОВКИ  ЮРИСТОВ-ПРАКТИКОВ   

 

Если правосудие отдает должное необходимости присутствия современности, организационно 

нужно заботиться о том, чтоб действующие на практике юристы могли повышать квалификацию. 

В работе “Безмолвное волеизъявление” Эрлих упоминает, что социологический метод должен до-

полняться непосредственным наблюдением жизни. В современных условиях высшей школы, семи-

нар по живому праву Эрлиха помогает выполнить задание переподготовки юристов-практиков, 

а также остается образцом и стимулом повышения квалификации и образованости юристов.  

 

 

М. Rehbinder 

 

THE  SEMINAR  ON  LIVING  LAW  OF  EUGEN  EHRLICH:  AN  ORGANISATION  

OF  RETRAINING  OF  PRACTICING  LAWYERS  

 

If the justice system wants respectively treat the present, it is organisationally needed to ensure that prac-

tisizing lawyers could undergo futher professional training. In his work “Die stillschweigende Willenserk-

lärung” Ehrlich underscored that the sociological method should be aided by the direct observation of the 

life. Within the present system of the higher education of lawyers a seminar on living law may be instru-

mental in retraing of practicing lawyers, could remain a model and stimulus for further professional devel-

opment and education of lawyers.  

 
 

 

 

 

 

 

___________________________ 
 Eine Hochschule für Gesellschaftswissenschaften  

(1916), in Ehrlich: Gesetz und lebendes Recht, Berlin  

1986, S. 211-227. 
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EUGEN  EHRLICH  ALS  RECHTSLEHRER 
 

E. als Pionier der Rechtssoziologie 

E. als Rechtslehrer in der Bukowina 

E. als Rechtslehrer in der Schweiz 
 

I. Eugen  Ehrlich  als  Pionier  

der  Rechtssoziologie 
 

Auf dem idyllisch gelegenen kleinen Sieveringer 

Friedhof in Wien-Untersievering, nächstgelegen der 

bekannten Vorortgemeinde Grinzing, wurde im 

Jahre 1977 das Grab Abteilung II, Gruppe 12, Reihe 

1, Nummer 2a, obwohl es “auf Friedhofsdauer” er-

worben worden war, “wegen Verwahrlosung” wei-

ter vergeben. An dieser Stelle war am 5. Mai 1922 

eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der euro-

päischen Rechtswissenschaft zur Ruhe gebettet wor-

den: Der Begründer der Rechtssoziologie, Eugen 

Ehrlich. 
 

Am Vortage hatte dazu die führende Wiener 

Tageszeitung Neue Freie Presse unter “Todesfälle” 

gemeldet:  

“Das Leichenbegängnis des gestern hier verstor-

benen hervorragenden Romanisten Professors Dr. 

Eugen Ehrlich findet Freitag um ¼ 5 Uhr auf dem 

Sieveringer Friedhofe statt”.  
 

und unter den Todesanzeigen findet sich eine 

bescheidene kleine Anzeige mit dem Text: 

 

                                      
 Erwerber war Dr. Arnold Czech, der im Testament 

Ehrlichs vom 16. April 1922 zunächst wie folgt bedacht 

war: “Meine in Wien bei Herrn Kohern (?) lagernden 

Sachen erhält Dr. Czech”. Diese Passage wurde jedoch 

ausgestrichen und folgender Testamentszusatz geschrie-

ben: “Ich bitte Philipp Finkelstein, der Hela Czech (Toch-

ter des Dr. Czech) einige Tausend Lei zur Anschaffung 

von Büchern zu geben. Wien, am 16. April 1922. Dr. 

Eugen Ehrlich”, siehe H. ROTTLEUTHNER ZfRSoz. 

1992, S. 1 (2). 
 Akt 4827/1977 der Friedhofsverwaltung (Auskunft 

von Frau Heinzel vom 11.2.2004, A-1010 Wien, Weder-

torgasse 6, Tel. 01/53469-97341). Die Grabfläche ist jetzt 

vollständig bedeckt durch die schwarze Steinplatte einer 

Gruft der Familie Knäbchen. 

 

“Allen teilnehmenden Freunden und Bekannten 

gebe ich hiermit Nachricht, dass mein geliebter Bruder,  

Prof. Dr. Eugen Ehrlich 

am 2. Mai 1922 nach längerem Leiden sanft ent-

schlafen ist. Die Beerdigung findet Freitag, den 5. d.M. 

nachm. 4 ¼ Uhr auf dem Sieveringer Friedhofe statt. 

Dr. Oswald Ehrlich”*** 
 

Einen Tag vorher brachte diese Zeitung bereits 

die folgende Würdigung unter der Überschrift 
 

Professor Dr. Eugen Ehrlich gestorben**** 
 

Im Alter von 59 Jahren ist gestern der bekannte 

Rechtslehrer Professor Dr. Eugen Ehrlich in einem 

hiesigen Sanatorium einem schweren Leiden 

erlegen*****. Mit Professor Ehrlich, der zuletzt an der 

Universität in Czernowitz gewirkt hat******, ist eine 

                                      
*** Neue Freie Presse vom Dienstag, den 4. Mai 1922, S. 

7 und 16. Oswald Ehrlich war der 5 Jahre jüngere Bruder 

des Verstorbenen, der als Arzt in Neapel lebte.  
**** Neue Freie Presse vom Mittwoch, den 3. Mai 1922, S. 7. 
***** Ehrlich starb im Sanatorium der Wiener Kaufman-

nschaft, Wien XIX, Peter Jordan Strasse 82, nachdem 

man ihm im Endstadium seiner Zuckerkrankheit (die 

damals mangels Insulin nicht behandelbar war) ein Bein 

abgenommen hatte. Die an das Bezirksgericht Wien-Döb-

ling geleitete Todesfallaufnahme vom 11. Mai 1922, die 

“Im Sterbeorte kein Nachlaß” vermerkte, wurde zus-

tändigkeitshalber an das “kgl. Amtsgericht Bukarest” 

weitergeleitet, da Ehrlich zuletzt rumänischer Staatsange-

höriger mit Wohnsitz in Bukarest, Elisabethstrasse 8, war 

(siehe Wiener Stadt- und Landesarchiv, Verlassenschaf-

tsabhandlung A IV, 147 ex 1922, und näher dazu 

M. REHBINDER: Aus den letzten Jahren im Leben und 

Schaffen von Eugen Ehrlich, FS Ernst-Joachim Lampe, 

Berlin 2003, S. 199, 203ff.).  
****** Das trifft leider nicht zu, da die rumänische 

Studentenschaft nach der Rumänisierung der Bukowina 

zum Ende des Ersten Weltkrieges eine Tätigkeit Ehrlichs 

trotz dessen Wiederernennung zum Professor an der nun-

mehr rumänischen  Universität Czernowitz verhinderte 

(dazu näher mein Beitrag in der FS Lampe, Fn. 5, mit 

Nachweisen). Ehrlich, so die Czernowitzer Allgemeine 

Zeitung, “starb verbittert im Exil”, siehe M. REHBIN-

DER: Die Rechts- und Staatswissenschaftliche Fakultät 

der Franz-Josephs-Universität in Czernowitz, FS Hans 
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führende Persönlichkeit der heutigen Jurisprudenz 

dahin gegangen. Er ist der Begründer der Freirech-

tsbewegung, für deren theoretische Fundierung er 

unermüdlich gewirkt hat*. Obwohl sein Spezialge-

biet das römische Recht gebildet hat, umfasste sein 

Blick die gesamte Jurisprudenz. Sein Buch über 

“Die stillschweigende Willenserklärung” gehört zu 

den bahnbrechenden juristischen Werken der letzten 

Zeit. Ehrlich war ein genauer Kenner auch fremder, 

insbesondere des englischen und slawischer Rechte. 

Seine Darstellung hat nichts mit der trockenen Art, 

die juristischen Schriften eigen zu sein pflegt, 

gemein, ja, sie stellt wohl in ihrer lebendigen, immer 

anregenden Art eine glänzende, sonst selten erreich-

te Ausnahme dar. Sein letztes grosses Werk, “Grun-

dlegung der Soziologie des Rechts”, geht weit über 

den Rahmen der Jurisprudenz hinaus und schafft die 

Grundlagen für den Ausbau einer Wissenschaft von 

den Beziehungen zwischen Recht und Gesellschaft 

und den Methoden einer Erforschung des “lebenden 

Rechts”, dessen Entdeckung zu den unvergänglichen 

Taten Ehrlichs gehört. Die Hauptwerke Ehrlichs 

sind: “Beiträge zur Theorie der Rechtsquellen”, 

                                                             
Stoll, Tübingen 2001, S. 327, 333 mit weiteren 

Nachweisen. 
* Dazu M. REHBINDER: Richterliche Rechtsfortbil-

dung in der Sicht von Eugen Ehrlich (1988), in ders: 

Abhandlungen zur Rechtssoziologie, hg. von Thomas 

Würtenberger, Berlin 1995, S. 191-202, und zur 

Prioritätenfrage ders. (Fn. 5), S. 203. Zur Begründung der 

Freirechtsbewegung gab es, da vieles damals in der Luft 

lag, durchaus auch abweichende Auffassungen. Manche 

weisen auf Oskar Bülow hin, auch Josef Kohler nahm für 

sich die Priorität in Anspruch. Ferner berichtete die Neue 

Freie Presse vom 5. Mai 1922, S. 7 unter der Überschrift 

“Die Freirechtsbewegung“:  

Rechtsanwalt Doktor Maximilian Saxl schreibt uns 

anläßlich des Todes des Prof. Dr. Eugen Ehrlich: Das 

Verdienst, die befruchtende Wirkung der Lebenserschei-

nungen auf das Recht in deutschen Landen als Erster 

erkannt zu haben, kommt Dr. Julius Ofner durch einen am 

13. September 1879 in der Wiener Juristischen Gesel-

lschaft gehaltenen Vortrag zu und durch seine im Jahre 

1888 veröffentlichte Schrift “Beiträge zur exakten Rech-

tswissenschaft“. Ernst Fuchs, das geistige Haupt der 

Freirechtsbewegung in Deutschland, hat dies in seiner 

überaus bedeutungsvollen Arbeit “Die Gemeingefährli-

chkeit der konstruktiven Jurisprudenz” neidlos anerkannt. 

Es verdient übrigens angemerkt zu werden, daß die nam-

haftesten Vertreter der in der Schwüle des Scholastizis-

mus als reinigendes Gewitter wirkenden Freirechtsbewe-

gung aus dem Anwaltsstande hervorgegangen sind, so Julius 

Ofner, Ernst Fuchs, Eugen Ehrlich und der Franzose Geny.  

 

“Die stillschweigende Willenserklärung”, “Freie Re-

chtsfindung und freie Rechtswissenschaft”, “Grund-

legung der Soziologie des Rechtes”, “Die juristische 

Logik”. Ein reicher literarischer Nachlaß soll noch zur 

Veröffentlichung gelangen**. Das Leichenbegängnis 

des verblichenen Gelehrten dürfte Freitag stattfinden. 
 

II. Eugen  Ehrlich  als  Rechtslehrer   

іn  der  Bukowina 

 

Ehrlich, Privatdozent für römisches Recht an der 

Universität Wien und Advokat in Schwechat bei 

Wien, wurde im Jahre 1896 an die Franz-Josephs-

Universität seiner Heimatstadt Czernowitz berufen und 

hat dort bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges 

(erstmalige Einnahme von Czernowitz durch die russis-

chen Truppen bereits am 2. September 1914***) als 

Professor für römisches Recht gewirkt. Unmittelbar 

nach seinem Tode erschienen in der Czernowitzer 

Allgemeinen Zeitung die Erinnerungen eines seiner 

dortigen Studenten, die infolge ihrer kurzen zeit-

lichen Distanz und ihrer Ausrichtung an eine “kun-

dige” Leserschaft von Czernowitz grössere Authen-

tizität beanspruchen dürfen, als so manche später 

mitgeteilte Erinnerungen, auch wenn bei den wie-

dergegebenen Anekdoten eine orientalische Erzäh-

lfreude rund um die vielerorts hervorgehobene pro-

fessorale Zerstreutheit Ehrlichs zum Ausdruck 

kommt. Ihrer entlegenen Quelle wegen seien diese 

Erinnerungen hier im Wortlaut wiedergegeben:  
 

Prof.  Dr.  Eugen  Ehrlich 

Von einem ehemaligen Hörer**** 
 

Lange Jahre identifizierte man in Westeuropa die 

Czernowitzer Alma mater mit Eugen Ehrlich. Wo 

dem Wissen und der freien Forschung Altäre gebaut 

wurden, nannte man immer den Namen dieses 

                                      
** Der unveröffentlichte Nachlaß wurde infolge der 

Inflation nach dem Ersten Weltkrieg vom Verlag Duncker 

und Humblot nicht in Verlag genommen und ist seither 

verschollen (siehe M. REHBINDER: Die Begründung der 

Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich, 2. Aufl., Berlin 

1986, S. 16 Fn. 18). Ein unvollständiges Teilstück mit 

dem Titel “Die Gesellschaft, der Staat und ihre Ordnung” 

ist in den USA aufgetaucht und wurde von ROTTLEUT-

HNER in: ZfRSoz. 1992, S. 3-15, veröffentlicht. 
*** Siehe: Denkschrift über die Lage der deutschen Pro-

fessoren der Universität Czernowitz, Allgem. Verwaltun-

gsarchiv, Deutsch-österreichisches Staatsamt für Unter-

richt, Allgem., Fasz. 1102, Z. 12230 ex. 1919. 
**** Allgemeine Zeitung (Czernowitz) vom Sonntag, den 

14. Mai 1922. 
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Gelehrten mit Ehrfurcht, und sprach man von Cze-

rnowitz, so fiel auch gleich die Bemerkung: “Dort 

bei Ihnen unten wirkt ja Ehrlich”. Schon äusserlich 

sah man ihm den tiefen Forscher an. Mit seinem 

feingeschnittenen Charakterkopf und der breiten 

Denkerstirne, mit den kurzsichtigen, bezwickerten 

Augen, deren Lider ein nervöses Vibrieren hatten, 

glich er jenen Gelehrten deutscher Universitäten, die 

ihr Leben dem Dienste der Wissenschaft gewidmet 

haben. Seine Gestalt war schlank, vornübergebeugt, 

in salopper Haltung. Seine Schüler und Bekannten 

kannten ihn nur in zwei Arten von Bekleidung 

gehüllt: In einem überlangen schwarzen Bratenrock 

aus unvordenklichen Zeiten oder im englischen An-

zug mit einer langen dunklen Künstlerkrawatte, die 

im Winde ihm um Gesicht und Nacken schlug. Sein 

Gang war hastig, und wer an seiner Seite ging, 

konnte nur schwer mit ihm Schritt halten. Doktor 

Eugen Ehrlich hatte sein Gelehrtenheim in der Nähe 

der Universität, wo ihn seine alte Mutter betreute. 

Wer ihn aber in seinem Heime auffinden wollte, hat-

te wenig Glück. Denn Ehrlich war den ganzen Tag 

in den Räumen der Universität, im Kolleg, im Pro-

fessorenzimmer oder in der Bibliothek, wo man ihn 

über Bücher und Schriften gebeugt sah. Er war in 

seinem Studium so vertieft, dass er höchst selten ein 

Wort an seine Umgebung richtete und böse war, 

wenn man ihn störte. Ehrlich, dessen Wissen nicht 

bloss auf die Jurisprudenz beschränkt war, hielt na-

hezu die meisten Kollegien. Seine Stunden waren 

gut besucht und seine Hörer stellten sich im Gegen-

satz zu denen anderer Kollegen stets pünktlich ein, 

da sie wussten, dass Ehrlich, ein Freund der Pünktli-

chkeit, keine Verspätung duldete. Sein Vortrag war 

auch überaus interessant. In leichtem, allgemein ver-

ständlichen Plauderton sprach er über die schwierig-

sten Probleme und nicht nur die von ihm behandelte 

Materie, sondern die Art, wie er den trockenen Stoff 

der verschiedenen Disziplinen seinen Hörern beib-

rachte, verlieh seiner Lehrstunde besondere Anzie-

hungskraft. Gerade die neuimmatrikulierten Juristen 

genossen in seinem Kolleg die erste Einführung in 

das Rechtsstudium, und wenn Ehrlich über das rö-

mische Recht sprach, gewann dieser abstrakte Stoff 

Leben, wurde plastisch und greifbar. Man erlebte, 

was Ehrlich in wundervoller Weise schilderte und 

erklärte, und sah in schönsten Bildern die Geschich-

te des römischen Volkes, seine Kultur, sein Recht, 

seine Wirtschaft vor dem geistigen Auge. Dabei 

würzte er seine Ausführungen mit oft sarkastischen 

Aussprüchen, zog die Gegenwart zum Vergleiche 

heran, geisselte aktuelle Zustände in Politik und 

Wirtschaft des Staates, des Landes und namentlich 

der Stadt Czernowitz und scharf fielen die Pfeile aus 

dem Köcher seiner potenzierten Beobachtungskraft auf 

alle jene Personen, die im Mittelpunkt des öffentlichen 

Interesses standen. So traf der Gelehrte meisterhaft den 

Übergang von der Vergangenheit zur aktuellsten Ge-

genwart und bannte jede Langeweile, interessierte die 

Hörer und fesselte ihre Aufmerksamkeit. 

Ehrlichs Kolleg besass aber auch andere Anzie-

hungskraft. Seine Hörer wussten, dass jede Stunde 

irgend eine Pikanterie bringen wird, die Anstoss zur 

Unterhaltung – und die jungen Studenten lachen so 

gerne – bringen wird. Namentlich war die ganz aus-

sergewöhnliche Zerstreutheit des Gelehrten die Que-

lle, aus der die Heiterkeit der Studenten ihre Nah-

rung zog. Sehr oft bot den Anstoss hiezu Ehrlichs 

sonderliche Kleidung. Wer erinnert sich nicht an 

den Gelehrten, wie er in verschiedenfarbiger Bes-

chuhung im Kolleg erschien: in einem schwarzen 

und einem gelben Schuh. Und machte man ihn in 

absichtlicher Dienstbeflissenheit auf seinen Irrtum 

aufmerksam, da war er ganz erstaunt, dass ihm solch 

eine Zerstreutheit passieren konnte, entschuldigte 

sich, verschwand aus dem Saal und eilte schnurst-

racks in seine Wohnung, um den Toilettenfehler zu 

korrigieren. Und die Hörer sassen da und warteten 

der kommenden Dinge, von denen sie sich wieder 

Belustigung versprachen. Und siehe da: nach weni-

gen Minuten erschien er wieder im Lehrsaal. Der 

Gelehrte hatte tatsächlich die Beschuhung gewe-

chselt, nur trug er jetzt einen ganzen und einen Hal-

bschuh und oft gleichfalls verschiedenfarbig. 

Ehrlich brachte es zustande, die letzte Kleider-

rechensprosse zu fassen und dort einen fremden Hut 

sich aufzusetzen, oder er liess seinen eigenen irgen-

dwo liegen, um nach Stunden verzweifelt in allen 

Sälen der Universität nach ihm zu suchen. Bekannt 

sind unter vielen anderen folgende ganz reizende 

Anekdoten über ihn: Einst war der Gelehrte spät 

abends bei einem Kollegen zu Besuch. Als er sich 

nach einiger Zeit verabschieden wollte, konstatierte 

man, dass es draussen in Strömen regnet. Sein 

Gastfreund lud ihn ein, bei ihm zu übernachten. 

Ehrlich stimmte zu und blieb im Gespräch weiter 

sitzen. Aber plötzlich stand er auf und verschwand 

aus dem Zimmer. Man wartete, es vergingen 

Minuten, es verging eine halbe Stunde, ohne dass er 

zurückkehrte. Schon glaubte der Gastfreund, Ehrlich 

sei, ohne sich empfohlen zu haben, nach Hause 

gegangen. Aber siehe da! Plötzlich erschien der 

Gelehrte durch und durch vom Regen durchnässt, 

mit Kot bespritzt, ausser Atem. Und er gab auch die 

Erklärung für sein Verschwinden. Er war nur in 

seine Wohnung geeilt, um sein Schlafhemd, das er 
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wohl verwahrt unter seinem Arm trug, sich zu holen. 

Ein zweites Geschichtchen spielte in Paris. Einst 

verbrachte der Gelehrte dortselbst seinen Urlaub. Ei-

nige Tage nach seiner Abreise traf hier ein Teleg-

ramm von ihm an seine Mutter ein mit einem merk-

würdigen Inhalt. Der Gelehrte ersuchte seine Mut-

ter, ihm seine Pariser Adresse anzugeben. Die Erklä-

rung hiefür war folgende: Ehrlich pflegte immer 

nach seinem Eintreffen in eine fremde Stadt an seine 

Angehörigen seine Hoteladresse zu telegraphieren; 

ebenso tat er es von Paris aus. Nun hatte er hier, 

nachdem er das Hotel verlassen und nach einiger 

Zeit in dasselbe zurückkehren wollte, Name, Gasse 

und Nummer vergessen und ausserdem sein Notiz-

buch verloren, in dem er die Adresse eingetragen 

hatte. So musste man ihm erst von Czernowitz aus 

mitteilen, wo er in Paris eigentlich abgestiegen war. 

Wie Ehrlich im privaten Verkehr entgegenkom-

mend war, so streng und gefürchtet war er als Prü-

fer. Nahezu mit Schadenfreude stöberte er im Gehir-

ne der Kandidaten, bis er eine Lücke fand. Dann 

sprang er nervös auf und verschwand hinter der Tür, 

die ins Professorenzimmer führte. Man kannte diese 

Bewegung. Sie bedeutete das Durchfallen der Kan-

didaten. Sehr gefährlich für die Prüfungskandidaten 

war die Zerstreutheit Ehrlichs. Denn er verwechselte 

die einzelnen Studenten und nur zu oft war das Prü-

fungskalkül wegen dieser Verwechslung ein fal-

sches. Da er die Namen der Kandidaten vergass, su-

chte er sich eine Besonderheit an ihnen zu merken. 

Diese Möglichkeit der Verwechslung wurde von 

Schlauen sehr oft zum Vorteile ausgenützt. So ve-

reinbarten sie, bei Ehrlich auf jede Frage gleich-

zeitig zu antworten. Jeder sollte sagen, was er wisse, 

Professor Ehrlich war daran schon gewöhnt, dass 

drei gleichzeitig sprachen. Als einst zufällig und 

gegen die Regel ein vierter Kandidat, der nicht ins 

Vertrauen gezogen war, zur Prüfung erschien und 

Ehrlich irgend eine Frage stellte, antworteten drei 

Kandidaten gemäss ihrer Vereinbarung, nur der 

vierte schwieg. Aber nach wenigen Minuten hatte er 

die Situation überblickt und sprach mit den anderen 

dreien. Ehrlich hörte einige Augenblicke zu, sprang 

bald nervös auf und sagte: “Ich bin, meine Herren, 

gewöhnt, drei von ihnen gleichzeitig zu hören, vier 

Sprecher vertrage ich nicht.“ Sagte es und das Schi-

cksal der Kandidaten war besiegelt. 

Nun ist dieser Mann, um den sich so viele Anek-

doten flechten, tot. Trotz seiner Strenge werden sei-

ne Hörer seiner in Dankbarkeit gedenken. 
 

 

 

 

 

III. Eugen  Ehrlich  als  Rechtslehrer  

in  der  Schweiz 
 

Die vorstehenden Erinnerungen aus der Tages-

presse an Ehrlichs Wirken als Rechtslehrer in Czer-

nowitz sind eine willkommene Ergänzung der in der 

Fachpresse enthaltenen spärlichen Äusserungen, die 

meist nur die “bekannte lebendige Art” seiner öffen-

tlichen Vorträge, die “geistreichen und in ihrer le-

bendigen Rhetorik bestechenden Schriften” sowie 

seine extreme professorale Zerstreutheit hervorhe-

ben. Denn das politische Schicksal von Ehrlichs 

Heimat, der Bukowina, hat vieles von Ehrlich und 

seinem Wirken verloren gehen lassen. Bis heute 

fehlt zum Beispiel ein einigermassen deutliches Por-

trätfoto. Wohl kaum bekannt sein dürfte auch, dass 

Ehrlich noch nach seiner Zeit in Czernowitz, wenn 

auch nur für ganz kurze Zeit, nämlich für einen 

Monat, in der Schweiz als Rechtslehrer tätig war. 

Zwar wussten wir, nach der Entdeckung seines 

Briefwechsels mit Eugen Huber, dass er vergeblich 

versucht hat, sich nach Kriegsende in Bern zu ha-

bilitieren**. Er hatte auch Verbindungen zum 

Schweizer Studentenbund. Dessen Bemühungen, ihn 

als Rechts- oder Soziologielehrer in der Schweiz zu 

etablieren, kamen jedoch über einen Vortrag vor 

dem Zürcher Juristenverein nicht hinaus***. Ehrlich 

hat aber in seinem Hotelzimmer in Bern für kurze 

Zeit einem später sehr bekannten japanischen Ar-

beitsrechtler rechtswissenschaftlichen Privatunter-

richt gegeben, nämlich Hideharu SONDA, damals 

Assistenzprofessor an der Handelshochschule in To-

kio****. Wie es dazu kam und wie sich das Ganze aus 

japanischer Sicht den Umständen nach darstellte, wur-

de von SONDA Jahrzehnte später so farbig geschildert, 

dass die entsprechende Passage seiner Erinnerungen 

hier in Übersetzung***** wiedergegeben sei.  

 

                                      
 Einige Nachweise bei M. REHBINDER (Fn. 8), S. 16 

ff. Siehe auch die Nachweise in der jetzt umfangsreichsten 

und gründlichsten Analyse von Ehrlichs Leben und Werk, 

nämlich Stefan VOGL: Soziale Gesetzgebungspolitik, 

freie Rechtsfindung und soziologische Rechtswissenschaft 

bei Eugen Ehrlich, Baden-Baden 2003, S. 94.  
** Dazu M. REHBINDER: Neues über Leben und Werk 

von Eugen Ehrlich, FS H. Schelsky, Berlin 1978, S. 403, 414 

ff. Vertieft dargestellt bei VOGL (Fn. 11), S. 103-105. 
*** Nachweise bei VOGL (Fn. 11), S. 103 f.   
**** Siehe M. REHBINDER (Fn. 12), 417 f. 
***** Die Übersetzung stammt von lic. phil. Tetsutaro 

KAWATA, Zürich.  
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Die letzten Jahre des Begründers der 

Rechtssoziologie* 
 

Ein Treffen mit Dr. Itsutaro SUEHIRO** im Juni 

1920 in Bern gab mir zudem die Gelegenheit, den 

weltweit berühmten, grossen Gelehrten und Begrün-

der der Rechtssoziologie, Herrn Prof. Eugen Ehr-

lich, persönlich kennen zu lernen. Das war ein gros-

ser Gewinn, den ich mir nie hätte träumen lassen. 

Bei diesem Treffen hat Dr. Suehiro mir folgendes 

erzählt und vorgeschlagen:  

“Ich habe in Italien von Herrn Takayanagi gehört 

(Kenzo Takayanagi, der jetzige Präsident des Ko-

mitees für Verfassungsrecht), dass Herr Prof. Eugen 

Ehrlich in Bern sei. Herr Takayanagi wusste nicht, 

wohin Prof. Ehrlich (während der Kriegsereignisse) 

gegangen sei, und suchte nach seinem Wohnsitz in 

Deutschland und Österreich. Da er ihn nicht finden 

konnte, gab er die Suche auf und trat die Rückreise 

nach Japan an. Er reiste von Deutschland aus durch 

die Schweiz nach Italien. Es war reiner Zufall, dass 

er, ohne zu wissen, wo sich Herr Prof. Ehrlich 

aufhielt, bis nach Neapel durchgereist ist. Hier fand 

er schliesslich den Aufenthaltsort des Professors 

heraus. Herr Takayanagi jedoch konnte nicht in die 

Schweiz zurückreisen. Es tat ihm leid, dass er selber 

Herrn Professor nicht besuchen konnte. Deshalb 

schlug er mir vor, ich solle an Stelle von ihm 

Ehrlich aufsuchen. Ich habe die Adresse von Prof. 

Ehrlich. Wollen wir ihn einmal besuchen?” 

Da dieser Vorschlag für uns juristische Stipen-

diaten etwas Besonderes war, sagten wir ihm sofort 

mit Dank zu und beschlossen, Herrn Prof. Ehrlich an 

einem Abend in ein erstklassiges Hotel beim Berner 

Bahnhof, wo Herr Suehiro übernachtete, einzuladen. 

Jedoch, was bedeutete “alle juristischen Stipendia-

ten”? Bern war eine kleine Stadt. Es gab nicht viele 

                                      
* Hideharu SONDA: Pioniere des Arbeitsrechts. Erin-

nerungen an 40 Jahre Arbeitsrecht (japan.), Tokio 1959, 

S. 15-22. 
** Itsutaro SUEHIRO (1888-1951), Prof. für Zivilrecht 

an der kaiserlichen Universität Tokio, der als Begründer 

der japanischen Arbeitsrechtswissenschaft und der sozio-

logischen Jurisprudenz gilt, hat schon früh Ehrlichs 

Freirechtslehre in Japan rezipiert. Ehrlich hat auch, auf 

Anforderung von Kenzo Takayanagi, seinen Aufsatz “Ge-

setz und lebendes Recht” als Originalaufsatz einer der 

führenden japanischen Rechtszeitschriften zur Verfügung 

gestellt, siehe EHRLICH: Gesetz und lebendes Recht, hg. 

von M. Rehbinder, Berlin 1986, S. 228-240, mit meiner 

Einleitung, S. 7 f.   

 

japanische Juristen. Damals waren die meisten Sti-

pendiaten aus Japan in den naturwissenschaftlichen 

Fächern tätig. In unserem Fach rechnete ich mit 

wenigen Kollegen, mit nur 4 oder 5 Personen. 

Im allgemeinen gingen die japanischen Stipen-

diaten, die Deutsch sprachen, nicht in die Schweiz, 

sondern nach Deutschland. Zwar gehört die Schweiz 

auch zum deutschen Kulturkreis, aber sie wollten im 

Zentrum studieren. Im juristischen Bereich waren 

nur die Fachleute in die Schweiz gekommen, die 

zum Beispiel bei Herrn Prof. Eugen Huber an der 

Universität Bern, der der Vater des Schweizerischen 

Zivilrechts ist, oder bei Herrn Prof. Carl Wieland an 

der Universität Basel studieren wollten, dessen Han-

delsrecht sehr berühmt war. Die chaotische Situa-

tion in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg hin-

derte die Stipendiaten daran, in Deutschland zu stu-

dieren. Da Japan im Krieg ein Feind Deutschlands 

geworden war, vermuteten die Japaner, dass es in 

Deutschland für Japaner unangenehm sei. Die meis-

ten wagten nicht, nach Deutschland zu reisen, son-

dern blieben für eine Weile in der Stadt Bern. Diese 

kleine Stadt hatte nur 150'000 Einwohner, die in 

mehrstöckigen Häusern wohnten, was in Japan nicht 

üblich war. Deswegen ist die Wohnfläche der Stadt 

so klein, dass man keine 10 Minuten vom Beginn 

bis zum Ende der Hauptstrasse brauchte, auch wenn 

man langsam ging. Es war ein schöner und präch-

tiger Anblick, wenn die ganze Gruppe der japani-

schen Stipendiaten an der Hauptstrasse regelmässig 

am Morgen und am Abend auftauchte. Man hätte 

manchmal meinen können, man sei in einer japa-

nischen Kolonie. Ich war nicht davon begeistert, 

dass viele der Stipendiaten ihren Kopf in die Schau-

fenster der Uhrengeschäfte streckten und schwär-

merisch die Auslagen bewunderten. An ihren Schul-

tern hingen Fotoapparate. Die Mehrheit der Stipen-

diaten war Mediziner. Es waren ungefähr 40 oder 50 

Leute, Absolventen japanischer Privatuniversitäten, 

die sich auf die schweizerische Doktorprüfung vor-

bereiteten. Ich habe ein Gerücht gehört, warum die 

nötige Semesteranzahl für die Doktorprüfung von 

Ausländern von früher 6 auf 4 verkürzt wurde. In 

der Schweiz freute man sich über das grosse Inte-

resse der Ausländer an einem schweizerischen Dok-

tortitel. Deswegen hat das Bundesparlament in ei-

nem Ausnahmebeschluss ein Gesetz über die ver-

kürzte Studiendauer für Ausländer verabschiedet. 

Aber niemand hatte damit gerechnet, dass diese 

Ausnahmeregelung eine Intensivierung der Bezie-

hungen auch zwischen Japan und der Schweiz brin-

gen würde, die ja nicht zur allgemein-politischen 

Lage passte. Ich frage mich, wie viele japanische 
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Medizinstudenten trotz dieses Gesetzes einen wür-

digen Doktortitel erhalten haben. Denn es gab unter 

ihnen einen Medizinstudenten, dessen Dissertation 

von einem Jurastudenten geschrieben wurde. Auf-

grund dieses Falles konnten wir vermuten, was das 

neue Gesetz in Wahrheit gebracht hatte. 

Zurück zum Thema. Auf die Initiative von Dr. 

Suehiro luden wir japanische Juristen Herrn Prof. 

Ehrlich an einem Abend ins Hotel ein. Wir waren 4 

Leute ausser Herrn Dr. Suehiro, nämlich Herr Eishû 

Miyamoto, Strafrechtler (späterer Doktor und Pro-

fessor an der Universität Kioto), Herr Takeshirô 

Moriyama, Arbeits- und Zivilrechtler (späterer Dok-

tor und Präsident der Staatsanwaltschaft, inzwischen 

verstorben), Herr Yoshitaka Ôtani, Zivil- und Ver-

fassungsrechtler (späterer Doktor und Professor an 

der Universität Meiji) und ich. Wenn ich die spä-

teren Karrieren der Herren beschreibe, sieht es aus, 

als ob alles Prominente waren. Aber wir waren da-

mals nur Anfänger, ausser Herrn Dr. Suehiro. Ich 

war sehr nervös und verstand nur unklar, was Prof. 

Ehrlich uns erzählte. Dasselbe empfanden vermut-

lich auch die anderen Teilnehmer, da wir plötzlich 

vor einem international bekannten grossen Gelehr-

ten standen. Im Gegensatz zu uns war sich Dr. Sue-

hiro an solche Situationen gewohnt. Er unterhielt 

sich lange mit Herrn Prof. Ehrlich auf englisch und 

französisch, da er diese beiden Fremdsprachen bei 

den Friedenskonferenzen in Amerika und Paris 

geübt hatte. Sein ruhiges und selbstsicheres Verhal-

ten fanden wir beneidenswert. 

Herr Prof. Eugen Ehrlich ist weltweit bekannt als 

der Autor des Buches “Grundlegung der Soziologie 

des Rechts”, 1913. Auch sind seine Werke: “Die 

Rechtsfähigkeit”, “Die Tatsachen des Gewohnheits-

rechts” und “Die Juristische Logik” sehr berühmt. 

Wenn der Erste Weltkrieg nicht ausgebrochen wäre, 

wäre er nach Amerika gereist, da er von dort einge-

laden wurde. Während des letzten Krieges war er 

Rektor der Universität Czernowitz in Österreich. 

Nach dem letzten Krieg wurde sein Vaterland auf-

grund des Prinzips der Unabhängigkeit der Völker 

in mehrere Länder aufgeteilt. Die Stadt Czernowitz 

wurde von den Rumänen übernommen. Er verliess 

gezwungenermassen seine Universität sowie sein 

Vaterland und fand Asyl in dieser kleinen Stadt im 

schönen Berner Oberland. Aber ich konnte gar nicht 

verstehen, warum er sein Land verlassen musste, so 

als hätte er seine abgenutzten Sandalen weggewor-

fen. Es hätte doch sein können, dass ihm als Juden 

                                      
 Ehrlich war Rektor im Jahre 1906/07.  

 

die Demokratie nach dem Kriege in seinem Land hätte 

nützen und er hätte frei leben können. Ich hätte danach 

fragen sollen, als er mir Privatunterricht gab. Leider 

fand ich keine Gelegenheit dazu. Deswegen bleibt mir 

diese Frage ein ungelöstes grosses Rätsel**.   

Nochmal zurück zum Thema. Ich befolgte den 

Rat von Dr. Suehiro und bat Herrn Prof. Ehrlich, mir 

für kurze Zeit Privatunterricht zu erteilen, solange er 

in Bern war. Als er mir antwortete: “Gut, kommen 

Sie”, war ich selbstverständlich im siebten Himmel. 

Aber er sagte mir weiter “Ich plane, im August zu 

meinem Vetter*** nach Italien zu reisen, deswegen 

ist der Unterricht zeitlich beschränkt, wenn Sie ein-

verstanden sind”. Seine Ankündigung machte mich 

melancholisch, als sei ich schon jetzt allein gelassen 

worden. Doch ist es einem jungen Mann nützlich, 

einen grossen Gelehrten kennenzulernen. Ich mei-

nem Fall lernte ich Herrn Prof. Ehrlich nicht nur 

kennen, sondern ich bekam auch Privatunterricht, 

wenn auch nur für einen Monat, dass heisst an 

insgesamt 6 oder 7 Tagen. Wir waren nur unter uns, 

und seine Methode zu unterrichten war sehr wohl 

bedacht****. Was könnte ich sonst noch sagen, ausser 

dass es das grösste Glück in meinem Leben war?  

Erstaunlicherweise war sein Leben in seinem 

Zimmer sehr armselig. Es fehlen mir die Worte, 

darüber zu berichten. Er sah so aus, als ob er ein 

Asylant sei, der nur seine Haut retten konnte und 

nur mit Mühe hierher gekommen ist. Er besass einen 

sehr zerknitterten Anzug und eine Pfeife. Ich glaube, 

dass er keine Krawatte hatte. Er war ein überzeugter 

Junggeselle, ohne Familie und über 70 Jahre alt*****. 

Einerseits dachte ich, dass daran nichts zu ändern 

sei, auf der anderen Seite aber tat es mir sehr leid, 

dass er alle Habe verloren hatte. Ich konnte auch 

sehr gut verstehen, wie einsam er war.  

Sein Hotel stand nahe der berühmten Kirchenfel-

dbrücke am Ufer auf der Gegenseite des Parlaments-

gebäudes (Bundeshaus). Wenn ich den Namen des 

Hotels auf japanisch übersetze, bedeutet er “Hashi-

motoya” (Hotel an der Brücke). Es ein Hotel zu 

nennen, wäre jedoch übertrieben. Mit meiner Pen-

                                      
** Über Ehrlichs missglückte Rückkehr in die Bukowina 

siehe jetzt REHBINDER (Fn. 5), S. 203 ff.  
*** Recte: Bruder, siehe Fn. 3. 
**** SONDA skizziert in seinen Erinnerungen den Inhalt 

von Ehrlichs Privatunterricht, von dem besonders seine 

Bewertungen der aktuellen Strömungen in der Rechtswis-

senschaft von Interesse sind. Doch können diese Ausführun-

gen hier aus Platzgründen nicht wiedergegeben werden.  
***** Ehrlich, 1862 geboren, sah also älter aus, als er war.  
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sion war es nicht vergleichbar, es war so alt und 

schmutzig. Es war ein sogenanntes Drittoder sogar 

Viertklass-Hotel. Sein Zimmer war ein Einzelzim-

mer an der Ecke der zweiten Etage (dritter Stock). 

Der einzige Vorteil war, dass es nach Süden gerich-

tet war. Nach japanischer Messweise war das Zim-

mer dreieinhalb oder vier Tatami-Matten gross. Für 

den Besuch hatte ich immer einen Termin verein-

bart, aber öfters machte er gerade ein Mittagsschlä-

fchen. Da er seine Schuhe im schmutzigen Bett 

nicht auszog und die Bettdecke quer über ihm lag, 

war nur sein fahler Glatzkopf sichtbar. Er sah des-

halb wie ein alter Bauer aus. Niemand konnte ahnen, 

er sei ein international bekannter Gelehrter. Bei 

solcher Gelegenheit nahm ich immer Platz auf dem 

schäbigen Holzstuhl und verhielt mich ruhig, bis er 

aufwachte. Dabei erinnerte ich mich sentimental an 

meinen Vater, der in Japan war, da er gleich alt wie 

Herr Professor Ehrlich war.  

Während dieser kurzen Zeit, weniger als einem 

Monat, entwickelte sich unsere Beziehung, als ob 

ich sein Sohn wäre. Ich glaube, dass auch er meine 

Zuneigung zu ihm ohne Problem akzeptierte. Wenn 

ich ihm Tabak schenkte, freute er sich sehr darüber, 

da er Tabak am liebsten hatte. Er freute sich auch, 

zum Essen eingeladen zu werden. Ich glaube, dass 

alle Leute, die Bern einmal besucht haben, das 

Kasino kennen, das am Ufer neben dem Bunde-

shaus, an der Kirchenfeldbrücke steht. Wir gingen 

oft ins Restaurant des Kasinos. Wegen seines Alters 

bekleckerte er sich meist während des Essens. 

Besonders häufig liess er Creme auf seine Brust fal-

len. Wenn ich dann den Fleck an seinem guten (?) 

Anzug eilends abwischte, liess er sich das gern gefal-

len. Es sah so aus, als ob sich ein Sohn um seinen alten 

Vater kümmerte. Dieser Umgang gefiel mir sehr.  

Bald reiste er nach Neapel ab. Er erzählte mir, 

dass sein Vetter dort lebte, der auch Ehrlich hiess*. 

Beim Abschied schrieb er mir die Adresse des Vet-

ters in Neapel auf und bot mir an, dass ich ihm 

jederzeit Fragen stellen dürfe. Das war ein endgül-

tiger Abschied zwischen uns. Denn nach dieser let-

zten Begegnung zog ich nach Berlin um. Mich fas-

zinierte diese grosse Stadt und ich musste mich an 

die rapiden Änderungen in der zeitgenössischen 

Geschichte gewöhnen. Die Tage gingen schnell 

vorbei und meine Verbindung mit Prof. Ehrlich 

brach ab. Am Ende des Jahres hörte ich, dass Herr 

Prof. Ehrlich in Neapel gestorben sei**. Ich be-

dauerte sehr, dass ich keine einzige Postkarte an ihn 

geschrieben hatte, bevor er starb. 

 

M. Ребиндэр  

 

ЕВГЕНИЙ  ЕРЛИХ,  КАК  ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  ПРАВА   

 

Евгений Эрлих один из основателей свободного движения права, социологии права. Он создал ос-

новы для расширения научных связей между правом, обществом и методами исследования “живого 

права”. Основные научные работы: “Вклад в теорию юридических источников”, “Безмолвное воле-

излияние”, “Свободное правонахождение и свободная юриспруденция”, “Юридическая логика”. 

Как преподаватель права Е. Эрлих работал на Буковине до начала Первой мировой войны, позже, 

он преподавал в Швейцарии и имел большой авторитет, как у студентов, так и у своих коллег. 

 

M. Rehbinder 

 

EUGEN  EHRLICH  AS  TEACHER  OF  LAW 

Eugen Ehrlich is the founder of the movement of free law and the sociology of law. He laid the founda-

tion for broader scientific relations between law, society and methods of research into the living law. His 

major works: “Contribution to the Theory of Sources of Law”, “The Silent Will Expression”, “The Free 

Law Finding and Free Jurisprudence”, “The Juridical Logic”. 

As teacher of law, prior to the World War I Eugen Ehrlich worked in the Bukovyna and later taught in 

the Swiss, and had a high reputation among students and his colleagues.  

 

___________________________ 
 Siehe Fn. 3. 
 Über Ehrlichs Tod in Wien siehe oben unter I. 



 КЛАСИКИ  ФІЛОСОФІЇ  І  СОЦІОЛОГІЇ  ПРАВА: ЄВГЕН  ЕРЛІХ  

Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2.                                                                                              147 

 

© 2005  В. П. Марчук 
Національний авіаційний університет 

Інститут повітряного і космічного права 

 

ЄВГЕН  ЕРЛІХ – ОСНОВОПОЛОЖНИК  СОЦІОЛОГІЇ  ПРАВА 
 

Історія соціології права як самостійної галузі нау-

кового знання нараховує вже понад століття. Вона 

отримала офіційне визнання і необхідну інституціо-

налізацію в більшості країнах світу [8, с. 531]. Пи-

тання про її природу, характер, предмет і метод ви-

кликають до цього часу багато дискусій. 

Поновлення у своїх правах соціології, яка в не-

далекому минулому характеризувалась у радянсь-

кій літературі як “буржуазна лженаука”, запрова-

дження на юридичних факультетах ряду вищих 

навчальних закладів викладання навчальних кур-

сів (або спецкурсів) з соціології права суттєво під-

вищує значення поглибленої розробки загально-

теоретичних і методологічних проблем цієї порів-

няно молодої галузі наукового знання. 

Слід відзначити, що за останні десятиліття ба-

гато зусиль у цьому напрямку доклали відомі росій-

ські правознавці – В. М. Кудрявцев, В. П. Казимр-

чук, Д. А. Керімов, С. С. Алексєєв, А. М. Яковлєв, 

В. О. Туманов, Е. В. Тадевосян, В. С. Нерсесянц, 

С. В. Боботов, Д. І. Луковская, В. Д. Зоркін, 

В. В. Лапаєва, Ю. В. Тихонравов та ін., а також укра-

їнські вчені – В. В. Копєйчиков, Н. С. Прозорова, 

М. І. Козюбра, О. Ф. Скакун, С. В. Савчук та ін. 

Серед зарубіжних авторів варто виділити таких 

як: М. Ребіндер, К. Рібшлегер (Німеччина), К. Куль-

чар (Угорщина), Н. Неновскі, П. Попов (Болгарія), 

А. Подгурецький, З. Зімбінський (Польща), Таке-

йосі Кавасіма, Тетеу Ізомура (Японія) та ін. 

Професор Е. В. Тадевосян справедливо заува-

жує, що “соціологія права – це не країнознавча, 

а єдина, загальна інтернаціональна за своєю сутніс-

ною основою теорія”, яка “вивчає право як соціаль-

ний інститут, як одну із соціальних підсистем суспі-

льного життя крізь призму взаємовідносин особи, 

соціальних груп і суспільства в цілому” [7, с. 46]. 

Вивчаючи проблеми виникнення і розвитку 

соціологічного напрямку в юриспруденції, слід 

неодмінно починати з дослідження наукової спа-

дщини родоначальника цього напрямку, нині все-

світньо відомого, видатного вченого-юриста – Єв-

гена Ерліха. Саме він одним із перших найбільш 

ґрунтовно розробив і запропонував основні про-

грамні положення школи “вільного права”. Появу 

в 1903 році його робити “Вільне правознахо-

дження і вільна наука права” багато західних 

юристів називають відправним пунктом усього 

руху за “вільне право” (Freirechtsbewegung) 

[18, с. 33]. Цей рух виник наприкінці ХІХ – на по-

чатку ХХ ст. одночасно в ряді західноєвропейсь-

ких країн і ознаменував собою нові тенденції 

у сфері правової науки. Він охопив багаточисельні 

течії, які так або інакше виражали незадоволення 

нормативним розумінням права, як таким, що не-

здатне охопити всю багатогранність правового 

життя і протиставляв цьому розумінню своє “ві-

льне” розуміння трактування права. В західно-

європейській юридичній літературі зустрічаються 

фактично однозначні терміни – “школа вільного 

права” (Freirechtschule), “вчення про вільне право” 

(Freirechtslehre), “вільне правознаходження” (freie 

Rechtsfindung), соціологічне знаходження права 

(Soziologishe Rechtsfindung). 

Соціологічна теорія права Є. Ерліха, а саме йо-

го робота “Основи соціології права” (1913) [13] 

стала теоретичним фундаментом соціологічного 

напрямку в юриспруденції і всього руху за “вільне 

право”. Роботи Є. Ерліха неодноразово перевида-

вались багатьма мовами: англійською, італійсь-

кою, французькою, японською. 

На Є. Ерліха, як на свого попередника і вчи-

теля, вказують відомі американські та японські 

соціологи права – Роско Паунд, Отосіро Ісісака, 

Тетсу Ізомура та ін. [16, с. 8]. 

Враховуючи, що в бібліотеках країн СНД не-

має перекладів на слов’янські мови робіт Є. Ер-

ліха, як часто немає їх і мовою оригіналу (німець-

кою), видається доцільним викласти його соціоло-

гічну концепцію права більш широко, доступно 

і неупереджено, надаючи читачеві можливість 

у більшій мірі самостійно давати оцінки тих чи ін-

ших положень досліджуваного вчення в співстав-

ленні з сучасною правовою наукою і дійсністю. 

В радянській юридичній літературі вперше ім’я 

Євгена Ерліха згадувалось ще в 1928 р. в статті про-

фесора Б. Л. Манеліса “Школа вільного права” та 

її місце в буржуазній юридичній науці” [2], але 

залишалось фактично невідомим до 1970-1977 рр., 

коли автором цієї роботи було опубліковано кілька 
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статей та дві монографії, безпосередньо присвячених 

аналізу наукової концепції Є. Ерліха [3; 4; 5]. 

Однак в Німеччині ще в 60-ті роки ХХ ст. було 

проявлено значний інтерес до вивчення творчої 

спадщини правознавця. У 1964 р. на базі юридич-

ного факультету при Вільному університеті в За-

хідному Берліні під керівництвом професора Ер-

неста Е. Гірша було створено “Інститут соціології 

права і дослідження фактів права”. Поряд з іншими 

працями цей Інститут в 1967 р. видав збірник мало-

відомих раніше статей Є. Ерліха під назвою “Право 

і життя” [14] і перевидав його основні праці. 

З 1967 р. і до цього часу дослідженням і попу-

ляризацією наукових ідей Є. Ерліха займається 

колишній учень професора Ернеста Е. Гірша, до-

недавна завідуючий кафедрою соціології права 

(серед інших галузей юридичної науки) Цюріхсь-

кого університету в Швейцарії, професор Манф-

ред Ребіндер. У 1967 р. М. Ребіндер опублікував 

монографію “Обґрунтування соціології права Єв-

геном Ерліхом”, у якій дав всебічний позитивний 

аналіз соціологічної концепції Є. Ерліха. Доопра-

цьована і доповнена, ця ж монографія з додатком 

повної бібліографії робіт Є. Ерліха (70 робіт) опу-

блікована другим виданням у 1986 р. [8]. 

Крім того, зусиллями професора М. Ребіндера 

було перевидано третім (1967) і четвертим (1989) 

виданням основну роботу Є. Ерліха “Основи соці-

ології права” (перше видання – 1913, друге – 

1929), а також укладено і видано нову збірку робіт 

Є. Ерліха “Закон і живе право” [12]. На базі ідей 

Є. Ерліха написано і власну роботу М. Ребіндера 

“Соціологія права” [17]. Заслуговує на увагу та-

кож нове дослідження концепції Є. Ерліха, зроб-

лене російським вченим С. А. Дробишевським [1]. 

Народився Євген (Еліас) Ерліх 14 вересня 1862 

р. у Чернівцях. Вчився в гімназії м. Самбора 

Львівської області, де його батько Сімон Ерліх 

працював адвокатом. У 1881 р. Є. Ерліх розпочав 

навчання на юридичному факультеті Львівського 

університету. Закінчивши два курси в Львові, 

продовжив навчання у Віденському університеті. 

У 1886 р. закінчив університет і, отримавши зван-

ня доктора права, розпочав займатися адво-

катською практикою. Але основною його робо-

тою вже тоді була наукова діяльність з вивчення 

проблем загальної теорії права та римського пра-

ва. В 1893 р. в Берліні вийшла перше книга 

Є. Ерліха “Мовчазне волевиявлення” за яку в сер-

пні 1894 р. у Віденському університеті він був 

удостоєний звання приват-доцента [3]. 

В листопаді 1896 р. за активну діяльність 

у сфері юриспруденції йому присвоєно вчене 

звання екстраординарного професора в Черніве-

цькому університеті, а 1900 р. на підставі опублі-

кованої 1899 р. в Йєні (Німеччина) монографії 

“Обов’язкове і необов’язкове право в Цивільному 

уложенні Німецької імперії” йому присвоєно 

звання ординарного професора римського права. 

З 1900 р. і до початку Першої світової війни 

Є. Ерліх жив у Чернівцях (за адресою Штайнґассе 

(Steingasse), 28) і працював у тодішньому універ-

ситеті Франца Йосифа, з 1901 р. на посаді декана 

юридичного факультету, а в 1906/1907 навчаль-

ному році – ректора цього ж університету. 

В листопаді 1918 р. після захоплення Північної 

Буковини боярською Румунією Є. Ерліх, як “рі-

шучий представник німецької нації”, був звільне-

ний з роботи в університеті. Щоб уникнути різних 

націоналістичних нападок, які мали місце щодо ньо-

го в Чернівцях, наприкінці 1921 року, Є. Ерліх пере-

їжджає до Бухареста. Відновити викладацьку і нау-

кову роботу він уже не зміг. 2 травня 1922 р. Євген 

Ерліх помер від діабету у Відні [16, с. 13-18]. 

Не зважаючи на те, що основну частину свого 

життя Є. Ерліх прожив на території колишньої 

Австро-Угорщини, майже всі його наукові праці 

було видано в Німеччині. У зв’язку з цим він 

справедливо визнається деякими дослідниками 

представником німецької правової науки [19, с. 

249]. Але автору даної роботи приємно відзна-

чити, що творчий шлях Є. Ерліха був пов’язаний 

саме з Чернівецьким університетом і що світове 

визнання серед теоретиків права Є. Ерліх здобув 

як один із засновників соціології права, особливо 

з того часу, коли він створив на юридичному фа-

культеті Чернівецького університету свої семі-

нари “живого права” для дослідження правової 

дійсності і почав викладати свої соціологічно-

правові погляди в лекціях і друкованих працях. 

В 1914 р. Є. Ерліха було запрошено до США для 

читання лекцій в Інституті Ловелла та промови на 

тему його семінару з “живого права” на щоріч-

ному зібранні Американської асоціації правничих 

шкіл, яке мало відбутися в Чикаго [9, с. 362]. І хоч 

цю поїздку здійснити не вдалося через початок 

Першої світової війни, в Європі він використову-

вав всі можливості для розповсюдження своїх 

ідей. У 1918 р., коли Ерліх перебував у Швейцарії, 

він неодноразово виступав з доповідями перед 

спілками юристів у Берні та Цюриху [20, с. 429]. 

За короткий час перебування у Бухаресті (1921) 

він посприяв заснуванню там Спілки для дослі-

дження “живого права” [15, с. 145]. 

Характеризуючи особу Є. Ерліха як видатного 

вченого, слід додати і те, що він володів майже 
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всіма європейськими мовами: англійською, фран-

цузькою, італійською, датською, норвезькою, ро-

сійською, сербською, польською й угорською; 

відвідав такі країни, як Франція, Італія, Греція, 

Данія, Швейцарія, Англія [13, с. 19]. Все це свід-

чить про його широкий кругозір і відповідну об-

ґрунтованість його наукових висновків. Творча 

спадщина Є. Ерліха ще не до кінця досліджена 

і заслуговує на увагу вчених-юристів. 

Сучасний німецький юрист Рене Кеніг вислов-

лює справедливу надію, що дослідження “безцін-

них творів Є. Ерліха пов’яжуть майже забуте ми-

нуле з сучасними зусиллями в сфері соціологічно-

правових досліджень в Німеччині, дадуть їм пло-

дотворний поштовх”. Манфред Ребіндер додає до 

цього, що вони “повинні, по-перше, вивести з те-

мряви ранню історію соціології права і, по-друге, 

перевірити наскільки тодішні теоретичні аспекти 

соціологічно-правових досліджень ще придатні 

для наших сьогоднішніх” [14, с. 10]. 

Як визнавав сам Є. Ерліх, значну роль у форму-

ванні його поглядів відіграло вивчення реального 

права в сучасній йому Буковині, яка була населена 

тоді представниками різних національностей, що 

мали свої правові звичаї. “Жили в герцогстві Буко-

вина, – пише він, – в основному мирно між собою 

вірмени, євреї, німці, росіяни, українці, словаки, уго-

рці, цигани. Юрист, безсумнівно, відстоював тради-

ційний напрямок – підкорити всі ці народи єдиному, 

діючому в усій Австрії австрійському праву. Але вже 

при поверховому спостереженні стає видно, що ко-

жна із цих народностей у всіх правових відношеннях 

повсякденного життя дотримується зовсім інших 

правових правил” [4, с. 45]. 

Ці збочення суперечили сталим традиціям 

римського права, і Ерліх, молодий професор рим-

ського права, вдається до емпіричних досліджень 

“живої сили” суспільства, так званого “живого 

права” Буковини. Він різко виступив проти пану-

ючого в той час формалістичного підходу до пра-

ва. Юридичний позитивізм розглядав право як 

сукупність юридичних норм, прийнятих держа-

вою, і не ставив завдання розкрити зв’язок права 

із суспільством, з його економічними умовами 

і іншими соціальними факторами. Такий підхід 

Ерліх вважав недостатнім і ненауковим. 

Для того, щоб повністю розкрити сутність пра-

ва, правова наука, за Ерліхом, повинна бути не 

тільки історичною, але і соціологічною. Тому для 

успішної боротьби з позитивізмом в юридичній 

науці і практиці він з допомогою свого “семінару 

живого права” збирав широкий фактичний мате-

ріал, який мав служити доказом недоцільності 

обмеження правової науки дослідженням тільки 

тексту закону і його техніко-правового застосу-

вання. На основі цього матеріалу Ерліх намагався 

дати “нове” теоретичне обґрунтування існуючого 

права. При цьому він приділяв велику увагу не 

тільки вивченню законодавства, але й дослі-

дженню звичаєвого права, судової практики, явищ 

господарського життя, намагався осмислити і уза-

гальнити їх з позиції свого “соціологічного” світо-

гляду [4, с. 46-47]. 

Як бачимо, Є. Ерліх виступає тут з позиції 

привабливих і позитивних. Але надалі, особливо 

в роботі “Мовчазне волевиявлення” він, замість 

того, щоб обґрунтувати необхідність суворої рег-

ламентації нормами закону відповідних економіч-

них відносин, вимагав зворотного – керуватися 

нормами фактичних життєвих відносин, чим 

сприяв відходу від закону. Правда, тут треба від-

дати данину часові, який на рубежі ХІХ – ХХ 

ст.ст. породив згадуваний вище “рух за вільне 

право” (Freirechtsbewegung), метою якого і було 

обґрунтування свободи адміністративного і судо-

вого розсуду при застосуванні норм права. 

Свої дослідження Ерліх проводив головним 

чином в сільських околицях Чернівців. Він нама-

гався здійснити особливий “юридичний прийом”, 

який передбачав всебічне дослідження правових 

відносин таких господарських одиниць, як селян-

ський двір, фабрика та ін. Разом з викладачем по-

літекономії професором Дунгером Ерліх проводив 

екскурсії студентів на підприємства з метою ви-

вчення їх виробничої діяльності. 

Ерліх вважав, що семінари “живого права” да-

дуть “можливість студентам пізнавати науковий 

метод” і пробудять в них свідомість дійсності. 

“Достатньо було мені, – пише він, – поспілкува-

тися із студентом п’ять хвилин для того, щоб помі-

тити, як перед ним відкривається новий світ... Тисячі 

справ, на котрі він до цього часу не звертав ніякої 

уваги, отримували для нього нове життя, ставали для 

нього свідками живого права” [4, с. 48-49].  

Є. Ерліх справедливо зауважував, що “правові 

установи ґрунтуються не тільки на правових нор-

мах. Мораль, релігія, звичаї, пристойність, а та-

кож добрий тон і мода регулюють не тільки поза-

правові відносини, вони на кожному кроці прони-

кають і в галузь права... Лише взаємодія суспіль-

них норм всіх видів дає нам повну картину суспі-

льного механізму” [13, с. 44-45]. 

Ці “відкриття” Ерліха можна було б не запере-

чувати, якби він не дійшов до крайнього висновку, 

що “життя повинне було б перетворитись в пекло, 

якби воно регулювалось тільки правом” [13, с. 47]. 
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Це положення явно суперечить ідеям сучасних 

прибічників правової держави, але під правом 

у даному випадку Ерліх розуміє норми закону, що 

виступають як “система твердо установлених пра-

вових правил”, яка “за своєю природою завжди 

має прогалини”, і що по суті ця система “застарі-

ває в той самий момент, коли вона установлена” 

[11, с. 17]. Як бачимо, проникнення у сферу права 

норм звичаїв, моралі та інших соціальних норм 

Ерліх відносить не до стадії створення норм зако-

нодавства, а тільки до стадії їх застосування. Звід-

си, як він твердить, застосування норм права не 

може привести до однакових результатів, які пе-

редбачає законодавець, тому, що “ніяка теорія не-

спроможна стати на перешкоді суспільним явищам, 

до яких застосовується право, продовжувати по-

стійно розвиватись і щохвилини поповнювати новим 

змістом установлені для рішень норми” [11, с.17]. 

Тому вся “соціологія права” Ерліха спрямована 

на обґрунтування необхідності вивчення “живого 

права”, під яким він розуміє фактично вихід за 

межі правової норми і взагалі всі неправові но-

рми, які хоч в якійсь мірі беруть участь у регулю-

ванні суспільних відносин (аж до доброго тону 

і моди). На думку Ерліха, зовсім немає потреби за-

йматись кодифікацією цього “позадержавного” 

права. Він вважає це непотрібним і навіть безна-

дійним, адже “сфера дії наших кодексів, – пише 

він, – так віддалена від дійсності, що правові від-

носини, з якими вони повинні мати справу, так 

незрівнянно багатші, різноманітніші, мінливіші... , 

що вже одна думка вичерпати їх в одному кодексі 

була б дивовижною” [13, с. 394]. 

На його думку, суддя повинен завжди сам від-

шукати норму для вирішення конкретної справи, 

незалежно від того, вирішує він дану справу на 

основі правової норми чи без такої. Вільне право-

знаходження суддею в момент прийняття рішення 

щодо конкретного випадку – кращий спосіб для 

вирішення проблеми правосуддя, [13, с. 140] тому, 

що “... особиста нота у всі часи була властива су-

довій практиці й у всі часи на неї необхідною мі-

рою впливали суспільні, політичні й культурні 

течії”. Крім того, “не можна аж ніяк заперечувати 

той факт, що особи, які покликані застосовувати 

право, діти свого народу і свого часу, будуть засто-

совувати право в дусі їхнього народу та їхнього часу, 

який є і їхнім духом, а не в дусі минулих століть згі-

дно з намірами законодавця” [11, с. 17]. 

Це одні з головних положень соціологічно-

правового вчення Ерліха, які, звичайно, немож-

ливо розкрити в повному обсязі в короткій статті. 

Але слід зауважити, що основним досягненням 

його зусиль була, звичайно, згадувана вже моно-

графія “Основи соціології права”. В передмові до 

неї Ерліх писав: “Часто стверджують, що нібито 

книга повинна бути такою, щоб її зміст можна 

було б резюмувати в декількох реченнях. Якщо 

цей твір ми повинні були б піддати такій пробі, то 

зміст її втілився б у наступному: Центр ваги роз-

витку права в наш час, як і у всі інші часи, знахо-

диться не в законодавстві, не в юриспруденції або 

судочинстві, а в самому суспільстві. Мабуть 

в цьому реченні міститься зміст всякої основи со-

ціології права” [13, Передмова (Vorrede)]. 

Виступаючи в ролі першопроходця і, мабуть, 

відчуваючи неповноту своїх наукових висновків, 

Є. Ерліх, ніби виправдовуючись, писав, що праця, 

якій він присвятив майже все своє життя і якій 

можна було б дати загальну назву “Теорія суддів-

ського правознаходження”, є “лише початком на-

укового обґрунтування юриспруденції. На науково 

обґрунтовану основу стануть лише законодавці, 

юристи і судді майбутніх століть...” [10, с. 113]. 

В певній мірі Є. Ерліх виявився провидцем, 

тому що в наш час соціологічний напрямок 

в юриспруденції займає домінуюче становище 

в більшості країн світу і набуває свого розвитку 

в Україні. Так, в Чернівецькому університеті ім. 

Ю. Федьковича, де з 1991 р. відновив роботу юри-

дичний факультет, студентам читається новий но-

рмативний курс “Соціологія права”. З 1994 р. на 

факультеті щорічно видається збірник наукових 

праць викладачів і студентів під назвою “Ерліхів-

ський збірник”. Нещодавно молодим вченим 

С. В. Савчуком захищено кандидатську дисертація 

і опубліковано монографію, в яких запропоновані 

нові підходи до розуміння соціології права [6]. 

З 1995 р. на юридичному факультеті Черніве-

цького університету для заохочення кращих сту-

дентів запроваджена почесна стипендія ім. Євге-

нія Ерліха. 

В листопаді 1995 р. під час святкування 120-рі-

чного ювілею Чернівецького університету в фойє 

головного корпусу було відкрито пам’ятну дошку 

з іменами ректорів університету. Серед 56 імен 

тридцять другим в цьому списку названий Євген 

Ерліх. Все це свідчить про шанобливе ставлення 

буковинців до свого земляка – видатного вченого-

правознавця. 

Заслуга Є. Ерліха полягає в тому, що він впе-

рше в своїй соціологічній теорії права, як юрист, 

на базі юридичних понять, висунув широке коло 

питань і пропозицій, що вимагали і вимагають 

свого вирішення у повсякденному мінливому 
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житті правової дійсності і є важливими орієнти-

рами в процесі правотворчості.  
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В. П. Марчук 

 

ЕВГЕНИЙ  ЭРЛИХ – ОСНОВОПОЛОЖНИК  СОЦИОЛОГИИ  ПРАВА 

 

Статья посвящена основателю социологического направления в юриспруденции Евгению Эрлиху, 

кратко изложена суть и значение его социологии права, а также возникшего на рубеже ХІХ-ХХ ст. 

«движения за свободное право» (Freirechtsbewegung), целью которого было обоснование свободы 

судейского и административного усмотрения в процессе применения норм права. Более глубокий 

анализ, суждения и оценки даются в работах автора, указанных в списке литературы. 

 

V. P. Marchuk 

 

EUGEN  EHRLICH  AS  THE  FOUNDER OF  THE  SOCIOLOGY  OF  LAW 

 

The article is dedicated to Eugen Ehrlich, the founder of the sociological theory in jurisprudence. A brief 

summary of his “sociology of law” is given, along with the analysis of its importance. Also, the “free law 

movement” (Freirechtsbewegung), which emerged at the end of 19th century and the beginning of the 20th 

century, as the means of justifying the freedom of court and administrative discretion in their application of 

legal norms is discussed. More detailed analysis, discussions and the author’s opinions on those topics are 

set out in Ehrlich’s publications indicated in the list of references. 
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ЗНАЧЕННЯ  ПОГЛЯДІВ  Є. ЕРЛІХА  НА  ОСОБЛИВОСТІ 

ЮРИДИЧНОГО  МИСЛЕННЯ  В  КОНТЕКСТІ  ПРАВОВОЇ 

КУЛЬТУРИ  ПОСТМОДЕРНУ 
  

Нове, сучасне мислення потрібне в усіх сферах 

суспільного життя: в економіці, в політиці, в освіті 

тощо. Правова сфера не є винятком. В ній, мож-

ливо, виразніше від інших сфер простежується іне-

рція старих кодів, схем мислення, старих стереоти-

пів, ідей та принципів, а тому необхідність відмови 

від них і заміни цього мислення іншим, сучасного 

типу, є дуже на часі. Підхід до нових, нинішніх 

проблем і реалій зі старими способами мислення, 

старими схемами, ідеями, поняттями, розумінням 

тощо дуже часто зумовлює ситуацію не тільки не 

вирішення цих проблем, а навпаки – їх усклад-

нення і примноження. Кожна нова епоха викликає 

радикальні зміни не лише в різних сферах життєді-

яльності, але й у мисленні, його змісті, способах 

тощо. Це стосується також правового життя і пра-

вового мислення. 

Сучасному українству, щоб мати перспективи 

розвитку в часі, треба адекватно реагувати на ви-

моги цивілізації, на темпи сучасного світового роз-

витку, на глобалізаційні та інтеграційні процеси 

в Європі та світі, на інформаційний бум, загалом на 

запити сучасної людини тощо. Правове мислення 

теж повинно реагувати на постійного змінюваний 

світ, воно не може бути незмінним, воно має стати 

стимулюючим чинником сучасного розвитку. 

На жаль, у вітчизняній правознавчій галузі 

знання до проблеми правового мислення інтересу 

донині практично не проявлялося, за винятком де-

кількох філософсько-правових досліджень [11; 14; 

3], в контексті яких аналізовано окремі аспекти 

проблеми сучасного правового мислення. Значно 

більше уваги до даної проблеми проявляють зару-

біжні правознавці, зокрема філософи права [17; 16; 

21; 20; 4]. Ці автори переконливо доводять, що пра-

вове мислення безпосередньо пов’язано з пробле-

мою праворозуміння, з пошуками істини в праві, 

пізнанням права, перетворенням його в стимулюю-

чий або ж, навпаки гальмівний чинник суспільного 

розвитку тощо. 

 В нинішньому вітчизняному правознавстві 

склалася ситуація, коли фундаментальних дослі-

джень обмаль, а зусилля науковців зводяться в ос-

новному до коментування нормативних положень 

позитивного права, до “…поганого коментування 

поганого законодавства, безпорадного узагаль-

нення правозастосувальної практики”, – як пише 

про аналогічну ситуацію у сусідів – росіян Д. А. Кє-

рімов [9; 17]. 

З огляду на сказане вище, стає зрозуміло, наскі-

льки важливо вітчизняним правознавцям мати су-

часне, нове для них, правове мислення, бо воно і є 

засобом подолання нинішньої кризи в нашому пра-

вознавстві. Чимало оригінальних, дуже актуальних 

нині поглядів на юридичне мислення віднаходимо 

у творчій спадщині представників соціологічної 

юриспруденції, зокрема Є. Ерліха, фундатора вчен-

ня про “живе право”. 

Сьогодні, читаючи твори Є. Ерліха, можна лише 

подивуватися тому, наскільки по сучасному звучать 

його ідеї, які вони адекватні потребам нинішнього 

життя. Це стосується його ідей про природу права, 

витоків його, сутності, взаємозв’язку права і куль-

тури, зокрема права і моралі, унікальності форм 

права у різних народів тощо. Ми ж проаналізуємо 

його погляди на правове мислення, його природу, 

стиль, характерні риси та способи. 

Погляди Є. Ерліха на правове мислення зумов-

лені його розумінням природи і сутності права. 

Сьогодні ми можемо констатувати з достатніми 

підставами, що Є.Ерліх мислив право як соціокуль-

турне, духовне за суттю явище, створене спільними 

зусиллями соціуму [25], на противагу нормативіст-

сько-позитивістському підходу, який зумовлює 

ототожнення права та закону [19]. Відомо, що 

Є. Ерліх використав у своїй творчості здобутки іс-

торичної школи права [1], зокрема висунутий нею 

принцип “духу народу”, правової свідомості як 

першоджерела права. Є. Ерліх водночас і дорікав 

представникам цієї школи за те, що віддавали пре-

вагу пошукам правових абстракцій і не цікавилися 

живим правом, не досліджували реальних правових 

відносин. 

Право в розумінні Є. Ерліха постає як живе, 

складне, багатогранне явище, тисячами ниток 

пов’язане з життєвими обставинами, живим пото-
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ком життя (чи на мала на мислителя впливу філо-

софська школа “філософії життя”, ідеї таких її 

представників як : А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, 

А. Бергсон та ін.?). Є. Ерліх стверджував, що роз-

виток права, його творення, пізнання, вдоскона-

лення залежать від рівня розвитку суспільства, від 

спільнот людей, що його складають, яким воно по-

трібне (сім’ї, релігійної громади, торгової спілки 

тощо), від розвитку господарських зв’язків, від 

структур цих спільнот, їх культурних характерис-

тик, здатності їх до консолідації і навпаки, інших 

особливостей їх розвитку. Правотворчість, наголо-

шував Є. Ерліх,” залежить в значній мірі від масш-

табу свободи і творчості юристів” [25]. Правові но-

рми, вважав мислитель, складаються в суспільстві 

органічно, вони витікають, виростають із безпосе-

реднього спостереження життя, торгівлі, звичок, 

статутних правил різних спільнот [25]. Дослідники 

творчості Є.Ерліха підкреслюють його ідею зв’язку 

права “із суспільними відносинами, соціальними 

умовами, з економічними відносинами” [ 15, с. 53], 

і не згадують, як правило, про те, що цей мислитель 

добре бачив також зв’язок права та культури, її 

складових. В суспільному житті Є. Ерліх виділяв 

моральність, мораль, правила честі, добрий тон, 

моду, звичаї тощо, наголошував, що вони чинять 

відповідний вплив на право, правопорядок і “про-

никають в нього” [25]. Є. Ерліх закликав для розу-

міння витоків і сутності права вивчати, перш за все, 

“порядок, який існує в спільнотах як соціокультур-

них утвореннях. Причина невдач всіх попередніх 

спроб пояснити право полягає в тому, що вони ви-

ходили з правових положень, а не з цього порядку”, 

– вважав він [25]. Мислитель вважав, що сімейне 

право є внутрішнім порядком сімейної спільноти; 

право трудових договорів – внутрішнім порядком 

виробничих об’єднань; речове і спадкове право ре-

гулює відносини господарських утворень, їх ма-

теріальні засади тощо. І особливо хотілося б наго-

лосити ось на чому: при дослідженні права Є. Ерліх 

закликав враховувати культурні передумови всього 

цивілізованого світу [25, с. 383]. 

 Поскільки різні народи знаходяться на різних 

ступенях розвитку, поскільки вони в культурно-іс-

торичному зрізі різні – звички, мода, суспільна 

психологія тощо, то зрозуміло, що правосвідомість, 

правове мислення, правова психологія будуть у цих 

народів також відрізнятися. Право ж держави, позити-

вне право у зв’язку з цим, має в усіх істотних напря-

мах відповідати суспільному розвитку [25, с. 269]. 

В радянські часи Є. Ерліху приписувалося праг-

нення завуалювати експлуататорську суть буржуа-

зної держави і “дух капіталістичного правопо-

рядку”, применшити роль держави і писаного права 

[15]. В умовах тоталітаризму, зрозуміло, таке про-

читання Є. Ерліха було природнім. Насправді ж він 

нічого не прагнув применшувати чи заперечувати . 

Він хотів лише показати право не частково, не од-

нобоко, а цілісно, всебічно, відтворити його реаль-

ний смисл [24]. І йому це вдалося завдяки комплек-

сній методології, філософському баченню права, 

дослідженню його не лише з позиції соціологічного 

підходу, але й з позиції “філософії культури” 

(Б. Кістяківський). Він ділив право, єдине за своєю 

суттю, на право суспільне, право юристів і держа-

вне право, яке вважав більш пізнім явищем, порів-

няно з двома першими [25, с. 60-154]. Юристи від-

находять право, держава ж не віднаходить, а лише 

велить [25, с. 152]. Право не примушує, примушує 

закон. Є. Ерліх наголошував, що живе право – це 

лише те право, що “входить в життя, стає живою 

нормою, все інше – це лише голе вчення, норма, 

рішення, догма чи теорія” [25, с. 33]. “Живе” це 

право тому, що відповідає на вічно змінювані за-

пити життя, само змінюється відповідно до жит-

тєвих потреб, органічно розвивається і вдоскона-

люється в гущі суспільних відносин – в силу цього 

воно і має бути регулятором суспільних відносин. 

Як же належить вивчати, мислити, трактувати, 

шукати право, що є соціокультурним феноменом, 

“живим” правом? Яким має бути правове мис-

лення? Якщо спробувати відповісти на ці запитання 

на підставі ерліхівських поглядів на право, то поба-

чимо, що мислитель цілком в дусі сучасності наго-

лошував, що дослідження сутності права вимагає 

від правової науки бути історичною, етнологічною, 

соціологічною тощо, тобто використовувати низку 

методів, оскільки таке складне та багатогранне 

явище як право неможливо об’єктивно проаналізу-

вати з позицій одного лише формально – догмати-

чного підходу [24]. Вважаючи, що право нерозри-

вно пов’язано з головами людей, їх свідомістю, 

внутрішнім світом, Є. Ерліх закликав правознавців 

відтворювати повну картину правового життя, 

обов’язково досліджувати духовні процеси, які зу-

мовлюють творення і динаміку права. Чималу ува-

гу звертав мислитель на психологічний бік пра-

вотворчості, аналізував почуття справедливості, 

уявлення про право, вважав, що дослідження пра-

вопорядку без психологічного підходу буде непов-

ним [8]. Він дуже слушно акцентував на ідеї, що 

правознавець має володіти тонким чуттям реально-

сті, в якій народжується і живе право [25, с. 381-

384]. “Тонке чуття права” як метод його пізнання 

до раціонально – теоретичних способів дослі-

дження, як відомо, не належить, тим не менше 
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Є. Ерліх таким підходом до права не нехтує, демон-

струючи високу філософсько-правову культуру 

мислення. Тим самим він дає підстави віднести йо-

го до тих правознавців, для яких логіка життя є ва-

жливішою і вищою від логіки норм. 

Є. Ерліх був із тих мислителів, які в епоху за-

силля юридично-позитивістської методології від-

стоювали принцип плюралізму в поглядах на ви-

токи права, істину в праві, методологію дослі-

дження його тощо. На підставі його творчої спа-

дщини можемо констатувати, що фундатор “жи-

вого” права захищав таке ж, відкрите, живе, творче, 

органічне правове мислення і заперечував одно-

боко раціоцентричне, препароване на догоду етати-

зму, штучне, механістичне наукоподібне. Є. Ерліх 

був поміж тих небагатьох мислителів-юристів, які 

прагнули захистити право як функцію живого жит-

тя від наступу на нього науковірування, техно-

кратичного, дегуманізованого мислення, що було 

характерною рисою інтелектуальної культури єв-

ропейського модерну. Як високоосвічена людина, 

мислитель з глибоким філософським розумом 

Є. Ерліх, вочевидь, розумів небезпеку, яку ніс із со-

бою дегуманізований, безособистісний, позбавле-

ний ціннісного виміру, зараціоналізований, зафор-

малізований європейський інтелект в право, цю 

невід’ємну від живої людини царину її буття, і все 

його вчення про “живе” право покликане запере-

чити домінування такого інтелекту в правовому 

житті. Він відстоює ідею органічного правового 

мислення [25; 22; 24].  

Правове мислення – це активний процес безпо-

середнього та опосередкованого сприйняття право-

вої реальності в чуттєво-мислиннєвих образах, 

в поняттєвому вираженні. Це інтелектуальна актив-

ність в правовій сфері, що проявляється в осягненні 

смислу права, в праворозумінні, інтерпретації його, 

правозастосуванні тощо. Ця інтелектуальна актив-

ність в правовій сфері не вичерпується раціональні-

стю, хоча раціональність в мисленні загалом вира-

жена найбільш повно. Дослідники стверджують, 

що немає “чистого” чуття права, що було б вільним 

від впливу правового мислення [18]. 

Є. Ерліх як і Р. Ієрінг, Є. Спекторський, 

С. Муромцев, М. Бердяєв усвідомлював небезпеку 

відриву права від живого життя живих взаємодію-

чих індивідів, їх потреб, інтересів, цінностей засо-

бом абстрактного, механістичного мислення. За-

киди стосовно того, що Є. Ерліх ніби то чітко не 

окреслив методології дослідження права [15] не 

мають під собою підстав. Щоб запобігти частко-

вому, однобокому, поверхневому трактуванню 

права, мислитель пропонує шлях пізнання права від 

індукції до дедукції, від одиничного до загального, 

а не навпаки. Саме в одиничному, конкретно – 

окремішному, емпіричному вбачає Є. Ерліх найбі-

льше життя, для нього загальне завжди бідніше 

одиничного, в абстрактному немає життя, в ньому 

є порожнеча [23]. Досліджувати реалії життя, мати 

загострене чуття цих реалій, мати органічне живе 

правове мислення, мислення, що постійно “вслуха-

ється” в буття (М. Гайдеггер), живе разом із ним 

і взаємодіє – ці ідеї фундатора “живого” права по-

вністю співзвучні з поглядами таких правознавців 

інформаційного суспільства як: Л. Фуллер, А. Га-

рапон, Р. Дворкін, Дж. Ллойд, А. Кауфман, Є. Сте-

льмах та ін. [20; 4; 6; 13]. Історія філософії показує, 

як важко поєднати в мисленні одиничне та зага-

льне, історія права – що поєднати їх на практиці 

у сто разів важче. Існує велика спокуса підмінити 

правотворчість, що має йти з живої дійсності, як 

наголошував Є. Ерліх, розробкою і застосуванням 

абстрактно – формальних схем. Мислитель бачив, 

що західно-європейське право розвивається як пра-

во закону (логічно – розсудкова форма), а не як 

право живого буття, яке він прагнув захистити, за-

кликаючи завжди проникати в глибину того сми-

слу, що лежить за зовнішньою формальністю но-

рми. Він не довіряв ні “системі твердо встановле-

них правових правил” [24, с. 17], ні самовпевне-

ному, очищеному від почуттів, цінностей, інтуїції, 

розуму, втіленому в юридичній логіці. Аналогії, 

конструкції, розмаїті логічні прийоми, на думку 

Є. Ерліха, можуть дати дуже незначні результати. 

Думка, що з їх допомогою суддя може віднайти 

волю законодавця, яка міститься в прихованому 

вигляді у нормах закону, є помилковою, – вважав 

мислитель [22, с. 147]. Він наголошував, що засто-

сування винятково формально – догматичного під-

ходу до права зумовлено неправильним, частковим 

розумінням права, ототожненням його лише 

з позитивною нормою, в той час, як право виростає 

із глибин суспільного життя і живе незалежно від 

волі законодавця, держави, яка може навіть запере-

чувати право як таке [23]. Застосування до аналізу 

права лише логічних прийомів зводиться в кінце-

вому підсумку до маніпуляцій поняттями, необхід-

них для отримання бажаних результатів. Є. Ерліх 

критикував юридичну логіку, яка зумовлювала не-

свободу судді в знаходженні істини в праві, змушу-

вала його за кожним рішенням кожного конкрет-

ного випадку звертатися до законодавця. Мисли-

тель взагалі не вважав юридичну логіку логікою. 

Він вважав, що це небезпечна в значній мірі “тех-

ніка”, бо з її допомогою виправдовується багато 

зловживань суддів [23, с. 303-304]. Технічні фікції 
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та конструкції, на думку Є. Ерліха, юрист викорис-

товує лише для того, щоб завуалювати, прикрити 

ними свою власну позицію, він використовує їх 

просто як зовнішню форму. З допомогою юридич-

них фікцій та конструкцій юристи дуже часто сві-

домо неправильно тлумачать правові положення 

[23]. Мислення, що оперує юридичними конструк-

ціями під виглядом тлумачення закону, може вихо-

лостити з нього все те позитивне, що міститься 

в звичаєвому праві, – стверджував Є. Ерліх. Юри-

дичне мислення, сформоване догматичним підхо-

дом до права, позитивістсько-нормативістською 

методологією, виявляє свою нездатність рухатися 

адекватно змінюваній дійсності, стає непово-

ротким, негнучким, або ж перетворюється в мані-

пуляції поняттями на догоду одному частковому 

інтересу. І в першому, і в другому випадках воно 

стає неспроможним на пошуки істини в праві. 

Є. Ерліх, як бачимо, не погоджувався з таким юри-

дичним мисленням, для якого абстрактна логіка, 

“юриспруденція понять” є вищою і визначальні-

шою від життя. Він усвідомлював абсурдність си-

туації, коли логіка є первинною стосовно буття, 

а воно має бути препароване стосовно такої логіки. 

Мислення, сформоване в руслі позитивістсько-но-

рмативістської методології, настільки абсолютизує 

раціональне, що в цьому ідеальному конструюванні 

раціонального це мислення втрачає зв’язок з жи-

вими правовідносинами, доводиться до формалізо-

вано – алгоритмічних форм. “Така конструкція 

знань, – пише В. М. Денисенко, – виступає вже не 

як відображення дійсності, а як самоцінна ірраціо-

нальна форма, у відповідності з якою має узгоджу-

ватися дійсність” [7, с. 21]. Правовий раціоналізм, по 

мірі відчуження від реальності, має здатність до пе-

ретворення в свою протилежність – ірраціональне. 

Може скластися враження, з огляду на сказане 

вище, що Є. Ерліх взагалі заперечує раціоналізм 

в правовому мисленні, але це не так. Він наголошу-

вав, що усталена система понять в правознавстві не-

обхідна, без неї неможливе наукове правове мис-

лення, але в той же час мислитель звертав увагу на 

емпіричне походження понять. Він неодноразово на-

гадував, що лише загострене чуття правової реально-

сті, живе споглядання правових відносин є тим під-

ґрунтям, на якому можливе формування понятійного 

апарату, увідповідненого дійсності [ 25, с. 17]. 

Юридичне мислення, сформоване на базі пози-

тивістської методології, вважав Є. Ерліх, для цілей 

знаходження права користується не поняттями, які 

утворюються при оцінці інтересів, аналізі правових 

відносин, а лиш абстракціями із цих понять [23], 

а тому воно настільки далеке від дійсності, наскі-

льки механістичне. 

“Живе право” має пізнаватися органічним пра-

вовим мисленням. Вільне знаходження права не-

можливе без такого творчого, відкритого новаціям, 

динамічного мислення. Таке оригінальне тракту-

вання правового мислення, таке нетрадиційне ба-

чення інтелектуального процесу працювало на за-

хист юснатуралістичної парадигми в європейсь-

кому праві, на захист гуманістичного сенсу пра-

ва як втілення справедливості, форми вираження 

свободи, як невід’ємного атрибуту людської куль-

тури, активного стимулюючого чинника суспіль-

ного розвитку.  

Тип правового, вірніше законницького мис-

лення, сформованого позитивістським підходом до 

права, і запереченого Є. Ерліхом, був породженням 

гіпертрофованої раціоналістичної традиції і в євро-

пейському праві, і загалом в західно-європейській 

культурі модерної епохи. Поскільки право є не-

від’ємною складовою культури, то воно несе на 

собі відбиток, слід того всього, що є в цій культурі 

істотного, значущого. Вся духовна культура моде-

рну розвивається під знаком раціоналістичності, 

наукоцентричності, і право не складає винятку [3; 

1; 2]. Воно, будучи поглиненим позитивістською 

методологією, теж форма раціоналізму, на жаль, 

далеко не краща, це форма виродженого раціоналі-

зму. М. Бердяєв, осмислюючи це явище у науко-

вому і загалом духовному житті Європи, наголо-

шував, що “позитивізм – це антиренесансне явище 

і криза гуманізму”, це “якийсь нелюдський акт пі-

знання, очищений від всього гуманістичного” [2, с. 

126]. Позитивізм – це раціоналізм розсудку, який 

все підраховує, на все накладає свої утилітарні фо-

рми, в які не втискаються смисли і цінності люд-

ського буття. Е. Гуссерль зауважував, що “причини 

скрути раціональної культури полягають не в суті 

самого раціоналізму, а лише в його спотворенні /.../ 

“об’єктивізмом” [5, с. 115]. Науковець мислиться 

позитивістами безпристрасним, стерильним, очи-

щеним від філософсько-світоглядних знань та ус-

тановок, живучим поза конкретним простором 

і часом, поза конкретними культурними впливами, 

байдужим до смисложиттєвих та ціннісних сенсів, 

суб’єктом. Саме позитивізм причетний до ствер-

дження технократичного, механістичного, зараціо-

налізованого мислення, для якого жива, конкретна 

людина завжди була “перешкодою” на шляху до 

об’єктивної істини, мислення, що спричинилося до 

всіх найбільших катаклізмів ХХ століття. В. Клю-

чевський назвав позитивістське мислення “гіпер-

трофованою самовпевненістю розуму” і наголосив, 
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що людське суспільство “створюється не одними 

лише потребами розуму; навряд чи природно під-

порядковувати всі сили людини деспотизмові од-

нієї із них, і навряд чи людство можна перетворити 

в логічний прилад” [ 10, с. 450]. 

Нині західноєвропейський метаетнос переживає 

еволюцію глибинних ментальних засад. Стосовно 

раціональності, то треба констатувати, що відбува-

ється трансформація тих принципів, що були сфо-

рмульовані в добу Нового часу як вихідні засади 

раціональності. Європа не відмовляється від раціо-

нального мислення, вона відмовляється від старого 

гіпертрофованого раціонального мислення. Вона 

формує нові типи раціональності загалом і в праві 

зокрема. І, як не дивно, саме тип органічного пра-

вового мислення, яке захищав Є. Ерліх століття 

назад, сучасні європейці використовують в своєму 

праві – воно, це мислення, виявилося ефективним 

в умовах інформаційного суспільства.  
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ЗНАЧЕНИЕ  ВЗГЛЯДОВ  ЭРЛИХА  НА  ОСОБЕННОСТИ  ЮРИДИЧЕСКОГО   

МЫШЛЕНИЯ   В  КОНТЕКСТЕ  ПРАВОВОЙ  КУЛЬТУРЫ  ПОСТМОДЕРНА 

 

Статья излагает правопонимание Эрлиха, подчёркивает особенности его мышления в контексте 

правовой культуры постмодерна. Автор, считая мышление Эрлиха «органичным», указывает на то, 

что этот тип мышления,  который на данном этапе используется в Европе, наиболее эффективен во 

времена информационного общества.  

 

M. H. Bratasuik 

THE  SIGNIFICANCE  OF  EHRLICH’S  VIEWS  FOR  THE  PARTICULARITIES  OF  LEGAL 

THINKING  IN  THE  CONTEXT  OF  THE  LEGAL  CULTURE  OF  THE  POSTMODERN 

The article outlines Ehrlich’s views on law, stresses the particularities of his thinking in the context of 

postmodern law culture. The author considers Ehrlich’s thinking as “organic” and suggests that this type of 

thinking, also applied in Europe, has proven to be most effective in the times of the informational society.  



 КЛАСИКИ  ФІЛОСОФІЇ  І  СОЦІОЛОГІЇ  ПРАВА: ЄВГЕН  ЕРЛІХ 

Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2.                                                                                              157 

 

© 2005  Д. С. Дорош 
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України 

 

РОЗУМІЮЧИ  ЕРЛІХА  СЬОГОДНІ 
 

Майже через століття після того, як у світ ви-

йшли головні праці Євгена Ерліха, засновника 

сучасної соціології права, інтерес до них на хви-

лі відродження філософсько-правової думки 

в Україні дедалі зростає. Ми маємо тепер, чита-

ючи перекладені тексти, заново оцінити зали-

шену ним спадщину. Цей невеликий нарис являє 

собою одну із спроб деякою мірою прокоменту-

вати доробок Ерліха, сприяючи, мабуть, його 

глибшому розумінню та “рецепції” думок Ерліха 

представниками сьогоднішньої юридичної науки 

і практики. 

Перш за все, Ерліх вважав соціологію синте-

зом всіх теоретичних суспільних наук, а соціоло-

гію права – теоретичною наукою права. Для ньо-

го розвиток права відбувався не в законотво-

рчості або судовій практиці, а в самому суспільс-

тві. Позитивність права, за Ерліхом, полягає не 

в законодавчій владі, а в соціальній реальності – 

певних способах людської поведінки, які можна 

спостерігати зовні та інтерсуб’єктивно переві-

рити. “Соціологічний підхід необхідним чином 

призводить до усунення ідеальних та метафізич-

них вимірів права, якщо вони не набули чинності 

в суспільстві. Також і соціологічний позитивіст 

під чинністю права розуміє фактичну чинність 

права як його фактичне існування...” [7, с. 76]. 

Тезою про суцільне знаходження права в сус-

пільстві Ерліх виступив також проти основного 

догмату пандектної понятійної юриспруденції – 

відсутності прогалин та суперечностей в системі 

правових норм. Він заявив, що кодифіковане 

право містить в собі прогалини, а прийняття рі-

шення в конкретному випадку є не логічною 

процедурою отримання висновку з загальних 

норм, а цілком творчим актом [9,  с. 25]. 

Таким чином постає питання, наскільки за-

кони та судові рішення взагалі ефективні, і яким 

чином відбувається застосування норм, тобто 

з якими фактами людський розум пов’язує певні 

правила. За Ерліхом, правила поведінки – це фа-

кти права: узус (Übung), володарювання (Her-

rschaft), володіння (Besitz) та волевиявлення (Wil-

lenserklärung) (особливо статут, договір та заповіт). 

Саме право розділяється для Ерліха на декі-

лька різних комплексів норм. По-перше, це “жи-

ве право” (lebendes Recht), яке складається з “са-

мостійно виниклих у суспільстві правових норм, 

що регулюють діяльність людських союзів.” [5, 

с. 47] На думку Ерліха, саме суспільство – це 

множинність людей, які у стосунках між собою 

визнають певні правила поведінки як обов’яз-

кові, і, принаймні загалом, регулюють свою по-

ведінку відповідно до них. Ці правила походять 

з вищезгаданих фактів права. Люди будують 

свою поведінку відповідно до цих правил, маючи 

відповідне внутрішнє переконання, виходячи 

з почуття opinio necessitatis. В цьому почутті, яке 

пробуджується завдяки правопорушенню, поля-

гає критерій, за яким норми “живого права” від-

різняються від інших звичаєвих, релігійних та 

інших суспільних норм.  

“Живе право” має свого антипода – державні 

“норми-рішення”, або “норми для прийняття рі-

шень” (Entscheidungsnormen). Так Ерліх називає 

рішення судів та законодавство, які вказують 

суддям та державним посадовцям, як слід вико-

нувати свої завдання. Потреба в “нормах-рішен-

нях”, вважає він, виникає лише в конфліктних 

ситуаціях, тоді як за звичайних обставин прева-

лює “живе право.” Інші визначені Ерліхом ком-

плекси норм – це так зване “право юристів” 

(Juristenrecht), куди входять переважно “норми-

рішення” судів, які можна узагальнити до рівня 

правових положень, та “державне право” (staat-

liches Recht), норми якого призначені для органі-

зації діяльності держави. 

Деякі західні науковці проводять паралель 

між Ерліхом та Роско Паундом, стверджуючи, 

що “живе право” Ерліха та “право в дії” (law in 

action) Паунда майже тотожні за змістом [Див., 

напр. 10, с. 223]. Однак при детальнішому роз-

гляді це ототожнення видається хибним, і роз-

межування даних понять є особливо важливим 

для адекватного розуміння думок Ерліха. Пер-

шим на змістовну різницю понять “право в дії” 

та “живе право” звернув увагу Девід Нелкен [6, 

с. 158]. Приблизно в той самий час, коли в 1911 

р. Ерліх вперше представляє широкому загалу 

свою концепцію “живого права” [3, 129], Паунд 

публікує в Сполучених Штатах (1910 р.) свою 

статтю “Право в книгах та право в дії” (“Law in 
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Books and Law in Action”). Сам Паунд, класифі-

куючи методи юридичного мислення і зарахову-

ючи до них соціологічний метод, називає Ерліха 

“піонером” цього методу. Якщо Паунд зосере-

джується на поведінці законодавців, суддів, 

юристів та інших представників правничої про-

фесії, то Ерліх спрямовує свою увагу на поведі-

нку людей всередині суспільних союзів незале-

жно від їх належності до юридичних установ. 

“Правом в книгах” Паунд називає лише офіційні 

правила та норми і протиставляє його “праву 

в дії”, коли ці правила та норми реалізуються на 

практиці. З іншого боку, поняття “норми-рі-

шення” Ерліха стосується не лише правил та 

норм, але й власне зразків рішень законодавчих 

та судових органів, воно охоплює більшість того, 

що Паунд розумів під “правом в книгах” та “пра-

вом в дії.” Саме ж поняття “живого права” не має 

свого аналога в працях Паунда. 

Ерліх стверджував, що “живе право” завжди 

визнавалося в процесі прийняття судових рі-

шень, але фігурувало в юридичній аргументації в 

якості “фактичних обставин.” Писане право та 

традиційний юридичний метод значною мірою 

становили систему процедур, які достатньо впо-

рядковано і однотипно застосовували, аналізу-

вали “живі правовідносини” та робили з них ви-

сновки. Часто ці процедури не могли запропону-

вати нічого більшого, ніж загальну форму роз-

гляду спорів, коли “живе право” містило в собі 

справжній їх зміст та основу для їх вирішення. 

В часи Ерліха профспілки боролися за свою 

легалізацію, тому він часто звертався до них як 

до прикладів законодавчо не підкріпленого “жи-

вого права.” Так само часто згадується в його 

працях Австрійський цивільний кодекс, який 

встановлював занадто індивідуалістичну, егалі-

тарну систему сімейних правовідносин, які не 

відповідали “живому праву” в регіонах. Це було 

особливо помітно в Буковині, де, на думку Ер-

ліха, майже в чистому вигляді існувала система 

patria potestas. У своїй статті “Живе право наро-

дів Буковини” [2] (1912 р.) Ерліх виклав резуль-

тати свого унікального дослідження “живого 

права”, якого дотримувалися насправді місцеві 

вірмени, німці, євреї, румуни, росіяни, русини, 

словаки, венгерці та цигани, проживаючи на те-

риторії Буковини пліч опліч. Ерліх приходить до 

висновку, що, всупереч думці традиційного тео-

ретика права, відповідно до якої всі мешканці 

Буковини мають нібито одне й те саме, тобто 

чинне австрійське право, “кожна з цих націона-

льностей у всіх правовідносинах щоденного 

життя дотримується зовсім інших правових 

норм. Тому старий принцип особистості продо-

вжує далі фактично діяти в праві, хіба що на па-

пері він здавна замінений принципом територіа-

льності.” [2, с. 43] Ерліх хотів записати існуючі 

на той час місцеві ідеї, уявлення людей про те, що 

є для них право (Rechtsauffassungen der Leute), адже 

для нього право є поняттям, яке живе в головах 

людей (Gedankengebilde) і яке можна встановити, 

з’ясувавши, що вони вважають правом незалежно 

від будь-якого “офіційного” права. 

Відтоді як Ерліх вперше оприлюднив свою 

концепцію права, яке засновується на емпірич-

них дослідженнях і яке є відповідно ширшим, 

ніж державне право, він зіткнувся з сильною 

критикою, а інколи навіть і з відвертою ворожі-

стю з боку багатьох юристів та теоретиків права. 

Кельзен, наприклад, заявляв, що Ерліх просто 

підмінив аналітичний аналіз дескриптивним та 

що його поняття права хибне [Див. репринтне 

видання їхньої дискусії: 8], тоді як інші звинува-

чували Ерліха в розповсюдженні „юриспруден-

ції, що страждає на манію величі.” [1, с. 40] Хоча 

та обставина, що Ерліх не робить чіткого розріз-

нення між правом та іншими соціальними нор-

мами, здається особливо проблематичною з то-

чки зору нормативістського розуміння права, це 

все ж не принижує значення концепції “живого 

права” в емпіричних дослідженнях. Справа 

в тому, що сьогодні Ерліхівська теорія права 

може стати джерелом свіжого погляду на норму 

права як на факт, тобто погляду з наголосом на її 

походженні, справжніх причинах виникнення та 

ефективності, і без посилань на її практичне за-

стосування та тлумачення. Пам’ятаючи, що Ер-

ліх бачив причину існування права в індивідуа-

льному та суспільному відчутті права та справед-

ливості, слід зосередити науково-практичний 

інтерес безпосередньо на вивченні тих особисті-

сних та соціальних сил, які справді породжують 

право та стимулюють його розвиток. 

Нове, сучасне мислення потрібне в усіх сфе-

рах суспільного життя: в економіці, в політиці, 

в освіті тощо. Правова сфера не є винятком. 

В ній, можливо, виразніше від інших сфер прос-

тежується інерція старих кодів, схем мислення, 

старих стереотипів, ідей та принципів, а тому 

необхідність відмови від них і заміни цього мис-

лення іншим, сучасного типу, є дуже на часі. 

Підхід до нових, нинішніх проблем і реалій зі 

старими способами мислення, старими схемами, 

ідеями, поняттями, розумінням тощо дуже часто 

зумовлює ситуацію не тільки не вирішення цих 
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проблем, а навпаки – їх ускладнення і примно-

ження. Кожна нова епоха викликає радикальні 

зміни не лише в різних сферах життєдіяльності, 

але й у мисленні, його змісті, способах тощо. Це 

стосується також правового життя і правового 

мислення. 
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ПОНИМАЯ  ЕРЛИХА  СЕГОДНЯ 

 

Данный небольшой очерк представляет собой одну из попыток прокомментировать научное нас-

ледие Евгения Эрлиха, делая ударение на необходимости по-новому оценить и осмыслить его конце-

пцию «живого права», которая заложила основание для развития современной социологии права. 

Очерк обращает внимание на интерпретацию содержания терминов «живое право», «нормы-

решения», «право юристов» и др., которые являются центральными в работах Эрлиха. Подчёркивае-

тся особое значение, которое Эрлих придавал индивидуальному и общественному ощущению права 

и справедливости, призывая рассматривать норму права как факт. 

 

D. S. Dorosh 

 

FOLLOWING  EHRLICH  NOWADAYS 

 

This brief essay is one of the attempts to comment on the scientific heritage of Eugen Ehrlich by 

emphasizing the necessity of appraising and comprehending anew his concept of the “living law” that 

provided a foundation for the modern sociology of law. The essay pays attention to interpreting the meaning 

of the “living law”, the “norms for decision”, the “law of jurists” etc., which make the core of Ehrlich’s 

works. The author underlines a particular importance of Ehrlich’s consideration of the individual and social 

feeling of law and justice, his call to consider legal norm as fact. 
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ВШАНУВАННЯ  ЄВГЕНА  ЕРЛІХА* 
 

ЄВГЕН ЕРЛІХ, один із провідних сучасних вче-

них-правознаців, помер 1 квітня 1922 р.**, невдовзі 

після того, як до редакції Harvard Law Review на-

дійшов рукопис його статті, що подається нижче. 

Ерліх народився в 1862 р. в Чернівцях в Румунії, 

навчався у Відні, де здобув докторський ступінь 

й певний час працював доцентом. В 1897 р. він став 

професором римського права Чернівецького уні-

верситету, ще до цього привернувши до себе всебі-

чну увагу завдяки праці Die stillschweigende Willen-

serklarung (“Мовчазне волевиявлення”) (1893), 

в котрій викладено вишукане розв’язання однієї із 

складних проблем цивільного права. У 1902 р. він 

опублікував свої “Праці з теорії джерел права” 

(Beitrage zur Theorie der Rechtsquellen). Рік наступ-

ний він вже розпочав свою кар’єру як провідний 

правознавець XX ст., опублікувавши буклет 

Freierechtsfindung und freie Rechtswissenschaft (“Ві-

льне правознаходження і вільне правознавство”) 

(початково це лекція, прочитана у Віденському 

юридичному товаристві), котрий частково перекла-

дено в томі IX The Modern Legal Philosophy Series 

(“Серії сучасної правової філософії”). Невдовзі пі-

сля виходу цієї праці набув відомості науковий се-

мінар Ерліха із “живого права”, описаний в його 

статті Erforschung des lebenden Rechts (“Дослі-

дження живого права”), опублікованій в Schmol-

ler’s Jahrbuch fur Gesetzgebung (“Щорічнику зако-

нодавства” за ред. Шмоллера, т. XXXV, 129 (1911), 

праці Das lebende Recht der Volker von Bukowina 

                                      
* Переклад з англійської Бігуна В. С. за: Pound Ros-

coe. An appreciation of Eugen Ehrlich // Harvard Law 

Review, December 1922, vol. XXXVI, No. 2, pp. 129 - 

145. З англійської також і переклад статті Євгена Ер-

ліха “Соціологія права”, перекладеної, очевидно, з німець-

кої мови на англійську, Натаном Ісаакcом для Harvard 

Law Review.  
** Євген Ерліх помер 2 травня 1922 р. – див. Rehbin-

der Manfred. Aus den letzen Jahren im Leben und Schaf-

fen von Eugen Ehrlich // Jus humanum. Grundlagen des 

Rechts und Strafrecht. Festschrift fьr Ernst-Joachim Lam-

pe zum 70. Geburstag. – Berlin, 2003. – S. 199 (див. та-

кож переклад статті М. Ребіндера у цьому номері 

ПФП); Марчук В. П., Скоткіна В. П. Євген Ерліх // 

Юридична енциклопедія. – Т. 2. – К., 1999. – С. 364 

(Прим. перекладача). 

(“Живе право народу Буковини”) (1913) та статті 

професора Пейджа “Чернівецький семінар Ерліха 

з “живого права”, Матеріали XIV Щорічної конфе-

ренції Асоціації американських правничих шкіл 

(1914). Його основна праця Grundlegung der 

Soziologie des Rechts (“Основи соціології права”) 

вийшла 1913 р., а в 1918 р. побачила світ ще одна 

не менш важлива робота Die juristische Logik 

(“Юридична логіка”). 

Професор Ерліх, який ґрунтовно знав римське 

право і сучасні кодекси, мав добрі знання англій-

ського права, жив і творив в місцевості, де співі-

снувало право сучасне й примітивне, а сучасне 

складне індустріальне суспільство перештовхува-

лося з соціальними групами більш складних типів. 

Відтак Ерліху було представлено винятково сприя-

тливі переваги, котрими він успішно скористався. 

Його дослідження про значення звичаю не судового 

вирішення спорів в розвитку права сприяли кращому 

обґрунтуванню засад історичних теорій права. 

Вільно й однаково добре володіючи німець-

кою, французькою та англійською мовами, Ерліх 

писав статті для наукових правничих періодич-

них видань всього світу. Його статтю “Монтеск’є 

та соціологічна юриспруденція” (Montesquieu 

and Sociological Jurisprudence) (29 HARVARD LAW 

REVIEW, 582), було опубліковано в тій редакції, 

в якій вона надійшла від автора, що переконливо 

свідчить про його майстерне володіння англійсь-

кою мовою. Вчений прийняв запрошення при-

їхати до США для читання серії лекцій в Інсти-

туті Ловелла та доповіді перед Асоціацією аме-

риканських правничих шкіл у 1914 р., проте по-

чаток війни, яким Чернівці було відірвано від 

решти світу, перешкодив цьому. Під кінець вій-

ни ми сподівалися, що Ерліх зможе знову 

прийняти запрошення. Утім зважаючи на невті-

шне воєнне положення в якому опинилися Чер-

нівці, за який постійно продовжувалося воєнні 

протистояння, що підкосило і його здоров’я, Ер-

ліху так і не судилося знову розпочати працю-

вати у відновленому університеті. Смерть Ерлі-

ха, вченого в розквіті сил, є серйозною втратою 

для правознавства.
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Є. Ерліх 
 

СОЦІОЛОГІЯ  ПРАВА 
 

Чи міг би я почати свої міркування не з пи-

тання? Чи існує така річ як всесвітнє право? Або 

ж чи існують права, відмінні в різних державах 

і різних народів? Більшість вчених-юристів і ба-

гато пересічних громадян схильні відповідати на 

друге питання радше ствердно; вони чули про 

французьке, англійське, румунське право й від-

так природно є упевненими в розмаїтті прав. 

Якщо б їм сказали, що за цими множинностями 

повинні стояти якість універсальні правові ідеї, 

вони б відзначили, що це концепція, яка узго-

джується із давно відомим природним правом, 

в яке не вірить більше жоден вчений-юрист. 

А якою б втім була їхня відповідь на такий 

контраргумент? Уявімо собі, що ми відправляє-

мося у подорож до країни, право якої анітрішки 

не знаємо. Однозначно, що у цій країні нам зу-

стрінуться такі інститути, як шлюб, сім’я, воло-

діння. Ми звичайно ж розраховуємо на те, що 

зможемо отоваритися за наші гроші, винайняти 

кімнату, дати або взяти кредит, успадкувати вла-

сність після смерті. Усе це, шлюб, сім’я, воло-

діння, договори – це справи юридичні, функціо-

нування яких не можливо уявити без права. І як-

що ж вони трапляються у кожній цивілізованій 

державі усіх цивілізованих народів, то природно, 

що їм повинно бути притаманне щось спільне 

для всіх правових систем. Напевно серед нециві-

лізованих і напівцивілізованих народів відсутні 

деякі з цих інститутів, деякі буде важко розпі-

знати, проте в цілому навряд чи буде відсутня 

уся система. У певному розумінні в сучасній бі-

льшовицькій Росії маємо виняток, проте він 

є досить повчальним, бо, як я сподіваюся це до-

вести, він є винятком, що підтверджує правило. 

Як це часто буває в спорі діаметрально про-

тилежних позицій, як в цьому випадку, сторони, 

щоб переконати одна одну, вибудовують свої 

доводи та заперечення на однакових словах, 

якими позначають різні явища. Ті, хто проголо-

шує множинність прав або законів (Laws) під 

“правом” або “законом” (“Law”) розуміють ні що 

інше, як правові положення, а останні, принай-

мні на даному етапі, відмінні у кожній країні. 

З іншого боку, ті, хто виокремлюють спільне 

у такій множинності, наголошують не на право-

вих положеннях, а радше на соціальному устрої, 

котрий таки і є своїми основними рисами подіб-

ним в цивілізованих державах і народах. Дійсно, 

багато його рис однакові навіть у випадках циві-

лізованості й напівцивілізованості. 

Соціальний устрій засновується на таких фун-

даментальних соціальних інститутах, як шлюб, 

сім’я, володіння, договори, спадкування. Але соці-

альний інститут – це не фізична, матеріальна річ, 

як-от стіл чи гардероб. Тим не менш, соціальний 

устрій піддається сприйняттю, бо особи, які співіс-

нують у соціальному устрої поводяться один з од-

ним відповідно до встановлених норм. Ми знаємо 

як поводяться чоловік і жінка, або ж члени сім’ї, ми 

знаємо, що слід з повагою ставитися до власності, 

виконувати договори, що власність може спадкува-

тися після смерті особами, вказаними в останньому 

заповіті, й поводимося ми відповідно. Подорожу-

ючи до чужої країни, ми звичайно ж зустрічаємося 

з деякими відхилення від звичної для нас системи, 

й відтак потрапляємо у складні ситуації, але невдо-

взі стаємо достатньо обізнаними – спостерігаючи 

та прислуховуючись до того, що нас оточує – щоб 

уникнути колізій і все це навіть не знайомлячись 

з положеннями права. Правове положення – це 

словесна інструкція, звернена до суду для вирі-

шення правових питань (Entscheidungsnorm) чи по-

дібна інструкція, звернена адміністративним служ-

бовцям для вирішення певних питань (Ver-

waltungsnorm). Нинішній практикуючий юрист під 

словом “право” загалом розуміє тільки правові по-

ложення, оскільки саме ця частина права є голо-

вним предметом його інтересу в щоденній прак-

тиці. 

Чи може існувати правова система без правових 

положень? Іншими словами, чи можливо уявити 

правову систему, яку формує щось, окрім соціаль-

ного устрою? На це питання слід відповісти ствер-

дно вже тому, що суспільство є більш давнім, ніж 

правові положення, й відтак певне впорядкування 

повинно було існувати ще до того як з’явилися 

правові положення. Читаючи працю Тацита “Гер-

манія”, зустрічаємо детальний опис рангів (прин-

ців, знаті, вільного та напіввільного люду та рабів); 

дещо й про сімейні стосунки; згодом відомий скла-

дний пасаж про систему землеволодіння германців, 

деякі міркування про їхні стосунки та більш дета-

льні зауваги про спадкування; але годі й шукати 
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настанов судам щодо врегулювання судових справ. 

Й справді такі настанови навряд чи могли існувати 

з огляду на примітивну систему організації судо-

чинства давніх германців. Ідентичний висновок 

можна зробити, якщо шукати правові настанови 

в інших нецивілізованих та напів цивілізованих 

народів у книгах подорожей, описах місіонерів; 

можна чимало дізнатися про регулювання шлюбу, 

сім’ї, рангів та періодів життя, систем землеволо-

діння, договорів, наступництва, і водночас нічого 

такого, що можна порівняти із відомими нам пра-

вовими положеннями. 

І так впродовж усіх етапів еволюційного розви-

тку народів. Проте, якщо поглянути на більш пізні 

етапи розвитку цих же народів, ми знайдемо свід-

чення значної кількості акумульованих ними пра-

вових положень, які втім не можуть відобразити 

усього соціального устрою. Салічна правда франків 

(Lex Salica Francorum) містить у своїх численних 

параграфах усі правові положення, які коли-небудь 

мали салічні франки. Утім, якщо порівняти їх, на-

приклад, з тим, що написано про право франків 

в “Історії права” Бруннера, упевнюємося в тому, що 

лише незначна частина цього права взята із Саліч-

ної правди. Більша ж частина ґрунтується на фак-

тах з історичних праць, документів, інших джерел. 

Тобто, лише дуже малу частину тогочасного права 

франків було узагальнено у правових положеннях. 

І відтоді це навряд чи істотно змінилося. Навіть 

сьогодні усе право неможливо умістити у правових 

положеннях. Правда, маса правових положень 

останніми століттями зросла до такої міри, що пе-

вно нема такого юриста у світі, який би зміг оси-

лити їх усіх в стосунку своєї держави не втративши 

при цьому глузду. Проте зміст життя ще багатший. 

Охопити усю різноманітність людської діяльності 

у правових положеннях так само складно як спро-

бувати упіймати течію і втримати її у водоймі, при 

тому, що та частина, котру впіймано вже більше не 

є живою течією, а стоячим водорезервуаром, й зна-

чну частину взагалі неможливо упіймати.  

Це випливає з історії правових положень, котру 

мною викладено у кількох працях, зокрема 

в Grundlegung der Soziologie des Rechts (“Основах 

соціології права”) та Juristische Logik (“Юридичній 

логіці”). Так званій “передісторії” права суди поки 

не відомі. Суперечки вирішуються або мирно шля-

хом віднадходження компромісу, або переростають 

у кровопролитні ворожнечі. Загалом їхніми причи-

нами є убивства, насильницькі акти, викрадення, 

зґвалтування, крадіжки, обман. Суди починаються 

з’являтися пізніше. Коли сторони під тиском зов-

нішнього середовища починають розуміти, що су-

перечки слід розв’язувати мирно і таки не можуть 

домовитися про компенсацію, одержавши яку сто-

рона, якій завдано шкоди, погоджується припинити 

ворожнечу, вони покладаються на волю рішення 

однієї або кількох осіб, яким довіряють. До їхніх 

обов’язків входить призначення компенсації, яка б 

виконувала функцію відшкодування збитків. Це 

зазвичай знаходить своє вираження у числі голів 

худоби, відплативши які, можна розраховувати на 

те, що сторона, якій завдано збитки припинить во-

рожнечу. Розмір таких покарань пам’ятається і як-

що згодом виникає подібна ситуація, то стає дедалі 

самоочевидніше, що вимоги позивача повинні бути 

задоволені на основі розрахунків того, що злочи-

нець повинен заплатити, згідно з визначенням цьо-

го у минулих справах. Такі традиційні покарання 

або “композиції” часто узагальнюються і пу-

блікуються властями, як-от народними зібранням; 

вони представляють собою прості таблиці пока-

рань. Німецькі народні закони (folk-laws), так звані 

Варварські правди, й були в основному такими 

таблицями покарань. Ось яким приблизно був їхній 

зміст: якщо вільна людина уб’є представника знаті, 

то платить стільки-то одиниць золота; якщо хтось 

виб’є око іншому, то платить стільки-то; якщо 

виб’є обидва ока, то стільки-то; якщо вкраде ко-

рову, то платить стільки-то; якщо вкраде курку, то 

стільки-то. Фрагменти римських Законів XII таб-

лиць, які дійшли до нас, звісно, пройшли через кі-

лька етапів еволюції права, але очевидно, що най-

старіші відноситься до такої таблиці покарань.  

Такою була початкова форма правових поло-

жень. Вона не довго слугувала своїй цілі. Еконо-

мічне життя народу розвивалося, примножувалася 

власність, зростала торгівля та індустрія, й разом 

з цим виникали кардинально відмінні від поперед-

ніх правові спори. Вони ставили перед суддею про-

блеми для вирішення яких було потрібно набагато 

більші розумові зусилля ніж ті, які прикладалися 

раніше. Судові рішення починають ставати пред-

метом загального інтересу. З’являються люди, кот-

рі їх записують, збирають, упорядковують. Водно-

час, з іншого боку, зростає потреба в тому, що ко-

жен новий правовий спір – повністю подібний до 

старого, – вирішувався, в міру можливого, відпо-

відно до однакових правових положень (принцип 

стабільності норми прийняття рішення.) Таким чи-

ном ті, хто набув майстерності у вивченні рішень 

починають справляти істотний вплив на вдоскона-

лення права, вони стають суддями, які часом у ролі 

суддів, проте частіше в ролі тих, хто занотовує ду-

мки й надає поради, визначають долю рішень. Та-

ким чином судові рішення стають формою право-
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вих положень, бо вони містять норми для вирішен-

ня майбутніх справ. 

Відтак правове положення у своїй початковій 

формі – це судове рішення. Кожна розвинута пра-

вова система пройшла через період, в який судові 

рішення виступали головною формою правових 

положень, і навіть право таких прогресивних наро-

дів, як сучасне англійське і американське, – загаль-

не право, все ще по суті знаходиться на цій стадії. 

Для вирішення кожної справи слід відшукувати – 

посеред сотень тисяч томів англійських та амери-

канських судових рішень – правові положення анг-

лійського загального права. Але юристи не зупи-

няються виключно на збиранні та впорядкуванні 

судових рішень. З часом вони стають анотаторами 

та вчителями права, і в цих ролях, – в основному 

через узагальнення, продовжують розвивати право-

ві положення. Судові рішення містять істотні та 

неістотні питання. Так, наприклад, можна сказати, 

що позивач мав риже волосся, а відповідач був од-

руженим, хоча ні те, ні інше не мало істотного від-

ношення для справи. Юристи відмежовували неіс-

тотне й таким чином творили правові положення 

загального застосування. Правові положення Зако-

нів XII таблиць про насильницькі злочини, вчинені 

з необережності, починаються такими словами: “Si 

telum manu fugit magis quam jecit – якщо спис ви-

слизнув з його руки до того, як він кинув його”. 

У цьому формулюванні віднаходимо риси першого 

судового випадку з приводу якого було оформлено 

судове формулювання. Юристи, проте, проголошу-

вали, що не мало значення те, чи звинувачений 

призвів до того, що спис у нього випав або ж, що 

він повівся при цьому необережно якимось іншим 

чином, й таким чином поставала юриспруденція 

правового положення: “Якщо хто-небудь з необ-

ережності позбавив людини життя”. Але між тим, 

юристи очікували від суддів формулювання пра-

вових положень для випадків, котрі ще не були 

вирішені судами. Й в такий спосіб і в самій 

юриспруденції шляхом практики виникали нові 

правові положення. 

Таке право юристів або юристичне право (ju-

ristic law) в багатьох випадках замінило все інше 

право – так це було в Давньому Римі, Італії, Гер-

манії, Франції, Голландії, в XVI і XVII ст.ст., 

і навіть почасти до кінця XVIIІ ст., й у багатьох ча-

стинах Германії навіть в ХІХ ст. Суди більше не 

покладалися на попередні судові рішення чи поло-

ження, а тільки на писання юристів. Але ці писання 

були величезною купою сотень і тисяч томів пере-

повнених суперечностями та дискусійними питан-

нями. Отож прагнення упорядкувати цей хаос на 

благо держави видавалось закономірним. Саме це 

зробив передусім римський імператор Юстиніан. 

Друга частина Corpus Juris, його відомого правово-

го досягнення (Пандекти), складається із витягів 

писань римських юристів, у яких він в міру можли-

вого позбавляється суперечностей й залагоджує усі 

дискусійні питання. Цей шлях було проторено 

і законодавцями європейських держав в кінці XVIIІ 

ст. і в ХІХ ст., й так з’явилися Пруське Landrecht, 

Code Napo-leon, Австрійський кодекс, Германський 

Burger-liches Gesetzbuch, Швейцарський Zivilgesetz-

buch, й чимало імітацій на ці роботи. Приймати ці 

роботи за законодавство в справжньому розумінні 

було б неправильно. Переважно це зібрання вже іс-

нуючого права юристів. І навіть в тих випадках, 

коли ті, що їх проголошували, здійснювали спробу 

віднайти рішення раніше не відомого певного ви-

падку, а це траплялося зазвичай рідко, вони робили 

лише те, що зазвичай роблять юристи. Таким чи-

ном вони передали нам переважно право юристів. 

Саме тому було б не вірно вважати, як це багато 

хто робить, що все право твориться державою че-

рез закони (статути). Значна маса права виникає 

безпосередньо в суспільстві у формі спонтанного 

впорядкування соціальних відносин, шлюбу, сі-

мейних союзів, володіння, договорів, спадкування, 

і більша частина цього соціального устрою ніколи 

не регулювалася правовими положеннями. Правові 

положення, натомість, виникли через судові ви-

словлювання чи через юриспруденцію у формі судо-

вого права чи права юристів. Книги законів (статутні 

книги), звичайно ж, мають форму законів, схвалених 

державою, але що стосується їхнього змісту, вони – 

це майже повністю витвір права юристів.  

Зі сказано вище не слід однак виводити, що 

державного права, тобто права, законодавчо 

створеного державою, не існує. Держава створює 

право з допомогою створених інституцій через 

примус (в тому числі і військовий) і застосовує 

його через правове регулювання. Державне пра-

во складається з, насамперед конституції держа-

ви, далі всього права, яке стосується армії, фі-

нансів, поліцейського регулювання охорони здо-

ров’я, безпеки, моральності, й так само право 

сучасного соціального забезпечення та соціаль-

ного страхування. Державне право в основному 

складається з правил адміністрування (настанов, 

адресованих адміністративним службовцям). Воно 

включає також правила прийняття рішень (на-

станови суддям про те, як вести процес і вирішу-

вати справи в судовому порядку). 

Законотворення зазвичай розглядається як 

найстаріше, первинне та особливе завдання дер-
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жави. Проте в дійсності держава стає законодав-

цем лише на пізнішому етапі свого існування. 

Перші держави – це звичайні зосередження вій-

ськові влади, які не мають стосунку ані до права, 

ані до судів. Першій державі, якщо вона ще не 

європеїзованою, ще не притаманне законодав-

ство. Ми говоримо про законодавство Мойсея, 

Заратустри, Ману й Хаммурапі, але це лише збі-

рники судових законів чи права юристів у поєд-

нанні з численними релігійними, моральними, 

церемоніальними та гігієнічними нормами в то-

му виді, в якому вони викладаються в популя-

рних чи науково-популярних роботах. Східний 

деспот може, якщо йому заманеться, зрівняти 

місто із землею чи стратити кілька тисяч людей, 

але він не може запровадити цивільний шлюб 

для своїх підданих. Навіть народні зібрання дав-

ніх міст-полісів не схвалювали законів, а лише 

правила на певні випадки, щодо війни і миру, 

стягнення податків, договорів, прийняття і над-

силання іноземних представників. Справжнє за-

конодавство, з яким ми зустрічаємося вперше 

в Афінах, в якому робиться чітке розмежування 

між рішенням стосовно конкретного правила 

і рішенням, яке містить правове положення, 

й тоді в прекрасному розвитку в Давньому Римі. 

Германські держави середньовічча постають під 

впливом римської традиції. Через це ми натрап-

ляємо на таку форму законодавства в ранньому 

середньовіччі як царські капітулярії; але чим да-

лі ми віддаляємося від минулого у часі, тим рід-

ше ми натрапляємо на капітулярії, аж допоки 

нарешті не стаємо свідками повного зникнення 

будь-яких слідів законодавства. За “Diet of Worms” 

в ІХ ст. право кузена на успадкування вирішується 

з допомогою судової дуелі, й коли в ХІІ ст. анг-

лійські єпископи поставили перед Парламентом 

мертонського графства вимогу про легалізацію 

правила про легітимацію шлюбу батьків, в яких 

дитина народилася поза шлюбом, світські члени 

Парламенту відповіли: “Nolumus mutare leges 

Angliae – ми не бажаємо змінювати законів Анг-

лії”. Ця відповідь засвідчує, що їхнє ставлення 

було зумовлене не якимись небажанням не при-

ймати сам принцип легітимації, а радше думкою 

про те, що тогочасний Парламент в питання та-

кого роду ані міг би, ані за будь-яких обставин 

не повинен втручатися. Знову набуває вагомості 

державне законодавство в ХІ ст. в Італії, в ХІІІ ст. 

в Англії, в ХIV ст. в Франції, та в ХV ст. в Германії.  

Й інакше просто не могло й бути. Недостат-

ньо схвалити закон; він ще повинен мати здат-

ність бути впровадженим. Через це держава по-

винна мати, в особі суддів й інших службовців, 

органи, здатні впровадити право в практику. Але 

суди та інші службовці вже початково є призна-

чуваними або відібраними іншим способом соці-

альними інститутами, які користуються довірою 

у сторін чи населення загалом, що мають таке ж 

відношення до законодавчого творення як і при-

сяжні засідателі наших днів. Щобільше, слід ма-

ти засоби інформування про ці закони цієї розга-

луженої мережі органів, які, як це і є, поширені 

повсюдно. Задіяні люди повинні вміти читати, 

розуміти, застосовувати закони. Існує необхід-

ність в таких людях, і саме таких людей не було 

в східних державах і впродовж більшості часу 

історії середньовічної європейської держави. 

Донедавна в Європі була тільки одна держава, 

Туреччина (і чи вона ще там?), яка через цю 

причину до середини ХІХ ст. не мала й не могла 

мати ніякого законодавства. Турецький суддя, 

каді – це священнослужитель, який обізнаний 

лише з правом шаріату, повністю заснованому 

на ісламському праві юристів. Якщо б султан 

надіслав каді якість правила регулювання фон-

дового ринку, то той би певно не знав, що з ними 

робити. Коли після Кримської війни Туреччина 

почала європеїзуватися й запровадила сучасний 

комерційний кодекс, їй довелося водночас за-

проваджувати і комерційні суди.  

З цього викладу, який в основній частині від-

повідає моєму викладу, детально розробленому 

в праці Soziologie des Rechts, стає зрозумілим, що 

цілком неправильно вважати, як це багато хто 

робить, що соціальні інститути, шлюб, сімейні 

союзи, володіння, договори, спадкування вини-

кли в силу правових положень, або ж, тим паче, 

внаслідок законів. Лише державні інститути ви-

никли внаслідок законів, проте більшу масу пра-

вових положень створено не законами, а судовим 

правом і правом юристів, й не через передбачли-

вість, а післябачливість (опіслядумку), бо щоб 

судді та юристи могли зайнятися юристичним 

спором, задіяні в цьому інституції вже повинні 

були б існувати й призвести до спору. Навіть 

в порівняно незначній кількості випадків, коли 

юристи запровадили правові положення не для 

справжніх, а академічних правових випадків, на 

думку про такі правові випадки вони могли на-

трапити лише після того, як основу для цього 

вже було закладено у суспільстві. Держава дав-

ніша за державне право. Правові положення 

шлюбу та сімейного права передбачають існу-

ванню шлюбу та сім’ї. Правові положення, які 

закладають право володіння не могли б виник-
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нути до виникнення системи володіння. Поло-

ження договірного права не могли б виникнути до 

укладення відповідних угод. І люди успадковували 

власність упродовж століть ще до формулювання 

перших правових положень про спадкування.  

І так було не лише у далекому минулому, так 

є навіть сьогодні. 

Це тому, що соціальний устрій – не фіксо-

ване, не незмінне явище, якому притаманна вла-

стивість щонайбільше дещо видозмінюватися 

час від часу законодавством. Він – не постійний 

потік. Старі інституції зникають, нові виника-

ють, а ті, котрі залишаються постійно змістовно 

змінюються. Шлюб сьогодні — це вже не в по-

вній мірі той шлюб, що був колись. Тому, той, 

хто здатен подумки повернутися на п’ятдесят 

років назад може покластися на власну пам’ять 

для того, щоб собі довести, що стосунки між чо-

ловіком та дружиною, чи між батьками та дітьми 

були в часи його молодості іншими, аніж сього-

днішні. Там, де розвинулося сучасне інтенсивне 

сільське господарство, воно повністю замінило 

стару правову систему землеволодіння. Потреби 

сучасної великої (dties) заклали початок величе-

зним будівельним підприємствам про які не було 

й згадки ще півстоліття тому, й таким чином від-

бувається трансформація системи землеволо-

діння в (dties). Виникла необхідність укладати 

повністю відмінні договори. Хто знав тридцять 

років тому що-небудь про тарифні трудові угоди 

(котрі Лотвар (Lothwar) у Берні “відкрив” у своїй 

відомій праці про робітничий договір)? Кому б 

сорок років тому спала на думку конкурентна 

клаузула а контракті комерційної установи, що 

нині завдає стільки клопотів юристам? Хто сто 

років тому чув що-небудь про залізничний фрах-

товий контракт, чи існували донедавна трасти та 

комбінати? У масштабі одного людського життя 

обсяг таких змін відчувається лише зрідка, а в 

масштабах століть зміни сягають пропорцій ве-

личезних революцій. Якщо в сучасному суспільстві 

маємо достатньо відмінний порівняно з середньовіч-

чям аспект, слід мати на увазі, що це відбулося за 

великим рахунком поступово, не якимись чином 

через законодавство, а через незначне перепристо-

сування, майже не помітне сучасникам. 

Більше того, нові умови зумовлюються нові 

конфлікти інтересів, нові види спорів, котрі ви-

магають прийняття нових рішень і нових право-

вих положень. У наш час ця потреба значною 

мірою задовольняється через законодавство. Але 

це відбувається внаслідок, так би мовити, після-

бачливості, після того, як все стало достатньо 

очевидним і можна запускати законодавчий ме-

ханізм. В більшій мірі, проте, це нині робиться 

шляхом формулювання правових положень су-

дового права та права юристів. Цьому факту за-

звичай не приділяються достатньої уваги, оскі-

льки судді та юристи, які вирішують спори на 

основі правового положення, знайденого ними 

відповідно до застосовуваного нині способу, по-

силаються на певну кількість параграфів закону 

для того, щоб справити зовнішнє враження того, 

що вони приймають рішення на основі цих пара-

графів. У цьому суть софістики права юристів, 

котра більш детально описана мною в “Юридич-

ній логіці”. Законодавець здатен, з допомогою 

закону, приймати рішення лише щодо тих видів 

правових ситуацій, котрі потрапляють до поля 

його уваги. Отож не можливо прийняти рішення 

на основі закону в тій правовій ситуації, про яку 

законодавець ніколи не думав чи не міг задума-

тися. Про цю ситуацію яскраво свідчить будь-яке 

видання книги законів з рішеннями, анотований 

кодекс. У ній на кожний параграф у формі поси-

лання дається судове рішення у певній справі. 

Таке рішення найімовірніше фактично міститиме 

нове правове положення на яке суди будуть по-

силатися, додержуючись його саме так, начебто 

воно містилося б в самому законі.  

Звідси й приходить розуміння того, чому пра-

вові положення не здатні охопити усього права. 

Судові рішення виносяться лише по тих випад-

ках, які представлені суду для вирішення. І на-

віть юристи мають справу в своїх письмових до-

кументах лише з тими правовими питаннями, 

якими займаються суди. Більшість справ вирішу-

ється без спору. Незліченна кількість людей, які 

перебувають чи перебували у численних право-

вих відносинах, ніколи й не мали справи з су-

дами чи службовцями. Але навіть якщо виник 

спір, його часто вирішують мирно або тому, що 

сторони досягнули компромісу або тому, що во-

ни відмовилися від своїх вимог, бо побоялися 

витрат часу й коштів, чи, як це часто трапляється 

сьогодні, бо, як-от селяни, поденні робітники, 

працюючий люд, не сподіваються на перемогу 

в суді проти потужного та впливового против-

ника. До цього ж слід пам’ятати, що загалом ли-

ше рішення судів найвищих інстанцій та най-

більш поважних судів функціонують у якості 

“творців” правових положень, і що, оскільки чи-

мало видів спорів, в яких предметом спору є не-

значні суми, ніколи не розглядаються цими су-

дами, виявляється, що в стосунку до них нема 

якихось правових положень. Це тим більш пра-
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вда, оскільки укладачі права юристів донедавна 

не надмірно радували увагою такі справи незна-

чних за статусом осіб. З бізнесової точки зору ці 

справи не приносять вигоди, хоча з суспільної 

точки зору вони часто є надзвичайно важливими. 

Нарешті, слід мати на увазі, що правові поло-

ження за своєю природою не несуть в собі нових 

правових ситуацій, бо потрібен час для того, щоб 

достатня кількість відповідних спорів, призвела 

до необхідності винесення судового рішення 

і донесення до уваги анотаторів права юристів. 

Навряд чи віднайти більш важливе правове пи-

тання для більшої маси людей, аніж питання тру-

дового договору або договору надання послуг, тим 

не менш французький Code Civil містить з цього 

приводу лише дві невеликі статті: перша забороняє 

трудові договори або договори надання послуг те-

рміном на все життя; інша (відмінена у Франції за 

Наполеона ІІІ) надає привілей роботодавцю або 

тому, хто надає послуги ствердити обіцянку пла-

тити зарплату під присягою. Ніхто не стверджува-

тиме, що цим урегульовано кожен аспект вказаного 

інституту. Пояснення цьому просте: в укладачів 

кодексу не було жодного відповідного правового 

положення оскільки з трудовим договором і дого-

вором надання послуг мали справу лише суди ниж-

чих інстанцій, і це питання не було достатньо ви-

світлено у спеціальній літературі. На сьогодні такі 

договори кишать правовими положеннями, част-

ково включеними у закони, схвалені до цього часу, 

й котрі частково виникли внаслідок правових рі-

шень. Причина такої зміни – зростаюче соціальне 

значення цього інституту для великих мас.  

Відтак й існування, й зміст правового поло-

ження залежить від суспільства. Воно не може ви-

никнути до того, як у суспільстві не виникнуть ін-

ститути, яких це стосується, а його зміст береться із 

рішень про конфлікт інтересів, які прийнято в сус-

пільстві, і які в більшості випадків уже стали судо-

вими рішеннями. Подібно до цього, й право в ці-

лому проголошується після того, як конфлікт інте-

ресів у суспільстві настільки загострився, що втру-

чання держави є неминучим. Правове положення 

застосовується, з іншого боку, лише настільки на-

скільки закладені у ньому припущення витриму-

ються суспільством. Якщо умови щодо цього по-

ложення втрачають силу, якщо конфлікти інтересу, 

яких це стосується не повторюються, то правове 

положення стає мертвою буквою, – навіть якщо не 

оголошено про його відміну. У державах, які остан-

німи трьома роками стали самостійними, застарі-

лим стало положення щодо lese majeste та образи 

членів королівської родини. Це, правда, не стосу-

ється положень про образу членів іноземних коро-

лівських родин, оскільки умови, які малися на увазі 

стосовно перших втратили чинність, а других все 

ще залишаються чинними. І дійсно уявлення про 

те, що конфлікту інтересу більше нема, вже доста-

тньо. Положення кримінального кодексу імператора 

Карла V (так званої Кароліни) стосовно відьомства 

не застосовувалися в Германії відколи люди перес-

тали вірити в існування відьом та чарівників. 

Кілька фактів, як видається, суперечать цій тео-

рії. Добре відомо, наприклад, що в Італії, Іспанії, 

Франції, Германії та Голландії на останньому етапі 

середньовіччя було рецеповано й залишався чин-

ним до кінця XVIII ст., й в певній мірі до середини 

й кінця XIX ст., римське право, а, точніше, Кодекс 

Юстиніана, Corpus Juris. Подібно до цього в бага-

тьох європейських та інших державах було прийн-

ято кодекси, які є новими опрацюваннями францу-

зьких кодексів, особливо Code Civil. Подібний фе-

номен можна вивести з інших джерел. Навіть мо-

жна нашвидкуруч зробити висновок про те, що жо-

ден з цих кодексів не має відношення до суспільс-

тва, в якому його було прийнято таким чином. Утім 

така суперечність лише на поверхні. Ключові інсти-

тути цивілізованого суспільства є однаковими, як 

відзначалося на початку, в основі. Куди б ми не по-

їхали, ми знайдемо шлюб, сімейні союзи, воло-

діння, договори, спадкування. У тій мірі, в якій су-

спільства, які створили правові положення подібні 

до тих, які діють у країнах, де їх адаптовано, пра-

вові положення одного суспільства до певної міри 

застосовувалися й до іншого. Якщо б це було не 

так, якщо б ці два суспільства відрізнялися насті-

льки істотно, наскільки, скажімо, ранні суспільства 

нецивілізованих та напівцивілізованих народів, чи 

більшовицькі суспільства сучасних цивілізованих 

народів, тоді подібна передача правових положень 

була б неможливою за визначенням. Відмінності 

полягають у деталях, але навіть ці відмінності вка-

зують на те, що перенесення законів можливе лише 

у незначних межах. Правове положення може не 

мати ніякої користі для тих умов і правових випад-

ків, для яких воно ніколи не було сформовано. 

Правове положення є тим не менше новим, ство-

рене суддею чи юристом, навіть якщо на інше пра-

вове положення робиться посилання з старого ко-

дексу для того, щоб слугувати йому основою. Було 

б помилкою вважати, що загальне право, котре ді-

яло у Європі з кінця середньовіччя було звичайним 

римським правом. Це було кардинально нове пра-

во, закладене на основі старого Corpus Juris. Це 

така ж правда, як є твердження про те, що в Румуніє 

діє французький кодекс. Румунські юристи створили 
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для румунських правових ситуацій власне румунське 

право, на яке їх звичайно ж надихнув Code Civil. 

На перший погляд, до зовсім недавнього часу 

юриспруденція мала справу майже виключно 

з правовими положеннями. Цей феномен легко зро-

зуміти, бо юриспруденція переважно була практи-

чною наукою, розрахованою на обслуговування ін-

тересів практикуючого вченого-юриста, судді, адво-

ката, нотаріуса, а для них правове положення – це 

основний предмет інтересу. Але правове положення 

є, як ми бачили, лише однією з форм, і у цьому від-

ношенні, пізньою формою похідного з права. Велика 

маса права походить з соціальних інститутів і, як 

можна припустити, не розвивається не лише 

в примітивні часи, але й сьогодні – це також природ-

ний результати самого суспільства. Це цікавило 

юристів у найкращому разі лише непрямо, коли вони 

ставили питання про те, які правові положення мали 

застосовуватися у похідному від існуючих соціа-

льних інститутів спорі, – це, як показано мною 

у Juristische Logik, – справа даремна, якщо інституція 

або ж принаймні конфлікт інтересів, який призвів до 

правового спору, не буде врегульовано уже сформу-

льованим правовим положенням. 

Сучасна наука про суспільство, соціологія, роз-

глядає право як функцію суспільства. Вона не може 

обмежуватися вивченням лише правового поло-

ження. Вона повинна розглядати все право в його 

соціальних стосунках й умістити правове положення 

в цю соціальну структуру. Через це передумовою 

є якнайширше знання про всю структуру суспільст-

ва, всі його інституції, й не лише ті, які врегульовані 

законами. Вирішення цього завдання не під силу 

одній людині. Подібно до того, як картографи впро-

довж тисячоліть та, принаймні останніх ста років, 

в кожній країні з допомогою держави працювали 

над зводом поверхні землі, так нині й потрібно 

спільно організувати складення зводу суспільства. 

Статистичні інститути вже виконують це завдання 

в тій мірі, в якій соціальні феномени можливо ві-

добразити в цифрах, порахувати, зважити та вимі-

ряти; втім необхідно й звільнитися від таких об-

межень, оскільки ті соціальні феномени, які не 

можуть бути виражені в цифрах, також мають ве-

лику наукову та соціальну цінність. 

У багатьох моїх працях мною відзначалася по-

треба в проведенні такого дослідження. Це привер-

нуло увагу, особливо в США. У червні 1914 р. Асо-

ціацією американських правничих шкіл мене було 

запрошено представити план на загальному зібранні 

у грудні 1914 р. і я мав намір це зробити. Між тим 

війна перешкодила прийняттю запрошення*. Важ-

ливість такого дослідження було високо оцінено, що 

мене надзвичайно тішить, в Румунії. Видатний ру-

мунський вчений, професор Іорга, надав в моє роз-

порядження для читання лекції свій Інститут Східної 

Європи. Прочитану там лекцію було опубліковано 

в Neamul Romanesc. Згодом було створено Товарист-

во дослідження “живого права”. Незалежно від цьо-

го професор Ґусті заснував Institute Social Romanesc, 

за Статутом якого (Statutele Institufului Social 

Romanesc, Bucurecti, 1921) в його рамках буде ство-

рено і юридичний відділок. 

Переклад В.С. Бігуна 

Е. Эрлих 

СОЦИОЛОГИЯ  ПРАВА 

Огромная масса права порождается социальными институтами. В целом право провозглашается 

после того, когда конфликт интересов в обществе настолько обострился, что реакция государства 

становится неизбежной. 
 

Е. Ehrlich  

SOCIOLOGY  OF  LAW 

Great volume of law originates from social institutions. On the whole, law is declared only after the con-

flicts of interests in society are so urgent that the state’s interference is inevitable. 

______________________________ 
* Погляди проф. Ерліха узагальнено проф. Вільямом Гербертом 

Пейджем на засіданні Асоціації американських правничих шкіл, 

яке відбулося у Чикаго у грудні 1914 р. Див. PROCEEDINGS OF THE 

14th ANNUAL MEETING of THE ASSOCIATION OF AMERICAN LAW 

SCHOOLS, 46 –75. – прим. перекладача [(Nathan Isaacs) статті Ерліха 

з німецької]. 
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ВІЛЬНЕ  ПРАВОЗНАХОДЖЕННЯ  ТА  ВІЛЬНЕ  

ПРАВОЗНАВСТВО 
Доповідь, зроблена на засіданні Юридичного товариства у Відні, 4 березня 1903 р.  

д-ром Євгеном Ерліхом, професором права у Чернівцях 

 

Переклад з німецької Д. С. Дороша з: Ehrlich Eugen. Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft. 

Vortrag gehalten in der juristischen Gesellschaft in Wien am 4. März 1903. – Leipzig: C.L. Hirschfeld, 

1903. – 40 s. 

 

Передмова 
 

Вперше основну ідею цієї доповіді вже було 

висловлено мною п’ятнадцять років тому, пра-

вда, ще у незрілій та непевній формі, у надруко-

ваній 1888 р. у Відні статті “Про прогалини 

у праві”. Висновки цієї статті узагальнено мною 

так у праці 1893 року “Мовчазне волевиявлення”: 
 

«У праці “Про прогалини в праві” я спро-

бував довести, що суддя, який має на меті 

приймати рішення відповідно до чинного 

позитивного права, використовує певні не-

зрозумілості у теорії та системі права для 

того, щоб враховувати потреби правового 

розвитку, а такі найбільш розпливчаті по-

няття у теорії і практиці, як природа речей, 

bona fides, принцип добропорядності, actio 

doli, незаконне збагачення, contra bonos 

mores, підходять для цієї мети найкраще. 

Таким розпливчатим поняттям, прогали-

ною у праві, через яку чинне право збага-

чується новими і плідними думками, є та-

кож мовчазне волевиявлення, яке не є пра-

вовим інститутом, а цілою системою пра-

вових норм, які борються за своє існу-

вання, не єдиною проблемою, а конгломе-

ратом проблем». 
 

Якщо мені доводиться тут і повертатися до 

моїх ранніх праць, то це через роботу Жені “Ме-

тод інтерпретації і джерела права”, яка з’яви-

лася десь чотири роки тому і збігається з моєю 

роботою «Про прогалини в праві» не лише у чи-

                                      
 Ehrlich Eugen. Über Lücken im Rechte // Juristische 

Blätter. – 1888. 
 Ehrlich Eugen. Die stillschweigende Willenserklärung. – 

Berlin: Carl Heymanns Verlag. –  S. 291 
 Gény. Methode d’ interpretation et sources du droit. 

– Paris: Chevalier, Maresq & Cie, 1899. 

сленних деталях, але і у провідних положеннях. 

Слід наголосити, що й Жені вважає право не за-

критою і самодостатньою системою абстрактних 

правових приписів, а такою, що складається 

з одиничних рішень, і що суддя, не маючи перед 

собою чітко встановлених правових приписів, 

повинен шляхом вільного знаходження права 

привести його у відповідність до потреб часу. 

Однак наші праці й відмінні в багатьох відно-

шеннях. Я зосередився головним чином на пи-

таннях, як саме відбувається вільне суддівське 

правознаходження, яку роль відіграють при цьо-

му принцип добропорядності, природа речей, 

юридична конструкція та аналогія, тоді як Жені 

розглядає панівну у Франції теорію джерел пра-

ва, принципи правозастосування. У питанні про 

розвиток права він посилається на науку (libre 

recherché scientifique); я ж з самого початку, сві-

домо чи несвідомо, робив основний наголос на 

творчій суддівській діяльності, не применшуючи 

при цьому віднайденого наукою значення права. 

Відтоді я намагався у своїх працях розробити 

методологічні принципи заповнення прогалин 

у праві. На них засновуються зокрема вже згаду-

вана праця “Мовчазне волевиявлення”, а також 

“Імперативне та диспозитивне право в Цивіль-

ному кодексі для Німецької імперії” (1899). Істо-

ричне обґрунтування цих вчень я намагався надати 

для римського права, принаймні частково, у праці 

“До питання про теорію джерел права. Частина І.: 

ius civile, ius publicum, ius privatum” (1902). 

Книга Жені, видається, мала у Франції не-

абиякий вплив. Один з провідних французьких 

вчених у галузі приватного права, Салейль, на-

писав для неї передмову, й багаторазово вислов-

лювався у контексті ідей Жені, востаннє під час 

блискучої доповіді на конгресі істориків у Римі 4 

квітня 1902 року. Це дало привід для неоднора-

зової, частково негативної, частково, але при-

наймні принципово схвальної критики, і з мину-
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лого року Есмен, Массіглі, Салейль та Валь 

у Парижі видають журнал «Revue trimestrielle de 

droit civile», який, судячи з вступної статті Ес-

мена та опублікованих робіт, має на меті започа-

ткувати розвиток науки та права відповідно до 

поглядів Жені. 

Тим, що я, реалізуючи свій давнішній намір, 

передаю громадськості відповідним чином “вбра-

ні” у мої сьогоднішні переконання думки, ви-

кладені у на початку згадуваній праці, я вимушено 

захищаю свою часову першість перед Жені. 

Я хочу разом з тим чітко наголосити на тому, 

що я цілком обмежуюся самою заявою про ча-

сову першість. Не сумніваюся в тому, що Жені 

не читав моєї публікації, яка і в Німеччині зали-

шилася майже повністю невідомою, і що він жо-

дним чином на неї не спирався. Втім цінність 

його роботи, цілком незалежно від правильності 

головних положень, полягає у незвично багатому 

матеріалі, узятому з французької історії права, 

французької судової практики, який переважно 

виявився для мене новим. 

Питання про першість у часі думок, які по-

кладені в основу моєї доповіді, мало б, звичайно, 

повністю інше значення п’ятнадцять років тому, 

ніж зараз, беручи до уваги працю Жені. В ті часи 

ніхто не міг заперечити, що вони явно супере-

чать усьому, що з упевненістю мало вважатися 

надбанням науки. Фон Бюлов, якого через неро-

зуміння відносять до прибічників вільного пра-

вознаходження, зовсім не говорить про це, як 

нещодавно зазначив Шрайбер (Oesterr. 

Gerichtszeitung. Jahrg. 54, Nr. 18.); він лише хоче, 

мабуть, обґрунтовано, довести, що суддівська 

діяльність, полягаючи вже у простому правоза-

стосуванні, за своєю природою є творчою. Рішу-

чіше висловився Шлоссман, однак його мірку-

вання було повністю відкинуто. Вже багато років 

думки такого ґатунку вітають у повітрі. Дедалі 

більше робиться наголос на самостійності судді, 

аніж на букві закону; наведена з цього приводу 

відповідна бібліографія недоречно б розширила 

обсяги цієї статті. Все ж думки, розвинуті мною 

у попередніх роботах та у цій доповіді, виходять 

у багатьох відношеннях за межі того, що до цьо-

го часу стверджувалося іншими. 

У деяких місцях ІІ розділу (особливо в частині, 

де йдеться про походження норм-рішень й далі) 

мені вдалося випередити зміст другої частини своєї 

праці “До питання про теорію джерел права”. 
 

Чернівці, червень 1903 р. 
 

 

 

І. 
 

Така звична для нас сьогодні вимога того, що 

кожне судове вирішення правового спору має 

виводитися з усталених принципів чинного пра-

ва, може бути властивою лише тим народам, які 

рецепіювали римське право. Іншим народам вона 

здається повністю чужою, – і серед них не лише 

ті, що знаходяться на низьких щаблях правового 

розвитку, але й значно більш розвинуті, як-от 

німці середньовіччя, сьогоднішні народи англо-

саксонської правової сім’ї, але передусім самі 

римляни, чию судову практику ми, звичайно, 

знаємо менше з судових джерел, аніж із виснов-

ків римських юристів, збережених до нашого 

часу. В жодному разі тут не вимагається, щоб 

кожне судове рішення несло на собі, ніби фабри-

чну марку, законний припис, на якому воно фак-

тично чи удавано засновується; тут роз-

глядається лише як завдання судді знайти спра-

ведливе, відповідне до обставин одиничного ви-

падку рішення. При цьому, щоправда, суддя 

зв’язаний чинним і звичаєвим правом, історич-

ною спадщиною і принципами, проголошеними 

у попередніх рішеннях, але все це не вважається 

основою самого рішення, це більше окреслює 

межі суддівської свободи. Дороговказом йому 

служить лише принцип знаходження рішення за 

правилами юридичного мистецтва – іншими сло-

вами, заборона необґрунтовано відкидати пра-

вила, які до сих пір загалом застосовувалися. Та-

ким чином створюються перепони занадто ризи-

кованим і раптовим нововведенням, але в жод-

ному разі – органічному розвиткові. Неоднора-

зово траплялося таке, що у ряді рішень визнані 

правові принципи з плином часу набували абсо-

лютно протилежного значення. 

Такий стан є, вочевидь, результатом компро-

місу між конфліктуючими вимогами, які повсяк-

час висуваються до правосуддя: з одного боку, 

очікується, що рішення не породжуватимуться 

свавіллям, не випливатимуть з особистих пере-

конаннях, зате з втілення спільного відчуття, 

справедливості, що плине з вищого джерела; 

з іншого боку, вони мають відповідати конкрет-

ному випадку, вирішувати існуючий спір. Тому 

загальне і особливе мають знайти місце поруч. 

Так виникає своєрідна суміш свободи та 

зв’язаності, і вона здається нам на прикладі 

римлян та англійців такою дивною, її можна 

осягнути завдяки лише живому відчуттю її іс-

торичних передумов. 
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Відповідно можна легко пояснити, що і ві-

льно знайдене рішення теж сприймається так, 

ніби воно лише висловлює те, що і так вже міс-

тилося у чинному законодавстві. Юрист не ство-

рює право, він повинен його віднайти. Незважа-

ючи на це, ніхто не сумнівається, що кожне рі-

шення щось додає до чинного законодавства, що 

воно не просто засвідчує чинне законодавство, 

але також може стати джерелом нового права. 

Одного разу Генрі Мен дотепно описав, як анг-

лійські адвокати, до оголошення судового рі-

шення, сперечаються про те, на яких принципах 

чинного права воно повинно засновуватися, але 

як тільки рішення прийнято, воно саме стає чин-

ним правом, і принцип права, проголошений, 

можливо, ним вперше, зрозумілим чином запов-

нює прогалину у чинному праві. І римляни добре 

усвідомлюють, що їхнє право не просто викла-

дене у працях юристів, воно є безпосереднім 

творінням цих юристів. Так правознаходження 

поступово переходить у вдосконалення права. 

Якщо на європейському континенті ми сьо-

годні схильні вбачати у праві цілісну систему 

правових приписів, у якій передбачено і наперед 

вирішено будь-який можливий випадок, то за 

його межами, очевидно, виходять з того, що ко-

жне судове рішення здатне привести до визнання 

нового принципу права. Це, протилежне нашому, 

розуміння пояснюється частково тим, що стан 

права зовсім не спричиняє думки про існування 

цілісної системи усіх необхідних для судочинс-

тва норм. Законодавство, за винятком маловідо-

мих давніх кодифікацій звичаєвого права, по-

стійно спрямоване на усунення безпосередніх 

неузгодженостей та недоліків; тому закони на-

дають ніщо інше, як допомогу в конкретних ви-

падках. Юридичний спадок, значення якого на-

багато вагоміше за законодавство, складається 

головним чином з принципів, проголошених при 

вирішенні дійсних життєвих випадків, а також 

з наукових узагальнень таких принципів; рі-

шення та узагальнення рішень, вони є безпосере-

днім змістом рукописів римських юристів – 

responsa prudentium, преторський едикт і велика 

кількість імператорських конституцій у римлян, 

збірники звичаєвого права у німців, reports у ан-

глійців – теж не є чимось іншим. Це твердження 

поширюється і на джерела французького права 

аж до кодифікацій Людовіка ХІV. Але і та час-

тина спадщини, що доходить до нас як звичаєве 

право у вузькому розумінні та, яке живе безпосе-

редньо у свідомості народу і юристів і викладена 

у книгах з права, також виходить, за незначними 

винятками, з того ж самого джерела – вікових 

нашарувань судових рішень. Випадок, який не 

передбачений жодним законом, не є подібним на 

жоден з вже вирішених випадків, так що його не 

можна звести до якогось відомого рішення чи 

узагальнення, він опиняється відтак у “незапов-

неному правом просторі”; закони та юридична 

спадщина пропонують, можливо, для його вирі-

шення певні роз’яснення, наукове підґрунтя, але 

саме рішення має бути знайдене вільно. Це шлях, 

який привів до творчої юриспруденції. 

Рецепція римського права повсюди спричи-

нила докорінні зміни. Лише тоді вперше з’явля-

ється принцип, відповідно до якого кожне рі-

шення повинно ґрунтуватися на попередньо 

встановлених у чинному праві правилах, бути 

твердженням, що випливає з логічного співвід-

ношення, де правовий припис є загальним поло-

женням, а судова справа – його окремим випад-

ком. Цей принцип однак не був предметом реце-

пції, більш того, як уже наголошувалося, він був 

для римського права повністю чужорідним. Але, 

видається, вже Юстиніан вважав, що він у своїх 

книгах унеможливив будь-які сумніви юридич-

ного характеру, але і вони все ж були для нього, 

головним чином, нічим іншим, як зібранням, хо-

ча і дуже змістовним, рішень та наукових уза-

гальнень рішень. Однак хід справ наприкінці се-

редніх віків добре сприяв втіленню думок Юс-

тиніана, адже римське право повинно було за-

стосовуватись передусім субсидіарно у випад-

ках, для вирішення яких місцеве право не міс-

тило відповідних приписів. 

Зрозуміло, що передумовою здійснення цих 

намірів було те, що всі судові справи могли б 

бути вирішеними відповідно до римського права 

у тому його вигляді, у якому воно постало для 

рецепції. І Corpus iuris civilis виправдав очіку-

ване від нього у цьому відношенні: у зібраних 

у ньому впродовж тисячі років неосяжних мате-

ріалів міститься така велика кількість думок 

і юридичних конструкцій, що легко збагнути 

причини віри у його невичерпність – тим більше, 

таке припущення знаходилося безпосередньо 

у руслі схоластичного мислення, яке тоді оволо-

діло людським розумом на століття вперед. 

Але це припущення, безсумнівно, спиралося 

на очевидний самообман, оскільки тих відносин, 

які регулював Corpus iuris civilis, наприкінці се-

редніх віків та у новому часі взагалі більше не 

було; для відносин кінця середніх віків та нового 

часу у римському праві визначень не існувало: 

модерна власність не була римським dominium, 
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зобов’язальні відносини – не obligatio, шлюбне 

майно – не dos, тому визначення dominium, 

obligatio, dos у римському праві взагалі не могли, 

відповідно, застосовуватися безпосередньо до 

власності, зобов’язальних відносин та шлюбного 

майна. Якщо б при застосуванні рецепійованого 

римського права дотримувалися тих же принци-

пів, яким у правозастосуванні слідували самі ри-

мляни, і які сьогодні вживаються по відношенню 

до сучасних законів, то тоді б завжди трималися 

тієї думки, що кожна норма права може збері-

гати свою чинність лише для тих відносин, для 

яких вона набула юридичної сили, і тоді римське 

право майже ніколи не могло б застосовуватися. 

Отже, щоб взагалі знайти рішення у Corpus iuris 

civilis, німецькі та сучасні поняття прирівнювали 

до певних римських, – причому, схоже, керува-

лися, як правило, внутрішньою однорідністю, 

інколи також поверховою схожістю або спорід-

неністю назв, або ж розчленовували цілісну пра-

вову конструкцію, інколи зовсім довільно, на 

складові, окремі правовідносини, для яких ніби 

могли знайти приписи у римських джерелах. Ні-

мецька селянська позика розглядалася як colonat, 

власність дітей – як peculium, безпосередньо до 

сучасних договорів часто застосовувалось право 

римського stipulatio, індосамент – майже своєрі-

дна Cession, передача прав іншій особі з дозво-

лом подальшої передачі, у відкритому торговому 

товаристві хочуть впізнати societas, де socii один 

для одного мають статус institores. Нерідко з ме-

тою обґрунтування рішення співставляються до-

вільним способом далекі одне від одного дже-

рела, які відносяться до найрізноманітніших ре-

чей. Так виникла юридична аналогія, конструк-

ція та, нарешті, уся юридична техніка, яка ще 

донині вважається класичною і навчила нас, пе-

редусім, застосуванню до відношення правових 

положень, які стосуються відношення зовсім ін-

шого роду, і, до того ж, не зважати на це. 

У такий спосіб римське право опрацьовува-

лося спочатку в Італії, потім у Франції та Німеч-

чині, в результаті чого у Німеччині виникло за-

гальне право (das gemeine Recht). Хоча у Німеч-

чині воно і мало безпосереднє застосування, во-

но, проте, було не римським правом. Загальне 

право було по суті правом римських юристів, 

пройшовши крізь італійську, частково також го-

лландську та французьку юриспруденцію, і, було 

підготовлене юридичною наукою для потреб ні-

мецького правового життя, – в той час як зако-

нодавство поступово майже повністю було ви-

ключено з рецепійованої маси 

У цьому розумінні можна, мабуть, сказати, 

що значення рецепції полягало у тому, що зна-

ходити право не вважалося за необхідне, коли 

вже навчилися його застосовувати. Звичайно, 

було неправильно думати, що у римському праві 

містилося вирішення будь-якої можливої судової 

справи. Римське право, відоме нам сьогодні, 

у межах римського рейху навіть приблизно не 

було таким, яким дійшло до нас, відмінним є і 

сучасне правове життя. Але правилом рафінова-

ної юридичної техніки вважалося виведення пра-

ва з ряду фікцій та конструкцій з римських збір-

ників права, чого вимагало судочинство, щоб 

повністю витиснути вільне правознаходження. 

Відсутність прогалин у правовій системі – це 

завжди ніщо інше, як примарний витвір юридич-

ної техніки. 
 

ІІ. 
 

Сучасне догматичне правознавство, якому 

властиве при необхідності зрозуміти кожен пра-

вовий припис спочатку дізнаватися про наміри 

законодавця, ніколи достатньо не зважало на те, 

що значення, яке фактично відведено праву 

у житті, набагато більше залежить від осіб, по-

кликаних його застосовувати, аніж від його тлу-

мачення. Однакове правове положення у різних 

країнах чи у різні часи буде чимось зовсім іншим 

саме через те, що у суді є особами з різною осві-

тою, різним розумінням життя, з різним посадо-

вим чи суспільним статусом. Це більше зрозумі-

ліше історику права, аніж догматику права; для 

першого повсюдно з пандектів говорять претор 

та prudentes, з старого німецького права – на-

родні засідателі, з англійського common law та 

equity, що походять з того самого германського 

коріння, – канцлер та судді вищих судів. У цьому 

розумінні слід розглядати і сьогоднішнє право на 

європейському континенті – як право вчених 

державних суддів: адже якщо ми сучасну дер-

жаву назвемо правовою державою, то нам не 

можна забувати, що з наших вуст це по суті 

означатиме чиновницьку державу, – хоча, без 

сумнівів, однаково можливі правова держава, яка 

не є чиновницькою, і чиновницька держава, яка 

не є правовою. 

Всі ми діти чиновницької держави, що вже 

впродовж століть панує над суспільним і полі-

тичним життям, і навряд чи хтось з нас без вели-

ких зусиль може вивільнитися від уявлень і спо-

собів мислення, породжуваних і виплеканих чи-

новницькою державою. Але, з точки зору самих 

чиновників, право – це не наказ держави своїм 
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службовцям. Не те, що нібито право своєю дією 

фактично не досягає армії чиновників, ніби його 

там буквально нема для того, щоб визначати по-

ведінку усього підпорядкованого державній но-

рмі населення, але це пізнається досить таки за-

плутаним шляхом: населення підкоряється но-

рмі, бо воно до того примушується, чи було б 

примушено, державною армією чиновників, якби 

схотіло її порушити. 

З цього статусу сучасного судді як держав-

ного службовця, якому доручено здійснювати 

правосуддя, з розуміння права як державного 

наказу для судді, витікає те найвагоміше місце, 

яке в наші дні займає закон серед інших джерел 

права. Тому що відмінним, ніж через інші дже-

рела права, способом держава через закон звер-

тається безпосередньо до свого службовця, і хто 

у кожному праві шукає державний наказ, звер-

нений до судді, рано чи пізно мусить прийти до 

того, щоб у кожному правовому приписі біль-

шою чи меншою мірою вбачати законодавче ви-

значення. 

На цьому насправді й ґрунтується панівна 

теорія джерел права. Бо мало що залежить від 

запевнень у вступних параграфах підручника про 

те, що звичаєве право рівнозначне закону. Хто 

оцінює їх не за словами, а за вчинками, той шви-

дко дізнається, що підручники та посібники, мо-

нографії і судова практика спираються на приро-

дно ніколи не визнану обставину, немов іншого 

права, окрім закону, взагалі не існує. Але й усе 

традиційне вчення про звичаєве право, його “ви-

никнення”, “передумови”, загалом питання, чи 

може закон заборонити чи пов’язати з обтяжую-

чими обставинами розвиток права від звичаєвого 

права, нібито йому рівноцінного джерела права, 

нелегко зрозуміє той, хто виріс за межами чино-

вницької держави і побачив живе звичаєве право 

безпосередньо у дії. Вчення про звичаєве право, 

майже у його сьогоднішній формі, було вироб-

лене німецькими юристами у XVII та XVIII ст.ст. 

і повинно було правити судді-чиновнику виклю-

чно за спосіб обґрунтування чинності німецьких 

звичаїв, на які завжди дивилися скоса, і існу-

вання яких стверджувалося партією і мало бути 

доведено: сьогодні воно вже, звичайно, не актуа-

льне, і наукова ревізія у будь-якому разі поста-

вить йому край. 

Те, що закон є для нас панівною формою 

права, є виразом глибинної сутності чиновниць-

кої держави. Так само разом з природою чинов-

ницької держави наявний зміст права чиновни-

цької держави. За змістом це право є нормою-

рішенням: воно має служити виключно або май-

же виключно для того, щоб вказувати державним 

службовцям, як їм поводитися у переданих їм 

справах, особливо, як вони повинні вирішувати 

правові спори. Це, певна річ, дуже однобоке ро-

зуміння, бо хоча норма-рішення є правовою но-

рмою, яка найбільше цікавить юриста, вона, од-

нак, ані єдина, ані найважливіша форма права. 

Право існує зовсім для інших цілей, ніж для ви-

рішення правових спорів, воно є у дійсності ос-

новою суспільної організації, воно, говорячи 

сьогодні вже трохи застарілою мовою бондаря, – 

кістяк суспільного тіла. Звісно, з організації сус-

пільних утворень виникають у більшості випад-

ків також і норми, за якими повинні вирішува-

тися правові спори і які для останніх створюють 

привід; проте виробляти такі норми-рішення, 

очевидно, є лише підпорядкованою, другоряд-

ною функцією цих суспільних утворень. Статути 

спілок також в залежності від обставин можуть 

бути доброю основою для вирішення правового 

спору; але, в першу чергу, вони існують для того, 

щоб організувати спілку. Якщо австрійський ци-

вільний кодекс визначає, що чоловік є головою 

родини, то цим він цілком правильно описав іс-

нуючий нині сімейний устрій, але цим він не 

створює і, можливо, не хоче створювати норму-

рішення. Нам відомо, що у Римі надання найріз-

номанітніших послуг могло бути предметом 

obligatio, але у класичному процесі судове рі-

шення говорило завжди про виплату грошової 

суми: норма-рішення не відповідала правовій 

організації відносин, aliud erat in obligatione 

aliud in solutione. Екк у своїй відомій праці довів, 

що купівля-продаж у Римі, як і сьогодні, була 

реальним договором, хоча норми-рішення рим-

ського права визначають відповідальність лише 

за habere licere. Суперечність найбільш чітко 

бачимо між нормами-рішеннями та організацій-

ною формою у природних зобов’язаннях: природне 

зобов’язання є зобов’язанням, котре дійсно існує, 

і з цього існування не можна вивести норму-рі-

шення, яка б засудила боржника до виплати. 

Було б, звичайно, помилково, на кшталт по-

передніх ліберальних політиків, вважати, що 

державне право містить у собі лише норми-рі-

шення і що держава своїм правом не може без-

посередньо організаційно впливати на суспільс-

тво. Велика частина сьогоднішньої аграрної кон-

ституції виникла безпосередньо з державної дія-

льності, і сучасне соціально-політичне законо-

давство вже мало значний вплив; але передусім 

держава організує сама себе своєю армією, уря-
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дом, системою управління. Все ж велика маса 

державного права, безсумнівно, знаходиться 

у нормах-рішеннях – загалом держава не може 

не видавати накази своїм службовцям, службовці 

не можуть не втручатися там, де їх зобов’язує до 

того служба. Однак спроба визначити життя че-

рез норми-рішення рідко набуває форми рішучих 

дій, у цілому цей засіб занадто слабкий для того. 

Як і досі, йдуть звичним шляхом, навіть якщо 

деінде процес вирішується інакше, ніж раніше. 

Якщо б у цю мить закон раптом змінився і пе-

редбачав би, що у всіх сімейних справах виріша-

льне слово належить не батьку, а матері, то це, 

можливо, мало б значення тільки для відносно 

рідких судових рішень з сімейних питань, але 

через те соціальна організація сім’ї не змінилася 

б, мабуть, зовсім. Якщо б тут хтось стверджував, 

що такими нікчемними засобами було сформо-

вано чи у своєму розвитку значно від них зале-

жали основи суспільного життя, власність, дого-

вір, сім’я, спадкове право, то він заперечував би 

очевидне. 

Але і серед норм-рішень дуже мало таких, 

які мають державне походження. Будь-який 

державний правовий захист пов’язаний з від-

шкодуванням шкоди, яке з давніх часів у випа-

дку правопорушення забезпечується самоправст-

вом чи самообороною у вирішенні спорів. Оскі-

льки їх місце займає судове рішення, то для ньо-

го немає ніяких інших норм-рішень окрім тих, 

що виникають з природи суспільної організації: 

з природи власності, що розвинулася з ста-

родавніх відносин володіння, з природи това-

риств (роду, сім’ї, гільдії), які у стародавньому 

суспільстві мають таке велике значення; із змісту 

та застосування найстаріших договорів, первіс-

них форм обороту, які принаймні старші за будь-

який правовий захист. Рішення передаються 

з вуст у вуста, записуються, збираються, поясню-

ються, узагальнюються, нарешті, кодифікуються. 

Так виникає своєрідне право юристів, у дуже рі-

зноманітних формах раннього етапу розвитку 

усіх народів світу воно своєрідне – як старе рим-

ське ius civile, котре, по суті без змін, з’являється 

ще у працях класичних римських юристів та 

у великій юстиніанівській компіляції, правова 

наука і правовий припис разом. Тому не рішення 

ґрунтуються на правових нормах, а правові но-

рми виробляються з рішень. Право, на якому за-

сновуються рішення, – це ius quod est. Павло, 

який ще бачив живе право юристів у дії, підсу-

мовує те, чого його навчили власні спостере-

ження у відомому застереженні: non ex regula ius 

sumatur, sed ex iure quod est regula fiat. Рішення 

старіші за правила, право юристів старіше та не-

зрівнянно багатше за державне право. 

Панівна думка в науці все ж називає це право 

юристів звичаєвим правом, однак тільки не слід 

забувати, що цим висловом позначають дуже 

відмінні речі. Право юристів у галузі відшкоду-

вання шкоди та процесу виходить з поступового 

зменшення впливу самоправства та самооборони 

у вирішенні спорів, особливо з тих пір, як зви-

чаю звертатися до судді у спірних ситуаціях на-

дається обов’язкова сила; право юристів первіс-

них товариств, як місцевих – общини, так і сус-

пільних – роду, сім’ї, ґрунтується на первісних 

соціальних схильностях людства, завдяки яким 

виникають усі ці товариства та із зникненням 

яких і вони також невпинно зникають: цим соці-

альним схильностям спадкове право майже по-

вністю завдячує своє виникнення. У праві юрис-

тів, яке розвивається з відносин володіння, своє 

яскраве вираження знаходять суспільні владні 

відносини; від них залежить, які зобов’язання 

має виконувати кріпосний селянин перед паном, 

чи перейде земельна ділянка після смерті пози-

чальника позикодавцю або залишиться його 

прямим спадкоємцям. 

Зрозуміло, що право юристів хоча і не може 

створювати суспільні структури, однак могло 

надати їм чіткого місця і понятійної визначено-

сті, особливо там, де воно, як у римлян, за допо-

могою юриспруденції, заснованої на праві юрис-

тів формулювати умови договору, мало безпосе-

редній вплив на життя. Ніхто не повірить, що 

юристи були спроможні, наприклад, створити 

правовий інститут власності-користування; але 

саме їх заслугою було те, що у Римі з цією ме-

тою використовувалася форма права користу-

вання чужим майном, її завдання полягало також 

у тому, щоб визначити, як розподілити прибутки 

останнього року між власником та узуфруктуа-

ром. Тут у всіх випадках норми-рішення права 

юристів виводяться з природи суспільних струк-

тур та процесів, які юрист виявляє, так само 

і юриспруденція, заснована на праві юристів фо-

рмулювати умови договору, певною мірою ви-

словлює свої бажання і йде назустріч тенден-

ціям, що позначаються у житті. 

Мабуть, можна вказати на схожий процес, 

який розгортається перед нашими очима. Зовсім 

не виключено, що з плином часу може виник-

нути юрисдикція, якій будуть підлягати спори 

між державами так само, як і сьогодні спори між 

приватними особами – державній юрисдикції. 
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Цьому судочинству має бути покладено в основу 

матеріальне право, норми якого на початку мо-

жуть бути ні чим іншим, аніж правом юристів, 

породжуваним із сутності державного союзу та 

з попередніх звичаїв міжнародного спілкування. 

Цітельманн показав у праці з міжнародного при-

ватного права показав, яка велика кількість 

норм, котрі також можуть служити вирішенню 

міжнародних спорів, виникає вже просто з прин-

ципу державного суверенітету. Цей доволі по-

вністю зрозумілий сучасному юристу процес 

є втім лише одним із віддзеркалень того, що ко-

лись відбувалося, коли самозахист було замі-

щено захистом правовим, заснованим на праві 

юристів, яке виникало із сутності оцінюваних 

відносин і попередніх звичаїв суспільного обо-

роту. Хто ж схоче стверджувати, що держави 

завдячували своє виникнення чи свою стабіль-

ність тому захистові, наданому їм міжнародними 

судами на основі цього права юристів, той так 

само близько підійде до істини, як і той, хто сьо-

годні вважатиме, що власність, сім’я, договір чи 

спадкове право якось засновувалися на наданому 

їм державою захисті, який ґрунтувався на держа-

вних нормах-рішеннях. 

Отже, і вже існуючі норми-рішення повинні 

безперервно визначатися заново просто внаслі-

док суспільного розвитку. Це виявляється найяс-

кравіше у рецепійованому римському праві: 

адже, звісно, рецепійовано було не римські пра-

вовідносини, а лише римські норми-рішення, 

точніше, як вже підкреслювалося, майже тільки 

норми-рішення права юристів. У результаті ж 

римські норми-рішення отримують зовсім інший 

зміст через сучасні місцеві правовідносини, до 

яких вони застосовуються. 

При поверховому розгляді можна було б 

вважати, що римське зобов’язальне право майже 

повністю було рецепійовано: і все ж у римсь-

кому obligatio кредитори і боржники були не ок-

ремими особами, а групами людей, які були 

представлені самостійно діючим pater familias. 

Оскільки суб’єктами сьогоднішніх зобов’язаль-

них відносин є не групи людей, а окремі особи, 

то це становить, вочевидь, такий разючий конт-

раст, що на його фоні щезає уся схожість окре-

мих елементів. Шлюб на наших очах перетворю-

                                      
 До групи людей належать не тільки члени сім’ї, але 

й раби і у більш ранній період також звільнені, хоча 

навіть і право та дієздатні. Порівн.: Cic. Epist. ad 

Quint. I, 1, 13.: libertis, quibus illi (maiores) non multo 

secus ac servis imperabant. 

ється з відносин влади чоловіка над жінкою на 

союз двох рівноцінних та рівноправних індиві-

дів, батьківська влада та опіка – з корисного 

приватного права на публічний інститут. Пере-

втілення цього роду, у незліченній кількості, ма-

буть, щомиті, не змінюючи жодного рядку у пи-

саному праві, впливають на суддівську та суспі-

льну оцінку відповідних правовідносин: сьогодні 

такі речі здаватимуться психологічною хворо-

бою одного з подружжя чи невірністю по відно-

шенню до підопічного, коли як, можливо, ще 

у першій половині XVIII ст. чи у першій третині 

XIX ст. нікого це не сердило. Найвідчутніші та 

найневпинніші зміни у праві відбуваються у сус-

пільних інститутах і докорінно перебудовують 

норми-рішення права юристів, іноді так, що це 

не усвідомлюється самими задіяними особами чи 

юристами. 

Законницьке право, що йде від держави, сут-

тєво відрізняється від права юристів. Закон наба-

гато молодший за звичаєве право та право юрис-

тів та, певно, повсюди є достатньо пізнім яви-

щем. У давнину він, здається, вкоренився лише 

у римлян та афінян; в інших грецьких державах 

все ж були наявні значні його зачатки. Раннє се-

редньовіччя також майже не вийшло за межі пе-

рехідної стадії. Урядові розпорядження, поста-

нови про війну та мир чи будівництво, зрозуміло, 

також і в тому разі не є законами, коли вони 

приймаються народними зборами. “Закони” Ха-

ммурапі (!), Мойсея, Ману, Заратустри, так зва-

них Міна і Лікурга, leges regiae, ХІІ таблиць, 

leges barbarorum, Коран є частково приватними, 

частково такими, що виникли внаслідок священ-

ницького чи державного авторитету записами та 

редакціями, інколи навіть достатньо самостій-

ними, супроводжуваними чисельними змінами 

редакціями сакральних, звичаєвих, релігійних 

норм та норм звичаєвого права; до цього пізніше 

відносяться розпорядження, які скасовують чи 

змінюють аморальне чи застаріле звичаєве пра-

во. Ці останні вже сильно наближуються до за-

конів. Але власне закон у матеріальному зна-

ченні, абстрактна, спрямована до населення но-

рма, якою вона мала стати у майбутньому, пе-

редбачає вже більш розвинуте розуміння завдань 

держави, державні органи, що здатні та готові 

його реалізувати, і деяке розуміння мети закону 

в широких масах. Східний деспот, можливо, зда-

тний одним жестом наказати зрівняти місто 

з землею, але своїм підлеглим він не може зве-

літи, у якій формі вони мають укладати угоди. 
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Зрозуміло, що відношення судді і закону зо-

всім інше, ніж відношення між ним та правом 

юристів. Закон дає йому накази, право юристів – 

настанови. Право юристів черпає сили з факту 

свого заснування на правильній оцінці відносин, 

закон – з державної влади. Суддя приймає накази 

законодавчої влади, він черпає настанови звідти, 

де він їх знаходить. Англійські судді посила-

ються прямо на американських, американські 

судді – на англійський досвід: будь-яке поси-

лання на іноземний закон було б, зрозуміло, 

з самого початку виключено. Ту ж функцію ви-

конувало римське право юристів повсюди там, 

де воно, як у Шотландії, частково у Голландії та 

Франції, аж до виникнення вченого суддівства 

у Німеччині, мало силу лише raison écrite; однак 

сучасний суддя, як вже було показано, внаслідок 

свого становища та усієї своєї юридичної освіти, 

втратив усяку психологічну здатність вбачати 

у правовій нормі щось відмінне від наказу. Отже, 

виникнення вченого державного суддівства мало 

своїм наслідком те, що по суті всьому праву 

юристів було надано характеру закону; що ра-

ніше було настановою, стало наказом. 

Легалізація права юристів знайшла своє за-

вершення у сучасних кодифікаціях приватного 

права. Вони, як і Corpus juris, більшою мірою 

є кодифікаціями права юристів, втім серед них 

трапляються і власне законодавчі положення. 

Зовнішньо право юристів цілком було прирів-

няно законові, і цей факт вже так глибоко про-

никнув у правосвідомість народу та мислення 

юристів, що з цим власне матимуть рахуватися 

ті, хто попри зовнішнє зрівняння визнають внут-

рішню суперечність. Право юристів залишається 

в решті решт правом юристів і тоді, коли воно 

втілене у параграфах і приймається представни-

цьким органом, і відмінна природа джерела пра-

ва при кожній можливості буде продовжувати 

діяти під оболонкою форми; але водночас зав-

жди буде видно, що цій внутрішній суперечності 

бракує зовнішнього визнання. Самі фікції і конс-

трукції загального права діють так, якби вони 

були б законом. Дійсно, дуже сумнівно, чи коли-

небудь у Німеччині існували сервітути у римсь-

кому значенні; але ж до правовідносин, які були 

прирівняні загальним правом до римських серві-

тутів, певна річ, мало застосовуватися усе запо-

                                      
 Там, де це відбувається, – швейцарські суди згаду-

ють часто, наприклад, німецькі закони – посилаються, 

звичайно, на закон не як на закон, а як на raison écrite, 

ніби як на думку письменника. 

зичене з римського сервітутне право, та про них 

мало бути заявлено скаргою, матеріальним пра-

вом для якої був actio confessoria.  

Увесь цей процес, який знайшов своє завер-

шення у фактичному виключенні звичаєвого 

права та у легалізації права юристів, надав су-

часному праву зовнішньо сильної закам’янілості, 

яка, здається, унеможливлює будь-який інший 

розвиток, окрім того, що відбувається через за-

конодавство. Ця форма також відповідає духу 

панівного вчення і інколи її дотримання вимага-

ють навіть необґрунтовано. Проте, якщо вона, 

незважаючи на все це, завжди була більше уяв-

ною, ніж дійсною, то це, очевидно, залежить не 

від наміру, а від деяких фактів, які невблаганно, 

як усі факти, вимагають своїх законних прав. 

Жодна теорія правозастосування не здатна оми-

нути увагою те, що кожна система закріплених 

правових приписів за своєю природою містить 

у собі прогалини, що вона вже в цю мить заста-

ріла, будучи закріпленою, що вона, отже, ледве 

здатна опанувати сучасність, але ніколи – майбу-

тнє; жодна така теорія не зможе перешкодити 

тому, щоб суспільні інститути, до яких застосо-

вується право, розумілися у безперервному роз-

витку і кожну мить наповнювали новим змістом 

чітко встановлені норми-рішення. Але також ні-

коли не можна буде уникнути того, що покли-

кані займатися правозастосуванням особи, діти 

свого народу та своєї епохи, будуть застосову-

вати право у дусі свого народу та своєї епохи, 

який також є їхнім духом, не в дусі минулих сто-

літь, за “наміром законодавця.” Факти цього ро-

ду розбивають найміцніші теорії і руйнують вла-

ду наймогутніших законодавців. 
 

ІІІ. 
 

Кодифікація чинного права, коли право юри-

стів досягло певного обсягу, – неминуча, і поряд 

із незаперечними недоліками може мати перева-

жно позитивні наслідки. Підбиваючи певні під-

сумки усієї попередньої правової еволюції, вона 

одночасно вносить у право юристів безлад, 

в якому з часом не можуть розібратися навіть 

найкращі, певну упорядкованість та організова-

ність; хоча вона руйнує міжнародну взаємодію 

у науковій роботі, якою вона, безсумнівно, була 

за часів розквіту загального права, коли Німеч-

чина, Голландія, Франція та Італія буквально 

збудували правову систему, – ще система Савіньї 

ґрунтувалася на думці про науку загального пра-

ва, яка не зв’язана будь-якими національними 

кордонами, – але разом з тим вона створює міцну 
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основу для національного правового розвитку та 

правової науки, які також, мабуть, з часом подо-

лають національні кордони, перетворяться на 

загальне вчення про право на порівняльно-пра-

вовому грунті, принаймні у розумінні англійської 

аналітичної (остінівсько-голландської) школи. 

Але вже перед загальним правом поставало 

питання, чи дозволяється відносно неврегульо-

ваних у загальному праві правових інститутів 

і питань, особливо тих, що виникли після рецеп-

ції, відшукувати регулювання у Corpus iuris, пра-

цювати з фікціями та конструкціями, які створюва-

лися за зразком загальноправових та у принципі 

відкидати вільне знаходження права? Зараз пе-

ред нами постає питання з новою силою, адже 

загальне право повсюди замінено сучасними ко-

дексами. Чи повинні ми також відносно них від-

мовитися від вільного знаходження права? Чи ми 

приречені назавжди опановувати життя через 

фікції та конструкції? 

За усіх умов закон – це вимога держави до 

суспільства: він повинен підкорити вільний сус-

пільний розвиток державним цілям. Примус, 

який чинить закон на суспільний розвиток, отже, 

має завжди виправдовуватися, здавалося б, тим, 

що він неодмінно потрібен для вищих державних 

цілей. Тому можна було б все ж справедливо за-

питати, чи не є легалізація права юристів злом 

вже з тієї причини, що вона примушує життя йти 

тисячами напрямків, хоча держава інколи не за-

цікавлена навіть найменшою мірою у тому, щоб 

це відбувалося. Але тут йдеться про зв’язаність 

не законом, а юридичною технікою, яка прагне 

застосувати закон до випадків, для яких у ньому 

не міститься жодних приписів. 

Звичайно, від технічного знаходження права 

не варто очікувати кращих чи справедливіших 

рішень, ніж від вільного. Загалом, у будь-якому 

випадку правильно вирішити певну справу не-

зрівнянно легше, ніж поширювати застосування 

абстрактної, загально-чинної норми на усі мис-

лимі випадки, бо, ймовірно, не можна серйозно 

стверджувати, що певний припис завжди буде 

кульмінувати у найсправедливішому рішенні й у 

справах, про які навіть ніхто не думав під час 

його створення. У дійсності технічне знахо-

дження права спрямоване на досягнення навіть 

не цієї, а зовсім іншої мети: воно повинно ство-

рити якщо і не завжди справедливе, то все ж на-

дійне та передбачуване право, запропонувати 

захист від свавільного, небезстороннього право-

застосування. Цього сподіваються досягнути, 

прив’язавши суддю, по можливості повністю, до 

раніше встановленої норми. 

Якщо чотири століття беззаперечного пану-

вання, які має за своєю спиною юридична тех-

ніка, дозволяють судження, то ця мета ані досяг-

нута, ані взагалі видається досяжною. У країнах 

технічного знаходження права рішення ні на йо-

ту не є надійнішими, а суддівське свавілля більш 

обмеженим, ніж у ius civile римлян, common law 

англійців та американців. Вже найзвичайніше 

тлумачення закону, яке полягає у з’ясуванні волі 

законодавця, дає привід для стількох сумнівів, 

що насправді не треба багато вміти, щоб обійти 

право, спершись на папірець; без будь-якої шко-

ди справі можна було б відмовитися від того, що 

пропонують аналогія чи конструкція як основа впе-

вненості у праві та гарантія неупередженого право-

суддя. Якщо сприймати панівне вчення серйозно, 

то слід було б визначити, що кожна вимога сторо-

ни, це могла б бути вимога позивача (про задово-

лення скарги), вимога відповідача (про задоволен-

ня заперечення), будь-яка процесуальна вимога, 

мала б бути відхиленою завжди у разі, коли не 

знайдено ніякого правового припису, який би 

вказував судді на задоволення вимоги. Відповід-

но до відомого, але, звичайно, ненадійного джере-

ла, доповіді Гая, це повинно було мати місце 

у Римі під час легісакції: кожний actio, що не 

ґрунтувався на lex, мало бути відхилено. На цих 

засадах не стоїть жодна з сучасних законодавчих 

систем: усі вони дозволяють аналогію та юриди-

чну конструкцію. Тобто є достатньо підстав вва-

жати, що на основі чинного права повинно бути 

задоволено й схожу вимогу про те, що просто 

з чинного права навіть можна виробити право, на 

якому ґрунтується вимога. Панівна доктрина тим 

виправдовує застосування закону до випадків, 

про які законодавець, вочевидь, зовсім не думав, 

що коли б він про них думав, то нібито вирішив 

би їх так, як він вирішив схожий випадок або ж 

ті випадки, які правили за основу для конструк-

ції. Але у будь-якій аналогії та у будь-якій конс-

трукції, за висловом Густава Рюмеліна, міс-

титься оцінка, в цьому полягає твердження, що 

за допомогою аналогії та конструкції приходять 

до необхідних результатів. Це також, безсумні-

вно, правда, адже навряд чи можна сказати, що 

якщо б законодавець думав над цими випадками, 

то вирішив би їх точнісінько так само. Але ж 

якщо усе насправді так, то технічне знаходження 

права, залишаючи на розсуд судді так багато, не 

має порівняно з вільним жодних переваг. 
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А як бути з передбачуваністю судових рі-

шень? Де вона є у випадку технічного знахо-

дження права? Мабуть, тільки у небагатьох ви-

падках, у яких наявним є настільки зрозуміле та 

визначене право, що від правознаходження вза-

галі нічого не залежить. У таких випадках, од-

нак, вільне правознаходження нічого не змінить, 

оскільки воно лише тоді повинно застосовува-

тися, коли чинне право не містить у собі зрозу-

мілого припису. З упевненістю можна стверджу-

вати, що засноване на традиції, але, більше того, 

вільне знаходження права пропонує кращі пра-

вові гарантії, ніж технічне; власне сьогодні 

юрист відчуває себе впевненіше, коли він може 

послатися на довготривалу судову практику, а не 

на своє тлумачення закону, котре іншим інтер-

претатором може бути щоразу перекручено. 

Якщо ж я наважуся назвати технічне знахо-

дження права гріхом проти святого духу, то це 

тому, що воно сховало від наших очей єдину 

справжню основу не просто надійного та безсто-

роннього, але і керованого великими ідеями су-

дочинства. Немає жодної іншої гарантії право-

суддя, окрім особистості судді. Лише внаслідок 

того, що при здійсненні правосуддя наголос був 

штучно переміщений на законодавство, стало 

можливим так довго приховувати від нашого пі-

знання ту звичайну істину, що найважливіше за-

вдання, яке може бути поставлено перед люди-

ною, покликаною його вирішити, передбачає ро-

зумову та моральну величину, вищу за середню; 

тільки так можна було не побачити, що до цього 

завдання доріс не кожен, хто на деяких іспитах 

та практиці довів здатність деякою мірою орієн-

туватися у статтях. Також помилковою є його 

логіка. Статті як страж надійності права та суд-

дівської безсторонності потребували охоронців, 

які повинні були стежити, щоб варта виконувала 

свою службу: це привело до появи принципу ін-

станційного руху справи та до згубного прин-

ципу колегіальності, котрі протиставляють інди-

відів один одному чи ховають їх у масах. Так 

виник сучасний знеособлений суд європейського 

континенту, такий докорінно відмінний від суду 

римлян чи англійців, де на завдання юриста ще 

не тисне дріб’язковість і де бути запрошеним 

працювати у суді для найліпших представників 

нації означає найбільшу честь. Хто міг би 

                                      
 Не слід забувати, що становище англійського судді 

відповідає становищу юриста у Римі. Звісно, також 

у Англії виникли принципи інстанційного руху справи 

з огляду на безплідну дотепність, перед якою 

схиляються у нас сьогодні як перед розквітом 

умілостей юриста, збагнути те високе поняття 

правознавства, яке було у римлян? Хто розуміє, 

що вона означала для них vera philosophia, 

divinarum atque humanarum rerum notitia? 

І все ж ніякий обов’язковий правовий припис 

не применшив сучасного суддю до цього стано-

вища. Хоча юридична техніка є панівним науко-

вим методом правозастосування, вона однак по-

винна, як і кожний науковий напрям, підкоря-

тися новим досягненням. У самій науці вже 

у XVII ст. помітна могутня зустрічна течія. Вели-

кий природно-правовий рух, який царить у всьо-

му XVIII ст. і, власне, ніколи повністю не зникав, 

почасти розуміється лише як такий: в Англії, 

класичній країні вільного правознаходження, 

ніколи не могли як слід зрозуміти, про що справ-

ді йдеться у випадку природного права. Послі-

довниками природного права серйозно ставилося 

запитання, чи має перевагу у спорі між природ-

ним та державним правом одне чи інше, і було 

не багато тих, хто б сумнівався, що коли суддя 

не знаходить відповіді у законі, то він має прий-

мати рішення за природним правом. Природне 

право хоча як таке і втратило силу над умами, 

але його посіви зійшли: німецьке правознавство 

у багатьох напрямках несвідомо є носієм свого 

змісту. Сюди відноситься, зокрема, доктрина про 

необов’язковість змісту закону. За допомогою 

тези про те, що закон не може вирішувати пи-

тання, які становлять предмет науки, було відво-

йовано добрий шмат права юристів на користь 

вільного правознаходження. Не мають обов’яз-

кового характеру зокрема, як багато хто вважає, 

положення щодо теорії джерел права та техніки 

правозастосування: обидві доктрини, отже, мають 

бути віддані на вільний науковий розгляд. Також 

законодавчі визначення понять згідно з до-

мінуючим вченням ніяким чином не зобов’язують 

науку, принаймні у галузі приватного права. 

Законодавство також не протистоїть віль-

ному знаходженню права. З трьох найбільших на 

сьогодні кодифікацій, Австрійського цивільного 

кодексу, Code civil та Цивільного кодексу для 

                                                             
та колегіальності, навіть якщо і було це почасти у ін-

шому вигляді. 
 Bergbohm. Jurisprudenz und Rechtsphilosophie. – S. 

331; Bryce.Studies in history and jurisprudence. – V. II. – 

P. 177. – Holland. Elements of Jurisprudence. 8. Aufl.. – 

P. VIII називає німецьке природне право jurisprudence 

in the air. 
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німецького Рейху, тільки перша містить чітке 

положення, яке стосується аналогії. Code civil 

просто визначає у відомій ст. 4: “Суддя, котрий 

відмовиться судити під приводом мовчання, не-

ясності чи неповноти закону, може переслідува-

тися як винний у відмові в правосудді”. Жені 

у дуже детальному викладенні історії виник-

нення цієї статті вказав на наступне*: “...що ніщо 

у чинних правилах нашого сучасного права або 

у позитивних концепціях, які дійшли до нас під 

прикриттям авторитетної традиції, не легітимізує 

точку зору, за якою кодифікація наших законів 

результатом посвячення в порядок приватного 

права мала б ексклюзивну суверенність самих 

цих законів і цим самим дозволила б уникнути як 

непотрібного всякого незалежного розвитку 

тлумачення, яке прагне компенсувати неминучі 

недоліки та брак гнучкості і пластичності зако-

нодавчих положень. Але й Австрійський цивіль-

ний кодекс теж передбачав посилання на “при-

родно-правові принципи”, тобто, як зараз зага-

лом визнається, на природне право, на випадок, 

коли залишалося сумнівним вирішення справи 

при застосуванні закону за аналогією. Ці “при-

родно-правові принципи” впродовж років сумні-

вним чином зникли з нашої літератури та судової 

практики. І все ж у такий спосіб, як зазначають 

Пфафф та Хофманн, судді було дозволено найбі-

льший ступінь свободи діяльності, схожість якої 

з законодавчою під час обговорень була явно 

підкреслена. Сюди не належить § 10 АЦК, який 

дозволяє розглядати звичаї лише у випадках, ко-

ли на них посилається закон, а також § 15, який 

“прийняті в окремих справах рішення” та рішен-

ня судів у особливих правових спорах не наділяє 

“законною силою” і забороняє поширювати їх на 

інші випадки та особи. У цей спосіб не заборо-

нено вільне знаходження права, а виключено ви-

никнення нового звичаєвого права на основі ві-

льно знайденого права юристів. Цим можна ціл-

ком задовольнитися: вже з викладеної тут точки 

зору зрозуміло істотну різницю між обов’язко-

вістю права юристів та звичаєвого права. Коли 

Австрійський цивільний кодекс дозволяє вільне 

правознаходження, але виключає звичаєве право, 

то це може лише означати, що хоча суддя щоразу 

має знаходити право вільно, наявна судова практи-

ка, проте, не може зробити з вільно знайденого 

права зобов’язуюче суддю звичаєве право. 

                                      
* Geny. Methode d’interprétation et sources en droit 

privé positif. – Paris, 1899. – P. 93. 

 

Надзвичайно сумнівним є вирішення цього 

питання у Цивільному кодексі для німецького 

Рейху. У першому законопроекті передбачалося, 

як відомо, можливість за § 1 вирішення за анало-

гією відносин, “для яких закон не містить ніяких 

приписів”, а якщо і воно є безрезультатним, то 

рішення має прийматися відповідно до принци-

пів, що випливають з духу правопорядку. Це по-

ложення у законопроекті другого читання було 

відмінено. Відміна так чи інакше могла мати на 

меті лише бажання не диктувати судді та науці, 

як поводитися, коли у правових приписах 

з’являться прогалини. Немає значення, як уяв-

ляли можливим редактори другого законопрое-

кту заповнення прогалин; вистачає того факту, 

що законодавство з цього питання нічого не 

встановлює і не хоче встановлювати, щоб від-

крити шлях науковим дискусіям. 

Повністю на користь викладеної тут докт-

рини свідчить законопроект Швейцарського ци-

вільного кодексу, – це, мабуть, одна з найважли-

віших і найсвоєрідніших спроб кодифікації су-

часності. Згідно зі ст. 1 суддя передусім повинен 

приймати рішення на основі точного тексту та 

тлумачення цивільного закону, у другу чергу – 

відповідно до звичаєвого права, а коли також 

бракує і його, – згідно з усталеною доктриною та 

традицією; якщо ж усі ці джерела не дають від-

повіді, то він має виносити рішення на основі 

правила, яке він встановив би сам, якщо б був 

законодавцем. 

Було б доречно навести наступне з комен-

тарю до цієї статті: “В процесі здійснення право-

суддя так в дійсності постійно й відбувається, 

лише за винятком періоду, що для нас не повні-

стю минув, коли вважалося за необхідне вихо-

дити з ілюзії, ніби суддя завжди та в усіх випад-

ках застосовує писане право, якщо не буквально, 

то згідно з його змістом і духом, однак разом 

з тим це припущення у багатьох випадках ніколи 

не відповідає дійсності. Звісно, буде заперечено 

визнання законопроектом природного відно-

шення, адже суддя відповідно стає занадто само-

стійним; і це насправді так: він стане більш віль-

ним, ніж він є сьогодні там, де від нього вимага-

ють все, що заманеться, і ніж він був би, викори-

стовуючи найризикованіші прийоми тлумачення 

закону. Але гідніше він виконує свої обов’язки, 

коли від нього таких фокусів не вимагають. Він 

повинен мати дозвіл визнати, що писане право 

містить прогалини, які не заповнить ніяке тлума-

чення. Як тільки він це встановить, то буде при-

ймати свої рішення не на основі цілісності за-
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кону, а, скоріше, на основі цілісності права, і ма-

тиме за передумову правовий припис, який він 

узгоджуватиме з усім правопорядком як законо-

давець правильного”. 

Ці зразкові слова вичерпно характеризують 

завдання судді при вільному правознаходженні. 

Слід відзначити слова: “так в дійсності постійно 

й відбувається”. Йдеться, щоправда, про особли-

вості швейцарського правосуддя, де рецепція 

римського права та перетворення судочинства на 

чиновництво ніколи не відбулися повністю. Але 

деінде це теж відбувається так само. Слід відмі-

тити, що при цьому судова практика дуже не-

охоче посилається на аналогію чи на рішення, 

яке виходить з духу закону, котрі з їхньою неви-

значеністю, звісно, відкрили б двері й вікна віль-

ному знаходженню права – видається так, ніби їй 

самій боязко через незвичну свободу. Набагато 

частіше вона вживає незрозумілі поняття і такі, 

що їх неможливо визначити, які наука та законо-

давство почали повсюди використовувати, час-

тіше, мабуть, несвідомо, щоб надати їй привід 

для вільного знаходження права; вона оперує по-

няттями “природа речі”, “мовчазне волевиявлення”,  

“принцип добропорядності”, “звичай обороту”. 

Ніякий інший суд у галузі технічного право-

знаходження не завойовував так багато свободи, 

як Паризький касаційний суд. Цьому ми завдячу-

ємо деякі з найбільш плідних юридичних думок 

нашого часу, серед яких відповідальність за ви-

падок і чужу вину, боротьба з недобросовісною 

конкуренцією, розвиток авторського права, до-

говір особистого страхування. Практика Паризь-

кого касаційного суду збагатила французьке 

приватне право новими ідеями, надала закону 

настільки відмінної від намірів законодавця на-

правленості, що можна з упевненістю стверджу-

вати: хто нічого не знає про французьке законо-

давство, той не має ніякого уявлення про право, 

що насправді практикується у Франції. У Німеч-

чині колишній ганзейський Вищий апеляційний 

суд у Любеку, Вищий торговий суд у Нюрнбергу 

та згодом Вищий імперський суд з торгових спо-

рів й Імперський верховний суд довели, принай-

мні у галузі торгового права, де здавна судочин-

ство наділене певною свободою, що і німецькі 

суди також здатні на широту розмаху та творчі 

ідеї, коли їм це дозволяють. Австрійський Вер-

ховний Суд дуже педантично дотримується тек-

сту закону, й навряд чи це слугує користі справи. 

Попри всі незаперечні сильні сторони його судо-

вої практики, все-таки виявилося, що правосу-

ддя, яке віддає перевагу текстуальному тлума-

ченню, навіть не здатне скористатися перевагами 

сталості. Слово – це найбільш недосконалий ін-

струмент думки, і ще нікому не вдавалося за до-

помогою слів опанувати речами. 

Як це можливо, щоб правосуддя, незважаючи 

на весь вплив, який штовхає його до технічного 

знаходження права, все ж так часто могло ски-

дати з себе пута? Право – це власне не застигла 

догма, а жива сила; видання закону ще не озна-

чає його чинності, а з наміру законодавця ще не 

випливає способу дії. Кодекси у сфері приват-

ного права, як відзначалося, складаються поча-

сти з власне законів, а почасти з кодифікованого 

права юристів: однак при всьому зовнішньому 

зіставленні все ж ніколи не вдасться надати пра-

вилу про зворотну дію виконаних умов ту саму 

силу, яка є у заборони лихварських договорів. 

Право юристів існує саме тому, що держава як 

така не має ніякого інтересу до змісту її припи-

сів, воно завжди являє собою більше настанову, 

raison écrite, ніж наказ. Але і сам закон діє за-

вдяки своїй внутрішній силі; – якщо він не змо-

же подолати “спротив засобу”, то він заслабне, 

буде невірно застосовуватися або піде у забуття. 

Розуміння того, що правосуддя досягає звичай-

ної справедливості й обхідними шляхами, коли 

закон перекриває їй шлях напряму, звісно, пев-

ною мірою втішає, якщо не брати до уваги за-

вдання законодавства змушувати її йти цими 

шляхами. 
 

IV. 
 

У сучасного юриста, який вважає своїм 

обов’язком завжди приймати рішення на основі 

закону, повинно виникнути питання: чим має 

керуватися судочинства, коли у нього не буде 

закону? На це, можливо, спробують просто запе-

речити, що нібито у всі часи була така річ, як 

справедливість, яка прив’язана до жодних ста-

тей. Але ця справедливість не є якоюсь безпідс-

тавною; справедливість, про яку тут йдеться, як 

вже на початку наголошувалося, засовується на 

передумовах, що містяться у юридичній тради-

ції. Будь-яке вільне правознаходження виходить 

з традиції і тяжіє до штаммлерівського “прави-

льного права”. Ця особливість становища судді, 

яка ним завжди усвідомлювалася, полягає у то-

му, що його вустами говорить не його особиста 

думка, а право. “Право” ж передусім знаходиться 

у свідченнях минулого: у законах, судовій прак-

тиці, літературі. Римський юрист ніколи не від-

ходив від усталених правил далі, ніж те вимага-

лося необхідністю, і у знаменитому місці своїх 
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Commentaries, у якому Блекстоун пише про анг-

лійське common law, англійський суддя вшанову-

ється виключно як провісник, не як знаходжувач 

rules of law. Вільне знаходження права таке ж 

консервативне, як і будь-яка свобода, оскільки 

свобода означає власну відповідальність, а зв’я-

заність зумовлює відповідальність інших. 

Не існує справедливості, даної раз і назав-

жди, будь-яка справедливість, як і писане право, 

є результатом історичного розвитку. В іншому 

місці вже підкреслювалося, що право юристів, це 

самобутнє творіння вільного правознаходження, 

складається з норм-рішень, які виведені з єства 

суспільних відносин і свій зміст вони змінюють 

разом з ними: більшість норм-рішень отримують 

свій науковий зміст з відповідної конструкції 

правовідносин, котрих вони стосуються. Прави-

льні слова тут, мабуть, знайшов Штаммлер. По-

силаючись на розповідь Геродота про те, як мі-

дійці, які після відокремлення від ассирійців жи-

ли без законів, обрали Дейоца царем, бо той про-

явив себе у їхніх спорах справедливим суддею, 

він додає: “Вмілий суддя, чиї рішення викликали 

у народу захват, мабуть, зрозумів, як на основі 

загальних інститутів успадкованого звичаєвого 

права обґрунтовано вирішувати нові спірні пи-

тання. Тому нам слід погодитись з тим, що там 

теж були власність, виконання договорів, сімей-

на влада, роздільне право спадкування, про вті-

лення яких крізь окремі спори зараз йшлося. Бу-

ло б пустою уявою думати, що він вершив свої 

справи, не спираючись на позитивні інститути”. 

Будь-яке правознаходження, також коли воно 

виявляється звичайним правозастосуванням, 

є необхідно творчим процесом – це дуже давно 

переконливо довів фон Бюлов: будь-яка правова 

наука, свідомо чи несвідомо, прагне вийти за 

межі чинного права. Отже, протиріччя між віль-

ним і технічним правознаходженням полягає не 

в тому, що перше хотіло б вийти за межі закону, 

а скоріше в тому, яким шляхом це робиться. Те-

хнічне правознаходження вимагає, щоб ре-

зультат досягався не інакше, як, раз і назавжди, 

даними засобами юридичної техніки, вільне ж – 

потребує й  творчих думок великої індивідуаль-

ності. Таким чином, причиною виникнення тех-

нічного знаходження права було те ж саме, що 

і принципу колегіальності та інстанційного по-

рядку руху справи, – потреба по можливості 

усунути індивідуальність судді. Але це почи-

нання було марним, бо будь-яке застосування 

загального правила до окремого випадку так чи 

інакше здійснює особистість. Подібно до того, як 

юридична традиція сама є результатом суспіль-

них процесів і одночасно людським творінням, 

так само вона буде завжди вдосконалюватися 

і набувати нових форм внаслідок роботи тих, хто 

продовжить цю справу: римське право, безсум-

нівно, показало б нам зовсім інше обличчя, коли 

б у тому, що дійшло до нас, домінували не Уль-

піан та Павло, а Яволен та Цельс; та у сьогодні-

шньому загальному праві, котре також відчуває 

на собі сильний вплив юридичної техніки, кожен 

знаючий може точно розпізнати ті складові час-

тини, що їх ще у ХІХ ст. приєднали до будівлі 

його великі скульптори: Савіньї, Пухта, Арндц, 

Вангеров, Бер, Ієринг, Віндшайд та Беккер. 

Тому у всі часи правосуддя мало свій відтінок, 

у всі часи на нього з необхідністю впливали суспі-

льні, політичні та культурні течії; чи окремий 

юрист піддається цьому впливу більшою або мен-

шою мірою, більше his, quae ei tradita sunt, 

perseverat або більше ingenii qualitate et fiducia 

doctrinae plurima innovare instituit, знову ж таки за-

лежить, певна річ, не від якої-небудь теорії право-

знаходження, а від індивідуальності юриста. Але 

йдеться про те, щоб сприймати цю обставину не як 

щось невідворотне, а вітати її з радістю: тому що 

насправді все залежить тільки від того, якою є його 

індивідуальність, щоб їй можна було довірити цю 

діяльність. Отже, вільне правознаходження – це 

питання не матеріального права, а вибору осіб, що 

призначаються на роботу судді, тобто, у кінцевому 

рахунку, це питання організації судочинства, яка 

дозволяє сильним особистостям виявитися. Від то-

го залежить усе: як тільки у цій сфері відбудуться 

зміни, вона налагодиться сама собою, до того ж –

будь-який законний припис залишатиметься не-

ефективним і відійде у небуття, як § 7 АЦК. 

Правда, є сумніви на предмет того, чи зви-

чайне просування у чиновницькій кар’єрі є пра-

вильним засобом великих змін у правосудді. 

Прикметно, що Паризький касаційний суд, єди-

ний суд на європейському континенті, який ко-

ристується можливістю вільно здійснювати пра-

восуддя, отримав її як спадкоємець французь-

кого парламенту, “члени якого купили собі місця 

за золото, і яким Франція завдячує найкращими 

суддями, які в неї коли-небудь були”; прикметно, 

що єдині суди, яким інколи у Німеччині дозво-

лялося знаходити право вільно, – це комерційні 

суди, які частково знаходяться або знаходилися 

поза суто чиновницькою ієрархією. Ці установи, 

звісно, не є вдалими прикладами: їх слід шукати, 

певно, у Римі чи Англії, в організаціях, котрі 

збирають серед суддівства найвищу духовну та 
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суспільну еліту, котрі пропонують це найвидат-

нішим представникам нації як найвищу мету та 

гідне завершення їхніх пошуків. Прізвища вели-

ких англійських суддів, лорда Менсфілда, лорда 

Елдона, лорда Боуена чи сера Джорджа Джессе-

ла в Англії відомі більше, ніж на континенті прі-

звища письменників-новаторів; коли на континенті 

люди цього рангу обіймають суддівські посади, – 

і таке траплялося вже неодноразово – то про них 

знає надзвичайно вузьке коло посвячених, і їх слава 

вмирає разом з тими, хто бачив їх у дії. 

Розглядаючи європейський континент, від-

значимо, що тут для вільного правознаходження 

закладено, мабуть, віковічне підґрунтя, – це є засно-

вана на загальному праві наука, цей величний 

витвір, коріння якого знаходимо в  юриспруден-

ції римського понтифікату. З історичної точки 

зору не можна не визнавати її міжнародного ха-

рактеру, і навіть якщо з початку ХІХ ст. лише 

німецька наука приватного права може вважати-

ся безпосередньою спадкоємицею її ідей, вона 

з тих пір запліднила право кожної землі, з яким 

їй довелося контактувати. Наука загального пра-

ва у вільному правознаходженні має становити 

ту його складову частину, яка тут названа тради-

цією. Тому слід особливо наголосити на тому, 

що то не сумнозвісний “здоровий глузд” має 

спричинити недопущення свавілля після усунен-

ня технічних пут. Вільне знаходження права 

спирається не лише на дух і характер, але і на 

знання суддею прав на найвище. До якостей гід-

ного посади судді кандидата слід віднести, поряд 

з вмінням чітко відслідковувати суть суспільних 

процесів та глибоким відчуттям потреб сучасно-

сті, також і вміння підтримувати постійний 

зв’язок з історичним минулим у праві: тільки 

той, хто черпає з повного джерела, хто майстер-

но опановує мудрість століть, той покликаний 

бути пошукачем справедливості. 

Було б несправедливо не визнати, що воро-

жість до вільного правознаходження має почасти 

глибокі передумови: передусім це ще панівні 

сьогодні уявлення про межі державної влади 

і поділ влад. Суддя користується “старолібера-

льною” недовірою, як такий, що знаходиться на 

службі і держави, в відтак його хочуть зо-

бов’язати постійно скеровувати свою думку сло-

вом закону, і так триватиме ще довго, допоки не 

звикнеться до думки, що за державою залиша-

ється право не на будь-яке творення права, а ли-

ше на законодавство. Однак це мислення на-

лежить вже минулому вченню про державу, що, 

як і кожне таке вчення, було ні чим іншим, як 

науковим вираженням історичних обставин. 
 

V. 
 

А зараз можна було б звернути увагу науки 

на її завдання, коли вільне правознаходження 

замінить технічне. Насамперед, навряд чи цей 

поворот побавить права на існування традиційне 

цивілістичне конструювання монографії 

(Konstruirmonographie). Якщо визнається, що у 

законі вирішено тільки те, що у ньому вирішено, 

що те, що у ньому не вирішено, у ньому дійсно 

не вирішено, то, певно, відпадає будь-який при-

від за допомогою буквоїдства та гідравлічного 

пресу дистилювати із закону не існуючи у ньому 

рішень. Мало хто буде оплакувати спотворений 

паросток рецепції. Кожен розуміє, що рішення 

має бути чинним, бо воно справедливе, відпові-

дає закону чи традиції; що рішення має бути 

чинним з тієї причини, що будь-хто, хто про це 

написав книгу, так побудував правовідносини: 

сподіваюся, наближається час, коли цього ніхто 

не збагне. Зрозуміло, у монографіях панівний 

напрям викладався з більшою інтелектуальною 

силою – але з яким успіхом? Можливо йти, вважає 

Маколей, як путівцем, так і одноманітно працю-

ючи: але путівцем ми просуваємось вперед, а у мо-

нотонній праці тупцюємо на одному місці. 

Які шляхи слід проторувати науці, відвертаю-

чись від безплідних завдань, – це пусте питання. 

Людський дух невичерпний, кількість нерозв’яза-

них завдань у будь-якій сфері – незліченно велика: 

тут грати у пророка було б, мабуть, зухвалістю. Але 

з огляду на те, як багато сили витрачається марно 

у монотонній праці, все ж дозволяється вказати на ті 

мальовничі простори, до яких веде зручний путівець. 

Передусім, звичайно ж, споконвічним завдан-

ням будь-якої правової науки є дослідження змісту 

правових приписів, і це завдання відвоює собі мі-

сце. Більше, ніж будь-яке інше писане право, право 

сучасних приватноправових кодексів вимагає нау-

кового тлумачення. Оскільки воно саме є результа-

том юриспруденції, то воно незрівнянно більше 

піддається формуванню й розвитку правовою нау-

кою, ніж законом у вузькому розумінні. 

Але у вивченні прихованого змісту писаного та 

неписаного права ще далеко не все зроблено. Вже 

сказане стосується й науки – правову норму слід 

розглядати не як мертву догму, а як живу силу. Ко-

ли стверджують про зміст правової норми, то цим 

нічого не говориться про спосіб її дії; це залежить 

не від її тлумачення, а від її внутрішньої сили, від 

суспільства, у якому вона існує, від якостей тих, хто 
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її застосовує. Завдання науки – представляти право 

так, як  воно діє; хто не знає нічого, окрім “наміру 

законодавця”, ще зовсім не знає справжнього дію-

чого права. З цього боку традиційному догматич-

ному праворозумінню можна протипоставити ди-

намічне, для якого важливим є не просто те, що 

значить правова норма, а те, як вона живе, як вона 

діє, як вона відбивається у різних відносинах, як 

вони ухиляються від неї, і як вона їх переслідує. 

Хто вважає, як це частенько робить пануюча до-

ктрина, що закон діє так, як того хоче законода-

вець, той не помічає широкого шляху, який 

у всіх людських справах відмежовує засіб від дії 

та дію від її наслідків. Однак до сих пір вивчен-

ням дії право займалися переважно історики 

права, принагідно також економісти та фахівці 

з торгового права: але, на жаль, від цивілістів 

вони знаходилися завжди далеко. 

Далі – слід вивчати судову практику. Вона 

повинна нас вчити, насамперед, jus quod est, ли-

ше з неї ми можемо зробити висновок, які саме 

норми-рішення перейшли у життя, і як вони пе-

рейшли у життя. Проте насправді замало наво-

дити судові рішення у тексті чи примітках і в 

залежності від того, чи здаються вони правиль-

ними чи неправильними, схвалювати їх або від-

кидати. Правосуддя – це завжди наслідок різних 

сил, які впливають на суддю: зміст та текст пра-

вової норми становлять лише одну з цих сил, 

але не єдину. Кожне рішення виражає фактич-

но наявну суспільну течію: сама по собі най-

заплутаніша схоластика, найочевидніше неро-

зуміння та свідоме порушення закону мають 

пізнавальну цінність хоча б вже тому, що вони 

є  коефіцієнтами суспільних прагнень. Завдан-

ня науки – перевіряти походження, дію, вид та 

цінність виявлених у судовій практиці праг-

нень, формуючи таким чином картину того, 

що і чому в ній відбувається**. 

А далі – слід вивчати правовідносини як такі, 

навіть якщо вони й не є приводом для судових чи 

відомчих рішень. Доки йдеться про біржі, банки, 

фабрики та ремісництво, ми можемо певною мі-

рою отримати настанови з літератури у галузі 

                                      
 З цієї точки зору я спробував підійти до права ні-

мецького цивільного кодексу у своїй праці “Das 

zwingende und nichtzwingende Recht im bürgerlichen 

Gesetzbuch f. d. d. Reich”. Це, звісно, особливо важко 

щодо майбутнього права. 
** У цьому значенні я спробував використати судову 

практику у своїй праці “Die stillschweigende Willenser-

klärung”. 

економіки та торгового права, про трудові відно-

сини – з соціально-політичної літератури, яку 

Лотмар використав як матеріал для своєї вдум-

ливої праці; майже неосяжний матеріал, що зна-

ходиться у нотаріальних конторах, земельній 

книзі, практично не потребує додаткової обро-

бки: як багато тут ще не застосовано не тільки 

економікою, але і юриспруденцією, демонстру-

ють роботи, як наприклад, праця Бартша з авст-

рійського права земельних книг. Як далеко впе-

ред пішло історико-правове дослідження доку-

ментів порівняно з догматичним у сфері юриди-

чної оцінки матеріалів цього роду! Посеред юри-

дичної літератури, наскільки мені видається, не 

має жодної наукової праці з дослідження доку-

ментів; цілі бібліотеки праць описують спадку-

вання за заповітом, описуючи купу дотепних 

і витончених юридичних конструкцій, однак ні 

слова про те, як же сьогодні складаються заповіти. 

Далі – слід вивчати життєві відносини, неза-

лежно від їхнього правового регулювання. Ми, 

юристи, завжди охоче сприймаємо норму-рі-

шення як справжнє вираження життєвого відно-

шення, правову норму – як життєву норму, однак 

в дійсності вони є різними речами. У реальності 

життя передусім саме регулює та визначає себе. 

Яким мізерним є вплив норм сімейного права на 

фактичне життя сім’ї, як зовсім по іншому у тор-

гівлі та житті тлумачаться та виконуються дого-

вори – у порівнянні з тими рідкісними випад-

ками коли щодо них виноситься судове рішення. 

Вчені-романісти говорять нам, що так звана ви-

ключна власність pater familias була насправді 

спільною власністю його сім’ї, що юридично 

майже повністю прирівняний до раба filius 

familias у дійсності мав дуже відмінне від цього 

становище: таким істотним був власне у Римі 

інколи розрив між архаїзовуваними нормами 

права і життєвими нормами. Сьогодні він, зрозу-

міло, не буде іншим там, де норма права ґрунту-

ється почасти на чужих, римських чи французь-

ких нормах-рішеннях, у той час як життєва но-

рма виникла з місцевого звичаю. То ж чи дійсно 

хто-небудь вважає, що десь у Німеччині або Ав-

стрії батьки, виконуючи обов’язок давати при-

дане, дотримувалися положень цивільного коде-

ксу? Що продавці відповідають за брак товару 

згідно із законом? Ніхто не заперечує, що тут 

йдеться про звичай, а не про право – обов’язок 

давати придане та інститут відповідальності за 

недоліки у виконанні зобов’язань в уславленому 

римському праві виросли з таких звичаїв. За 

будь-якого здорового правового розвитку добрий 
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звичай перейде у правові норми, а поганому ста-

не на заваді законодавство, але задля обох цілей 

звичаї треба насамперед знати*. Для кого ж усе 

право не розчиняється в нормах-рішеннях, той, 

мабуть, скаже, що існують організаційні форми 

сучасного суспільства, безсумнівно, правового 

характеру, які лише тому не отримують юри-

дичної сили, що судочинство керується не місце-

вими, як у Римі, нормами-рішеннями, а пе-

реважно іноземними чи застарілими. Проте це не 

може втримати юриста від їхнього дослідження. 

Якщо це так, то можна було б хоч раз спробу-

вати описати також сьогоднішнє сімейне право – 

те, у відповідності до чого насправді живуть 

члени сім’ї, а не те, на основі чого вирішуються 

сімейні спори – змалювати власність такою, як 

вона виглядає у лісах та луках, полях і нивах, а не 

як у цивільному кодексі. Це потребувало б не 

тільки глибокої вченості, особливо історичних 

знань, але й тонкого відчуття дійсності; втім, га-

рно зроблена робота – майстрові слава. Де вона 

вас захопить, там вона й цікава. 

Але перед правознавством попереду ще й за-

вдання іншого роду. Хто прагне до творчого право-

суддя, той повинен, звісно, прагнути й до творчої 

науки; завдання письменника і практикуючого 

юриста, очевидно, межують між собою. Завдання 

сучасного юриста по суті нічим не відрізняється від 

завдання юриста всіх часів, особливо римського 

юриста: його зовсім не розуміють, коли вважають, 

що спори римлян мали на меті визначити, що 

є чинним правом, насправді вони сперечалися про 

те, яке рішення буде справедливішим і доцільні-

шим. Вже Савіньї та його безпосередні учні гово-

рять про науку як джерело права, а з часів відомого 

твору Ієрінга про “Наше завдання” ніколи не бра-

кувало голосів, закликаючих до творчої юриспру-

денції. Сама юриспруденція загального права була 

великою мірою творчою, хоча навіть і не прагнула 

                                      
* У Римі та інших місцях сусіди у відносинах між 

собою керувалися певними правилами взаємоповаги: 

на них, відповідно до звичаю, ґрунтувалося вирішення 

спорів. Так у Римі виникли правові норми, які, здаєть-

ся, наведені у Пандектах Віндшайда, В. І. § 169, ряд. 

1-8. Але і сьогодні сусіди мають звичай дотримувати-

ся певних правил взаємоповаги: цей звичай однак 

майже не править за основу для судових рішень, адже 

він для більшості юристів є невідомим; тому він не може 

перейти у правову норму. Лише наведені у Пандектах 

Віндшайда засновані на правових нормах, що регулюють 

відносини сусідів, обмеження власності, які виникли 

з римського звичаю і колись були чинними у Римі, 

юрист мусить знати принаймні на іспиті. 

до цього: право, що регулює відносини володіння, 

представництва, укладення договору відсутніми 

особами, при вчиненні помилки в угоді, право уп-

равління, визнання, інститут договорів на користь 

третіх осіб, незаконного збагачення та багато інших 

– все це її досягнення. Звичайно, прагнення усе об-

ґрунтовувати джерельною базою, навіть коли дже-

рела вперто мовчать, заважало їй на кожному кро-

ці: які вбогі місця з джерел Ієринг хоче викори-

стати, щоб полегшити своїм сучасникам сприй-

няття одного з його найдотепніших творінь – вчен-

ня про негативний договірний інтерес! 

Це не справа науки, певна річ, у різних тради-

ційних цивілістичних монографіях розжовувати 

для судді рішення кожної окремої справи, яка мо-

гла б перед ним постати. У більшості випадків су-

ддя зможе вирішити конкретну справу краще, ніж 

письменник; тут наука має вчитися у судової прак-

тики, а не навпаки. Але все може бути й інакше, 

особливо коли правосуддя не розуміє істотних со-

ціальних, економічних або політичних питань, які 

виникають перед ним, і внаслідок цього помиля-

ється; найбільше ж тоді необхідне втручання на-

уки, коли судочинство стикається з зовсім новою 

проблемою, для вирішення якої потрібні фунда-

ментальні дослідження, котрі простолюдині, що 

мусить задовольняти мінливі вимоги життя, не 

під силу. Було б дуже сумно, якби мало існувати 

правознавство, у якому великі течії та прагнення, 

що хвилюють і зворушують наш час, не знахо-

дили б свого вираження. 

Одним із найважливіших у цій галузі за-

вдань, яке ще очікує на своє наукове розв’язання, 

є створення доказового права. Наука минулих 

століть цим багато займалася, і деякі цінні ре-

зультати її досліджень перейнято в старих про-

цесуальних кодексах. Але як у інших сферах, так 

і тут, законне регулювання зробило свою злу 

справу: воно привело до так званої формальної 

теорії доказування, яка надала доказовому праву 

рис закостенілості, котра, в решті решт, стала 

зовсім нестерпною. Наслідком цього стало те, 

що формальну оцінку доказів було замінено на 

вільну оцінку доказів, якою усунуто не просто 

усі приписи, але й усі правила доказування, – 

успіх, якого, напевно, і не передбачав її побор-

ник Глазер**. Так запанувала повна анархія дока-

зування, від якої ми страждаємо й понині. Про 

владу ключових слів над умами найкраще сві-

дчить та обставина, що у вільному знаходженні 

                                      
** Glaser. Zur Kritik des Zeugenbeweises, Gerichtssaal, 

Bd. XXXIII; Glaser. Beiträge zur Lehre vom Beweis. 
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права вбачається велика небезпека, тоді як су-

дова практика, вільна не тільки від обмежень 

закону, а й від будь-якого наукового підґрунтя, 

ніде не викликає обурення; це заходить так да-

леко, що спричиняє направлення на перегляд су-

дове рішення на тій підставі, що було допущено 

дрібне порушення закону, але не тому, що було 

допущено істотну помилку в оцінці доказів – ні-

би оцінка доказів, що глузує з усіх розумних 

правил, за відповідних обставин не мала б вкрай 

більших наслідків, ніж рішення, яке не точно 

відповідає визначенню поняття в законі. І все ж 

невтомний Ганс Ґросс зібрав достатньо матеріа-

лів для побудови доказового права, яке втім му-

сило б регулюватися не законом, а, на кшталт 

англійського law of evidence, спиратися на нау-

кові начала. Так можна буде, либонь, вберегти 

прийдешнє покоління від стидкого досвіду того, 

що висловлювання свідків судом не оцінюються, 

а лише заслуховуються, що вони вважаються до-

статньою підставою для винесення рішення вла-

сне тоді, коли свідки про факти, відносно яких їх 

допитано, не хочуть говорити правду, також на-

віть, коли вони з огляду на їх розумові якості, 

їхні особливі стосунки, природні перепони, схо-

вані від людського зору та пам’яті, говорити 

правду не можуть. 

Цим, мабуть, наводиться довід на користь 

того, що юридичній науці, яка шукає актуальні 

теми, не бракуватиме галузей досліджень, якщо 

вона звернеться до традиційних сфер. Звичайно, 

якщо юристи візьмуться за ці завдання, то ще 

домінуючий сьогодні популярний ідеал юриста, 

влучного, кмітливого діалектика, повинен буде 

поступитися місцем іншому. Цього ідеалу не бу-

де жаль. Кмітливість – найбільш безплідний 

з усіх дарів людського розуму; у тому, що чорт 

у німецьких народних переказах так часто зо-

бражений кмітливим діалектиком міститься ве-

лика мудрість. 

 

Е. Єрлих 

СВОБОДНОЕ  ПРАВОНАХОЖДЕНИЕ  И  СВОБОДНОЕ  ПРАВОВЕДЕНИЕ  

В известной статье 1903 года Е. Эрлиха, в основе которой его доклад перед Юридическим об-

ществом Вены, автор вкратце излагает концепцию свободного правонахождения и задачи свободного 

правоведения.  Эрлих обосновывает своё мнение о том, что суды и в частности судьи пользуются при 

принятии решений не только позитивным правом, но и собственным усмотрением.  При этом между 

собою конкурируют «техническое» и «свободное» правонахождение. Можно конечно последнее за-

малчивать или отдавать предпочтение первому, однако тогда стает вопрос о том, идёт ли речь в та-

ком случае о праве. По мнению Эрлиха, современные судьи, которых он сравнивает с римскими 

юристами, заняты применением норм-решений, права юристов, трансформированного в кодексы, 

одобренные государством.  При этом часто теряется связь с обществом, в котором на самом деле, по 

мнению Эрлиха,  и зарождается право, которое Эрлих называет «социальным». Автор призывает ис-

следовать это социальное право, а также судебную практику, правовые и жизненные отношения, 

в чём и видит задачу свободного правоведения.  

Е. Ehrlich 

 

THE  FREE  FINDING  OF  LAW  AND  THE  FREE  LEGAL  SCIENCE  

A notable 1903 Ehrlich’s article, originally presented as a paper to the Legal Society in Wien, briefly 

outlines author’s concept of the “free finding of law” and tasks of the free legal science. Ehrlich substanti-

ates his opinion that courts and judges in particular in their decision-making use not only the positive law 

but also their own discretion. There is competition between “technical” and “free” finding of law. This fact 

could be overseen or a preference may be given to the technical finding of law, but then there is question on 

what law is then. Ehrlich suggests that judges, and he compares them with jurists of the Ancient Rome, are 

engaged in applying norm-decisions, juristic law that have been transformed in codes and approved by state. 

What ensues is a lose of connection between with society that actually is the source of law, as Ehrlich calls 

it “social law”. The scholar calls for study of this social law, as well as judicial practice, legal and life rela-

tions, - in this seeing the task of the free science of law. 
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Переклад з німецької В. С Бігуна з: Eugen Ehrlich. Gesetz und lebendes Recht: vermischte kleinere 

Schriften / Hrsg. von Manfred Rehbinder. – Berlin, 1986. – S. 88-103. Вперше опубліковано в: 

Osterreichische Richter-Zeitung. –1906. – III 1. – S. 57-72; згодом окремими брошурами як: Ehrlich 

Eugen, Soziologie und Jurisprudenz. – Czernowitz: Buchdruckerei “Gutenberg”, 1906. – 23 s., та те саме: 

Neudruck Scientia Verlag Aalen, 1987. 

 

Кожному, хто порівнював закон з написа-

ною про нього книгою, спаде на думку: книга 

є більшою, часом в стократ, за закон. Тому 

природним буде спитати: чому? Як можна було 

написати таку товсту книгу про якийсь насті-

льки короткий закон? Якщо виникне таке пи-

тання, то в юристі на нього є готовою прийня-

тна відповідь. Кожен закон, яким би чітким 

і детальним він не був, породжує багато сумні-

вів; усунути які – завдання юридичної літера-

тури. Але ж тоді, – якщо їх можна позбутися 

лише з допомогою праць, набагато більших за 

самі закони, – сумнівів має бути непомірно ба-

гато. Тому виправданим є й інше питання: чому 

ж закони не формулюються так, щоб не вини-

кало жодних сумнівів? Але з сьогоднішньої 

методики, коли для з’ясування усього, що вре-

гульовує закон, передусім слід звертатися до 

написаної про нього книги, навряд чи можна 

почерпнути багато користі. Чи то закони мали 

би бути більш детальними, чи то юридична лі-

тература є непотрібною. 

Початково так думали і юристи. Вони праг-

нули формулювати закони настільки детально, 

щоб не породжувати ніяких сумнівів у його 

смислі. Звідси результат – закони стали 

об’ємнішими; проте книги з юридичною літе-

ратури – тоншими не стали. З часом маємо 

й ситуацію, коли кожне додане до закону слово 

теж лише породжує нові сумніви. Сьогодні ж 

майже всі компетентні юристи схиляються до 

думки: чим коротший і лаконічніший закон – 

тим кращий. Відтак загальноприйняту відпо-

відь на питання про те, чому те, що містять 

юридичні книги вже не містить закон, не мо-

жна вважати задовільною. 

Більш прискіпливий погляд дає можливість 

переконатися у тому, що насправді різниця між 

законом і написаною про нього книгою є різни-

цею не стільки кількісною, як якісною: юриди-

чні книги містять в собі не щось більше, а щось 

інше. Вони власне містять юридичну науку. 

В законі нема місця науці. Якщо закон містить 

науку, до чого прагнули ті, хто хотів у нього 

вписати “все”, то наука втратить свою особли-

вість: з’явиться мішанина, яка самій науці ні-

якої користі не несе, а закон засмічує, спотво-

рює і нерідко навіть шкодить його реалізації. 

Коли до цього повсякчас говорилося про за-

кон, вважалося, що причиною цьому є те, що 

закон – це найбільш наглядна й для дилетанта 

найбільш поширена форма права. Але теж сто-

сується кожної іншої форми, зокрема й звичає-

вого права. Поставлене тут питання стосується 

відношення юридичної науки до правової но-

рми. Воно – одне з найскладніших питань, які 

взагалі ставляться наукою. 

Наводячи наступний приклад, спробуємо по-

казати про що йдеться. Загальновідомо, що сі-

мейне право, викладене в австрійському загаль-

ному цивільному кодексі (уложенні), є індиві-

дуалістичним, можливо найбільш індивідуаліс-

тичним серед нині чинних в Європі. Жінка що-

до чоловіка й діти – щодо батьків в цілому 

є самостійними, – настільки, що їх можна вва-

жати ледь не чужими один одному. Дитина 

може мати власне майно і вправі розпоряджа-

тися ним так само вільно, як і батьки – своїм; 

дохід дитини належить їй, а не батькам. Дитина 

має повне право на самовизначення й може так 

само абсолютно вільно використовувати власну 

робочу силу для своїх цілей. Вона перебуває 

під батьківською владою лише до досягнення 

повноліття; проте батько, як носій влади, є не 

більше, ніж опікуном: його завдання – лише 

опікуватися тим, щоб дитина не зашкодила собі 

через недосвідченість, необдуманість чи вади. 

Лише у цьому розумінні батько вправі з допомо-

гою статку чи праці впливати на долю дитини; 

а його самого при цьому ще й контролює нагля-

довий опікунський суд, який вирішує справи за 

скаргами дитини до батька. 
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Проте на Буковині, яка відноситься до Авст-

рії, як і в інших частинах країни, де чинним 

є Цивільний кодекс, справи з батьківською вла-

дою до гіркоти серйозні. Румунський селянин, 

котрий можливо на сьогодні є чи не єдиним 

справжнім прототипом римлянина, знає таке 

собі patria potestas, яке викликає відчуття чо-

гось добре знайомого у знавців давньоримсь-

кого права. Згідно з цим правом діти дійсно 

підпорядковуються батькові якщо не впродовж 

усього свого життя, то принаймні – до повно-

ліття (24 років), так хоча й не в такому неосяж-

ному обсязі як свого часу в Римі, водночас все 

ж таки – своїм тілом, своїм статком, своєю ро-

бочою силою. Й це не лише допоки вони пере-

бувають вдома при батькові, але й – посеред 

інших на чужині. Якщо така домашня дитина 

працює деінде, то батько, або ж навіть мати, 

щомісяця пунктуально звертається до робо-

тодавця, й вільно забирає заробіток додому. 

Так само вільно батьки розпоряджаються май-

ном і доходом з майна дитини. Якщо спитати, 

чому діти так спокійно до цього ставляться, то 

відповіддю буде: протидія цьому була б чимось 

нечуваним. 

Як пояснити суперечність між ясним і зрозу-

мілим приписом Цивільного кодексу і прави-

лом, що панує у житті? Юрист, зіткнувшись 

з таким питанням, не забарився б з відповіддю, 

сказавши, що йдеться про суперечність між 

звичаєм і правом. Що є правовим – це визначає 

Цивільний кодекс; у житті ж трапляється й та-

ке, що з правом не узгоджується, й окрім пра-

вових норм у житті діють і звичаї. Якщо ж 

справа повинна бути вирішена суддею, то йому 

слід вирішити її у відповідності до Цивільного 

кодексу. Таке уявлення свідчить про поверх-

неве бачення ситуації. Як вказувалося вище, 

положення подібного змісту та зразка зустріча-

ємо ще у Давньому Римі. Там вони безсумнівно 

породжували право і відтак мали бути покла-

деними в основі судових рішень. Важко зрозу-

міти, чому цілком однакові норми, норми, яким 

притаманні однакові істотні риси, визнаються 

або не визначаються правом – залежно від того, 

чи є вони вирішальними для винесення судових 

рішень. Це ж було б вкрай маргінальною ви-

значальною рисою. 

Помилка полягає у тому, що юристи звикли 

вважати правом лише те, що виходить від дер-

жави, скріплене загрозливим державним при-

мусом: усе ж інше – це звичаї, мораль чи поді-

бні утворення. Проте вже сама норма права 

відміна від норми звичаєвої своєю природою 

і змістом, так само, як звичаєва норма своєю 

природою і змістом – від релігійної норми, но-

рми увічливості чи правила хорошого тону. 

Звісно, кордони цих санкціонованих суспільст-

вом норм розмиваються, і деякі з них навіть 

з часом змінюють свою приналежність. Проте 

загалом кожен розуміє, до яких норм йому слід 

відносити заповіді про пост, шанування своїх 

батьків, а до яких – правило не підносити ножа 

до роту. Свого часу все право переважно санк-

ціонувалося суспільством, і так є й донині 

у значній частині всього права. Це стосується, 

крім міжнародного права, яке ми тут оминаємо, 

передусім права конституційного. Ніхто не 

стверджуватиме, що не підсудні жодному су-

дді, а тим більше непідвладні його примусово-

му розпорядженню положення конституції (пе-

редусім ті, які мали зобов’язальний для монар-

хів характер) вважатимуться правом, а лише 

простим звичаєм, хай навіть тому, що міністра 

не притягай до відповідальності за конститу-

ційні порушення. І навіть сьогодні міжнародне 

право чітко відрізняється від простих діючих 

в міжнародному праві звичаїв (“Право послан-

ців їхати запряженою шестіркою”). Чи є, а чи 

не є норма правом – залежить від її природи, 

яка ніяк не залежить від її значення для при-

ймаючого рішення судді. 

Тут йдеться про інше; не про наявність супе-

речності між правом і звичаєм, а радше про те, 

що право виявляється нам у цих випадках 

у своїй подвійній функції: як організаційна фо-

рма і як суддівська норма-рішення. Принцип 

правомочності володіння майном дітей нині діє 

на Буковині, так само, як свого часу і в Римі, 

оскільки, очевидно, так само було організовано 

й сім’ю; лише судові справи вирішуються ін-

шим, ніж в Римі чином. Якщо б Буковина, як 

територія, мала самостійний правовий статус, 

то могла б мати власне законодавство. І навряд 

чи вона не мала б власне сімейне право, й від-

так визнала по всій справедливості за дітьми, 

які перебувають у батьківського домі, нездат-

ність володіти майном. 

Проте на Буковині діє австрійський цивіль-

ний кодекс, чужий закон, сімейне право якого 

виникло на основі зовсім іншої організації 

сім’ї. Його вплив, проте, є чисто зовнішнім – 

у формі норми-рішення, що зовсім нечасто за-

стосовується у житті, та й то лише тоді, коли 

стосунки між батьками й дітьми дають під-

стави для певного “начальницького” втручання. 
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У всьому ж іншому буковинська сім’я розвива-

ється й процвітає за власним природним правом, 

не турбуючись про ту норму-рішення. 

Наведемо ще один приклад суперечності 

обох функцій права. Як відомо, кожне товарис-

тво мусить мати власне положення. Яка його 

мета? Юрист схилявся б до твердження про те, 

що положення необхідне для вирішення супе-

речок у справах товариства, що воно є нормою-

рішенням. Насправді його завдання дещо інше 

– організувати товариство; воно містить поло-

ження про мету товариства, його органи, їхні 

права і обов’язки, майно товариства і його уп-

равління, права і обов’язки членів. Звичайно ж, 

відповідно до положення можуть вирішуватися 

і спори у справах товариства. Таким чином, 

положення – це передусім організаційна фор-

ма, а вже потім – норма-рішення; ця норма тут, 

як і деінде зазвичай, є похідною від органі-

заційної форми, за змістом повністю w відпові-

дною. Це ж стосується й інших спільнот: юри-

дичних осіб, як-от держави, громади, церкви, 

фонду, так і спільнот без прав юридичної осо-

би. Конституція, статут територіальної гро-

мади, положення фонду, установчий договір 

господарського товариства відіграють тут ту 

саму подвійну роль, як і організаційні форми 

й норми-рішення, – у випадку з товариством 

з його положенням. Таке ж, коли навіть і непи-

сане положення, має кожна сім'я: воно містить 

права батька, матері, дитини, як особистісні, 

так і майнові. Хоча положення й відмінні у різ-

них сім’ях, загалом вони збігаються в межах 

одного народу й епохи; й відтак і організація 

сім’ї – це врешті-решт таки продукт пануючої 

на той час народної традиції, звичаєвих уяв-

лень і економічних відносин. Сімейне право 

виникає на основі повсюдно узгодженої органі-

зації сім’ї, що уявляється виключно організа-

ційною формою. Норми-рішення сімейного права 

можуть, як відзначалося, мати відмінний від ор-

ганізаційної форми зміст. 

Ця суперечність пояснює і початок процесу 

запозичення чужого права, передусім рецепцію 

римського права у Німеччині. Запозичувалися 

ж не римські організаційні форми, а лише рим-

ські норми-рішення. Образ шлюбу та сім’ї за-

лишився у Німеччині старим, залишалися ста-

рими відмінні, не відомі римлянам види несво-

боди, майже нічого не змінилося щодо власно-

сті, речових прав розпорядження, сервітутів, 

договори містили ті ж формулювання і тради-

ційний зміст, як і раніше. З іншого боку, майже 

не перейнято після рецепції німецьким життям 

геть чужорідний образ римського життя, хай 

там скільки сказано в Corpus juris про такі пи-

тання, як рабство, стимуляцію чи емансипацію. 

Є й винятки, однак в основному поверхневого 

характеру. Інститут заповіту було запрова-

джено в Німеччині коли для цього визрів би 

час і без рецепції, так само як це трапилося без 

рецепції в Англії чи Росії: так і донині у Німе-

ччині за своїм характером це ніякий не справ-

жній римський заповіт установлення спадкоєм-

ців, й зовсім не римський передавальний (дар-

чий) заповіт. І життя після рецепції залиша-

ється таким, як і раніше, лише судові процеси 

вирішуються за іншими принципами. Про один 

випадок обмеження такого принципу ще йти-

меться далі. 

Господарська організація нашого суспільс-

тва розбудована з допомогою інститутів влас-

ності, договору і спадкового права. Вони є її 

організаційними формами, звичайно ж у різних 

втіленнях*. З цієї господарської організації ви-

водяться повноваження власника (майнового 

уповноваженого) й кредитора, виводиться далі, 

що слід розглядати як втручання у чуже пра-

вове поле, й виводиться зрештою велика кіль-

кість норм-рішень щодо речових претензій 

(вимог), відшкодування збитків і договірні по-

зови, представництво справою без доручення 

й подібні оборудки, в яких протистоять різні 

правові сторони. Оскільки організаційні форми 

серед звиклого до звичаїв народу в основному 

є однаковими з часу започаткувати устрою вла-

сності, такими ж є й норми-рішення, не зважаючи на 

зовнішні відмінності, в основних мисленних фор-

мах вони формально подібні. Німецьке право-

знавство часто позначає організаційні форми те-

рміном “природа речі”, й стверджує, що норма-

рішення від неї бере свій початок. 

Суперечність між двома функціями норми 

права, як організаційної норми та норми-рі-

шення, загострюється при розгляді сім’ї румун-

ського селянина особливо сьогодні через те, що 

в цьому випадку між ними, очевидно, є розхо-

дження. Але, на щастя, це не завжди так. Поді-

бно до того, як в Римі майнова правомочність 

домашньої дитини відповідала не лише органі-

зації сім'ї, але й ґрунтувалася на основі норми-

                                      
* “Власність” як економічне поняття охоплює 

і права речового користування, відносини найму й оре-

нди, а “договір” як економічна організаційна форма - речо-

ве забезпечувальне право, заставне право. 
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рішення, так і сьогодні власність, сервітути, 

заставне право, договори, сімейні відносини, 

земля, громада, церква, установи, товариства 

судяться на основі норм, які формуються на 

основі образу, який опосередковано формують 

врешті решт ці інститути в житті: вони мали 

або ж принаймні повинні це робити. Як пра-

вило, відтак норми-рішення відповідають при-

роді речі, яку вони регулюють. 

Чим займається сьогодні правознавство: ор-

ганізаційними нормами чи нормами-рішен-

нями? Практикуючого юриста цікавлять лише 

норми-рішення; але оскільки значна частина 

організаційних форм опосередковано виникає 

з норм-рішень, то він мусить також бути обіз-

наний з ними. Для людини, котра перебуває 

в “гущі” життя, таке питання не складне. Він 

прискіпливо спостерігає за всім, що відбува-

ється навколо нього, й відтак швидко дізна-

ється про те, що для нього важливе. Важливі-

шим за знання є, втім, тут, як і в будь-якому 

виді мистецтва, “сприйняття”, вираження усіх 

образів думки, що мають місце за порогом сві-

домості. Як в науці, так і в сприйнятті, є града-

ція; є великі й малі юристи: малим слід вчитися 

від великих. Це – основи юриспруденції. Вони 

вчать юристів на основі живого споглядання 

відносин, як їх формує життя задля форму-

вання норм, які йому потрібні для оцінки 

й опрацювання правових ситуацій. 

Загалом юрист-практик люто зневажає усю 

книжну мудрість. Це легко зрозуміти. Спосте-

реження за життям вчать його більше, ніж літе-

ратура бібліотек. Проте для тих, хто наділений 

теоретичним складом розуму ця література ві-

діграє зовсім іншу роль. Оскільки норми-рі-

шення опосередковано виникають із суспіль-

них форм, то й вони самі у певному розумінні 

є проекцією цих форм, й можуть за великим ра-

хунком бути представлені іншим чином, аніж 

у цих та цими формами. Уявлення норм-рі-

шення тому повинно бути водночас уявленням 

про суспільні установи, сформовані людьми, 

які присвятили таким спостереженням своє 

життя, навчених цьому й таких, які мають ви-

тончене відчуття реальності речей. У цьому 

сенсі один римський юрист назвав юриспруде-

нцію divinarum atque humanarum rerum notitia, 

що сучасник перефразував так: сонцесяйна на-

ука щоденного життя. Не зважаючи на практи-

чну малозначність, звідси й черпає свою педа-

гогічну цінність юридична література такого 

ґатунку. Вона закладає cupida legum inventus, 

які поки ще не відомі життю, усі спостере-

ження, які інакше слід було б зробити самому, 

щоб стати юристом, й вона надає його тим ін-

шим, котрі самі б ніколи цього не зробили, 

й тим, хто розширює її кругозір і вдосконалює 

її сприйняття. 

Тому насправді юриспруденція цього типу – 

це морфологія людського суспільства. Немож-

ливо навчати права без того, щоб водночас не 

представляти образ суспільства, в якому воно 

повинно діяти. Тепер також зрозуміло, чому 

юриспруденції не місце в законі. Так само й за-

кон не може бути морфологією. Якщо ж її 

“прийнято” в закон, то вона відразу стає чи-

мось іншим: з уявлення про те, що є, вона пе-

ретворюється на припис того, що повинно бу-

ти. Вона також втрачає еластичність, якою 

оволодіває для того, щоб слідкувати за кожним 

кращим досвідом і кожним випадком розвитку. 

Як часто певне юридичне вчення відкидається, 

видаляється з іншого, хоча під приводом кра-

щого досвіду чи тим паче потреби прихову-

ється просто прагнення врахувати новий розви-

ток. Якщо ж однак вчення й може існувати без 

врахування того, що буде далі, то закону б зо-

всім або ж принаймні не так легко можна було 

б собі це позволити. Нормам-рішенням, які 

опосередковано таким чином формуються на 

основі суспільних форм, протистоять всьому 

тому, що суперечить суспільним формам. При-

чини таких протистоянь, як вказувалося на по-

чатку статті, можуть бути різні. Таке може тра-

питися, передусім, й без умислу. Наведемо кі-

лька доречних прикладів: 

1. Далі продовжує діяти впроваджена зако-

ном чи обґрунтована наукою норма-рішення, 

хоча життя її вже давно проминуло й забуло. 

“Закон і право успадковуються так само, як 

і вічна хвороба”. Саме це має на увазі Герберт 

Спенсер, коли говорить, що закон – це завжди 

форма панування мертвих над живими. 

2. Норма-рішення “реципується” з чужого, 

хоча вона не відповідає суспільним формам. 

3. Природу суспільної форми належно не 

усвідомлено, й відтак помилково сконструйо-

вано норму-рішення. 

Відтак є два види норм-рішень: ті, які вини-

кають безпосередньо з природи речі й ті, які 

через одну з названих причин нав’язуються за-

коном чи наукою на основі відносин в тому ви-

ді, в якому вони виникають в суспільстві. 

Як не варто за нормами не помічати життє-

вих відносин, так само не слід недооцінювати 
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вплив норми-рішення на життя. Навіть норми-

рішення, самі безпосередньо виведені з життє-

вих відносин, чинять специфічний вплив на 

життя при їх застосуванні. Кожне рішення пе-

редбачає зіткнення інтересів, боротьбу, й жит-

тєві відносини навряд чи залишаються по її за-

кінченні такими ж, якими вони вступали в бо-

ротьбу. Лише в боротьбі виникає необхідність 

чітко розмежувати дві сторони, розділити те, 

що було неясним і розпливчатим; таким чином, 

чітко усвідомивши межі “мого” й “твого”, пра-

ва й обов’язку, з’являється навіть тоді певний 

новий елемент, коли ці межі вже були установ-

леними до того. Разом з тим, слід паралельно 

вирішити й низку питань, які не можливо 

розв’язати з “життєвих відносин”, бо дійсність 

на них не відповіді не дає. Недостатньо прису-

дити власнику земельної ділянки власність 

з усіма правомочностями, які в житті надає 

власність земельної ділянки: як бути з плода-

ми, посадженими колишнім власником, яким 

у це вкладено працю і вчинено витрати? Не до-

статньо виконати договір так, як це ним перед-

бачено; слід вирішити й такі питання, про які 

сторони навіть й гадки не мали: як діяти в разі, 

якщо заборговану річ буде знищено до вико-

нання зобов’язання? Якщо вона виявиться зо-

всім іншого виду ніж передбачалося? На пи-

тання такого гатунку юриспруденція може від-

найти відповідь лише творчо, під стимулом об-

разу, який життєві відносини набули не в ході 

мирного розвитку, а в процесі судового розгля-

ду, спору, й ці норми-рішення, які не було взято 

з життя, а натомість створено самостійно, в свою 

чергу справляють зворотній вплив на життя. 

Тому норми-рішення безумовно здатні напо-

внити життєві відносини новим змістом. Мірою 

того, як це відбувається, вони набувають но-

вого значення; й такими чином стає можливим 

спеціально запровадити норми-рішення напе-

ред, й тим самим активно брати участь у розви-

тку життєвих відносин. Це прагнула віддавна 

робити юриспруденція, проте у більшому об-

сязі це робить держава – шляхом похідної від 

неї правотворчої форми, – законодавства. 

Як би норма-рішення не справляла вплив на 

життя, в законі вона перетворюється на само-

стійну суспільну силу, маючи соціальний 

ефект. Проте все це відбувається не так просто, 

як може видатися. У більшості випадків, вва-

жається, що, для досягнення бажаного ефекту 

достатньо прийняти закон. Припускається, що 

(1) кожен схвалений закон також має фактичну 

чинність, (2) ефект, що ним справляється, пе-

редбачався, (3) він не справляє іншого ефекту, 

окрім передбачуваного. Усі ці передумови, 

проте, є необґрунтованими. 

Припущення про те, що кожен прийнятий 

закон справді чинить вплив на життя є непра-

вильним. Важко повірити, наскільки більше 

є нечинного права у порівнянні з чинним. Кіль-

кість параграфів прийнятого майже сто років 

тому Австрійського цивільного уложення, які 

безслідно проминули дійсне життя, чия відміна 

не мала б жодного значення для нього, навряд 

чи обмежується лише третиною. Серед них є й 

такі, положення яких здавалося матимуть істо-

тне значення, застосовуватимуться майже пов-

сякчас; проте у зібранні рішень Верховного 

Суду (де цих рішень тисяч 15 000) посилання 

на них не знаходимо жодного разу. Однак на-

віть якщо правове положення часом і застосо-

вується в судовому рішенні – цей факт ще не 

засвідчує, що це рішення дісталося реального 

життя і навіть впливає на нього. Натомість що-

дня ми є свідками того, що правове положення 

не справляє ніякого передбачуваного ефекту, 

що воно має значення, яке при його фор-

мулюванні навіть не малося на увазі. Скільки 

було літератури про Конституцію у першій по-

ловині ХГХ століття? Чи у ній теж лише одним 

словом натякають на один із найважливіших 

наслідків конституційно правомочної урядової 

форми? Мається на увазі висновок про те, що 

Конституцією перервано вирішальний до цього 

вплив міста-столиці та міста-резиденції. На це 

так мало звертали уваги, що ті в Австрії, хто 

свого часу найголосніше апелювали до Консти-

туції, стали тими, хто сьогодні від цього найбі-

льше страждає – орієнтовані на німецькість 

централісти. Начебто конституційна держава 

поклала край німецькості Австрії. У цей мо-

мент німецький Відень і німецька віденська 

бюрократія відмовилися від свого до того часу 

домінуючого впливу на користь слов’янської 

провінції. Якщо б історія не була наукою, яка 

вчить нас лише того, що ми від неї зазвичай ні-

чого не вчимося, то число тих, хто будь-яку 

суспільну недугу прагне вирішити новим зако-

ном, мусіло б бути значно меншим. 

Слід звикнути до думки про те, що певні ре-

чі взагалі не можуть бути здійснені шляхом 

правових приписів, що сила права дійсно має 

певні межі. Слід звикнути до думки про те, що 

на наслідки правила поведінки намір його, хто 

його запропонував, не має жодного впливу. 
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Набувши чинності, право йде своїм шляхом: чи 

правове положення діє, і чи діє воно так, як 

бажалося, – залежить виключно від того, чи 

є воно тим засобом, який придатний для поста-

вленої цілі. Слід нарешті також звикнути до 

думки про те, що для ефекту певного правового 

положення набагато важливішим є не його 

тлумачення юристами; натомість – більш важ-

ливими є інші обставини: специфіка народу 

з його соціальною структурою і формуванням, 

панівний моральний і звичаєвий світогляд, яко-

сті тих людей, що покликані їх здійснювати, 

владні засоби, якими слід користуватися, поря-

док розгляду спорів. 

У цьому зв’язку також хотілося б навести 

такий приклад. Австрійські юристи, запрошені 

на відкриття Палацу юстиції в Брюсселі років 

двадцять тому, із здивуванням довідалися про 

те, що Цісаря Йозефа II шанують за те, що він 

запровадив усне ведення судового процесу 

в Бельгії. Місію впровадження цього чуда було 

покладено на Загальний порядок судочинства, 

перевантажену Йозефіну, що й в Австрії діяла 

впродовж більш ніж століття, і на яку не по-

кладалися сподівання запровадити усний про-

цес. Не зважаючи на це, Порядок запроваджує 

обов’язкове усне судочинство “на території 

країни” (повсюдно, поза столицями провінцій). 

В Австрії “усний” процес, як правило, полягає 

у тому, що письмові заяви не подаються, а ра-

дше викладаються у формі протоколів, що пе-

редаються суддям; інколи, звісно, трапляється 

і так, що сторони під час засідання дійсно зано-

сять свої висловлювання у протокол. Справа 

проте вирішується виключно на основі прото-

колів, як правило суддею, який не брав участі 

у засіданні. В тоді австрійських Нідерландах 

натомість за усний процес взялися серйозно. 

Й дійсно сторони виступали перед судом, про 

слухання справи опісля складався протокол, 

й суддя, який вів засідання, виносив рішення на 

основі протоколу й під впливом усного слу-

хання. Так, один і той самий закон в Австрії 

призвів до протокольного і опосередкованого, 

в Нідерландах – до усного і прямого розгляду 

справ; різниця – не в законі, а в народі. 

Тому для правової норми можуть стати важ-

ливими перевороти, котрі не мають до неї пря-

мого відношення. Сьогодні набуває визнання 

положення про те, що основу загального німе-

цького права заклало римське право, але рим-

ське право в дійсності ніколи не мало значення 

загального права: всі спроби сприймати corpus 

iuris civilis по-римському й в цьому розумінні 

його застосовувати зазнали невдачі через не-

спроможність зробити те саме право чинним 

у двох відмінного організованих суспільствах, 

якими є римське та німецьке. В Австрії також 

бачимо, що сотні параграфів Цивільного коде-

ксу, в яких нічого не змінює й Новий цивільний 

процесуальний кодекс, спричинили до ви-

роблення нового образу. Якщо за австрійським 

правом для розірвання католицького шлюбу 

(припинення співжиття та ведення спільного 

господарства) необхідно, щоб мали місце сис-

тематичні важкі знущання й хронічні образи, 

а для розірвання не католицького шлюбу – по-

вторювані знущання, то сьогодні нашими су-

дами під важкими знущаннями чи вказаними 

образами уявляється дещо інше, аніж те, що під 

ними уявлялося в 1811 році. Адже звичаєві по-

гляди не залишаються без змін. Ще й сьогодні 

діє кримінальний закон, значна частина поло-

жень якого бере свій початок з 1803 року: тим 

не менш з якимись бідолахою, що через голод 

вкрав би шмат хліба повелись би інакше, аніж 

сто років тому. 

З усього випливає, що поряд з чисто юриди-

чним поглядом на право, є й соціальний. Чисто 

юридичне уявлення про право передусім трак-

туватиме кожну правову норму поведінки в ро-

зумінні й дусі того, від кого вона походить; не 

на багато від нього відрізнятиметься й істо-

рико-правове уявлення, що розглядає смисл 

і дух права часу його виникнення, творення чи 

застосування. Своє останнє втілення історич-

ний та історико-правовий погляд на право 

знайшли в історичній школі юристів в Німеч-

чині, яка прагне зрозуміти для себе те, що 

в загальному німецькому праві, переймаючи 

припис преторіанського права римлян, розумів 

римський претор, за умови, що імператор Юс-

тиніан, включаючи його в corpus iuris, не 

пов’язував ніякого іншого з ним значення. Су-

спільствознавчий погляд на право ставить пи-

тання про те, яким чином діє правове поло-

ження, якою мірою і яким чином він породжує 

суспільну силу. При цьому слід звичайно ж не 

обходити увагою і намір, який випливає з цього 

правового положення, бо він також є суспіль-

ною силою; але він лише діє поряд з іншими, 

й в жодному разі ніколи не є вирішальним. Зро-

зуміло, що чисто історичний та чисто історико-

правовий погляд – ненаукові та непедагогічні. 

Вони ненаукові через однобічність, а однобіч-

ність та науковість –протилежності. Вони є не-
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педагогічними, бо нерозумно вивчати тільки те, 

що має діяти та не добачати того, що дійсно діє. 

В якому відношенні перебуває таке право-

знавство до інших наук? Яке його місце в сис-

темі наук? Було б зовсім недоречним у цій час-

тині згадувати ті чималі зусилля, що призвели 

до творення чи відтворення будь-якої струк-

тури наук: всі вони могли бути виправданими 

настільки, наскільки виправдовуватимуть свої 

відмінні вихідні засади. Для цілей автора най-

краще підходить традиційна структура, запро-

понована Контом*, чиї основні ідеї перейняв 

й Спенсер. Вона імпонує передусім величною 

простотою й уніфікованістю представлення іє-

рархічної структури науки, кожна з яких за-

снована на вихідних положеннях і на основі 

оцінки висновків попередньої. При цьому, зви-

чайно, не слід зважати на неприпустиме при-

пущення про часову послідовність наук: мате-

матика, як вчення про абстрактні величини, – 

основа будь-якої науки, за нею йде фізика, як 

вчення про фізичні тіла, що втілює результати 

математики; далі заснована на фізиці біологія, 

як вчення про живі тіла; далі психологія, як 

фізика свідомості живих фізичних тіл, нарешті, 

соціологія, що за своїм характером є психоло-

гією мас. Те, що Конт не згадує історії серед 

наук – відповідає французькому розумінню іс-

торії як такої, що не відноситься до sciences, 

a натомість – до belles lettres. Німці мали мож-

ливість обмежитися при структуруванні наук 

французьким підходом, й тоді слід виключити 

з-посеред них історію, як і геологію, зоологію, 

ботаніку, мінералогію з само собою зрозумілих 

причин; чи описових наук: фізики і біології, 

історії, мабуть, разом з етнографією та статис-

тикою, зоологією – чи то в якості частин чи 

самостійних галузей. У Кантівській системі 

засадничо обґрунтовано чіткий поділ на науки, 

які користуються чистим пізнанням і практичні 

дисципліни, які користуються результатами 

наукових досліджень для практичних цілей. Без 

такого поділу неможливо представити собі як-

усь систему наук, – це вже тому, що для певної 

практичної цілі можуть виявитися корисними 

результати дослідження різноманітних галузей 

                                      
* 3 однією маленькою зміною: астрономія не розг-

лядається як самостійна наука, вона є застосуванням 

фізики до космічних процесів. Виникнення психоло-

гії результат сучасного розвитку. Хімія – це молеку-

лярна фізика. 

наук. Лише так можна відвести юриспруденції 

належне місце. 

Отже юриспруденція – це без сумніву, на 

перший погляд, практична дисципліна: вона 

вчить застосувати право на практиці. У такому 

образі вона функціонує вже тисячоліття. Проте 

це завдання, як вказувалося, вона може вико-

нати в повному обсязі лише тоді, коли вона по-

стає як морфологія людського суспільства, 

й дослідить сили, які діють в суспільстві на 

предмет їхньої природи та обсягу. Таким чи-

ном юриспруденція стане правознавством, 

вченням про право як соціальне явище; в та-

кому розумінні вона – галузь соціології. Щоб 

не було жодного непорозуміння, у цій новій 

редакції статті слід відзначити, що тут йдеться 

про соціологію в тому розумінні, в якому її ро-

зумів Огюст Конт і про те, як це розуміння по-

ступово видозмінилося впродовж XIX ст. у фо-

рму соціології як особливої науки. Соціологія – 

це природне вчення про групові образи, пере-

дусім в розумінні Конта, образів лише людей, 

хоча таке обмеження не визнається як необ-

хідне чи бажане. її виняткове завдання – дослі-

дити та пояснити соціальні організації. Суспі-

льні течії та прагнення – це лише предмет її 

дослідження; 

вона не ставить собі завдання їм слугувати, під-

тримувати їх певним чином : je n'impose rien, je 

пе propose тете, j'expose**. її слід так само чі-

тко від різняти від соціальної політики, як і від 

будь-якої політики й політекономії. Теоретична 

макроекономіка, звісно, зайнята дослідженням 

і викладом процесу формування і закономірно-

стей економічних явищ – це частина соціології. 

Трансформація юриспруденції у правознавс-

тво, а відтак і в одну з галузей соціології, спо-

вна відповідає поступу інших напрямів. Усі 

теоретичні дисципліни беруть свій початок 

з дисциплін практичних. Ми, мабуть, не мали б 

астрономії без календарознавства та астрології, 

геометрії – без геодезії, хімії – без спроб пере-

плавлення неблагородних металів в золото, 

майже всієї біології – без лікувальної справи 

останніх століть. Загальновизнано, що високий 

злет науки останніх століть став можливим за-

вдяки вказаному зміщенню цілей наукової ро-

боти. І цей злет полягає не тільки в надзви-

чайному збагаченні нашого знання, але й пере-

                                      
** Я нічого не накладаю, так само нічого я й не про-

поную, я лише викладаю (франц.) – прим, перекл. 
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дусім в тому, що збільшенні наших практичних 

здатностей. Якщо б наука переслідувала лише 

практичні цілі, вона б не спромоглася досяг-

нути у практичному відношенні того, чого 

спромоглася, адже саме дослідником, а не прак-

тиком закладено основи сучасної медицини, су-

часної техніки. Отож, мабуть варто сподіватися 

на те, що юристи не шкодуватимуть про те, що 

юридичні факультети переживають соціально-

наукову переорієнтацію. 

Перетворення і без того йде повним ходом. 

Воно відбувається так само легко, які і все ве-

лике в духовній сфері. В Німеччині вже кілька 

століть тому історична школа сказала своє пе-

рше слово: ось в чому полягає її значення, а не 

в засадничо помилковій догматиці та законода-

вчій політиці. Ряд стимулів, усі з яких важко 

перелічити, дано Ієрингом і деякими германіс-

тами. Останніми роками примножено ознаки 

нового часу; це однак ще не відбувається сві-

домо і чітко. Більш ясно проявляється рух, за-

початкований кілька років тому в Франції. Йо-

го провідником можна вважати Салейля в Па-

рижі, одного з найвитонченіших умів небідного 

на прекрасні уми французького правознавства. 

Жені (у Діжоні, а зараз в Нансі) у праці “Мето-

ди тлумачення джерел та джерела позитивного 

приватного права” (Париж, 1889) зібрав неося-

жний матеріал. Насамперед слід, проте, згадати 

про Ламбера з Ліону. Він викладає своє вчення 

у праці “Функція порівняльного позитивного 

права”, перший том якого вже побачив світ. 

Написана з великим захопленням і вченістю, 

праця міїдним каменем укладає дорогу для по-

ступу нового соціологічного правознавства*. 

Про свої прагнення, більш ранні та незалежні 

від французьких, хотілося б тут лише побіжно 

згадати: детальніше я виклав їх програмно 

в іншій праці** і спробував розвинути, описавши 

в багатьох монографіях. 

Практична юриспруденція має таке ж відно-

шення до такого соціологічного правознавства, 

як наприклад медицина – до біології, архіте-

ктура – до математики та фізики. Разом з тим 

слід відзначити й можливість розходження 

у цьому відношенні; отож нам доведеться по-

стійно звертатися по настанови на предмет то-

                                      
* Подібно до французької, варто відзначити прекра-

сну працю Стренберга “Загальне вчення про право” 

(Лейпциг, 1904). 
** Идеть про працю “Вільне правовознаходження 

і вільне правознавство” (Лейпциг, 1903). 

го, як будувати міст між наукою і практикою. 

Про одну вельми важливу обставину вже згаду-

ється: жодна практична дисципліна не обмежу-

ється силами лише однієї науки; якою багато-

манітністю знань повинен володіти садівник, 

окрім знання тільки ботанічного. Юриспруденція 

звичайно ж займалася до цього часу лише не-

сказанно небагатим матеріалом: знання тільки 

діючого права, нерідко – лише законів, у зв’язку 

з мистецтвом, яке слід віднайти в звичайних 

посібниках, до цього трохи логіки та марносла-

вного “здорового глузду” – ось що потрібно 

для підготовки “хорошого практика”. Що цього 

не було достатньо “хорошому практику” для 

того, щоб справитися із відповідними простими 

задачами, – поступово було визнано: це під-

тверджує і досвід компетентного розуміння 

свого існування. Його слід поставляти юристо-

ві з різноманітних галузей знань, потрібних для 

виконання ролі своєї професії та тих, котрі він 

собі такими визначає сам, хоча вони безпосеред-

ньо з його обов’язками не пов’язані; таким є не-

задовільне тимчасове вирішення ситуації. Це по-

всюдно спричиняє появу нових юридичних дис-

циплін: найбільш яскравий приклад – судова ме-

дицина, що насправді є медичною юриспруден-

цією. Наскільки мало юридичний медик здатен 

замінити медичного юриста – в цьому переконує-

мося звичайно ж щодня. 

І в цьому напрямі відбуваються зміни. З ко-

жним днем зростає усвідомлення необхідності 

штучного використання результатів наукових 

досліджень для вирішення юридичних завдань. 

Це стосується передусім політекономії, зокре-

ма соціальної політики: наскільки нам сьогодні 

видається віддаленим той день, що повинен 

скоро настати, в якому повсюдною буде ситуа-

ція, коли без економічної політики та соціаль-

ної політики не можливою буде юриспруденція 

чи заслуговуюче на це ім’я правосуддя. В ін-

шому напрямі прокладають шлях праці Ганса 

Ґросса: заснована ним криміналістика переду-

сім має значення в сенсі використання природ-

ничих наук і техніки для цілей кримінального 

правосуддя. Цінність психології – самозрозумі-

ла: якщо правова наука – це галузь соціолога, 

то вона опосередковано спиратиметься на соці-

альну психологію, для котрої соціальні факти 

є нічим іншим як фізичними фактами у масо-

вому прояві. Тут йдеться про застосування 

психології для цілей юридичної техніки. Ми 

чимало читаємо останнім часом про психоло-

гію показів свідків. Йшлося про речі, які на-
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вряд чи говорили щось нове психологам, однак 

говорили це юристам. Неймовірним є те, з якою 

легкістю покази свідків оцінюються в су-

дочинстві: і не через злонаміреність, – це хоті-

лося б наголосити. Ненадійність людського 

сприйняття, легка сугестивність, все це було ві-

домо всім, хто мав з цим справу: проте не юри-

стам. Головуючий тим не менш часто на підви-

щених тонах говорить захиснику (а не прокуро-

ру): не ставте сугестивних запитань! Те, що го-

ловуючий і прокурор майже не ставлять інших, 

аніж сугестивних запитань – для більшості 

проходить непоміченим. 

Отже напрямок, у якому має розвиватися 

юриспруденція як практична дисципліна, таким 

чином, є вже окресленим: вона, віддавши свій 

соціально-науковий зміст соціології, знову здо-

буде свій споконвічно власний предмет. 

 

Переклад В. С. Бігуна 

 

 

 

E. Эрлих 

 

СОЦИОЛОГИЯ  И  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

В опубликованной Евгением Эрлихом в 1906 году статьи излагаются некоторые взгляды учёного 

об основах его (получившего название «социологического») понимания права, природе и значении 

социологии (права) и юриспруденции. Автор, указывая на понимание и различие права как законода-

тельства, правовых положений, норм-решений, указывает на его связь и, более того, основанность, 

правда, не повсеместно, на праве, которое возникает в обществе, его организационных формах. Эрлих 

отмечает и обосновывает, что принятие законом определенных норм ещё не означает их действитель-

ности, жизненности. Поэтому он призывает к исследованию человеческого общества, его структур, 

рассматривая юриспруденцию как «морфологию человеческого общества», практическую социологи-

ческую дисциплину. 

 

E. Ehrlich 

 

SOCIOLOGY  AND  JURISPRUDENCE 

 

This 1906 Ehrlich's article outlines some of the fundamentals of author’s (called “sociological”) under-

standing of law as well as of the nature and role of the sociology (of law) and jurisprudence. Ehrlich, point-

ing to the various understandings of law as legislation, legal provisions, Entsheidungsnorms, underlines on 

their relation to, and moreover, foundation in (though not in all cases) the law ensuing from society, its or-

ganizational forms. Ehrlich suggests and substantiates that norms introduced by legislation does not mean 

their validity, ability to be lived by in society. Therefore he calls on to study human society, its structures and 

forms, viewing jurisprudence as “morphology of human society”, practical sociological discipline. 
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Є. Ерліх 
 

ПРО  ЖИВЕ  ПРАВО 
 
Передрук (мовна редакції В. С Бігуна) за: Ерлїх Евген. Про живуче право. – Львів: Товариство Українсько-Русь-

ких пра-вників, 1911. – 14 с Початково опубліковано: Про живуче право [Пер. з нім.] // Правничий вісник [Орган 

товариства Українсько-Руських правників. Редактор Станіслав Дністрянський. – Львів]. – 1911. – Ч. 3/4.  – С 191-

204. Цифра в квадратних дужках вказує на сторінку в тексті з якого передруковується стаття. 

 

І. Загальні примітки 
 

[-1-] Коли б хто спитав австрійського юриста 

старого ґатунку, яке право діє у певній прові-

нції австрійської монархії, то він певно не був 

би дуже стурбований тим, що відповісти: до-

статньо було б лише вказати на поважне число 

збірників законів, що прикрашають його книж-

ні полиці. 

Коли відвернемо наші очі від паперу і пере-

ведемо їх на людей, що мешкають на нашій 

планеті, то переконаємося, що з кодексів дові-

даємося в кращому разі хіба що про параграфи, 

які наводять суди або інші власті для вмотиву-

вання своїх рішень. Вони не кажуть нам навіть, 

як застосовують ці параграфи суди, чи інші 

власті; бо це застосування є відмінним, як ві-

домо, залежно від місця, від дня, й навіть 

у певному розумінні від людини. Тим більше 

небагато можемо дізнатися з того всього права, 

яким дійсно в своєму щоденному житті керу-

ється народ, і якого часто придержуються су-

воріше, аніж параграфів (По-рівн.: Ehrlich 

Eugen. Die Erforschung des lebenden Rechts в: Schmol-

ler Jahrbuch, T. 35, с. 129 і д.) 

[-2-] В Буковині, наприклад, поряд прожива-

ють чимало національностей: русини, румуни, 

німці, євреї, росіяни, словаки, мадяри, цигани. 

Юрист старого гатунку скаже напевно, що всі 

вони мають лише одне й те ж цілком однакове 

право, що діє в усій Австрії. Однак вже навіть 

поверхневий погляд на речі переконав би його, 

що кожен з тих народів притримується в усіх 

своїх правничих відносинах щоденного життя 

цілком відмінних правових засад. Давній принцип 

осібності {особовості) в праві в дійсності продо-

вжує жити, тільки на папері він заступлений 

принципом територіальності.  

Запропонований квестіонар* має на меті від-

шукати живе право. 

                                      
* Квестіонар – питальний лист (прим ред) Проблеми 

 

Самозрозуміло, що квестіонар має дати тіль-

ки в загальному деякі основи для дослідження: 

чим самостійніше виходитиме дослідник за ті 

кордони, чим ширше зрозуміє своє завдання, 

чим більше спостерігатиме все своїми очима, 

тим більше зможе відкрити та подати. Квестіо-

нар звернений передусім до селянина. Бо марно 

було малою кількістю питань охопити всю різ-

норідність та різноманітність міського життя. 

Відтак щодо тих народів, які живуть переважно 

в містах, наприклад євреїв, слід вийти за межі 

квестіонару. 

Але й щодо народів, які живуть переважно 

сільським життям, не можна тільки обмежува-

тися дослідженням самого селянина. Так, на-

приклад, стан священників живе переважно 

в тих самих, широко розгалужених, родинах; він 

є, так би мовити, наче народом у народі, зі своїми 

власними переказами і правовими звичаями (пе-

редусім щодо сімейного та спадкового права). 

Слід наголосити на тому, що не йдеться про 

те, щоб на деякі питання отримати короткі 

стверджувальні чи заперечувальні відповіді! 

Навпаки, відповіді повинні бути дуже докладні, 

оповідальними і підкріплені свідченнями, а не 

бути скупими і догматичними. Було б дуже ба-

жаним наводити окремі випадки, які є питоми-

ми для правового розуміння людей, дуже до-

кладно описувати окремі правові відносини 

так, як вони відбиваються [-3-] в очах дослід-

ника: наприклад, як люди погоджуються щодо 

польового примусу, як ведуть свої справи се-

лянські спілки для оренди або збуду худоби. Не 

можна мати нічого проти того, щоб окремі від-

повіді могли виходити цілими дослідженнями. 

Чим детальнішим є представлене, чим більше 

воно має індивідуальних рис, тим докладніше 

воно відбиває живе право, тим живішим воно 

стає, тим ціннішим і тим більш науковим. 

В житті нема абстракції, вона є лише на папері. 

При цьому найкраще досліджувати такі села, 

в яких мешкає якийсь нарід (отже в нашому 

випадку русини), який найменше змішаний з ін-
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шим народом, села, що не мають багато від-

носин з іншим світом, де звичаї довго зберіга-

ються. Певно, що зміни, відхилення, дослідження 

нового розвитку мають немалий інтерес: однак 

слід передусім зібрати старе, що зникає. 

Дослідження слід починати опитуванням 

старих досвідчених людей. Треба дуже вважати 

на те, що говорять опитувані й порівнювати 

сказане з тим, що є насправді, бо часто вислов-

лене може бути їхнім власним моральним пере-

конанням, і, з відповіді, радше слід взяти те, що 

практикується насправді, що є в звичаї і пра-

вом. Опісля буде дано доручення, коли головну 

справу буде завершено, йти від хати до хати, 

щоб на власні очі переконатися в тому, що 

з того дійсно практикується, а що було може 

тільки бажанням або уявою опитуваного. 

Де вдасться знайти писані права або гра-

моти, там треба долучити копію або оригінал 

або щонайменше вказати, яким способом мож-

на їх набути. 

Очевидно, що ті правові відносини і поло-

ження, яких стосується квестіонар, хоч вони 

й належать в основному до живого, та все ж 

таки загалом до погасаючого вже правового 

розвитку, що вони не є єдиними в живому пра-

ві. Але саме для того, що саме життя мусило 

бути безпосереднім предметом дослідження 

і науки, останні повинні звертатися передусім 

до того, що життя може безпосередньо найпов-

ніше подати. Що при тому не можна обминути 

цілковито уряджень модерного правового жит-

тя, це розуміється саме собою: треба, до-

сліджувати фабрики, [-4-] банки, взірцеві гос-

подарства передусім великої осілості і лісницт-

во та розбирати їх правничий зміст. При тому 

треба вивчати передусім питомі прояви краю 

і околиці, як наприклад угоди оренди, угоди 

стинатиня і корчування дерева і т. д. 

При фабриках треба дослідити організацію 

фабрики, правові відносини робітника та купе-

цьких і технічних сил. Тут йдеться про угоди, 

які заключили робітники і урядники з управою 

підприємства про роздрібні та гуртові (тарифні) 

угоди; а також про те, які задачі і яке становище 

на підприємстві мають окремі групи робітників та 

урядників, від директора фабрики аж до портьєра 

(дверника), їх підпорядкування, та яке становище 

займає кожна окрема група загалом. 

Подібним чином досліджуються правові від-

носини осіб, які зайняті поза підприємством, 

наприклад агентів, подорожніх торговців і т. д. 

До організацій промислового обороту відно-

сяться також підприємства загально пожиточ-

них добродійних і промислових товариств. 

Кожен рід промислу творить окремі речові 

права відповідно до своїх особливих потреб. 

Хоч яким би дивним могло видатися правнико-

ві, та все ж таки право власності на хімічній 

фабриці є відмінним, від того ж на вальцівні, 

і цілком іншим, аніж на рільнім ґрунті, на лісі 

або чиншовім домі; адже і законне унормуван-

ня є тут відмінним. Хімічна фабрика буде та-

кож мати спеціальні роди речових прав, служе-

бностей і прав користування – це, якщо згадати 

лише про водні управління. Коли вона має на 

меті винайняти чи орендувати чужий грунт, то 

зміст угод найму і оренди буде значною мірою 

продиктований технічними і купецькими при-

кметами якраз тієї індустрії. Це стосується та-

кож і різних речових прав на рухомі речі (спе-

ціальні права застави!). Те все слід дослідити 

і юридично визначити. Далі треба визначити 

правові відносини замовників і постачальників, 

угоди, на яких вони заключаються, які при то-

му наявні звичаї, які кредитні відносини, який 

спосіб виконання угод, які причини і наслідки 

повідомлення про хиби. Відтак відношення ок-

ремих проми- [-5-] -слових установ до себе, ві-

дношення цілих підприємств, їх правові форми 

(чи окремі підприємства? товариства цивільно-

го права? акціонерні товариства? товариства з 

обмеженою відповідальністю?), при чому на-

лежало б подати їх особливі прикмети по мож-

ливості детально. Опісля треба подати зміст кар-

тельних угод і природу їхньої угоди. Далі навести 

правові відносини винахідників і власників па-

тентів тієї промисловості. Нарешті й рід право-

вих спорів, які при тому ведуться, і те, як вони 

вирішуються державними, становими або миро-

вими судами. 

Чи в таких випадках йдеться про право, чи 

про звичай, це треба залишити на вирішенням 

тим, хто проявляє більший інтерес до безплід-

ної термінології. Дещо треба справді віднести 

до звичаю: це передусім там, де в квестіонару 

йдеться про залишки купецького чи грабунко-

вого шлюбу, залишки, які майже зовсім не 

впливають на правові наслідки шлюбу і на від-

носини подружжя між собою. 

Прийшов вже час, щоби прихильники істо-

ричної школи, котрі вже не одне століття про-

повідують велику правду про те, що право му-

сить випливати із правового переконання само-

го народу, нарешті вдалися до того, щоб оста-
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точно вивчати те правове переконання народу, 

про яке безперестанку говорять як про таке, що 

є єдиним джерелом усього права. 

Тому нехай ця коротка розвідка буде закли-

ком до загалу правників, щоби якнайскоріше 

приступити до зібрання тих всіх звичаїв і пра-

вових норм, які живуть в народі без огляду на 

зобов’язуючі закони. Якщо це не наступить за-

раз, то є небезпека, що найкраща скарбниця 

народного права пропаде без сліду, бо воно 

й так раз у раз поступається мертвій букві за-

кону. Нижче представлений квестіонар має на 

меті полегшити зібрання живого права*. 
 

II. Квестіонар про живе право  

Особисті відносини. 
 

А. Національна приналежність: 
 

Кого народ вважає приналежним до нації? 

Чи є вирішальним походження? Чи віроспові-

дання? Чи трапляється так, що хтось змінює ві-

росповідання, але залишається при своїй нації? 

Для чого діє ця та зміна віросповідання? Як 

відносяться до вихрещених євреїв? Чи їх при-

числяють до народу? До якої нації причисля-

ється вихрещений єврей, коли ожениться 

з приналежною до того віросповідання, на яке 

він перейшов? Або вихрещена єврейка? 
 

Б. Подружжя: 
 

1. Перешкоди для вступу в шлюб. Чи вважа-

ється шлюб недозволеним з якихось інших при-

чин, аніж законних і церковних? Чи є села або 

поодинокі родини, які не вступають між собою 

у шлюб? Який вплив мають станові різниці? Як 

є при шлюбах з представниками іншої нації (з по-

ляками, німцями, євреями, циганами, іноземцями)? 

2. Що чоловікові є дозволеним, на думку 

жінки? Чи забороняється їй виходити, ходити 

до корчми, зустрічатися з подругами, із знайо-

мими чоловіками? Чи наказує він їй працюва-

ти? Чи вона виконує його накази? Чи відкриває 

він її листи? Чи б’є її? Чи інакше її карає? 

3. Що дозволено жінці, на думку чоловіка? 

Чи він підпорядковується її вказівкам? 

                                      
* Разом із цією розвідкою висловлюємо надію на 

те, що наші правники зволять надсилати свої праці 

про наше народне право на підставі долученої анке-

ти. Цим Товариство українсько-руських правників 

у Львові заявляв, що друкуватиме в своєму органі 

розвідки про наше народне право – і закликає своїх чле-

нів, щоб вони надсилали їх якнайшвидше (Редакція). 

4. Чи трапляються розлучення (розводи)? 

З яких причин? Чи розводиться подружжя без 

розлуки? З яких причин? Як поводиться щодо 

дітей? Чи сини залишаються з батьком, а донь-

ки з матір’ю? 
 

В. Батьківство і синівство: 
 

1. Які права дає батьківська влада над 1) си-

нами, 2) доньками? Чи батько займається вихо-

ванням дітей? Чи забороняє їм виходити, ходи-

ти до шинків, мати стосунки з чужими людьми; 

чи обороняє їхнє моральне життя? Чи карає ді-

тей? Чи трапляються жорстокості до дітей? Чи 

[-7-] в таких випадках вмішуються сусіди? Чи 

траплялося так, щоб зверталися до суду? Хто? 

Дитина, чи сусіди? Чи силуються діти до робо-

ти? Чи терпляться любощі? Чи сини виходять 

самовладно па вандрівку (головно в жнива), чи 

за згодою родичів? Чим зазвичай забезпечує 

батько сина (одяг? виховання? проживання?)? 

Чи отримують коли від нього сини гроші на 

руки? Чи батьки женять своїх дітей, чи діти са-

мі вибирають собі суджених? Чи за згоду на 

шлюб платиться що-небудь родичам судженої 

(а може опікунові або кому з найближчих своя-

ків судженої сироти)? Чи трапляється, що гра-

бунок молодої? Й може навіть інші звичайні 

форми шлюбу без згоди родичів молодої? Чи 

трапляється, щоби діти противилися виборові 

батька? З яким наслідком? Чи сусіди стають 

в такому випадку на сторону батька чи дітей? 

Чи батько має вплив на вибір стану? Як довго 

триває той вплив батька? Який вплив за-

лишається у батька на дітей, що вже вийшли 

з його власті? Чи трапляється, що поженені си-

ни залишаються у домі батька і працюють 

у нього? Що отримують за це? 

Оці питання треба окремо відповісти щодо 

синів і щодо доньок. На ті самі питання треба 

відповісти і стосовно матері; врешті решт варто 

і дещо про те сказати, що відбувається, коли 

батько й мати мають розбіжності у поглядах? 
 

Г. Опікунство: 
 

Чи сироти мають як правило опікуна? Чи 

опікун старається особисто про дітей? Яке ста-

новище займає вдова на думку дітей? Чи крім 

опікуна і вдови мають ще які інші особи вплив 

на долю дитини? Що то за особи (вуйко, стрий, 

тітка?). При кому залишаються сироти, коли 

помирає батько і мати? Хто дбає про них опіс-

ля? Коли вони залишаються при близьких ро-
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дичах (при старшому братові, опікуну), чи тоді 

працюють у нього? Чи отримують щось за це? 
 

Ґ. Братерство: 
 

Чи трапляється, що дорослий брат, хоч би 

і без жодного маєтку, залишається при багат-

шому братові й працює для нього? Що за це 

отримує? 

(Щодо опікуна, вдови і щодо всіх можливих 

третіх осіб треба відповісти на ті самі питання, 

які були поставлені щодо батька). [-8-] 
 

Сімейне право. 
 

1. Сватні угоди (Ehepakte): Чи сватні угоди 

захлюпаються після законного оформлення 

шлюбу? (Кілька відписів). Чи заключаються 

сватні угоди письмово, але без законних форм? 

(Відписи). Чи заключається сватну угоду усно? 

Що отримує жених і суджена від своїх родичів? 

Який ще зміст має така сватня угода? 

2. Чи чоловік дістає віно? Які права чоловік 

признає собі до віна і до майна своєї жінки? Чи 

проводиться різниця між віном та іншим май-

ном ланки? Чи власником нерухомості жінки 

вписується в ґрунтових книгах жінка, чи чо-

ловік, чи обоє? Чи чоловік розпоряджається 

майном жінки (через купівлю, дарування і т. 

п.)? Чи чоловік жадає згоди жінки, коли хоче 

продати щось з її віна або іншого майна? Або 

чи робить це самовільно? Що діється з ціною 

купівлі? Чи вживає її тільки для себе, чи для 

жінки? Які права має жінка до маєтку чоловіка? 

Чи вписується вона співвласником його неру-

хомості до ґрунтових книг? Чи чоловік розпо-

ряджається самостійно своїм майном, чи тільки 

за згодою жінки? 

3. Права родичів до майна дитини, 

а) перед усім щодо того, що дісталося ді-

тям через спадкування чи дарування? Чи впису-

ються діти до ґрунтових книг? Чи використовує 

це батько як свою власність? Чи розпоряджа-

ється цим самовільно, чи тільки зі згодою ди-

тини? Що діється з вирученою ціною від купі-

влі, як батько продасть що з того? Чи вживає її 

для себе, чи для дитини? Чи батько розпоря-

джається і робочою силою дитини? Чи віддає 

дитину в найми? Від якого до якого віку таке 

робиться? 

б) Що робиться із заробітком дитини? Пе-

редусім щодо заробітної плати за звичайну 

службу і щодо заробітку в часі жнив? Як довго 

триває залежність дітей від родичів щодо майна 

і заробітної плати? Чи вона завершується 

з вступом у шлюб, чи іншим чином? (Ті самі 

питання відносно матері, вдови і опікуна). Чи 

в відносинах до родичів або до опікуна зверта-

ється коли до суду? Чи трапляється прийом чу-

жих дітей за своїх (адопція), особливо бідних 

сиріт і то тільки з цією метою, щоб залучити 

робочу силу (слугу)? 

4. Розпорядження в старості. Чи батько 

або мати господарюють аж до смерті, чи може 

віддають дітям майно ще перед смертю? Всім? 

Чи лише одному? Кому? Чи це робиться нота-

ріально, письмово чи без форми? Які при цьому 

батько і мати ставлять умови (відписи умов)? 

Чи такі угоди заносяться в ґрунтові книги а) на 

користь батька, і матери б) на користь дітей? 

Чи діти додержують таких угод? Чи радо їх ви-

конують? 
 

Майнове право. 
 

1. Земельний устрій. Найкраще було б уста-

лити ці питання від хати до хати: правові відно-

сити на дому і в городі (власність, найм, чин-

шове право поверхні?) на рілля (власність? 

оренда? речове право користування?). Форма 

рільного ґрунту (розсіяна посілість? чи скупле-

на посілість?). До того належні служебності 

(окремі дороги, водопроводи тощо?). Як посі-

дач ґрунту доступається до своєї посілості (зо-

сібна при розсіяній посілості)? Як здійснюється 

управа над ріллям при розсіяній (польовий 

примус)? При розсіяній посілості вже через пере-

ліг і стернисько управа не може бути зовсім довіль-

на. На громадську посілість треба звернути увагу. 

2. Устрій праці. Працюють жінка та діти як 

правило вдома? Чи трапляється, щоби оженені 

діти залишалися вдома і працювали разом? 

Щоби брати і сестри (замужні та незамужні, на 

оженені та неоженені) лишалися у брата та 

у нього працювали? Що дістають за це крім 

помешкання та харчів приналежні до родини 

(жінка, діти, брати, сестри, вдова), котрі пра-

цюють вдома? Дістають одежу, чи грошову за-

плату? Чи по домах є слуги та служниці? Чи 

переважає між селянами звичай, коли вони вза-

ємно та безоплатно одне одному помагають? 

Коли так, то як цей звичай є зорганізований? 

3. Право угод. Купівля нерухомих речей? Чи 

трапляється усна купівля ґрунту або письмова, 

але така, яка нездатна до внесення в ґрунтові кни-

ги. Які угоди? (Відпис кількох угод купівлі). Які 

є як правило угоди при купівлі худоби? 
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Службова угода: 
 

а)  з рільними слугами, правильні угоди 

при тому? [-10-] 

б) з денними заробітчанами – тривалість 

робочого дня, які роботи мають виконува-

тися,спосіб винагороди (гроші, чи в натураль-

ній формі)? 

в) якого змісту є угода з вівчарем? з пасту-

хом худоби? з половим пастухом? (тар). 

Угода оренди. Як заключають угоду оренди: 

усно, письмово, нотаріально і в яких випадках? 

Хто винаймає (сам власник великої посілості, 

чи хто інший)? Хто є посідачем оренди? Селя-

ни, чи тільки комірники (що мають тільки хату 

і город)? Чи зовсім ніщо не посідаючі? Предмет 

оренди: рілля, долини, домки з городом, рільні 

парцелі? Зміст угоди оренди? (Про всяк випадок 

з відписами грамот). 

При усних угодах оренди: Коли починається 

оренда; як довго триває (рік, довше)? Які права 

має власник оренди? Чи може управляти, що 

хоче, чи тільки певні роди? Чи може гнати ху-

добу на пашу, як вже скосив сіножать, або як 

зібрав жниво? Коли платить чинш за оренду? 

Частинами? Нараз? Чи може забрати жниво, 

коли заплатив чинш? Яким великим є завдаток? 

Чи посідач оренди зобов’язаний крім чиншу до 

інших послуг? (Роботи у господарстві або на 

полі винаймаю чого оренду?) Особисто? Чи че-

рез жінку, дітей? В натуральній формі? (Яйця? 

молоко? масло? польові плоди?) Чи трапляєть-

ся соїопіа patriaria? (Посідач оренди не платить 

жодного чиншу, але зате має доставити якусь 

частину жнива). Чи існує зобов’язання для по-

сідача оренди гноїти поле? Взагалі, чи тільки 

тоді, як було виражено таку угоду? Чи посідач 

оренди може жадати зменшення чиншу при по-

ганому врожаї (жниві)? Що діється, як посідач 

оренди не управляє ґрунту? Чи посідачеві оре-

нди можна надалі здавати в оренду іншим? Що 

діється, як орендар продасть свою посілість? 

Особливо в випадку, коли ґрунт було здано 

в оренду на більше літ. Чи купівля зупиняє 

оренду? Чи той, що купив, мусить позволити 

посідачеві оренди бодай те, що він управляв, 

забрати собі як жниво? Чи не є звичай пасти на 

стерни? Чи по скошенню сіножатей (при найму 

сіножатей) або по жнивах може кожен в селі 

гнати худобу на пашу? Чи тільки певні особи? 

Як позначається [-11-] орендований ґрунт? Чи 

наймач показує його посідачеві оренди, чи мо-

же вимірює? 

Угода спіти: Чи заключаються угоди спі-

лки? В яких цілях? Може для спільного управ-

ління своїх ґрунтів? Чи, щоб винаймати спільно 

поля та ліси? Чи спільно винаймлені поля або 

ліси управляють самі посідачі оренди, чи пус-

кають в дальшу оренду ? Чи заключають спілки 

для спільної торгівлі (худобою, овочами, збіж-

жям)? Які особи (якого стану) є спільники? Які 

форми мають угоди (усно, письмово, нотаріаль-

но)? (Відписи). Який зміст мають ці угоди? 

Кредитові у м о ви: Довільно можна описати 

найбільш уживані форми лихви на селі; крім 

грошевої лихви розглянути також лихву 

в товарах і лихву в роботі. Далі треба подати 

зміст декількох боргових скриптів, що є зафік-

совані в ґрунтових книгах, а також описати ін-

ші відносини застави (ручний застав, pactum 

antichreticum). 

Спадкове право. Хто пише в селі заповіт? 

сільський писар? священник? Чи трапляються 

усні правочинні заповіти? Зміст заповітів і спа-

дкових угод. (Відписи). Чи як правило скла-

дається заповіт чи переважають випадки смерті 

без останньої волі? Чи всіх дітей однаковою 

мірою визначають спадкоємцями, чи тільки од-

ну дитину? Чи більше дітей? Чи протегуються 

деякі діти? Котрі? Сини? Найстарший син? 

Наймолодший? Сини перед доньками? Дістає 

тільки один син господарство, а інші дістають 

винагороду (загоду, Abrindung)? Чи установ-

люються їхні спадкоємці до обов’язкової пай-

ки? Чи доньки дістають свою спадкову пайку, 

чи тільки вивіване? Чи є випадки смерті без 

останньої волі? Чи зрікаються деякі діти, чи 

тільки доньки своєї спадкової пайки за дешеву 

винагороду? Яким чином діляться спадкоємці? 

Чи діляться грунтом в натурі? Чи переймає йо-

го тільки один, а іншим дається винагорода 

грошима? Хто є переємцем? Найстарший, чи 

наймолодший син? вдова? чи вдовець? (Найлі-

пше було б відповідати на ті питання на підста-

ві судових актів спадкової розправи). Що дістає 

один із подружжя, що залишається при житті, 

в заповітах або спадкових угодах? Якого змісту 

є заповіт, коли нема власних нащадків? [-12-] 

Чи трапляється, щоб браття по смерті батька 

залишали спадкове майно спільним і господа-

рювали разом? Чи також, коли вже пожени-

лись, чи тільки до шлюбу? 

Правова охорона. Чи є по громадах мирові 

суди? Постійні, чи тільки для деяких випадків? 

Якого роду спори належать до мирового суду? 

Хто є мирові судді? (Один? більше? якого ста-
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ну?). Який процес? (усний? чи письмовий? За-

слуховуються свідки? Як поводиться при цьо-

му? Чи виключається деякі особи від свід-

чення? Як видається орік? Чи орік пишеться? 

Чи той орік приймають завжди сторони, чи 

трапляється, щоби одна сторона противилась 

орікові? Чи такий поступок загально пятнуєть-

ся? Чи трапляються мирові суди після приписів 

цивільної процедури? Якого роду процеси про-

вадять селяни перед судами? 
 

III. Приклади збирання даних 
 

А) Оренда сіножати. 
 

Таку сіножать винаймається зазвичай на од-

но літо аж до снігу (св. Стефана). Орендар мо-

же насамперед зібрати сіно, а опісля, як ще 

трава виросте, також гнати худобу на пашу. 

Оренда більше як на один рік трапляється зрід-

ка, а чинш тут є значно нижчим, але треба його 

заплатити нараз; це пояснюється тим, що така 

оренда походить звичайно з грошевої біди 

(грошевого клопоту) орендаря. 

Укладення угоди відбувається усно без свід-

ків. Завжди дається завдаток, що виносить бли-

зько 5 [в оригіналі нерозбірливо – ред.], чиншу. 

Винаймаючі то звичайно власники великої по-

сілості, або багаті селяни (дуки-селяни). що 

посідають щонайменше 20 моргів, котрих самі 

з браку робочих сил не можуть обробляти. 

Орендарі є зазвичай комірниками, що мають 

кілька голів худоби і беруть сіножать в оренду 

для власного ужитку; хоч також трапляється, 

що сіно продають. 

Але також маючі селяни, звичайно свояки, 

створюють спілки оренди, котрі орендують від 

власника великої посі- [-13-] -лості більші до-

лини, та відтак винаймають кусниками даль-

шим орендарям. Завдаток дають рівними час-

тинами та укладають з винаймаюючим письмо-

ву угоду. Чистий зиск обчисляється по році 

і розділяється. Угоду оренди з власником вели-

кої посілості заключають письмово, як вище 

було згадано, а угоду з дальшими суборендаря-

ми усно; перша угода триває часом 5-10 років. 

Спори між спільниками, які би доходили до 

суду, дотепер не траплятися, бо тут укладають 

спілку особи, котрі між собою мають особливу 

довіру. При малій оренді встановлюється зви-

чайно, що чинш треба заплатити до свята Ма-

рії, але у всякому разі, аж як орендар збере сі-

но. Як нема такої угоди, то орендар може спра-

вді косити, але до тих пір не сміє забрати сіна, 

аж поки не заплатить чиншу. Не раз, особливо 

тоді, як орендар користується довірою, вимов-

ляється, що сіно можна забрати також скоріше; 

але тоді мусить він за чинш дати вексель. Якщо 

обидві сторони знають місцезнаходження ґрун-

ту, то не вдаються до формальної передачі; 

в іншому випадку виходять для цього на місце. 

Як нема жодного вигляду на другу косовицю, 

то в тім часі, який ще лишається, існує певного 

роду загальне користування паші. Орендар мо-

же це однак виключити, приміром тоді, як до-

лини знаходяться між полями. Але при сі-

ножатях, що примикають одне до одного, не 

можна виключати спільної паші, - і так існує 

переконання, що після 7. падолист (св. Дмитрі) 

можна пасти свою худобу всюди. Скошено тра-

ву десь близько в часі до Петра та задля доброї 

погоди є вигляди на другу косовицю, то орен-

дар дбає про те, щоб мав право також на другу 

косовицю. З цією метою виставляє знак, себто 

прути з в'язанкою соломи. Вони означають, що 

на тій сіножатті не можна пасти. Як хто би пас 

в недозволеному часі, то виходить на місце ко-

місія у складі двох оцінювачів, щоби це конс-

татувати і оцінити. Кожен оцінювач отримує 2 

К за оцінку. На пашу можна гнати худобу вся-

кого роду без виїмку. Треба вважати за мовчаз-

ну угоду, що орендар може брати з сіножаті 

пруття потрібне до поставлення оборогу. [-14-] 
 

Б). Орендарільного грунту. 
 

Беруть в оренду 6-7 багатих селян (дуків), 

котрі через брак робочих здають в оренду свою 

посілість парцелями. 

Парцелі маленькі, а саме 4. Орендарями є ко-

мірники, що крім хатинки мають кілька прашин 

городу, але не мають поля. Орендують так під 

зимовий, як і літній засів. При першій оренді, 

що триває до 7. падолиста (св. Дмитра) виста-

чає, як дасться зовсім маленький завдаток, бо 

орендар і без того управляє. Далі використання 

ґрунту є без нічого дозволене по звезенню зи-

мового засіву, як тільки воно заперечується. 

Чинш оренди платиться двома частинами, одна 

на св. Петра і Павла, друга при звоженню. Як 

орендар не має грошей, то наступає те саме, що 

в подібнім випадку при винаймі сіножаті. 

Щодо літнього засіву, то звичайно домовля-

ються, які плоди і в якому обсягу орендар може 

збирати. Colonia patriaria трапляється дуже рідко. 

Грунт розмірює знавець в присутності орен-

даря на прашині. Відвічальності за вимір не бе-
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реться. Якщо оренда триває більше років, то 

домовляються, що орендар мусить гноїти поле. 

Remissio mercedis цивільного закону як пра-

вовий інститут зовсім не відомий. Як орендаре-

ві в дуже погані роки опустять малу частину 

чиншу, то це вважається за велику ласку. 

Завдаток зараховується в чинш. Коли орен-

дар крім завдатку не обробляє поля, і орендар 

змушений винаймати поле іншому, то завдаток 

пропадає. Дальша оренда дозволяється. Як оре-

ндар помре, то на його місце вступає жінка, коли 

ж лишаються тільки малолітні діти, то опікун. 

При купівлі оренда не припиняється, оскі-

льки орендар може зібрати те, що виростив. Од-

нак покупець не зобов’язаний продовжити орен-

ду, коли йдеться про оренду на тривалий строк. 

 

Мовна редакція В.С. Бігуна 
 

Є. Эрлих 

 

ЖИВОЕ  ПРАВО 

 

Исследовательская статья 1911 г. известного социолога права Евгения Эрлиха (1862-1922), ориги-

нально изданная на украинском языке во Львове, излагает мысли исследователя о «живом праве», ме-

тодологии его исследования. В приложении даётся опросный лист с помощью которого автор предла-

гает исследовать «живое право». 

 

E. Ehrlich 

 

LIVING  LAW 

 

A 1911 research article, originally published in a Ukrainian journal in Lviv, outlines some thoughts of the 

famous sociologist of law Eugen Ehrlich (1862-1922) on the “living law”, the methodology of it research. 

The article concludes with a questionnaire that Ehrlich suggested for the study of the “living law”. 
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Є. Ерліх 
 

ЮРИДИЧНА  ЛОГІКА. 

РОЗДІЛ  ІV.  УЯВЛЕННЯ  ПРО  ЄДНІСТЬ  ПРАВА 
 

Державне праворозуміння має своїм наслід-

ком те, що завжди мінлива з плином часу при-

рода держави стає одним з визначальних чинни-

ків для домінуючого в суспільстві уявляння про 

природу права. По мірі того, як сама по собі 

держава дедалі більше здається єдиним цілим, 

державне праворозуміння з необхідністю приво-

дить до того, щоб і право, яке походить від неї, 

також розглядати як єдине утворення. Це перед-

усім означає, що кожне чинне на державній те-

риторії правове положення (правоположення) 

є вираженням єдиної державної волі, і що кожне 

правоположення, коли б воно не виникло, вира-

жає єдину державну волю. Отже, при розумінні 

права як єдиного цілого всі правоположення на 

території держави, якою мірою вона також є те-

риторією права, та всі правоположення цієї самої 

території держави та права у своїй часовій послі-

довності поєднуються в одне. 

Уявлення про єдність права не є первісним, як 

і уявлення про єдність держави та уявлення про 

державну територію. Східна, стародавня антична 

та феодальна держава з правової точки зору не 

мають державної території; вони простягаються 

настільки, наскільки їм дозволяють їх військові 

засоби примусу. Ідея державної території заро-

джується в античному та середньовічному місті-

державі як ідея території міста, пізніше вона 

з’являється в набагато розвиненішій формі 

в Римській імперії як orbis Romanus; вона потім 

зникає, незважаючи на міста-держави, у феода-

льному середньовіччі, щоб потім знову ожити 

в XVI та XVII століттях. Генрі Сумнер Майн 

вперше звернув увагу на те, як повільно та посту-

пово rex Francorum перетворився на короля 

Франції, і як старіша форма титулу заново ожи-

ває в революційних утвореннях (empereur des 

França-is, король бельгійців, король греків). Бри-

танська Співдружність своїми колоніями зараз 

ще не утворює єдину державну територію, так 

само США ще не стали єдиною державною стру-

ктурою. Як і державні органи в державній сфері, 

первісно вони не становлять монолітне утво-

рення. Здавна голова держави не вважає себе 

зв’язаним розпорядженнями та деклараціями йо-

го попередників; так і державний посадовець не 

зв’язаний тим, що робив чи доручав інший дер-

жавний посадовець, нехай це навіть буде його 

безпосередній попередник. Окремий носій дер-

жавної влади спочатку дуже поступово вчиться 

підкорятися цілому та розуміти, що він мусить 

не просто займатися своєю справою, а продовжу-

вати роботу своїх попередників. Краббе (Krabbe) 

в своїй прекрасній книзі про державний сувере-

нітет правильно співвідносить між собою по-

няття: суверенітет, державне верховенство, дер-

жавна особистість. 

Через територіальну єдність права в державі 

територія держави стає територією права; тому 

уявлення про єдність права не могло існувати 

перед тим, як виникло поняття про державну те-

риторію. До тих пір право є особистим правом 

спільності, яким ще було римське право юристів 

(ius civile), котре являло собою просто право 

римських громадян, та німецьке звичаєве право, 

яке було правом вільного народу, або це право 

суду, як преторське право римлян, яке встанов-

лювалося претором лише для того суду, котрий 

він очолював. Цей стан права панує у всьому се-

редньовіччі і триває в Англії десь до середини 

ХІХ ст. Англійське common law складалося біль-

шою мірою до того часу з правоположень, які 

в процесі правосуддя створили п’ять великих та 

безліч менших судів і які в більшості випадків 

мали юридичну силу лише для того суду, який їх 

проголосив. Так само й equity: воно виходило від 

лорда-канцлера і не застосовувалося ні в якій 

іншій установі, окрім Chancery. Право громадян 

Риму лише за пізніших імператорів поступово 

стає правом імперії, і не раніше, ніж в середині 

ХІХ ст., внаслідок прийняття Judicature acts, які 

об’єднали суди, common law та equity були злиті 

в одне обов’язкове для кожного англійського 

суду право. Але ще й сьогодні окремі частини 

імперії, Англії, Шотландії, Ірландії, островів на-

вколо Великобританії, колоній утворюють свою 

власну територію права. З іншого боку, думка 

про те, що правоположення стають одним цілим 

через їх відношення до держави, може вперше 

з’явитися тоді, коли в їх авторах, яким би різно-

манітним не був їх статус, починають вбачати 

завжди лише орган цілісної держави. В Римі 
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в класичний час ще не з’являється сама по собі 

держава як творець правоположення, але є юрист, 

який його вперше висловив, претор, який обна-

родував його в едикті, імператор, який видав 

конституцію, що містить його. В період імперії 

взаємозв’язок права юристів та преторського 

права з державою встановлює лише ius respon-

dendi, надане імператором юристам, та ініційо-

вана імператором кодифікація едикту; при кон-

ституціях це відбувається, можливо, через lex de 

imperio. В Англії державне праворозуміння па-

нує ще з часів Гоббса, але все ж тільки в окремих 

підходах: власне, сьогодні кожне положення 

прецедентного права вважається творінням су-

дді, який прийняв рішення, та наводиться під 

його іменем. Тому на цьому ступені розвитку 

втрата правоположенням юридичної сили часто 

пов’язується з його автором. Римське право юри-

стів діє не довше того часу, поки залишається 

в силі авторитет юриста, від якого воно пішло; 

римське право, створене посадовою особою, 

припиняло свою дію зі спливом строку перебу-

вання її на посаді, імператорське конституційне 

право в Римі, принаймні більша його частина, як 

здається, – зі смертю імператора або залишенням 

ним своєї посади. Як справжнє право, і без часо-

вих обмежень, розглядається лише закон: держа-

вне право (statute law) в англійському розумінні; 

в Римі це leges, пізніше також рішення сенату 

(leges de iure civili, які є обов’язковими лише для 

громадян, були, скоріше, винятком); в Англії – 

рішення парламенту з силою закону, але знову 

не без винятків.  

Поки правоположення не зводяться до єдиної 

державної волі, поки вони виникають незалежно 

одне від одного в різних частинах державної те-

риторії і в різні часи, мова не йде про їх обов’яз-

ковість для внутрішньо взаємопов’язаного ці-

лого: кожне правоположення позначено відміт-

кою про його походження, виникло незалежно 

від інших і повинно тлумачитись, виходячи з йо-

го власних передумов. Це змінюється, лише коли 

укріплюється сприйняття законодавця не як фі-

зичної особи, яка надає чинності правополо-

женням від імені держави, а як вічного, ідеаль-

ного творця усього правопорядку в державі, за-

кріпленого в правоположеннях. Тому уявлення 

про єдність права має своєю передумовою уяв-

лення про єдність законодавця: внаслідок цього 

воно стосується тільки створеного законодавцем 

права, закону. У безмежній, абсолютистській, 

централізованій чиновницькій державі Юстіні-

ана, з майже повністю одержавленим, почасти 

справді низькопробним судочинством, старо-

винною, незвичайно багатою системою правопо-

ложень та механікою правотворчості, з якої ма-

ло-помалу були майже повністю усунені сус-

пільні елементи, вперше за всю історію людства 

так сильно закріпилася думка про єдність дер-

жави. Право і правосуддя так сильно зрослися 

з державою, що потрібен був лише тільки зовні-

шній поштовх у вигляді зведення в кодекс усієї 

існуючої в правоположеннях правової матерії, 

аби остаточно сформувати передумови уявлення 

про те, що все право являє собою міцно поєдна-

ний в усіх своїх частинах закон. У вступних роз-

ділах юстініанських збірників права, особливо 

в приписах стосовно тлумачення, чітко просте-

жується думка про те, що за їх допомогою все 

відібране до збірників право утворює досконалу 

єдність. На це спрямоване прагнення, також 

у Юстініана, подати право в збірниках настільки 

повно, щоб суддя міг знайти у ньому будь-яке рі-

шення, якщо він тільки розуміє, як його шукати. 

У римських збірниках права юристи, почина-

ючи ще з глосаторів, вбачають як повне зібрання 

права, так і у всіх своїх частинах споріднене ці-

ле: що було у Юстініана простим наміром, їм 

здається вже фактом. Але повнота римських збі-

рників для них є все ж потенційною: збірники, як 

правило, надають не саме рішення, а лише мате-

ріал, внаслідок опрацювання якого юристами за 

усіма правилами юридичного мистецтва повинно 

було б з’явитися вирішення кожної судової спра-

ви. Вульгарне державне праворозуміння тоді 

зводить таке вирішення до основи (причини) за-

кону, конструкції, волі законодавця, і посилене 

державне праворозуміння толерує його доти, до-

ки воно не суперечить намірам законодавця чи 

втіленій у законі волі суспільства. Але при цьому 

глосатори вважають, що правоположення, які 

містяться в римських збірниках, безпрогальні і є 

виразом єдиної волі. Це припущення спочатку 

ще не призводить до чіткого уявлення про єд-

ність усього поміщеного в них права, а хіба тіль-

ки до певного методу поводження з ним: кожне 

правоположення завжди відноситься до цілого, 

і результати конструкції розглядаються не як 

самостійні здобутки юридичного мистецтва, 

а крізь призму збірників. Тому глосатори все ж 

ставилися до включених у римські збірники пра-

ва уривків праць римських юристів та імпе-

раторських конституцій, які почасти розділяють 

століття і які виникли без усілякого взає-

мозв’язку, є різними за змістом та спрямуванням, 

таким чином, якби вони були єдиним законом, 
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котрий вийшов би з одних вуст і котрий був би 

натхненний одним духом. Лише тільки завдяки 

мисленнєвій діяльності коментатора безкрая 

множинність повинна була стати одним цілим; 

між тими місцями в тексті, які, безперечно, є по-

вністю незалежними одне від одного, були вста-

новлені зв’язки з метою взаємодоповнення та 

взаємопояснення, усунені протиріччя за допомо-

гою штучних, без сумніву, не властивих авторам 

обмежень. Цей спосіб, коли кожне правополо-

ження розглядається крізь сукупність правопо-

ложень, і в сукупності правоположень вбача-

ється все право, був збережений потім у якості 

методу і розвинений у багатьох напрямках юрис-

тами за часів спільного права, згодом перенесе-

ний в країнах рецепійованого римського права 

на сучасні кодекси та, врешті-решт, на весь ви-

кладений в законах правовий матеріал. В розсія-

ній в безлічі томів сучасних збірників законодав-

ства неосяжній масі кожне правоположення му-

сить суміщатися з усіма іншими, кожне правопо-

ложення може бути використане для тлумачення 

іншого, і між ними не може залишатися жодного 

протиріччя. Таким чином, з усім правом обходи-

лися так, ніби воно було вмить створене геніаль-

ним розумом, що значно перевершує земний. Чим 

більше цей метод вдосконалюється, тим яскравіше 

проявляється уявлення про єдність права. 

Уявлення про єдність права отримало силь-

ний поштовх від природноправового утворення 

понять у XVII та XVIII століттях. Як я показав 

в “Основах соціології права” (“Grund-legung der 

Soziologie des Rechts”), всі юридичні поняття 

є поняттями або суспільних організацій, або 

конфліктів суспільних інтересів: поняття права 

особи, корпорації, сім’ї, речового права, догово-

ру, заповіту – це поняття суспільної організації, 

поняття порушення володіння, порушення дого-

вору, недозволеної дії, злочину, безпідставного 

збагачення – це поняття конфлікту суспільних 

інтересів. Оскільки у всіх цих правовідносинах 

та конфліктах інтересів можна пересвідчитися на 

досвіді, то, очевидно, також і поняття про них 

є емпіричними, взятими з досвіду поняттями. 

Звісно, юриспруденція ніколи не дійшла б до по-

няття шлюбу, заставного права, позики, від-

криття спадщини, порушення володіння чи зло-

вживання довірою, або взагалі найсучаснішого 

поняття залізної дороги та недобросовісної кон-

куренції, якби ці правовідносини та конфлікти 

інтересів вже не були б присутніми в досвіді. 

Дуже поширеним вченням про те, що юрист ніби 

будує ці поняття на основі приписів закону, від-

повідь лише відкладається: якщо, в поверховій 

манері вульгарного державного праворозуміння, 

знехтувати тим, що правовідносини та конфлікти 

інтересів спочатку були створені державним за-

конодавством, то потрібно буде саме запитати, 

звідки законодавець черпає зміст понять. В дійс-

ності більшість правових понять все ж набагато 

раніше знаходилися в юриспруденції, ніж у за-

конодавстві. Юрист утворює поняття або перві-

сно, на основі свого власного живого спогля-

дання суспільної організації чи конфлікту суспі-

льних інтересів, або ж виводить його з правила, 

яке міститься в законодавстві чи праві юристів. 

Але і в останньому випадку юрист, який написав 

проект закону або від якого походить право 

юристів, все ж повинен був мати сам досвід жи-

вого споглядання суспільної організації чи кон-

флікту інтересів, адже без цього встановлення 

правила було б для нього неможливим; крім то-

го, кожен юрист, який приступає до утворення 

понять на основі закону чи права юристів, пови-

нен певною мірою мати власний досвід спостере-

ження за відповідною організацією чи конфлі-

ктом інтересів, оскільки того, що закон або пра-

во юристів надають для цього, недостатньо, як-

що в законі чи праві юристів вже не міститься 

повне поняття. Живе споглядання реальності 

є тому завжди найкращим джерелом юридичних 

понять. Окрім юридичних понять чинного права, 

існують також політико-правові поняття, в ос-

нові яких знаходиться форма, яку юрист прагне 

надати існуючому суспільному устрою. Отже, 

характерною рисою вчення про природне право 

є те, що воно, не беручи до уваги законодавство 

та право юристів, намагалося вивести свої по-

няття виключно з живого споглядання суспіль-

них організацій та конфліктів інтересів і з фо-

рми, до якої воно прагне або яка ним запропоно-

вана, при цьому воно не робило точного розріз-

нення між вже існуючим та бажаним устроєм. 

З кожного юридичного поняття завжди можна 

вивести норми, які були використані для їх утво-

рення: якщо в чинному праві купівлю визнача-

ють як договір, в якому покупець зобов’язується 

сплатити ціну, то з цього випливає обов’язок 

сплати купівельної ціни; якщо поняття трудового 

договору формулюється на політико-правових 

засадах і визначає його як договір, що не зачіпає 

особу працівника, то з цього випливають усі по-

літико-правові норми, які охороняють особу 

працівника. Представники вчення про природне 

право здійснювали цей спосіб утворення понять 

та виводу норм з понять з великою майстерні-
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стю, правда, не усвідомлюючи, що вони отриму-

вали всі бажані для них норми з своїх понять 

лише тому, що вони їх вже використали для 

утворення понять. В силу закону економії, який, 

як довів Мах, панує в усьому людському мис-

ленні, представники природноправового напря-

мку намагалися сформувати свої поняття цілісно 

та взаємовідповідно, і цього вони могли досягти 

великою мірою тому, що природне право було не 

результатом історичного розвитку, як чинне пра-

во, а витвором людського розуму: вони прагнули 

за допомогою своїх понять цілісно охопити сус-

пільство і з них логічно виводити все право. То-

му в природному праві уявлення про єдність 

права вже не визначає методу, за яким опрацьо-

вується чинне право, як у дотеперішній юрис-

пруденції, за порогом свідомості, а стає основою, 

на якій прагнуть звести будову правознавства. 

Природноправові поняття знайомлять як із соці-

ологічної точки зору з фактичним станом суспі-

льства, так і з політочної точки зору з картиною 

устрою, якого варто домагатися, але не розділя-

ючи строго між соціологічним і політичним.  

Класична німецька юриспруденція з першої 

половини ХІХ століття пішла ще далі від цього 

завдяки німецькій ідеалістичній філософії. Явно 

всупереч Канту, на якого вони несправедливо 

посилалися, філософи цього напрямку вважали, 

що не тільки споглядання часу й простору, кате-

горії та “максими поведінки”, але й ряд наукових 

понять не засновуються на досвіді, а існують 

з самого початку (a priori) внаслідок природи 

людського мислення; поняття мають свою вла-

сну, незалежну від досвіду закономірність, люд-

ський розум вносить зовнішній світ у світ понять 

і дає можливість йому там слідувати логічним 

законам утворення понять або, за Гегелем, діале-

ктичним законам розвитку понять. Рівняючись 

на них, юристи вчили, що правові поняття позна-

чають не дійсні суспільні відносини чи процеси 

суспільного життя, а утворені законодавцем (чи 

самим правом?): правові норми є для них вніс-

лідок цього просто результатом внутрішньої ло-

гічної заакономірності утворення понять або діа-

лектики розвитку понять. Відповідно завдання 

юриспруденції полягає в тому, щоб виводити 

логічно правові норми з понять або діалектично 

з руху понять, вносити зовнішній світ у правовий 

світ понять і підкоряти його логічним або діале-

ктичним законам. Згідно з цим поглядом єдність 

права полягає не в правоположеннях, а в понят-

тях, з яких випливають правоположення. 

Своє завершення юриспруденція поняття зна-

ходить у “природничонауковому методі” у досі 

неперевершеному викладенні Ієрінга. Відповідно 

до нього правовідносини вважаються юридич-

ними тілами, аналогічними фізичним тілам: як 

фізичні тіла причинно-наслідковим чином діють 

одне на одне, так і юридичні тіла в силу юриди-

чних законів мислення знаходяться у причинно-

наслідковому зв’язку одне з одним. Відповідно 

причинами змін у світі права постають правопо-

ложення: їх дія виявляється в оформленні право-

відносин, яке повинно відбуватися згідно з їх 

приписами. Між цим “природничонауковим ме-

тодом” і методом природничих наук безодня. 

Відповідно до природничих законів причина ні-

коли не породжує належне, а натомість зміну 

в явищах. Якщо цю форму мислення застосувати 

в правознавстві, то в якості наслідків дії пра-

воположень можуть вважатися лише суспільні, 

окремі та загальні фізичні явища, які ними спри-

чиняються: належне є навпаки не наслідком, 

а змістом правоположення. Правоположення 

є причиною не тому, що воно встановлює нале-

жне: воно є нею тільки у випадках, в яких воно 

надає привід для людської поведінки. Змістом 

закону про смертну кару є те, що в певних випа-

дках повинна застосовуватися смертна кара: його 

дія полягає в тому, що вона фактично наклада-

ється в окремих випадках, що в інших випадках 

присяжні, можливо, щоб уникнути смертної ка-

ри, виправдають злочинця, якого б вони в ін-

шому разі засудили, що кількість злочинів зме-

ншується або, як інші, мабуть, правильно вва-

жають, збільшується. Наслідки правоположення 

відповідають змісту належного тією мірою, якою 

воно фактично визначає дії людей та рішення 

судів, але вони не зводяться до цього, оскільки, 

як правило, вони йдуть значно далі. Змістом пра-

воположення (але не лише тільки ним) займа-

ється юриспруденція, його суспільними, окре-

мими і загальними психологічними причинами 

і наслідками – соціологія, окрема і загальна пси-

хологія права. “Природничонауковий метод” Іє-

рінга був би природничонауковим методом лише 

в Кантівській “сфері цілей”, де “розумні істоти” 

керуються виключно моральними та правовими 

“максимами поведінки.” 

Передумови юриспруденції поняття є так са-

мо науково безґрунтовними, як і передумови іде-

алістичної філософії, від якої вони походять. 

З Кантом все-таки можна було б погодитися 

в тому, що форми нашого мислення існують з са-

мого початку: але матеріальний зміст думок згі-
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дно з його власним вченням приходить виклю-

чно з досвіду. Передусім сам Кант це і довів, що 

через форми мислення ми не досягнемо матеріа-

льного пізнання, скільки б мало він не звертав на 

цю істину уваги в працях, що зачіпають право-

знавство, в “Метафізиці звичаїв”, “Критиці прак-

тичного розуму”, основах юнацького вчення. 

Ідеалістична натурфілософія, філософія історії 

та суспільства також бере з досвіду поняття та 

закономірності, про які вона вчить: звідкіля ж 

іще повинна вона це брати, як не із спостережень 

за природою, історією та суспільством? Якщо 

вона вважає, що поняття слід виводити із зазда-

легідь існуючих форм мислення, то вона цим 

тільки обманюється щодо їх емпіричного похо-

дження: кожній з її тез передував досвід, певна 

річ, часто несвідомий. Ідеалістична філософія 

відрізняється від емпіричної не тим, що вона мо-

гла б обійтися без досвіду, а лише тим, що вона 

в деяких відношеннях марно воліє відійти від 

нього. Але саме тому вона відмовляється, на від-

міну від емпіричної філософії, застосовувати ча-

сто цілком наукові методи дослідження та вико-

ристати результати вивчення природи, історич-

них, суспільних наук: вона задовольняється по-

части аматорськими спостереженнями, непереві-

реними узагальненнями, поверховими аналогі-

ями. Юриспруденцію поняття, яка хотіла йти 

шляхами ідеалістичної філософії, спіткала схожа 

доля. В юриспруденції також можуть бути чисті 

форми мислення, хоча до них, звісно, не нале-

жить все те, що туди відноситься Штаммлером. 

Але власне юридичні поняття, держава, шлюб, 

сім’я, володіння, власність, речові права, вимога, 

договір, окремий та загальний порядок спадку-

вання, вина, покарання, осудність, є не формами 

мислення, а матеріальними поняттями, які юри-

дичне мислення завдячує живому спогляданню 

реальності в суспільстві. Це, зрозуміло, має мі-

сце і тоді, коли визначення поняття відбувається 

в законі або в юриспруденції на основі законода-

вчих норм, адже законодавець завжди засновував 

свої норми на існуючих суспільних організаціях 

та конфліктах інтересів. Юриспруденція поняття, 

яка розглядала юридичні поняття, чи то в законі, 

чи в праві, як щось таке, що існує заздалегідь, 

отже, не переміщала свого джерела в інше місце, 

а просто шукала не там, де слід. Але саме з цієї 

причини її утворення понять було наражене на 

небезпеку, яку несе з собою кожний хибний ме-

тод: вона не перевіряла його знову й знову реа-

льністю, вона вже не запитувала більше, як гово-

рив Мах (Mach), про те, як вони узгоджуються 

з речами, а лише про те, чи узгоджуються вони 

одне з одним. Оскільки поняття були неаргумен-

тованими, то їх легко було побудувати так, щоб 

вони були повністю у відповідності одне з од-

ним, а норми, які були потрібні, виявлялися не-

суперечливими: про ту обставину, що вони пока-

зували світ лише у кривому дзеркалі, не потрібно 

було турбуватися, адже світ повинен був рівня-

тися на них, а не вони на світ. 

Уявлення про єдність права спочатку заснову-

ється на зв’язку між уже застосовуваною глоса-

торами гармонізацією з природноправовим утво-

ренням понять та властивим природному праву 

способом виведення з понять. В цьому вигляді 

воно існує вже у XVIII столітті в німецькій, фра-

нцузькій, італійській та голандській юриспруде-

нції і повсюди зберігає свій вплив у ХІХ столітті, 

в особливості також на класичну німецьку юрис-

пруденцію. Дедалі менше уваги звертається на 

те, яку велику роль зіграли представники вчення 

про природне право як попередники історичної 

школи в Німеччині, і якою значною мірою вона 

продовжила справу природного права. Однак 

поки юриспруденція деінде стоїть на місці з тра-

диційною гармонізацією, природноправовим 

утворенням понять та виведенням, ідеалістична 

філософія в Німеччині приводить до власне 

юриспруденції поняття, схожої на яку за межами 

Німеччини ніколи не було. Її можна вже добре 

побачити в часи Савіньї та Пухти, але в наступні 

десятиліття вона все далі вдосконалювалася. Ко-

ли Тьоль (Thöl) звернувся до того, щоб у світлі 

ліберального праворозуміння замінити з’ясу-

вання думки законодавця на з’ясування вислов-

леної в законі волі суспільства, він також вперше 

виразив провідну думку юриспруденції поняття: 

закон, завдяки системному зв’язку його окремих 

правоположень між собою та з уже чинним пра-

вом, виступає як обнародувана воля законодавчої 

влади настільки самостійно, що воля і думка са-

мих авторів закону не має значення. На цій само-

стійності ґрунтується те, що закон може бути 

розумнішим за законодавця чи законодавців. 

Думка про повністю незалежну від волі законо-

давця понятійну єдність права здається тут, зви-

чайно, лише висновком з ліберального держав-

ного праворозуміння. Про закритість правової 

системи, як я вже наголошував у моїй юнацькій 

праці “Про прогалини в праві” (“Über Lücken im 

Rechte”), спочатку недвозначно висловився Брі-

нц (Brinz) у своєму відзиві на твір Адікеса 

(Adickes) “До теорії джерел права” (“Zur Theorie 

der Rechtsquellen”): не існує прогалин у праві, те, 
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що так називають, є лише прогалинами з боку 

позивачів. Глузування, яким Ієрінг вкрив юрис-

пруденцію поняття після свого обернення до 

юриспруденції інтересів, не вбила її: вона продо-

вжує відчутно діяти й до сьогодні, вона помітно 

вплинула на, правда, набагато глибші, роботи 

Штаммлера. 

По-новому та зовсім своєрідно юриспруден-

ція поняття висловила свою позицію щодо віч-

ного завдання юриспруденції завжди забезпечу-

вати суддю правоположеннями, які стають для 

правосуддя опорою та водночас надають йому 

свободу, якої він потребує, щоб мати змогу всти-

гати за рухом суспільства. Римське процесуальне 

право не дозволяло судді вчиняти те, на обґрун-

тування чого процесуальні засоби оскарження 

(позов, скарга) не наводили деякі правополо-

ження, спільна юриспруденція намагалася ство-

рити метод, за допомогою якого суддя зміг би 

повсякчас обходитися існуючими правополо-

женнями, державне праворозуміння хоче обме-

жити суддів у тих речах, які вже визначені напе-

ред у правоположеннях: а в цей час юриспруде-

нція поняття десь у височині звила з правополо-

жень велетенську сіть, яку вона спустить на 

людство, аби спіймати у свої то ширші, то вужчі 

петлі без залишку все, що відбувається у цьому 

світі. Царство понять є цілісним, тому що все, 

що стало поняттям, вже знайшло в ньому місце, 

тому що до нього не входить нічого, що перед 

тим не було б перетворено на поняття: будь-яке 

формування права є лише утворенням понять. 

Тут юрист може прогулюватися без перешкод, 

адже все, що йому могло б ще завадити на землі, 

буде швидко приборкано за допомогою понять. 

Державне праворозуміння могло ще примири-

тися з незалежним правом юристів, оскільки во-

но було необхідним допоміжним засобом, не-

доліком, але не розколиною в його системі ду-

мок. Завдяки своєму останньому положенню про 

закритість правової системи юриспруденція по-

няття взагалі не залишила місця для права юрис-

тів: будь-яке правоположення, до якого юрис-

пруденція прийшла б незалежно від закону, вже 

не могло б належати до цілого, яке утворюють 

державні правоположення. Тому єдине завдання 

охопленої уявленням про єдність права юрис-

пруденції полягає в тому, щоб виробити цю єд-

ність, усунути найменші протиріччя та зробити 

логічні висновки з єдиних передумов. 

Наукова цінність вчення залежить від того, 

скільки матеріальної істини міститься в його за-

сновках. Уявлення про єдність права, в якій би 

формі воно не зустрічалося, завжди спирається 

на припущення, що різні течії, які несуть на собі 

право, витікають зі спільного джерела десь у та-

ємничій далині. Середньовічна юриспруденція, 

передуючи йому, пішла свідомо шляхами теоло-

гії, в середовищі якої вона провела своє дитинс-

тво; пізніша юриспруденція спільного права, хо-

ча і несвідомо, зберегла обраний напрям. Юрис-

пруденція поняття надала їй лише пізнавально-

теоретичного оформлення. Для теології од-

кровення і традиція слушно являють собою цілі-

сні речі, адже вони містять в собі слово одного 

Бога; щоб іти вслід за нею, юриспруденція також 

встановила на початку всіх начал богоподібного 

законодавця, який настільки досконало володіє 

великим законом або навіть усім правовим мате-

ріалом, що він, беручи до уваги все ціле, форму-

лює кожне нове правоположення заздалегідь 

і може узгодити його з уже існуючим правом. 

Вже середньовічна та пізніша юриспруденція 

спільного права не брала за основу своїх конс-

трукцій окремі правоположення, а пов’язувала 

різні правоположення в одне ціле. Для мислених 

творінь юриспруденції поняття постачати деталі 

має загалом усе право. В ній властива спільному 

праву зв’язаність правоположенням стала зв’я-

заністю правом як цілим. Якщо право справді 

було б цілісним утворенням, тоді воно було б 

також придатною основою для такого роду 

юриспруденції. Право, яке проголошують за-

кони, є рваним, нетривким, вбогим людським 

створінням. Хто коли-небудь працював над ве-

ликою книгою, той знає, що майже неможливо 

написати її зовсім без суперечностей і цілісно, 

оскільки під час роботи змінюється розуміння, 

і сліди думок, від яких відмовилися, так і зали-

шаються не поміченими: у випадку великих за-

конів, над якими, більш того, разом працювали 

декілька осіб, це, принаймні, так само важко, 

а по відношенню до всього наявного правового 

матеріалу повністю немислимо. Законодавець, 

якого передбачає уявлення про єдність права, 

звісно, ніколи не існував як жива особа або декі-

лька осіб: він – лише персоніфікована єдність 

держави як джерело єдиного права. 

Тільки для наукового, історичного тлума-

чення кожне правоположення є індивідуальні-

стю, самостійною істотою, яка живе своїм жит-

тям і має власну історію. В ній немає нічого, що 

б не з’явилося в ході історії. Ми бачимо статтю 

в німецькому цивільному кодексі: ми можемо 

прослідкувати її походження через усю спільно-

правову юриспруденцію до коментаторів і глоса-
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торів, потім до дигестів, від них знову до праць 

римських юристів, звідкіля і було взято уривок, 

далі ще, можливо, до збірника права часів рим-

ської республіки і, нарешті, вона зводиться, мо-

жливо, до якого-небудь ще невідомого нам пер-

вісного права. Щоб сповна оцінити кодекс, ми 

повинні знати, що саме хотів сказати кожен 

з його авторів, а це значить: як він розумів своїх 

попередників, що він хотів змінити, додати до 

цього. На довгому шляху, пройденому правопо-

ложенням до цивільного кодексу, кожна части-

нка його змісту походить від того, хто востаннє 

вклав у нього зміст. Окреме правоположення 

у законі є тому не просто частиною цілого, 

а передусім окреме історичне явище, яке вічно 

несе з собою тягар свого минулого. Усі розсіяні, 

незалежні один від одного шматки правопорядку 

в правоположенні стали єдиними, але це тому, 

що вони пройшли через завжди цілісну в даний 

момент часу людську свідомість. Тлумачення, 

яке хоче тільки відтворити смисл, який законо-

давець пов’язав з правоположенням, повинне 

зрозуміти його спочатку як окреме історичне 

явище. З середовища, в якому виникло правопо-

ложення, з кодексу, в якому воно знаходиться, 

з решти правопорядку, що його оточує, до пра-

воположення потрапило лише стільки, скільки 

містилося у свідомості законодавця в той мо-

мент, коли він його складав. Цей зміст свідомо-

сті тлумач повинен з’ясувати, не більше того; 

якщо ж він вийде за його межі, то він вже не 

тлумачитиме смисл закону, а вкладатиме замість 

нього інший смисл. Звичайно, автори кодексу 

мали намір створити загалом цілісну працю та 

узгодити її з іншим чинним в країні правом; од-

нак вона стала справжньою єдністю лише тією 

мірою, якою вони досягли цього наміру. Тлума-

чення може нам показати лише зміст фактично 

досягнутої єдності, але не зовсім відсутній зміст 

тієї єдності, якої марно намагалися досягнути. 

Тому, якщо в різних місцях одного закону або 

взагалі в різних законах знаходиться одне й те ж 

слово, ми не можемо, як це робили старі юристи, 

одразу вважати, що воно означає одне й те саме: 

це було б виправданим лише тоді, коли законо-

давець, встановлюючи значення слова в кожному 

окремому місці, поширював би його одночасно 

і на всі інші місця. Якщо в різних місцях одного 

закону або в різних законах для одного й того ж 

юридичного складу встановлюються різні нас-

лідки, або протилежні юридичні склади розгля-

даються однаково, то обмежувальне тлумачення 

одного припису з урахуванням іншого все ж до-

зволяється тільки там, де воно відповідає наміру 

законодавця, де, законодавець, отже, формулю-

ючи одне місце, враховував також і інше. Тому 

більш пізній закон скасовує той, що йому супе-

речить, більш ранній, лише якщо законодавець 

справді цього хотів. Коли здається, що поняття, 

яке міститься в законі, охоплює інше правове по-

няття, то все ж таки ми можемо застосовувати 

перший закон до юридичного складу, що позна-

чається іншим правовим поняттям, тільки коли 

автор першого закону дійсно це передбачав. 

Підпорядкування юридичних складів правовим 

поняттям у законі законодавець повинен здійс-

нювати самостійно, тлумач має тільки завдання 

з’ясовувати встановлене законодавцем підпоряд-

кування. Те, що тут говориться про тлумачення 

закону, є очевидним щодо права юристів. Ніколи 

у римлян, англійців чи в спільній юриспруденції 

правоположення права юристів не відносилося 

до юридичного складу, про який юрист нічого не 

хотів сказати. Ми також спостерігаємо сьогодні 

все ті ж принципи тлумачення по відношенню до 

висловлювань автора юридичної праці або до 

підстав рішення суду, на які ми інколи посилає-

мося. Коли ми при тлумаченні закону так часто 

грішимо проти нього, то це через те, що ми ви-

магаємо від законодавця набагато вищої, над-

людської єдності свідомості. Але в дійсності за-

конодавцю з надлюдською свідомістю ми даємо 

більше, ніж йому може бути потрібно, і спричи-

няємо насилля над його працями. Звідси вини-

кають усі суворі, безглузді, нестерпні рішення, 

від яких правосуддя страждає так само, як і ті, 

що йому підпорядковані. 

Відповідно до німецького цивільного кодексу 

оголошення померлою фізичної особи, яка про-

пала безвісти, неможливе, якщо від неї у визна-

чений законом строк поступила звістка. Віден-

ський академічний викладач тепер вважає, що 

оголошення пропалого безвісти померлим не 

може бути заявлено його дружиною, якщо вона 

протягом законного строку народить дитину, 

оскільки це, з урахуванням встановленої законом 

презумпції шлюбного походження кожної наро-

дженої в шлюбі дитини, повинно було б розгля-

датися як звістка від пропалого безвісти. Над 

цими міркуваннями дуже багато насміхалися, 

але, мабуть, несправедливо. Законодавець, який 

включив до закону поняття звістки від пропалої 

безвісти особи, при цьому, звичайно, не думав 

про поняття презумпції шлюбного походження, 

і це є грубою помилкою підпорядковувати останнє 

поняття поняттю звістки від пропалої безвісти 
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особи, не питаючи, чи це підпорядкування також 

було закладено в намірі законодавця. Але майже 

вся сьогоднішня юридична література все-таки 

робить те ж саме: від дуже відомих коментарів 

та монографій дійсно залишилось би небагато, 

якби з них захотіли б забрати все, створене в той 

же спосіб. Хто не погоджується з певним дослі-

дженням, повинен був би мати мужність відки-

дати його не через випадково химерний висно-

вок, а через метод, за допомогою якого воно при-

ходить до нього, і він скоро зрозуміє, що цей метод, 

який загалом властивий панівній юриспруденції, не 

витримує ніякої серйозної перевірки. 

Уявлення про єдність права означає, що закон 

як вираз єдиної державної волі являє собою єд-

ність, яка витягує тлумачення на світ Божий. Бі-

льше того, класична німецька юриспруденція, 

згідно з ідеалістичною німецькою філософією, 

приписує єдності власне логічне життя правових 

понять, що містяться в законах. Правда, ці по-

няття є витвором законодавця, оскільки, на від-

міну від заперечуваного природного права, від-

повідно до державного праворозуміння – яке, 

навіть якщо почасти несвідомо, включає в себе 

класичну школу – правові поняття, які існують 

незалежно від права, тобто за державним право-

розумінням – незалежно від законодавця, одно-

значно і рішуче відхиляються. Саме по собі це 

вчення означало б лише те, що законодавець не 

може встановлювати правові наслідки, які супе-

речать його власній логіці утворення понять. 

Тим не менш, римські правові поняття часто роз-

глядаються класичною юриспруденцією як дані 

раз і назавжди, а їх логіка ставиться вище за ло-

гіку законодавця. З цієї причини класична німе-

цька юриспруденція хоче конструювати німецькі 

та сучасні правові інститути за допомогою рим-

ських понять, і коли вони цьому опираються, 

вона і їх відкидає як “такі, що не піддаються 

конструюванню”. Цей спосіб дій не можна пояс-

нити однією лише чинністю спільного права 

у Німеччині, бо, незважаючи на те, що він нері-

дко має місце і в законодавстві земель, було б 

необхідно у відповідності до визнаного класич-

ною юриспруденцією принципу, який встанов-

лює, що більш пізнє в часі право скасовує більш 

раннє, створювати нові поняття для нових пра-

вових явищ, не беручи до уваги той факт, чи уз-

годжуюються вони з римськими правовими по-

няттями. В дійсності мова йде про те, щоб обхо-

дитися поняттями спільного права, спільним 

процесуальним правом та розробленою для ньо-

го юридичною технікою, попри її недостатність, 

також у німецькому, сучасному праві і навіть 

праві земель. Але те, що класична юриспруде-

нція не замислюючись поширила поняття спі-

льного права і навіть спільне процесуальне право 

разом з його технікою на сторонні для них сфе-

ри, пояснюється все ж лише тим, що єдність, 

в якій їй уявлялося спільне право, мала для неї 

певну вічну цінність, і що вона хотіла з цієї при-

чини охопити ними будь-яке інше право. 

Незважаючи на це, прагнення єдності права 

є цілком виправданим: тільки вихідний пункт об-

рано невірно. Юрист-практик не може працю-

вати з роздрібненими, невзаємопов’язаними, су-

перечливими правоположеннями, викладач або 

науковець в галузі права повинен прийти до цілі-

сного розуміння правового матеріалу, якщо він 

хоче дати дещо більше, ніж його зібрання. Отже, 

юриспруденція завжди повинна буде прагнути 

до того, щоб встановити міцний зв’язок між різ-

номанітними, такими, що виникли незалежно 

одна від одної, частинами правової спадщини. 

Помилка, на якій засновується уявлення про єд-

ність права, полягає лише в тому, що єдність ро-

зуміється як вже існуюча, так що вона через своє 

тлумачення ніби тільки розкриває юриспруден-

цію. В дійсності ж єдність є результатом не тлу-

мачення, а правотворчості. Тлумачити закон як 

єдність і перетворювати його на єдність – це де-

що різні речі: перше тільки показує єдність, яка 

лежить в основі закону, друге створює єдність, 

яка була чужа закону, вона не взята з закону, 

а вноситься в закон, вона йде не від матеріалу, 

а від того, хто його обробляє, вона є роботою не 

законодавця, а юриста, який її представляє. Та-

ким чином, велика помилка уявлення про єдність 

права в тому, що воно хоче розв’язати завдання 

правотворчості засобами тлумачення. Юрист, 

який усвідомлює, що він не в змозі усунути роз-

біжність в законі за допомогою тлумачення, не 

буде чинити над законом примус, щоб дійти до 

правильного зваження інтересів. 

Коли положення про конкурсне провадження 

виходить з того, що відкриття конкурсного про-

вадження передбачає здатність неспроможного 

боржника декількох кредиторів погасити борг за 

рахунок належного йому майна, то законодавець 

цим, безперечно, позначив ряд випадків, які він 

хотів внести до визначення. Ці випадки можна 

з’ясувати внаслідок простого тлумачення. При 

цьому та обставина, що в іншому законі за пев-

ним правовим інститутом визнається здатність 

погасити борг за рахунок майна, буде лише тоді 

враховуватись при тлумаченні, коли з’ясується, 
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що законодавець це сам передбачив. Курортні зе-

млі австрійської монархії, безсумнівно, мають 

таку здатність, але врядчи вони можуть оголо-

сити себе неплатоспроможними, в будь-якому 

разі, це не вирішувалося б положенням про кон-

курсне провадження, оскільки законодавцем таке 

не передбачалося. Тому юрист повинен, вихо-

дячи за межі простого тлумачення, осягнути всю 

галузь права, і в усіх випадках, де виникають 

сумніви щодо питання про здатність осіб оголо-

шувати себе неплатоспроможними, або де зако-

нодавцем воно не ставилося, вирішити це пи-

тання шляхом самостійного зваження інтересів. 

В такий спосіб юрист приходить до цілісного 

розуміння всього правового матеріалу. Але було 

б зовсім неправильно розглядати такі рішення як 

рішення законодавця: йдеться виключно про рі-

шення юриста. 

Імперський верховний суд так само виходить 

з уявлення про єдність права, коли він застосовує 

визначення цивільного кодексу – про те, що за 

наявності вини постраждалого обов’язок від-

шкодування шкоди, а також розміри відшкоду-

вання залежать від того, чи була шкода спричи-

нена переважно однією чи іншою стороною – до 

обов’язку залізниць з відшкодування шкоди, 

встановленого Законом про майнову відповіда-

льність за завдання шкоди, і тому зобов’язує за-

лізницю нести частину відшкодування шкоди 

і тоді, коли б з її боку зовсім не було вини. Це не 

є результатом тлумачення, адже ніщо не гово-

рить на користь того, що автори цивільного ко-

дексу або нової редакції Закону про майнову 

відповідальність за завдання шкоди мали намір 

пов’язати обидва визначення між собою. Це са-

мостійна правотворчість Імперського верховного 

суду, якій ми завдячуємо те, що за наявності вини 

постраждалого відшкодування шкоди належним 

чином розподіляється між ним і залізницею. 

Якщо ж намагатися знайти такі самостійні 

норми-рішення, на догоду уявленню про єдність 

права, не шляхом вільного зваження інтересів, то 

вони будуть ні чим іншим, як конструкціями. Як 

і будь-яка інша конструкція, конструкція юрис-

пруденції поняття також полягає у прийомі, згі-

дно з яким правоположення, без жодних поміт-

них змін у ньому, застосовується до установи чи 

конфлікту інтересів, для яких воно не признача-

лося. Стара спільна юриспруденція конструю-

вала таким чином, що нове відношення або кон-

флікт інтересів вона підпорядковувала старому 

правоположенню, юриспруденція поняття, на 

відміну від цього, утворює незалежно від право-

положення власне поняття, яке, будучи більш 

загальним, ніж те, про яке йде мова у правополо-

женні, включає його в себе і виводить звідси 

правоположення для нової правової установи або 

нового конфлікту інтересів. Цей метод є лише 

наслідком видозмінення, часто також викрив-

лення методу спільного права, в результаті ж 

конструкції спільного права, як правило, співпа-

дають з конструкціями юриспруденції поняття. 

Тому юриспруденція поняття до вже існуючих 

компонентів юридичної логіки (римського про-

цесуального права, властивої спільному праву 

прив’язки до правоположення, державного пра-

ворозуміння) додала тільки один новий компо-

нент – понятійну єдність усього права, і цим зро-

била структуру набагато заплутанішою та незро-

зумілішою, а не міцнішою. Як конструкції спіль-

ного права, так і конструкції юриспруденції по-

няття завжди приводили до самостійного права 

юристів. То ж юриспруденція поняття, слідом за 

спільною юриспруденцією та державним право-

розумінням, знову-таки приходить через уяв-

лення про закритість і єдність права до констру-

кції та права юристів, як би вона того не хотіла. 

Нічого іншого і не слід було чекати, оскільки всі 

вони, спільна юриспруденція, державне праворо-

зуміння та юриспруденція поняття, прямують 

в сутності зі схожого вихідного пункту до, оче-

видно, однакової мети. Вони повинні сталим на-

бором правоположень забезпечити весь суспіль-

ний розвиток, тобто крок за кроком йти вслід за 

змінами, не рухаючись при цьому з місця. Цей 

закид, звичайно, не припускає справжнього рі-

шення, натомість можливі лише уявні рішення. 

Спільна юриспруденція хотіла застосовувати 

правоположення, але все ж таки застосовувала 

не правоположення, а результати своєї власної 

вправності, державне праворозуміння робило 

вигляд, ніби воно тлумачить закон, і все ж не 

тлумачило його, а змінювало під себе, юриспру-

денція поняття ніби зверталася до вічних понять, 

що знаходяться в основі правоположень, і все-

таки щоразу утворювала поняття таким чином, 

що вони забезпечували заздалегідь бажаний ре-

зультат. Спільна юриспруденція конструювала 

правоположення, державне праворозуміння – 

закон, юриспруденція поняття – поняття; в той 

час як конструкція в спільній юриспруденції яв-

ляє собою результат її власної діяльності, то 

державним праворозумінням вона повертається 

до закону, а юриспруденцією поняття наперед 

визначається у понятті. Різниця полягає більше 

в способі виконання, ніж у результаті. Тому по-
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няття юриспруденції поняття в цілому співпада-

ють зі старими конструкціями, тільки вираження 

є абстрактнішим, в стилі ідеалістичної філософії. 

Правда, на ній позначилося те, що вона не зва-

жала на суспільне походження своїх понять, що 

вона хотіла зануритися в словесні формулювання 

римських збірників права, що вона турбувалася 

більше про логічність, аніж про практичну кори-

сність цього утворення понять, що вона розрахо-

вувала обійтися у всіх випадках чистою логікою, 

або тим, що вона нею вважала, і внаслідок цього 

часто приходила до висновків, які явно супере-

чили будь-якому розумному зваженню інтересів, 

що вона, аби тільки уникнути протиріччя, не від-

ступала ні перед яким педантизмом. Це часто 

надавало її роботам відірваного від життя, екст-

равагантного вигляду, але, врешті-решт, помил-

ково утворене поняття про реальність попри все 

залишається поняттям про реальність, хоча, як 

звичайно, і хибним. 

Право в дійсності хоча і становить єдність, 

але не єдність правоположень. Правоположення 

утворюють єдність лише у зв’язку з суспільст-

вом, в якому вони діють. Якщо хто хоче зрозу-

міти єдність права, йому слід враховувати, крім 

правоположень, ще й існуюючий у правовідно-

синах порядок. Але цей порядок не є чимось ста-

лим, він змінюється, постійно створюється за-

ново завдяки тому, що конфліктуючі суспільні 

інтереси з плином часу нарешті розчиняються 

в правопорядках. Можливо, дехто з сучасного 

покоління ще побачить правопорядок, до якого 

увіллються суперечки між державами, які бо-

рються одна з одною прямо тепер. Ми, люди, 

можемо не більше, як долучитися до того, щоб 

протягом короткого часу продовжити будівниц-

тво, а правоположення, вони можуть походити 

від законодавця або юриста, означають лише ок-

ремі етапи, які при цьому досягаються: вони не 

являють собою єдине ціле, як будь-які людські 

творіння. Велика єдність суспільства знову ж 

таки є лише часткою великої єдності світу, яка 

готується протягом усього розвитку, але яка не 

може бути досягнута, поки в цьому світі розви-

ток ще має місце. 

Переклад з німецької  Д. С. Дороша 
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«ЮРИДИЧЕСКАЯ  ЛОГИКА».  

РАЗДЕЛ  ІV.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  О  ЦЕЛОСТНОСТИ  ПРАВА 

 

Эрлих, на основании исторически правового анализа, размышляет о целостности права и прихо-

дит к заключению о том, что право в действительности, хотя и представляет собою целостность, есть 

не целостность правовых положений. Учёный критикует умозорные представления о праве от юрис-

пруденции понятий. Он подчёркивает, что правовые положения также формируют часть целостности 

права только через связь с обществом, в котором они действуют. Желающий понять целостность 

права, должен учитывать, кроме правовых положений, существующий в правоотношениях порядок. 

 

Е. Ehrlich 

 

«THE  JURIDICAL  LOGIC».  

CHAPTER  ІV.  THE  IMAGE  OF  THE  UNITY  OF  LAW  

 

Eugen Ehrlich, using the historical analysis, contemplates on the unity (integrity) of law and concludes 

that law in reality, though it is a unity, is not the unity of legal provisions. The scholar critisizes notional and 

speculative concepts of the Begriffsjurisprudenz. He emphasizes that legal provisions also form the unity of 

law but yet by its relation with the society in which they exist. In order to comprehend the unity of law one 

has to take into account not only legal provisions but also the existing order of legal relations.  
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ОСНОВИ  СОЦІОЛОГІЇ  ПРАВА 
ХХ.І. Дослідження живого права 

 

Зміст праці «Основи соціології права» за роз-

ділами 
 

I. Практичне поняття права (с. 15-33)  

II. Внутрішній порядок товариських союзів 

(с. 34-44) 

III. Соціальні союзи і соціальні норми (с. 45-62) 

IV. Суспільство і державний нормативний 

примус (с. 63- 80)  

V. Факти права (с. 81-110) 

VI. Норми-рішення [розсуджуючі норми] (c. 

111-123)  

VII. Держава і право  (c. 124-151) 

VIII.  Формування правового положення (с. 152-168) 

IX. Будова правового положення (с. 169-187)  

X. Зміст справедливості (с. 188-211) 

XI. Римська юриспруденція (с. 212-232) 

XII. Англійська юриспруденція (с. 233-254) 

XIII.Давня юриспруденція загального права 

(с. 255-272) 

XIV. Історичний напрямок юриспруденції за-

гального права (с. 273-290) (с. 291-310)  

XV. Справа юриспруденції (с. 291-310)  

XVI. Державне право (с. 311-330)  

XVII.  Перетворення права в державі і суспі-

льстві (с. 331-348)  

XVIII. Легалізація права юристів (с. 349-367) 

XIX. Теорія звичаєвого права (с. 368-397)  
 

XX. Методи соціології права (с. 398-426) 
 

I. Правова історія та юриспруденція 
 

Метод соціології права має опиратися на спо-

стереження. Історичний та етнологічний мате-

ріал соціології. Зумовленість права суспільним по-

рядком. Практична юриспруденція – морфологія 

суспільства. Дослідження правових установ неза-

лежно від правового положення. Загально-правова 

юриспруденція як основа правової науки. Загально-

правовий вираз вчення про consideration. Ніякого 

національного обмеження правової науки. Загальне 
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Grundlegung der Soziologie des Rechts. 4 Aufl. / dur-

chges. u. hrsg. von Manfred Rehbinder. – Berlin: Duncker 
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право як основа партикулярно-правової юриспру-

денції. “juris-prudence“ школи Остіна (Austin). 

Стосунок jurisprudence до соціології права. 
 

II. Дослідження живого права 
 

Дослідження права, яке міститься не в право-

вих положеннях. Складність розуміти сучасне за 

допомогою минулого. Дослідження шлюбного май-

нового права, договору оренди. Дослідження агра-

рної конституції, сімейного права. Дослідження 

спадкового права, торгового права. Присуд як сві-

доцтво живого права. Ділові документи як свідо-

цтво живого права. Соціологічний матеріал доку-

мента. Не весь зміст документа є живим правом. 

Дослідження віджитого права. Дослідження рос-

тків нового права. Соціологія повинна починати 

з дослідження конкретного. Дослідження порядку 

сьогоднішнього суспільства. Минуле зрозуміле 

тільки через сучасне. Інші методи соціології права. 

Географічний і експериментальний метод. 
  

Коли пануюча правова наука сильно відзначає із 

всіх правових явищ правове положення як предмет 

дослідження, то це відбувається при мовчазному 

припущенні, що все право лежить перед нами ух-

валеним в правових положеннях. Так як правові 

положення, як гадають далі, в теперішній час до-

сить повно містяться в законах, які легко доступні 

кожному, то при пізнанні нинішнього права задача 

складається тільки в зіставленні матеріалу із зако-

нів та віднайдені його змісту за допомогою відпо-

відного тлумачення в літературі і судовій практиці. 

Іноді зустрічається ще думка, що правові поло-

ження виникають також поза законом: їх пробують 

в Німеччині, в більшості випадків, запозичувати 

в юридичній літературі, у Франції – в судовій прак-

тиці. Навпаки, за пануючою думкою “звичаєве пра-

во” у наш час є таким незначним, що відмовля-

ються від того, щоб його науково як-небудь вста-

новити чи дійсно віднайти методи для його дослі-

дження. Тільки комерціалісти привертають ще 

свою увагу до usance, торгового звичаю. Тому зро-

зуміло, що всі зусилля правового дослідника на-

правлені тепер на встановлення правових положень 

минулого часу, які нам, як раз, не так легко досту-

пні, ніж ті, які знаходяться в сучасних законах. На-
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уковий зиск цієї для права минулого часу витраче-

ної роботи бачать не тільки в тому, що ми завдяки 

цьому знайомимося з розвитком права, під чим, 

само собою, знову-таки розуміється тільки розви-

ток правових положень, але також в тому, що ми 

досягаємо історичного зрозуміння права теперіш-

нього часу, так як це право, відтак за мовчазним 

припущенням – правові положення сучасності, ко-

ріниться в праві минулого. Це певно ходи думки, на 

які опирався попередній метод дослідження права. 
 

Дослідження права, яке міститься  

не в правових положеннях 
 

Ще значнішою мірою, ніж для правових поло-

жень минулого, діє, одначе, те для сьогодні діючих, 

що вони містять в собі не все право. Бо мужі, які 

склали XII таблиць, lex Salica, Саксонське зерцало, 

все-таки, були знайомі фактично з правом свого 

часу із власного споглядання і постаралися як раз 

те право, з яким вони мають справу, зібрати і в пра-

вові положення обняти. Цього знову немає в такій 

мірі навіть і в загальних рисах для найважливішої 

частини правового матеріалу, якою займаються 

сьогоднішні юристи, – для кодексів. Так як у про-

тилежність до того, що колись в кожнім разі що-

найменше неясно юристам снувалося перед очима, 

зовсім не мали автори сучасних законів дуже часто 

наміру, відтворити право свого часу і своєї спіль-

ноти. Вони черпають свій правовий матеріал із 

Юстиніанового зібрання, яке, очевидно, скоріше 

пояснить все інше, ніж право XVIII чи XIX ст., із 

якого вони самі походять; потім із давніх записів 

права, які, навіть якщо вони були доречними, не 

сягали до пори законодавця; із юридичної літера-

тури, яка геть була заповнена переважно тлумачен-

нями давніх прав і кодексів та у всякому разі також 

не належала до часу закону. Мабуть сильніше всьо-

го визначається це у цивільного кодексу для Німе-

цької імперії, джерелом якого стали майже виклю-

чно підручники пандектів, давні німецькі закони 

і записи права та чужі кодифікації. Отак на-

лаштовані наші кодекси закономірно на досить 

більш ранній час, ніж їх власний, і все юридичне 

мистецтво світу не змогло б вилущити із них дійсне 

право їх нинішнього часу власне тому, що вони 

його не містять в собі. Але обшар дії наших кодек-

сів є настільки без міри просторим, правові обста-

вини, з якими вони мали справу, так, що годі й по-

рівняти, багатші, різноманітніші, непостійніші, ніж 

коли б це не було вони спікалися, що уже сама ду-

мка, вичерпати це в одному кодексі, була б потвор-

ністю. Бажати замкнути все геть право якогось часу 

і якогось народу в параграфи кодексу, загалом при-

близно так само розумно, як бажали б помістити 

потік у ставок: що із цього вийде, уже є не живим 

потоком, а мертвою водою, і чимало не потрапить 

взагалі. Якщо позатим приймають до уваги ще, що 

всякий із цих законів необхідним чином був пере-

гнаний живим правом уже в ту мить, коли він був 

готовий, і з кожним днем ще більше переганяється, 

тоді одначе приходиться у всякому разі помітити, 

яке тут відкривається непомірне і одначе ще геть 

дівственне поле для праці сучасному досліднику 

права. 

Хоча певно це все не може бути інакше. Правові 

положення зовсім не мають мети давати повну кар-

тину правового стану. Правові положення укладає 

юрист з увагою на пряму наявну практичну по-

требу, з оглядом на те, що його цікавить із практи-

чних підстав. До предметів, які лежать поза його 

інтересами, мабуть тільки тому, що вони не нале-

жать до компетенції судів, у яких він зайнятий, чи 

тому що його клієнтура з цим немає ніякої справи, 

не буде він прикладати зусилля сформулювати 

правові положення. Тому що це лежало поза зако-

номірного кола впливу римських юристів, знахо-

димо ми в римських джерелах тільки досить бідне 

торгове право, і із цієї підстави заледве скажуть 

нам римляни, а до недавнього часу також і сучас-

ники, що-небудь про трудове право. Навіть Ейке 

фон Репгов (Eyke von Repgow) не обробив міське 

і двірцеве право, бо воно ген-ген лежало від діяль-

ності шефена. 
 

Складність розуміти сучасне 

 за допомогою минулого 
 

З іншого боку, старання зрозуміти за допомогою 

історії та передісторії (етнології) теперішній час 

принципово відсутнє. Що-небудь пояснити означає, 

як гадає Мах [10], незвичну непонятність замінити 

звичною непонятністю. Нинішній час містить, од-

наче, у всякому разі менше незвичних непонятнос-

тей, ніж минула пора. Палеонтолог зрозуміє при-

роду і функції органу викопної тварини тільки, ко-

ли він розуміє природу і функції органу живої тва-

рини; зоолог одначе не навчиться у палеонтолога 

фізіології тварин, яку він має дослідити, він тільки 

буде використовувати палеонтологію, щоб отрима-

ти картину розвитку сучасного світу тварин. Ми 

досягаємо розуміння минулої пори через тепе-

рішній час, а не навпаки. Так буде використовува-

тися також історія права та етнологічне правова 

наука завжди тільки для вчення про розвиток пра-

ва, а не для пізнання існуючого права. 
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Невідоме право сучасності 
 

Із-за такого методологічного напрямку усієї сьо-

годнішньої правової науки в значній частині 

є невідомим нам насправді наш сьогоднішній пра-

вовий стан. Не тільки про віддалені, але про спра-

ви, які відбуваються щоденно на наших очах, не 

знаємо ми часто нічого. Майже кожний день при-

носить нам який-небудь юридичний сюрприз, за 

який ми дякуємо щасливому випадку, особливому 

правовому спору чи статті в щоденних газетах: то 

це шварценберзькі чиншові селяни, то загадкові 

спадкові права забудови в самому центрі Відня, 

в Брігіттенау (Brigit-tenau), то своєрідні спадкові 

орендні відносини в Бергомет (Berhomet) на Буко-

вині. Хто ще раз уважним поглядом слідкує за ходом 

життя, той знає, що йдеться тут не про якісь одиничні 

випадки. Ми шукаємо скрізь навпомацки. Ми знову 

не маємо виправдання, які має історик права, що вла-

сне шматок минулого щез безповоротно.  

Нам лише потрібно відкрити очі та вуха, щоб 

все узнати, що має значення для права нашого часу. 

Так існують в головній частині австрійського циві-

льного кодексу, в якій йдеться про шлюбні контра-

кти, чотири щуплі параграфи, які стосуються згідно 

з маргінальною рубрикою спільності майна. Хто 

завжди мав нагоду, стикатися зі німецько-австрій-

ським селянством, знає, що воно живе майже ви-

ключно в шлюбній спільності майна. Але ця шлю-

бна спільність майна, яка є пануючим самовільним 

майновим станом німецько-австрійського селянс-

тва, немає ніякої справи з тим, про що йдеться 

в австрійському цивільному кодексі, і визначення 

цивільного кодексу не застосовуються тому ніколи, 

бо вони постійно виключаються в як слід злаго-

дженому шлюбному договорі. Яку цінність мала б 

нині правова наука, яка б не усвідомлювало те, що 

спільність майна, про яку говориться в загальному 

цивільному кодексі, коротає тільки паперове існу-

вання; яку цінність мала б правова наука, яка роз-

глядала б свою задачу закінченою на тому, щоб 

витлумачити “намір законодавця”, який знайшов 

вираз в згаданих чотирьох параграфах; яке не тру-

дилося б над на основі легко доступних документів 

відомою спільністю майна, за якою живе майже все 

німецько-австрійське селянство*? 

                                      
* Це міркування запозичено дослівно із моєї розвід-

ки в XXXV томі Щорічника Шмолера (Schmollers 

Jahrbuch). З тих пір як вона там була опублікована, в 

ювілейному збірнику до сторічного свята (австр.) ЗЦК 

з’явилася досконала розвідка державного нотаріуса 

про шлюбну спільність майна в німецьких частинах 

Чи, наприклад, сільськогосподарський договір 

оренди. Незначні визначення, які містять про нього 

сучасні кодекси, зокрема і німецький і австрійський 

цивільний кодекс, запозичені переважно з римсь-

кого права, походять із висушеної землі Італії пері-

оду Римської імперії, з його наскрізь екстенсивним 

латифундним господарством і пригнобленим ста-

ном орендарів. Вони були б сьогодні повністю не-

достатніми. Погляд на життя навчає, що вони зале-

две коли-небудь знаходять застосування: вони мало 

не взагалі позбавлені сили та замінені визначен-

нями орендних договорів, як вони без виключення 

укладаються між орендодавцем і орендатором від-

повідно до ступеня розвитку нашого сільського 

господарства, сучасних суспільних і господарських 

відносин. Різні в залежності від місцевості, від виду 

майна, яке здається в оренду, від положення сторін, 

вони мають, все-таки, в цьому обмеженні типовий, 

такий, що постійно повторяється, зміст.  

Тому напевно ясно, що навіть найстаранніше 

викладення орендного права цивільних кодексів не 

давало б картини фактично вправного в Німеччині 

чи Австрії орендного права; для цього нам потрі-

бно було б викладати типовий зміст орендних до-

говорів, досліджувати з цією метою архіви нотаріа-

льних і адвокатських канцелярій, а також саме на 

місці мали б робитися розслідування.  

Або чи знає юридична література щось про аг-

рарну конституцію Німеччини або Австрії? Ще ні 

разу види використання землі до сих пір юридично 

не формулювалися; і це все-таки тільки маленька 

частина задачі, яку необхідно було б подолати. 

Усяке сільськогосподарське використання землі 

приносить з собою ще зовсім інші відносини, які 

важливі для юристів. Насамперед – сусідські взає-

мини володарів господарств і добра; вони врегу-

льовані почасти традицією, почасти договорами, 

почасти законом: але вся сучасна література що 

найбільше про закон зуміє щось сказати. Потім пе-

редбачає сільське господарство, принаймні наскі-

льки воно переступає карликове виробництво, та-

кож визначену організацію роботи, яка підноситься 

у великому земельному володінні до дуже майсте-

рно зціпленого, страх складного механізму. Тут 

кожному, хто до нього належить, вказаний почасти 

традицією, почасти договором чи законом (поло-

ження про прислугу) розмір його повноважень, 

прав контролю, прав, обов’язків, без знання яких не 

можна цю трудну машину не тільки політекономі-

                                                             
Штайєрмарк (Steiermark), Кернтен (Kärnten) і Країни 

(Krain). 
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чно чи технічно, але також і юридично ні зрозу-

міти, ні охопити. Всі ці правовідношення повто-

рюються в своїй типовій формі всупереч чималим 

відмінностям в деталях у однакових виробництвах 

у всьому краї, часто також по всій Імперії, тому їх 

зовсім не важко дослідити і викласти. 

Чи, наприклад, сімейне право. Що тут насампе-

ред спостерігачу кидається в вічі, так це супереч-

ність між фактичним сімейним порядком і тим, 

якого вимагають кодекси. Чи могла б існувати 

в Європі заледве якась країна, де відношення між 

чоловіком та дружиною, між батьками і дітьми, 

між сім’єю і зовнішнім світом, як воно фактично 

виражається в житті, відповідало б положенням 

припустимого права, де члени сім’ї у тільки, так 

сказати, відповідному сімейному житті най би тіль-

ки спробували один щодо одного доказувати свої 

права, які їм належать за буквою закону. Тому яс-

но, що припустиме право також тут зовсім не дає 

картини того, що відбувається в житті. Ще менше, 

одначе, може наука і вчення обмежуватися пояс-

ненням того, що стоїть в законі, вони мусили б слі-

дувати за цими фактичними утвореннями, які, на-

томість, є різними в кожному суспільному класі 

і кожній місцевості, але в суттєвому є одноманіт-

ними і типовими. Чи втратив закон панування над 

життям чи може ніколи й не володів, чи життя 

у своєму розвитку не брало закон до уваги чи на-

справді закону ніколи не відповідало, може зали-

шитися невирішеним. Також тут виконує наука як 

вчення про право свою задачу дуже погано, якщо 

вона тільки викладає, що приписує закон, а не та-

кож, що дійсно відбувається. 

Краще всього цього досліджено селянське спад-

кове право в Німеччині (Серінг) [15] та в німецько-

австрійських землях, а також і оцінено юридично. 

Для інших станів навпаки усю роботу ще потрібно 

виконати, так само як для ненімецьких народів 

і земель австрійської монархії. Література вдовіль-

няється тим, щоб викладати майже не обмежену 

свободу заповіту цивільного права; чи не повинна 

вона також запитувати, який вжиток із цього ро-

биться в окремих країнах та окремих станах? 
 

Як єдино добре досліджене: торгове право 
 

Єдиним правовим обшаром, чия наука не тільки 

при нагоді, але взагалі виходить із фактично вико-

нуваного, є торгове право. Тут було офіційно при-

йнято в науку це ще й як “торговий звичай” 

і “узанс”. Організація великої сільської оселі та фа-

брики, та навіть банку є ще сьогодні юристу кни-

гою «за сімома печатями», але організацію тор-

гового дома знає він щонайменше в загальних ри-

сах уже із торгового кодексу: він знає становище 

принципала і прокуриста, уповноваженого торго-

вого підприємства і торгового службовця, агента, 

комівояжера, він знає значення торгової фірми, то-

ргових книг і торгової переписки; все це оцінено не 

тільки з господарської, але також з юридичної сто-

рони. І договірне право сучасного торгового права 

не із corpus iuris запозичено та не є справою пиль-

ного роздумування авторів: що говорять торгові 

закони і збірники торгового права про купівлю, ко-

місію, експедицію, правочин страхування, фрахто-

вий, банківський, – виконується здебільшого дій-

сно де-небудь, хоча дійсно може не завжди в тому 

самому обсязі, як ті це встановлюють. Рівно уже як 

слід зорані і збороновані юристами численні інсти-

туції торгівлі, особливо біржі. Що трохи не по всіх 

усюдах можна виконати тяжку роботу, пов’язано 

тут менше ніж де-небудь з недостатнім смислом 

і недостатнім розумінням реальностей справи, ніж 

з трудностями предмета і страх швидкого розвитку. 

Чудова організація виробництва товарів, яка спов-

нюється майже на наших очах в трестах і картелях, 

все сучасні досягнення обороту, численні нові від-

криття приводять кожної миті до нових утворень, які 

також юристу відкривають свіже поле для праці. 
 

Живе право і його джерела пізнання, особливо  

присуди і ділові документи 
 

Це відтак ж и в е право в протилежність до лише 

в суді і органах влади ч и н н о г о (g e l t e n d e n). 

Живе право – це не в правових положеннях уста-

лене право, яке все-таки опановує життям. Джере-

лами його пізнання є, в першу чергу, сучасні доку-

менти, але й безпосереднє спостереження життя, 

торгівлі і підприємництва, звичок і обичаїв, потім 

також всіх союзів як юридично визнаних, так і пра-

вом пропущених і обійдених, а також ще й юриди-

чно не одобрених. 

Самим важливим джерелом для пізнання жи-

вого права в наш час є, без сумніву, сучасні правові 

документи. З поміж документів притягується, пра-

вда, вже сьогодні о д и н в більшому обсязі: присуд. 

Але те відбувається заледве колись в смислі, як це 

тут загадано: його не обсуджують як свідчення жи-

вого права, – а як шматок юридичної літератури, 

що екзаменується не на істину змальованих там 

правових відношень і звідси отримане живе право, 

а на правильність вміщеного там тлумачення зако-

нів і юридичних конструкцій. Уже розуміння фра-

нцузьких аретістів (Arrêtisten) значно глибше, – 

юристів, які своєю задачею вважають написання 

пояснюючих приміток до опублікованих у великих 

зібраннях Dalloz’a, Sirey’я i в Journal du Palais рі-
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шень. Для них присуд є виразом права, не як його 

уявляв собі законодавець, а як воно розвинулося 

в свідомості французьких суддів за сто років чин-

ності (Geltung) французьких кодексів. Вони знахо-

дять там, говорячи словами Mейніал [12, с. 173-

204], який вигадливо змалював в виданні до століт-

тя Code civil цей напрямок: – “розуміння змін пра-

ва, завдяки відхиленням, яким закон піддається 

з боку судової практики; ця загальна мовчазна зго-

да робить судову практику не тільки служницею, 

а й суперницею, і помічницею закону”. 

Під пануванням такого розуміння стояв також я, 

коли я, приблизно чверть століття тому, починав 

випрацьовувати свій твір про мовчазне волевияв-

лення [6]. Я бажав, після того як я проштудіював 

більше ніж 600 томів зібрань засудів німецьких, 

австрійських і французьких судів, дати картину 

того, що зробила судова практика із мовчазного 

волевиявлення.  

Однак скоро прикував мене набагато більше ніж 

судове рішення фактичний процес, який лежав 

в його основі. І так містить моя книга, принаймні 

в значній мірі, змалювання фактичних складів, які 

привели до судового рішення, як ті розігрувалися 

в житті, – і значення мовчазного волевиявлення 

в правовому житті. Соціологічному методові право-

вої науки – котрий я пізніше намагався теоретично 

обґрунтувати – в цій праці я уже фактично сліду-

вав, хоч і несвідомо.  

Потім я примітив, утім, що цей метод все-таки 

не зовсім веде до цілі. Також рішення не дають ні-

якої бездоганної картини правового життя. Тільки 

маленький розріз дійсності доходить до органів 

влади, багато чого виключено принципово або фак-

тично з правового шляху. І при цьому являє пра-

вове відношення, яке знаходиться в спірному стані, 

геть інші, спотворені риси, які спокійному здебі-

льшого зовсім є чужими. Хто бажав би судити про 

наше сімейне чи життя товариств за сімейними чи 

товариськими спорами? Соціологічний метод ви-

магає відтак безумовно, щоб результати, які ви-

йшли у відомчих вердиктів, доповнювалися безпо-

середнім спостереженням життя. 

І як раз на це вказує сучасний діловий документ 

як на основу, яка, принаймні, так само могла б ста-

ти же плідною, як і основа минулих тисячоліть 

і століть. Один погляд на сучасне правове життя 

знаходить його геть переважно опанованим не за-

коном, а діловим документом. Податливе право 

витісняється змістом документів. В шлюбних конт-

рактах, договорах купівлі, оренди, будівельного 

кредиту, іпотечної позики, в заповіті, договорах 

спадкування, статутах союзів і торгових товариств, 

не в параграфах кодексів необхідно шукати живе 

право. Всі ці договори мають поряд із індивідуаль-

ним, лише для одиничного правочину значимим, їх 

типовий, що постійно повторяється зміст. Цей ти-

повий зміст документа є принципово найважливі-

шим в ньому: якби нашим юристам-письменникам 

дали добру пораду, то вони займалися б в першу 

чергу цим так само, як і римляни, які в коментарях 

эдикта і libris iuris civilis написали довгі розбори 

про такі, що постійно повторюються, duplae 

stipulatio і institutio ex re certa. Ми мали б тоді пе-

вно про продавця пива броварень чи про договір 

районування буряка цукрових фабрик чи про про-

даж лікарської практики більше монографій, ніж 

про поняття юридичної особи чи конструкцію за-

ставного права на власну річ. Використовувати су-

часний документ для правова наука і юриспруден-

ції – для юриста, звичайно, зовсім нова задача. Але 

історику, особливо історику права, дослідження 

документів добре знайоме, і воно могло б запропо-

нувати багато чого як юридичному теоретику, так 

і практику принаймні для початку. Історична дип-

ломатика утворила техніку, яка належить в науці до 

найбільш вередливих і самих трудних, і наповне-

ного працею життя на силу вистачить, щоб стати 

володарем всіх її тонкостей. Та у сучасного доку-

мента наявні почасти зовсім інші задачі, ніж у істо-

ричного, і вони в жодному випадку не маловажні. 
 

Соціологічний образ документа 
 

Ми мусимо, насамперед, старатися документ як 

шматок живого права обсуджувати, отримувати 

з його змісту живе право так, як те зробили рим-

ляни в своєму договірному праві і тестаментному 

праві. Титули Дигестів: de contrahenda emptione, de 

actionibus emti venditi, de evictionibus et duplae 

stipulatione, pro socio, de stipulatione servorum та 

право тестамента і заповідального відказу, будучи 

обсуджуваними, можуть служити нам ще скрізь як 

взірець. Це було б справою самої більшої важливо-

сті, щоб сьогоднішня правова наука і юриспруден-

ція накінець одного разу зайнялося не римськими, 

а сьогоднішніми договорами і документами. Су-

часна правова наука повинна б була екзаменувати, 

відтак, найперше документи на їх загальноважли-

вий, типовий, завжди повторюваний зміст, обсу-

джувати його юридично, оцінювати зі всіх боків 

соціально-, господарсько- і законодавчо-політично. 

У такий спосіб ми могли б отримати, як підсу-

мок, і картину того, що у нас в області документа 

відбувається. Хоча в загальному частково співпа-

даючи, все-таки документи один по одному дуже 

різні залежно від місцевостей, класів, станів, на-
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родностей, віросповідань. Тут це, певно, значить, 

засобами дослідження документів виконати задачі 

правової статистики. Без нових методів не вийде 

це як слід, і, вірогідно, не легко буде їх утворити. 

Однак які прекрасні успіхи усміхаються тут 

юристу, тим паче якщо йому вдається виявити 

історичні, господарські чи суспільні передумови 

цих відмінностей. 

І все-таки дуже переоцінюється документ, коли 

надіються із нього геть спроста вичитати живе пра-

во. Зовсім не певно, що документ за своїм усім змі-

стом є носієм і свідоцтвом живого права. Живим 

правом із змісту документа є не те, що, наприклад, 

суди визнають при вирішенні правового спору як 

обов’язкове, а тільки те, якого тримаються сторони 

в житті. Ці ефекти засвідчених документами право-

чинів не можна спроста розпізнати із їх примусо-

вих правових наслідків. Чи зумів би хтось додума-

тися із статутів союзів чи акціонерних товариств, 

що на папері настільки всесильні зібрання членів 

показуються в правдивому світлі здебільшого все 

затверджуючими товариствами, які геть нічого не 

значать? Однак і правоефективний зміст документа 

не дає ніяких надійних відомостей не тільки про 

сторонами не задумані, але також про задумані на-

слідки. Багато чого в документі просто є традицій-

ним: автор списує це зі свого проекту, сторони зо-

всім це не усвідомлюють. Вони не будуть тому те, 

що там стоїть, ні вимагати, ні надавати, і дуже зди-

вуються, взнавши про нього, як тільки документ 

з нагоди правового спору попадає в руки юристу, 

який потім це робить дійсним (geltend) в суді. Інші 

визначення приймаються сторонами в документ 

лише з метою, щоб бути озброєним для самого 

крайнього випадку: само собою розуміється, що 

про це до тих пір не повинно бути ніякої мови, до-

ки правочин розвивається гладко. Інша сторона 

розуміє це дуже добре: вона приймає байдуже су-

ровість договору такого виду, в той час як вона 

з усім твердо торгується, що серйозно загадано. 

Якщо читають договір оренди прусської доменіа-

льної адміністрації чи буковинського греко-схід-

ного релігійного фонду, то дивуються, як загалом 

орендатор може рухатися посеред цієї тісної колю-

чої загороди параграфів. При цьому, все-таки, оре-

ндар тримається дуже добре: всі ці договірні штра-

фи, застереження про терміни, розірвання в корот-

кий строк договору, втрати застави, покриття шко-

ди ніколи не вживаються, доки тільки годі ви-

держати орендаря як-небудь. Хто живе практично, 

той бажає перше мирно з людьми вести справи; для 

нього немає ніякого значення вести процеси, навіть 

якщо він мусив би їх виграти. 

Соціологічний розгляд права муситиме порів-

нювати з життям тому не лише правові положення, 

але також і документ, він буде розрізняти також тут 

між чинним (geltendem) і живим правом. Чинне 

право (розсуджуюча норма) (Gelten-des Recht 

(Entscheidungsnorm) є, правда, усім дійсним (gülti-

ge) змістом документа, бо в процесі у тому-то 

й справа; але живе право він, все-таки, тільки насті-

льки, наскільки його регулярно дотримуються сто-

рони, навіть якщо вони не бажають доводити спра-

ву до процесу. Якщо недобачають цю суттєву різ-

номанітність складових частин договірного до-

кумента, то він дає і про життя до конче недоладну 

і викривлену картину. Але також для правосуддя 

і законодавство така протилежність, само собою 

розуміється, є чималою важливістю. Напевно сум-

нівно, чи повинні вони безумовно приставати на те, 

щоб серйозно сприймати те, чому зовсім не су-

джено стати серйозно сприйнятим. 
 

Дослідження живого права. Віджите право 

і ростки нового права 
 

Документ показує, самозрозуміло, з живого пра-

ва тільки те, що засвідчується в документах. Як не-

обхідно припускати не засвідчене в документах 

живе право, яке, все-таки, є доволі чималим і важ-

ливим? Тут не існує, певно, ніякого іншого засобу, 

ніж відкрити очі, навчатися через уважний розгляд 

життя, розпитувати людей і їх висловлювання за-

писувати. Правда, це дика претензія до юриста, 

якщо від нього вимагають, щоб він намагався б 

вчитися також із власного сприйняття, а не із пара-

графів і зв’язок документів; але це як раз неминуче, 

і тут можна ще заполучити чудову здобич. 

Із тьми-тьменної того, що заслуговує дослі-

дження таким способом, годиться виділити тільки 

дещо незначне. Насамперед, віджите старе право. 

Старе право, яке є народним правом, а не тільки 

правом юристів, продовжує жити далі під тонкою 

поверхнею сучасного законного права, воно оволо-

діває діями і правовою свідомістю народу. Історик 

права може знайти тут не лише багато чого, про що 

його джерела мовчать, але і добути собі живе спо-

глядання дечого, що звичайно припускають – це 

належить давно минулому часу. Від документа го-

диться при цьому відмовлятися; як часто той поля-

гає в скупому погодженні здавна заведеного з ви-

могами нового права – добре відомо: так в селянсь-

кому спадковому праві, в шлюбному майновому 

праві. Однак необхідно, багато більше, ніж до сих 

пір була нагода, згуртувати увагу на все те, що не-

засвідчено в документах живе в народі ще від ста-

рого права, тим більше що воно заледве скоро змо-
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же опиратися напливу сучасного обороту. Бо-

гішичу [2] вдалося навіть в області чиннотсі 

(Geltungs-) австрійського цивільного кодексу від-

крити ще прастару задругу (Sadruga), одну із самих 

первісних організацій людства; в іншому кутку Ав-

стрії, в Східній Галіції, знайшов Дністрянський [5] 

торгове товариство, яке охоплює усю русинську 

народність бойків, в гідній уваги, австрійським за-

конам, само собою розуміється, зовсім чужій фо-

рмі. Я сам міг ще встановити, що серед русинів 

Східної Галіції і Буковини тільки десь пів століття 

тому спорадично існували селянські сімейні това-

риства, сьогодні вони уже, певно, геть щезли. Що 

й у німців Австрії віджиті залишки не відсутні, до-

казав недавно Маучка [11]. Спонуканий мною, за-

писав також віденський письменник, доктор Ко-

блер, дещо для мого семінару про живе право. 

Важливішими, ніж такі відмираючі залишки 

є, певно, для юриста здатні до життя ростки нового 

права. І тут стоїмо ми перед дуже дивним фактом. 

Як тривке досягнення історичної школи розгляда-

ється, загалом, усвідомлення, що право знаходиться 

в вічному розвитку, і годилося б, все-таки, поду-

мати, що це діє (gilt) не тільки для давно минулих 

часів, але і для останнього століття. Але наука 

і вчення роблять дуже своєрідний ужиток із цієї 

шкільної премудрості. Настільки йдеться про дав-

ніх римлян чи німців аж до майже XIV чи XV ст., 

мають, правда, тверезе око для розвитку правових 

установ: сім’ї, персональних стосунків підкорення, 

земельної власності, договору. Про закони, які 

в цей час не грають ніякої великої ролі, заледве йде 

мова при цьому мова. Для пізнішого часу, однак, 

перестає діяти цей вид правової історії майже зо-

всім; і для останніх ста років розчиняється право-

історична наука і вчення повністю в історії законо-

давства. Як немов припускають, що правові уста-

нови розвиваються в цей час тільки завдяки тому, 

що змінюються параграфи кодексів. Що повинно 

це значити? Чи ж припинився розвиток правових 

установ поза законами з XIX ст.? Але й сьогодні 

ще, так само як і в Стародавні часи і в Середньо-

віччя, залежить правова історія не так сильно від 

народжування і відходження сформульованих, 

в слово оправлених правових положень, як від того, 

що нові правові установи виникають і уже наявні 

набувають поступово нового змісту. Жоден право-

вий історик не буде припускати, що засадничі пра-

вові відношення Німеччини десь в XIV ст. мають те 

ж саме лице, як і в XV ст. чи що почасти дуже рі-

шучі зміни наставали б тільки внаслідок незнач-

ного і слабо дошкульного законодавства: чи ж не 

матиме чинність (gelten) це також з XIX ст., часу 

суспільно, господарськи і політично так рухливого, 

як його людство до сих пір, мабуть, ще не пережи-

вало? Це залежить як раз від того, що розуміють 

під розвитком. Сімейне право развинулося, – це 

значить сьогодні те ж саме, як і в Середньовіччя: 

взаємини чоловіка і дружини, батьків з дітьми ма-

ють тепер іншу ознаку; власність на землю – також 

не дивлячись на законами і управлінням затіяне 

земельне полегшення – розвинулась, це повинно 

значити: існує інша земельна конституція, тому що 

закладаються інші види речових і зобов’язальних 

прав стосовно землі, але й тому, що стала іншою 

господарська конституція селянина і крупного зем-

леволодільця; договірне право розвинулося: це 

опирається на те, що виникли нові види договорів 

і також договори традиційного виду укладаються 

з іншим змістом; спадкове право развинулося: це 

говорить насамперед, що поділ спадщини, заповіти 

та інші передачі на випадок смерті звучать нині 

інакше, ніж сто років тому. Супроти всіх цих пере-

воротів щезає майже те, що між тим вдіяло законо-

давство. 
 

Дослідження конкретного порядку 

 сьогоднішнього суспільства 
 

Дослідження живого права є те, відтак, з чого 

соціологія права мусить починати. Вона, вірогідно, 

направлена найперше тільки на конкретне, не на 

загальне. Спостерігати годі взагалі тільки конкре-

тне. Також анатом кладе не тканину людини під 

мікроскоп, а визначену тканину визначеної лю-

дини; також фізіолог досліджує не функції печінки 

ссавців, а функції визначеної печінки визначеного 

ссавця: тільки якщо він упорається з конкретним 

спостереженням, запитує він, чи має воно загальну 

силу (gültig ist), і пробує встановити це знову за до-

помогою ряду конкретних спостережень, для яких 

він мусить знайти особливі методи. Те ж саме діє 

(gilt) для правового дослідника. Він муситиме за-

йматися найперше з конкретними заняттями, від-

ношеннями панування і правовідносинами, догово-

рами, статутами, останньовольовими розпоряджен-

нями, і таким чином досліджуватиме їх на загальну 

значимість (Allgemeingültigkeit). Тому не правда, 

що при дослідженні живого права йдеться лише 

про “звичаєве праве” чи “звичаї обороту”. Навіть 

якщо гадають собі взагалі щось при цих словах, що 

зовсім не кожного разу трапляється, йдеться при 

цьому не про конкретне, а уже про узагальнення. 

Але тільки конкретні заняття, відношення пану-

вання і правовідносини, договори, статути, остан-

ньовольові розпорядження дають правила поведі-

нки, якими керуються люди. І спершу на основі цих 
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правил виникають розсуджуючі норми судів і за-

конні визначення, які до сих пір самі приковували 

увагу юристів. Переважна більшість судових рі-

шень опирається на встановлені судами конкретні 

заняття, відносини володіння, на договори, статути, 

останьовольові розпорядження. Коли ми бажаємо 

зрозуміти (beg-reifen) узагальнення, уніфікації та 

всякі інші знаходження норм суддею і законодав-

цем, тоді мусимо ми спершу пізнати основу, на якій 

вони виникли. Чим більше ми знаємо про римський 

банківський обіг, тим більше яснішає нам receptum 

і litteris contrahere: чи не те ж саме годилося б мати 

значення (gelten) для права нашого часу? Наскільки 

був правим Савінії, коли він міркував, що право – 

а право було також для нього геть переважно пра-

вовим положенням – можна вияснити тільки із іс-

торичного зв’язку; але історичний зв’язок лежить 

не в сивому минулому, а в часі нинішньому, із яко-

го правове положення виростає. 

Але наукове значення живого права починається 

не щойно тоді, коли це становиться вирішальним 

для розсуджуючих норм судів чи для змісту зако-

нів. Воно має свою власну пізнавальну цінність, і та 

полягає в тому, що воно є основою правового по-

рядку людського суспільства. Щоб з ним познайо-

митися, ми мусимо встановити заняття, відношення 

панування і правовідносини, договори, статути, 

останьовольові заяви, геть незалежно від того, чи 

знайшли вони уже вираження в рішенні чи в законі 

або коли-небудь там знаходили б вжиток. Навіть те, 

що містить новий німецький торговий кодекс разом 

з законами про біржі, банки, видавництво, внутрі-

шнє судноплавство та всіма іншими поправками, 

було з прогалинами уже при його виникненні і сьо-

годні значною мірою дуже давно застаріло. Су-

часна торгівля, передусім експортна торгівля, утво-

рила з тих пір уже знову тьму-тьмущу нових форм, 

які так само повинні бути предметом правової на-

уки, як і пойменовані в законі. Про це знаходять 

багато вартісного в так сильно розквітлій торговій 

літературі. Шматок порядку в гірничому праві і в 

судноплавстві став доступним правовій науці через 

гірниче право, морське права і право внутрішнього 

судноплавства, – тай це, правда, відстало в значній 

мірі дуже давно. Фабрика, банк, залізниця, крупне 

землеволодіння, об’єднання робітників, союзи під-

приємців і тисячі інших форм життя так само ма-

ють порядок, і цей порядок має рівно свою правову 

сторону, як і порядок торгового дому, який торго-

вий кодекс єдино докладніше регулює. До цього 

також приєднуються в незліченних формах, в яких 

ці союзи проявляються назовні, – насамперед, до-

говори. Що стосується, наприклад, фабрики, то до-

слідник права муситиме слідувати незліченними, 

всіляко поплутаними шляхами, які ведуть від при-

йняття замовлення аж до передачі готових виробів 

покупцям: становище представника і комівояжера, 

три бюро на кожному фабричному виробництві: 

купецьке, технічне і виробниче бюро, надходження 

замовлень, виготовлення і збереження ескізів, об-

числення власних витрат підприємства, продажної 

ціни, додаткової калькуляції після того, як предмет 

виготовлений, виконання замовлення на основі ес-

кізу, завдання виробничого бюро, майстра і керів-

ника батраків і працівника, маніпуляція в управ-

лінні складом, нарахування заробітку при поштуч-

ній оплаті і при оплаті погодинній, розподілення 

заробітку посеред окремих робітників, значення 

накладної на видачу матеріалів, вхідний контроль. 

Не менше належить до правової сторони порядку 

на фабричному підприємстві ведення книг, інвен-

таризації, контроль на складі, збереження ескізів 

і моделей, прийняття робітників і учнів, розпорядок 

роботи, робітничі комітети. 

Справді уже часто займалися подібними дослі-

дженнями, як вони тут вимагаються, політекономи. 

Через це в жодному разі не стала робота юристів 

зайвою. Юрист і політеконом мають справу всюди 

з тими ж самими суспільними явищами. Власність, 

гроші, вексель, акціонерні товариства, кредит, спа-

дкове право: заледве існує чи один предмет, який 

не належав би до правової науки так само, як і до 

політекономічного вчення. Але, все-таки, це геть 

різні сторони тих самих суспільних явищ, про які 

клопочеться і той і інший: один про їх господар-

ське значення і вагу, інший – про їх правове регу-

лювання і правові наслідки. Скільки б не могли 

навчатися юрист від політеконома і політеконом 

від юриста – питання, з якими ті самі предмети до-

слідження звертаються до їх наук, все-таки, геть 

різні; як раз тому не може також звалюватися ніяка 

частина для обох необхідної праці на о д н о г о. 

Через дослідження живого права не становиться 

зайвим, само собою розуміється, ні історичний, ні 

етнологічний метод: бо суспільні закони розвитку 

можуть дістатися нам тільки через розгляд істори-

чних і передісторичних (етнологічних) фактів. Іс-

торичний і етнологічний метод є, однак, також ко-

нче потрібним, щоб зрозуміти сьогоднішній право-

вий стан. Та ми не навчимося розуміти минуле ні-

коли інакше, ніж через сучасне, але шлях до по-

гляду в найпотаємнішу суть сучасного веде, все-

таки, знову тільки через погляд в минуле: в кож-

ному шматку сучасного вміщено його все минуле, 

і воно є для ока, яке зуміло заглянути в цю глибину, 

ясно розлічимо. Великі засновники історичної 
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школи не відгородилися від цієї істини, і тому хо-

тіли вони зовсім не, як сьогодні геть загально ві-

рять, правову науку, яка є правовою історією, а – 

історичну правову науку. Без сумніву займалися 

вони самі геть переважно навіть не правовою істо-

рією, а тільки правовою стариною, – і надолужили 

історичне правову науку через діалектичну спеку-

ляцію, або, що не набагато краще, через Шелінгову 

філософію: також вони мусили, як люди, віддати 

свою данину часу. Та ціль написали вони великими 

літерами над вхідними воротами, тільки що ніхто 

надпис не зумів прочитати. І це рівно так знаменно, 

як і що згодом із журналу історичної правової на-

уки вийшов журнал правової історії. 
 

Дослідження фактичного правового положення  

необхідне, недокінчена робота 
 

Щоб знати дійсний правовий стан, ми мусимо 

як дослідити, що виконує суспільство само при 

цьому, так і державне право і фактичний вплив 

держави на суспільне право. Ми мусимо знати, які 

трапляються види шлюбу і сім’ї в якійсь країні, які 

види договорів укладаються і який зміст вони в за-

гальному мають, якого виду останньовольові заяви 

зчиняються, як це все повинно оцінюватися за 

в судах і органах влади чинним (geltenden) правом, 

як воно оцінюється і наскільки оцінки та інші рі-

шення фактично діють. Таке дізнання дасть у вся-

кому разі, що – по-мимо того, що законодавства 

різних країн, наприклад, Франції і Румунії, співпа-

дають – все-таки панує дуже різне право, що також 

право в Чехії, в Далмації і в Галіції в жоднім разі не 

є те саме, хоча в суді і органах влади застосову-

ються ті самі кодекси, і що із-за відмінності факти-

чного правового стану, не зважаючи на цивільний 

кодекс, також в окремих частинах Німеччини не 

існує ніяка правова рівність, геть не дивлячись на 

партикулярні відхилення законодавства. 

Напевно буде усяке наше знання в цьому на-

прямку залишатися завжди тільки з прогалинами 

і недостатнім, і без сумніву набагато легше і при-

ємніше, якісь кодекси разом з матеріалами і тлума-

ченнями вивчити, ніж встановлювати на протязі 

довго-довгої і ретельної праці фактичний стан. Та, 

в кінці кінців, це не задача науки, шукати легкі 

і приємні задачі, а – великі і плідні. Все наше знан-

ня є недокінчена робота, і правова наука не буде 

робити із цього ніякого виключення, тим менше, 

чим науковішим буде становитися. 
 

Інші методи соціології права 
 

Ці міркування повністю не дійшли б до с`воєї 

мети, якби хтось бажав би їх так розуміти, що з тут 

наміченими методами якось методологія соціології 

права повинна бути вичерпана. Для нових наукових 

цілей завжди будуть становитися необхідними нові 

методи. Тому годиться зіслатися тільки як доказ 

для необмежених можливостей на дещо. Політична 

географія, так як її заснував Ракель [14] і як її зараз, 

наприклад, у Франції розуміє Брюні [3], є фактично 

соціологією з географічним методом дослідження. 

Уже в п’ятдесяті роки минулого століття виходив 

француз Ле Пле [9] в своїй science sociale скрізь із 

місцевих умов суспільного життя, і його школа за-

пально продовжує в нинішній час розпочату пра-

цю. В своєму труді про забезпечення водою 

(irrigation) в Іспанії, Єгипті і Алжирі, який також 

для юристів, принаймні, так само цікавий, як 

і якийсь труд про правову історію чи етнологію, 

показує Брюні [4], яка кількість правових утворень 

прив’язується скрізь до виду, природи і дебіту зро-

шуючих установок. Якщо араби в африканських 

оазисах знають тільки власність на дерева, не на 

піщані поверхні пустелі, то вичерпно виясняє ос-

нови не етнологія і правова історія, а тільки власти-

вість господарства в пустелі. 

Багато десятиліть тому уже вказав Офнер 

в Відні на безпосередню можливість юридичного 

експерименту для дослідження почуття права [13]. 

Десь рік тому ближче виклав Коблер в Віденських 

Juristischen Blättern [8, с. 301-303, 315-317] думки 

геть самостійно і в ним заснованому вільному юри-

дичному об’єднанні спробував фактично свої сили. 

Досліджуваним особам, які не сміють бути ніякими 

юристами, приводяться дійні чи вигадані правові 

випадки або також цілі судові розбирання, і вони 

повинні зайняти позицію до цього за своїм почут-

тям права. Хто думає тут не про психометрію шко-

ли Фехнера-Вундта (Fechner-Wundt)? Цим дослідам 

протистоять, певно, ті самі сумніви, як і психомет-

рії. Особа, яка піддається дослідові, є в не своєму 

звичному настрої, вона знає також, що її присуд 

справу не вирішує; вигаданий випадок не породжує 

ніяких пристрастей, не хвилює почуття, говорить 

тільки до розсудку. Це помилкові джерела, які пра-

вильний метод мусить вирахувати і відкинути – 

експеримент буде приносити, не дивлячись ні на 

що, вартісне, як раз, якщо не забувають про помил-

кові джерела. 

Метод рівно так безкінечний, як і наука сама.  
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Е. Эрлих 

 

ОСНОВЫ  СОЦІОЛОГИИ  ПРАВА 

ХХ.І.  Исследование  живого  права 

 

В переводе части фундаментальной работы Е. Эрлиха «Основы социологии права» изглагается его 

представления об исследовании права как части социального порядка. Речь идёт в частности, об исследо-

вания права, которое не содержится в правовых положениях. Сложности понимания современного с по-

мощью прошлого. Исследования документов и других формальных свидетельств «живого права» и «но-

вого права». Работа носит методолого-правовой характер. 

 

Е. Ehrlich 

 

THE  FUNDAMENTALS  OF  THE  SOCIOLOGY  OF  LAW 

Chapter  ХХ.І. The  Study  of  the  Living  Law 

 

The translated Chapter of Ehrlich’s “The Fundamentals of the Sociology of Law” presents the scholar’s views 

on studying law as a part of the social order. He contemplates on the research into law not included in legal provi-

sions, the complexity of understanding of the present through the past, examining documents as demonstrations of 

“living law” and “new law”. The work is of legal methodological character.  
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Є.  Ерліх 
 

КАРЛ  МАРКС  ТА  СУСПІЛЬНЕ  ПИТАННЯ 
 

ПРИМІТКА РЕДАКЦІЇ ЖУРНАЛУ  “Arhiva pentru ştiinţa şi reforma socială” (“Архів суспільної науки 

та реформи”), в якому у номері  IV 1 (1922), s. 651-658  була опублікована остання стаття Є. Ерліха:  

 
Євген Ерліх, якій пішов із життя надто передчасно не тільки для свого віку, але й особливо для 

його бадьорості й працьовитості, був професором Чернівецького університету. Тільки перелічення 
кількох праць є свідченням характеру його захоплень: його оригінальними та глибокими поглядами 
цікавився весь світ. Був почесним доктором (doctor honoris causa) Гронінгенського університету. 
Буковинець за походженням, він ще залишався в ряду тих вчених, які надавали європейську славу ви-
щому навчальному закладу, відкритому з іншими цілями перед стіною слов’янського й румунського світу, 
на відстані від німецького дому, але непохитному в імені своєму, як прикордонна культурна позначка. 

Серед інших, він є автором таких праць: Grundlegung der Soziologie des Rechts; Die juristische 
Logik; Die stilischweigende Willenser-klдrung; Beitrдge zur Theorie der Rechtsquellen; Freie 
Rechtsfindung und freie Rechtswissen-schaft; Die Rechtsfдhigkeit. 

В останній час, після свого приїзду до Бухареста, планував створити Академію суспільних наук 
і прочитав у Південно-східно-європейському інституті кілька лекцій про “Живе право”; згодом вони 
були надруковані в журналі “Neamul românesc” (“Румунська нація”). Але багатоплановість його ін-
тересів можна побачити мабуть найвиразніше на сторінках журналу “Arhіva pentru ştiinюa єi 
reforma socialг”, який був відкритий для останніх його праць. Маємо на увазі дослідження “Кінець 
одного великого царства”, яке займає майже том, наповнене новим баченням і мало б вийти одно-
часно на кількох європейських мовах (Рік ІІІ, № 1). По-друге – “Спогадоманія поколінь”, пожвавлене 
духовною полемікою і цінне багатством джерел (Рік ІІІ, № 2-3). У першому є красиве й гідне приз-
нання автора у вірності до своєї нової батьківщини, а в другому його світлий та палкий пацифізм. У 
завершенні, цей посмертний внесок розкриває також і економічні інтереси автора, виражені 
в чіткій діалектичній формі; його ми надрукували, в основному, з метою доповнення таким чином 
постаті великого науковця. 

Тут насправді присутній соціолог, правознавець, філософ, який піклується про вирішення голов-
них питань сучасності. Усією своєю творчістю він увійшов у румунську культуру, яка хоча б мимо-
хідь, якою волею долі була й його діяльність серед нас, не повинна його забувати! Не його вина, що 
він не зміг бути нашим ще більше. Румунський народ привабив його давно своїм буковинським краєм. 
Ще тоді він знав нашу мову, а його колекція румунських килимів була однією з мистецьких багатств 
Чернівців. 

Пішла від нас назавжди та миготлива і вдумлива людина, із гладкою лисою головою і чисто виб-
ритим лицем, сильним носом та великими випуклими окулярами, що постійно дивились на співрозмо-
вника. Більше не риється в бібліотечних колекціях, перевертаючи все з ніг на голову. Більше не хо-
дить за нами по кімнатах із невирішеною проблемою якраз у той момент, коли мав би бути най-
більш засмученим і похмурим. 

Одного дня він мав бути на зустрічі, що була в його інтересах. Славився кантіанською пунктуа-
льністю і в той день запізнювався. Дуже запізнювався. Коли врешті-решт з’явився, його побачили 
дуже подряпаним, він ледве тримався на ногах. Дишло брички вдарило його й він упав на брущатку, 
ледве не попав під колеса. Про цей випадок розповідав, задихаючись. Ледве вийшов з аптеки. Йому 
порадили відпочити і відмовитись на деякий час від клопотання, яке стало причиною зустрічі і не-
щасного випадку. Він – нізащо! Раптом, під час розповіді про цю незначну подію, яка сталася на ву-
лицях Бухареста, повертається, поправляє окуляри і каже без жодних переходів: “Пане колего, 
я завжди думав, що між субстанцією Спінози і Das Ding an sich Канта існує міцна спорідненість”. 
І почалась нескінчена й тонка дискусія про суть вчення двох філософів. 

Таким був Ерліх – людина й мислитель.  
 

Карл Маркс був великим науковцем і пал-

ким політиком-революціонером. Ці дві речі 

погано ладять між собою. Якщо результати 

наукових досліджень не співпадають із палким 

політичним поглядом, або наука, або політика 

мають відповідати, і у Маркса не завжди про-

гравала політика. Можливо зовсім несвідомо 

його наукове мислення гнеться, коли справа до-

ходить до неприємних політичних висновків. 

Навіть створення своєї головної праці, “Ка-

піталу”, має політичне забарвлення. Вона 

складається з трьох томів; третій із двох до-

сить змістовних книжок, що таким чином 

складає, власне кажучи, чотири тома; до них 

приєднуються чотири книжки про теорію до-

даткової вартості, які заміняють відсутній чет-

вертий том. Однак при житті Маркс тим не 

менш надрукував тільки перший том, інші два 
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були надруковані посмертно його другом Фрі-

дріхом Енгельсом. Чотири книжки про теорію 

додаткової вартості, які повинен прочитати 

кожний бажаючий зрозуміти працю Маркса, 

були надруковані його учнем і другом Карлом 

Каутським (Karl Kautsky), по рукопису з дуже 

багатьма недоліками, написаний до появи 

“Капіталу”. Таким чином, протягом двадцяти 

років про вчення Маркса знали тільки з пер-

шого тома, і воно справило таке сильне вра-

ження, що й сьогодні багато з тих, хто щось 

знають про Маркса, знають не більше того, що 

є в цьому першому томі. Але саме перший том 

був написаний Марксом в основному як агіта-

тор. Він об’єднав у ньому все те, що має відгук 

у революційному політичному русі, а чисто 

наукові сторони, які обмежують вчення пер-

шого тому таким чином, що надають йому де-

що інший вигляд, вмістив у другому й тре-

тьому томах, надруковані після двадцяти років 

і мало прочитані й сьогодні, оскільки є важ-

кими, сухими і не дають майже нічого для ре-

волюційної агітації. Цей розділ праці Маркса 

став для людей майже прокляттям. 

Маркс намагається прийти до суспільного 

питання, спираючись на англійських класиків, 

які мало цим займалися. Таким чином, у нього, 

як і у класиків, у центрі знаходиться обмінна 

вартість; із споживчою вартістю він упорався 

на першій сторінці своєї праці. Маркс зверта-

ється до поняття вартості Рікардо (Ricardo). 

Згідно цього, будь-яка вартість є результатом 

труда. Він доклав багато зусиль аби повторити 

ще й ще раз, що всі багатства навколо нас 

є виключно результатом труда. Значить, вар-

тість одиниці товару вимірюється часом, вико-

ристаним робітником для його вироблення; 

звичайно, що це не так просто підрахувати. 

Шматок матерії вміщує і всю працю, що стала 

необхідною для постачання вовни, в т.ч. пра-

цю чабана, який пас овець де-небудь в Ав-

стралії, а також працю на обслуговування ма-

шин, споруди, допоміжні матеріали, викорис-

тані для виробництва матерії. Якщо прядильна 

машина до її повного зношення пряде нитку 

для 100 000 одиниць матерії, а ткацький ста-

нок до його остаточного зупинення тче 10 000 

одиниць матерії, то в кожній одиниці матерії 

входять по 1/100 000 долі праці прядильної ма-

шини та 1/10 000 долі праці ткацького станка. 

Таким самим чином потрібно підрахувати 

працю, що знаходиться в спорудах фабрики, 

освітлювальних та опалювальних приладах, 

для охорони фабрики та іншого устаткування. 

Капіталістичне суспільство, в якому ми жи-

вемо зараз, характеризується тим, що труд 

є відокремлений від капіталу. Капіталісти 

й робітники складають дві групи людей, які 

протистоять одна одній. Однак під капіталом 

Маркс розуміє не суми грошей, а, як і англій-

ські класики, в першу чергу засоби виробниц-

тва: машини, устаткування, сировину, спо-

руди, за допомогою яких або в яких виробля-

ються товари. Це – постійний капітал. До ньо-

го додається змінний капітал, тобто суми гро-

шей у вигляді заробітної плати працівникам. 

Оскільки сам власник капіталу перестає бути 

працівником, для освоєння свого капіталу він 

купує працю на ринку. Таким чином труд пе-

ретворюється на товар і капіталіст платить за 

труд як за будь-який інший товар; не спо-

живчу, а обмінну вартість, тобто не за скільки 

він вироблятиме купленим трудом, а тільки за 

час праці, необхідний для вироблення товару. 

Це – витрати на відтворення труда, необхідні 

для існування робітника. 

Припустимо, що за вісім годин робітник 

може отримати все необхідне для свого життя. 

Якщо капіталіст дозволив би йому працювати 

тільки вісім годин, звичайно, що він не мав би 

ніякого прибутку. Тому капіталіст змушує йо-

го працювати більше – десять, одинадцять чи 

дванадцять годин, але за цей труд він платить 

йому тільки як за обмінну вартість, тобто ні-

коли більше ніж це необхідно для відтворення 

сил, забезпечення життєдіяльності робітника. 

Те, що виробляє робітник понад цього, потра-

пляє в руки капіталіста, складає надвартість, 

його долю. Але в капіталістичному суспільстві 

прибуток від труда зростає постійно; по-

перше, тому що робітник стає більш дис-

циплінованим; по-друге, машини постійно 

удосконалюються й виробляють все більше 

й більше і, врешті-решт, поліпшується органі-

зація труда. Але внаслідок цього зростає тіль-

ки додаткова вартість, доля капіталіста. Робіт-

ник ніколи не може отримати більше ніж необ-

хідно йому самому для свого власного утри-

мання. Таким чином, у той час, як переважна 

більшість народу живе у постійному недоста-

тку, капіталісти поступово багатіють. До того 

ж між капіталістами йде постійна боротьба. 

Більш сильні в результаті конкуренції знищу-

ють більш слабких і у кризових періодах, що 

повторюються час від часу, виживають тільки 
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всемогутні. Капіталісти стають не тільки де-

далі багатшими, а й дедалі малочисельними. 

В кінці кінців, купка дуже багатих людей під-

німеться над іншими людьми, які більше не 

матимуть можливості забезпечити своє існу-

вання. Тоді настане час, коли нестримані на-

родні маси охоплять політичну силу в державі, 

експропріюють експропріаторів, повернуть 

робітникам (соціалізують) засоби праці і зни-

щать додаткову вартість; в результаті цього 

суспільне питання вирішеться і на землі на-

стане тисячолітнє царство. 

Таким є перший том капіталу, дуже голо-

сний з агітаційної точки зору, від нього пішов 

зараз і більшовизм. Однак уважний читач мо-

же задати собі таке запитання: а що будуть 

робити своїми зростаючими багатствами капі-

талісти, адже ім не під силу все з’їсти самим, 

вони їх не закопають і не перевезуть на Марс? 

До цього питання, відповідь на яке зменшило 

би в певній мірі силу першого тому, Маркс 

звертається тільки у другому й третьому то-

мах. Там можна побачити, що із надвартості 

капіталіст в першу чергу повинен витрачати на 

своє утримання й утримання своєї сім’ї, потім 

на продовження виробництва: поліпшувати 

машини й устаткування, утримувати в доброму 

стані споруди, поповнювати запаси сировини. 

Залишки він використовує або для покупки 

предметів розкоші, або для розширення засо-

бів виробництва. Тобто, або розширює існу-

юче підприємство (збільшенням кількості бу-

дівель, забезпеченням новими машинами, збі-

льшенням кількості працюючих), або долуча-

ється до іншого підприємства шляхом купівлі 

акцій та надання кредитів, або тільки здає гроші 

в банк і вже той кредитує інші підприємства. 

З цього випливає факт, підтверджений 

і економічною статистикою, що при нормаль-

ному розвитку політичної економії підприємс-

тва постійно збільшуються. Не має значення, 

що, як стверджує Маркс, росте тільки об’єм 

підприємств, а кількість капіталістів постійно 

скорочується, що, до речі, не відповідає стати-

стиці. При таких обставинах вирішальним 

є збільшення кількості вироблених товарів 

у звичайних відрізках часу, що й показує ста-

тистика. Але збільшення кількості товарів має 

бути комусь на користь. Хто він такий? Адже, 

за Марксом, робітник не може ніколи отри-

мати більш ніж необхідно йому для свого ут-

римання; значить все, що виробляє політична 

економія понад кількості товарів, необхідної 

для утримання, мало б належати виключно ка-

піталісту. До цього висновку Маркс ще не 

дійшов. У своїй головній праці він не аналізує 

це питання, а тільки торкається нього у зв’язку 

з надприбутком. Однак повсякденний досвід 

показує, що товари дешевшають по мірі зрос-

тання їх кількості і що в такій же мірі вони 

стають доступними й бідним верстам на-

селення. Якщо фабрики виробляють в десять 

разів більше черевиків ніж раніше, значить 

в них ходять вдесятеро більше людей, і не мо-

же бути так, що всі вони є капіталістами. Та-

ким чином, і бідні категорії населення мають 

користь від зростаючого розвитку товарного 

виробництва. Однак і це погано погоджується 

з марксистським принципом, згідно якому вся до-

даткова вартість використовується капіталістом. 

Це протиріччя дає тріщину в здавалось би 

залізній лозіці. З цього помітно, що Маркс 

взяв англійську класичну політекономію без 

переосмислення, разом із її однобокістю. Згі-

дно їй, він бачить тільки обмінну вартість. Ви-

робляється хліб чи Mixed Pickles, одяг чи тені-

сні ракетки, предмети живопису чи скриньки – 

з цієї точки зору для політекономії однаково, 

якщо товари мають тільки обмінну вартість, 

і зовсім не має значення за якими товарами 

стоїть в економіці кожна обмінна вартість. 

Але таким чином цілком упускається із виду, 

що товари в економіці відіграють зовсім іншу 

роль, що відповідає їх споживчій вартості. 

У другому томі “Капіталу” – знову ж у дру-

гому, а не в першому, де мало б бути висвіт-

лено це питання, – Маркс робить дуже важ-

ливу відмінність між працівниками, які ство-

рюють предмети розкоші, і тими, які вироб-

ляють товари першої необхідності, і доводить, 

що перші знаходяться на утриманні других, 

але ухиляється від висновків щодо цього. 

Адже якщо Маркс довів би до кінця цю ряту-

вальну думку, він повинен був би перекона-

тись, що всі товари у політекономії мають бу-

ти врешті-решт спрямовані до тих, кому вони 

призначені за принципом споживання: тобто, 

предмети широкого вжитку для більшості насе-

лення, а предмети розкоші для правлячого класу. 

І тут він є не зовсім класичним економіс-

том, або без перебільшень вульгарним еконо-

містом, тому що, за Марксом, вираженням 

прибутку в політекономії є тільки гроші. Капі-

таліст отримує від підприємства певну суму 

грошей, частину цієї суми, наприклад, ¾, 

складає заробітна плата робітників, а ¼ збері-
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гає у вигляді додаткової вартості. Таким чи-

ном заробітна плата може збільшуватись тіль-

ки за рахунок надвартості. Але навіть класики 

знали, що загальна сума заробітної плати 

складається із загальної кількості товарів, що 

є в розпорядженні робітників, і Джон Стюарт 

Мілль (John Stewart Mill) побудував на цьому 

свою відому теорію заробітної плати. 

Якщо кількість хліба на ринку подвоюється 

порівняно з попереднім періодом, то робітник 

може купити у два рази більше хліба без необ-

хідності підвищення заробітної плати хоча б 

на цент; отже, він отримує більшу реальну за-

робітну плату, хоча номінальна заробітна пла-

та в грошовому виразі не змінилась. Навпаки, 

чисте і просте підвищення заробітної плати 

в грошах, якщо кількість товару не змінилась 

чи поменшилась, не впливає на рівень оплати 

праці робітника. Всі ми, на жаль, стали свід-

ками цього після війни: хоча рівень заробітної 

плати зріс у десятки разів, кількість товарів 

відповідно знизилась, а ціни зросли про-

порційно заробітній платі. Як бути в цих умо-

вах з надприбутком, якому Маркс надавав сті-

льки уваги? І в цьому випадку мова йде очеви-

дно не про суми грошей, а про кількість това-

рів. Марксистська надвартість складається 

з чотирьох дуже різних компонентів: 1. особи-

сті, абсолютно необхідні потреби власника; 2. 

потреби власника у предметах розкоші; 3. ма-

шини, устаткування, споруди та сировина, не-

обхідні для продовження виробництва в існу-

ючих об’ємах; 4. машини, устаткування, спо-

руди та сировина, необхідні для розвитку під-

приємства. Між собою пов’язані тільки 2 і 4 

пункти! Чим більше власник витрачає на при-

дбання предметів розкоші для себе, тим менше 

йому залишається на розвиток підприємства. 

Про значення машин, устаткування, знаряддя, 

споруд та сировини для підприємця, тобто про 

пункти 3 і 4 надвартості, вирішує саме спожи-

вча вартість товарів, вироблених за їх допомо-

гою: якщо є товарами широкого вжитку, то 

вони використовуються широкими масами, 

а якщо є предметами розкоші, то ними корис-

туються правлячі класи. Якщо в результати 

великої революції, яку прогнозував Маркс, за-

соби виробництва мають перейти в суспільне 

користування, тобто здійсниться соціалізація, 

це аж ніяк не означає підвищення надвартості. 

Пункти 2 і 4 надвартості залишаються незмін-

ними, тому що громада, як і приватний влас-

ник, також матиме потребу в нормальному 

функціонуванні машин, устаткування та по-

повненні запасів сировини і розширенні ви-

робництва. В такому разі відпадає тільки пункт 

2, який стосується потреби власника в предметах 

розкоші. Якщо він для своїх потреб витрачав 

щорічно 100 000 грошових одиниць, то кожний 

із 1 000 робітників міг би заробити додатково 

100 грошових одиниць. Звичайно, за умови, що 

продуктивність підприємства не зминеться. Але 

якраз у цьому існує дуже великий сумнів. З при-

чин, які ми тут не можемо деталізувати, можна 

стверджувати, що економічні результати будь-

якого колективного підприємства набагато гірші 

приватного, і здається, що жахливі експерименти 

більшовиків підтверджують цей факт. 

Крім цього, стан більшості членів суспільс-

тва залежить не від способу виробництва 

(приватного чи колективного в капіталістич-

них чи соціалізованих підприємствах), а від 

типу продукції: товари для широкого вжитку 

чи предмети розкоші для правлячих класів. 

Усе упирається в просту істину: якщо робітник 

потребує доброго харчування, значить треба 

збільшити виробництво продовольчих продук-

тів; якщо він хоче комфортного проживання, 

значить треба будувати дешеві помешкання; 

якщо йому необхідно добре одягатись, треба 

подбати про збільшення кількості швейно-га-

лантерейних фабрик. Через те, що вугільні 

шахти соціалізуються, робітнику в пічку не 

попаде навіть кілограм вугілля більше. Усе це 

само по собі зрозуміло до тривіальності! Але 

політекономія якраз і є такою нечувано важ-

кою, що вона наука сама по собі зрозуміла. 

Найважче мені було тоді, коли я намагався са-

мо по собі зрозуміле зробити зрозумілим для 

людей. Дитячим питанням буде звідки у робі-

тників візьмуться гроші для оплати зрослих 

потреб у харчуванні, житлі та одязі. Товар, 

який потрапляє на ринок, повинен продава-

тись, або іншими словами ціни повинні бути 

такими, щоб задовольняли покупців, в нашому 

випадку робітників. Ціни, і не слід забувати 

про це, завжди співвідносні доходам клієнтів, 

для яких вони призначені. 

Боротьбу Маркса з надвартістю слід зрозу-

міти в тій мірі, в якій надвартість стає джерелом 

придбання предметів розкоші для правлячого 

класу. Але розкіш не є характерною рисою капі-

талізму. Історичні дослідження про спосіб життя 

показали, що розкіш на найвищому етапі капіта-

лізму, наприкінці дев’ятнадцятого і початку два-

дцятого сторіччя, знищив меншу частку націона-
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льного багатства ніж у Франції, Англії чи Поль-

щі у вісімнадцятому сторіччі, коли майже весь 

надлишок сільського господарства над мізерним 

життям сільського населення був поглинутий 

розкішшю королів та дворянства. Якраз у краї-

нах найбільш розвинутого капіталізму наших 

днів, в Англії та Сполучених Штатах, розкіш за 

останні десятиріччя склав таку незначну частку 

національної економіки, що навіть його повне 

усунення дало б ледве відчутне відхилення наці-

онального прибутку. Інша справа, якщо є бажа-

ним таке усунення розкоші. Частина розкоші 

є, звичайно, марнотратством національного ба-

гатства і воно заслуговує на засудження; однак 

інша частина охоплює мистецтво, науку, суспі-

льне надбання, все те, чим корисне існування. 

Якщо першу частину можна було б відокремити 

без шкоди для іншої, нічого б не сталося, однак 

якраз це є неможливим, тому що обидва вони 

нерозділимі. Це – як із цензурою. Безперечно, 

було б дуже непогано, якби існував орган для 

знищення всіх поганих книг. Однак віковий до-

свід показав, що будь-який подібний орган да-

вить набагато більше на хороші книги ніж на 

погані. І тому всі розумні люди погоджуються 

ліпше жити без цензури, тому що вона прино-

сить набагато більше зла ніж добра.  

Але частина надвартості, яка перетворюється 

на машини, устаткування, побудови та сировину, 

ніяк не використовується негайно. Робітник, 

який виробляє трактор з паровим двигуном, не 

може одночасно зорати свою землю, а робітник, 

який споруджує фабричний корпус, не може 

збудувати житловий будинок; один шматок ву-

гілля не можна використовавути в ковальському 

цеху і для приготування борщу. Таким чином, 

чим більше капіталізується надвартість, тим ме-

нше її можна використати в теперішній час. Але 

те, що капіталізується нині, дасть у майбутньому 

товари для негайного споживання. Сьогоднішня 

заробітна плата, яку видає підприємець робіт-

нику, означає товар, який робітник отримує сьо-

годні на ринку; надвартість, яку має підприємець 

у вигляді машин, устаткування, сировини, спо-

руд, з’явиться завтра на ринку як споживчий то-

вар. Якщо не брати до уваги предмети розкоші, 

протиріччя між величиною заробітної плати 

й надвартістю ніколи не закінчується зіткненням 

між сьогоднішнім і завтрашнім днем; варто бі-

льше жити сьогодні для того, щоб ліпше подбати 

про майбутнє? Правда знаходиться десь посере-

дині. Ми дуже погано дбаємо про майбутнє, як-

що робимо це на шкоду життю, здоров’ю, пра-

цездатності сьогоднішнього покоління. З іншої 

сторони, будь-яка політекономія припинилась би 

дуже швидко, якщо заробітна плата виросла на-

стільки, щоб нічого не залишилось для при-

дбання засобів праці. Ця турбота про майбутнє 

є однаковим завданням як для соціалістичного, 

так і для будь-якого капіталістичного суспільс-

тва: воно повинно виділити таку ж велику частку 

продукту труда, як і сьогодні, для поповнення та 

збільшення засобів праці. 

Карль Каутський (Karl Kautsky) займався ци-

ми проблемами в багатьох працях. На його дум-

ку, перевага соціалістичного суспільства над ни-

нішнім полягає в тому, що воно спроможне від-

мовитись від нерентабельних, дрібних і надто 

застарілих підприємств. Але ця точка зору ін-

шого плану, вона не має нічого спільного з марк-

систською теорією надвартості. Навпаки, якраз 

у результаті закриття нерентабельних підприємств 

і починає зростати надвартість. Більш того, це від-

бувається постійно і в теперішньому суспільстві: 

завданням картелів і трестів є в першу чергу за-

криття всіх нежиттєздатних підприємств. Звичайно, 

можна поставити питання чи не стануть подібні 

регламентуючі заходи, які при капіталістичному 

способі можуть дуже добре застосовуватись і є 

своєчасними, експропріацією; наприклад, картелі 

і трести, які допускають порушення, підпорядку-

вати органам державної влади і поширити цей 

принцип і на галузі виробництва, які ще не увійшли 

в картелі і трести. Але ці питання відносяться до 

суспільного адміністративного права. 

Отже, для суспільного питання не існує ін-

шого вирішення крім такого зростання виробни-

цтва товарів широкого вжитку, яке б задоволь-

нило повністю широкі народні маси. Останні де-

сятиріччя перед війною показали, що такий шлях 

існує. Імпорт зерна, а в останній час і мороже-

ного м’яса із-за океану в Західну Європу та Ні-

меччину збільшився настільки, що всі намагання 

аграріїв заморити голодом народ були безрезу-

льтатними. Політика щодо забезпечення житлом 

у великих містах та значних індустріальних цен-

трах усунула найбільшу кризу житла. Проми-

словість функціонувала з такою ефективністю, 

що всі могли собі дозволити не тільки одяг і то-

вари першої необхідності, а навіть скромну роз-

кіш. Тим самим суспільне питання в Західній та 

Центральній Європі знизило свою гостроту. Пів-

століття не було чути про революції чи про яки-

хось великих повстань. Зворушення анархістів 

щезли повністю, чисельні виступи робітничого 

руху отримували дедалі мирний характер, їх 
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тривалість скорочувалась і вони закінчувались як 

правило легким примиренням. Це була велика та 

прекрасна епоха і було щастям жити в ній. Якщо 

вона продовжилась би ще двадцять чи тридцять 

років, ми б не мали в Європі суспільного питання.  

Звичайно, що з тих пір все змінилось тривож-

ним чином. Серія жахливих революцій потрясли 

найважливіші європейські країни і навіть в тих, 

яких ця доля обминула, існує вибухонебезпечна 

атмосфера, робітничий рух не згасає і часто за-

кінчується важкими сутичками, яких не легко 

заспокоїти. Всюди зростає кількість посягань на 

життя та власність, яких важко відрізнити від 

колишніх анархістських атентатів, хоча частина 

з них інспірована партіями, що подають себе як 

консервативні. Страшне спустошення Європи 

війною тривалістю в чотири з половиною років 

принесло за собою суцільну відсутність продук-

тів харчування, житлову кризу та підвищення цін 

на промислові товари. Було б зовсім марно пере-

бороти ці феномени суспільно-політичними за-

ходами, якими до війни вирішувались проблеми 

робітничих верств населення. Методи підви-

щення оплати праці, мінімальної заробітної пла-

ти, захист робітників, промислові інспекції, ви-

плати по старості, на випадок хвороби та не-

щасних випадків – всі ці заходи були успішними 

завдяки тому, що суспільство було достатньо 

багатим щоб витримати ці досить великі ви-

трати. Сьогодні, коли національні економіки по-

вністю виснажені, вони можуть поглибити ще 

більше кризову ситуацію. Нам може допомогти 

тільки сконцентроване виробництво благ: заохо-

чення сільського господарства, яке дає продукти 

харчування, підтримка житлобудування, розви-

ток промисловості. З ними повинно йти поруч 

усунення будь-якого марнотратства благ: 

1. Обмеження особистої розкоші; цього без-

перечно дуже важко досягти; 

2. Скасування всіх непотрібних бюджетних 

витрат держави, насамперед на армію;  

3. Боротьба з розкішшю бідних. Як би пара-

доксально це не виглядало, але існує й така, вона 

називається непомірне зловживання алкоголем. 

Якщо йти цим шляхом, можна дійти через пів-

століття там, де ми були у 1914 році. Усе інше, 

в тому числі соціалізації, є економічною алхімією. 

 

Переклад з румунської І. Ж. Торончука 
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КАРЛ  МАРКС  И  СОЦИАЛЬНЫЙ  ВОПРОС  
 

В статье раскрываются основные противоречия экономической теории Маркса, который исполь-

зовал английскую классическую политэкономию без ее переосмысления вместе с ее односторонно-

стью будучи великим ученым и пламенным политико-револлюционером у Маркса в соотношении 

с научным мышлением не всегда проигрывала политика. 

 

E. Ehrlich 

 

KARL  MARX  AND  SOCIAL  PROBLEM 

 

The article reveals the basic contradictictions of economy theory of Marx who used the English political 

economy without its reconsideration altogether with its unilaterality. Being a great scientist and   ardent po-

litical revolutionary, in Marx’s theory politics always took the upper hand over his scientific thinking. 
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DER  PLURALISMUS  DES  RECHTS  IM  ZEITALTER   

DER GLOBASIERUNG.  ZUM  RECHTSBEGRIFF   

IN  DER RECHTSSOZIOLOGIE 

 

I. Fragestellung 

 

Während die Rechtsdogmatik das Recht in seiner 

normativen Geltung damit begründen können muss, 

dass die Normsetzung verfassungsrechtlich von der 

richtigen Instanz im richtigen Verfahren erfolgt ist, 

muss die Rechtssoziologie als Erfahrungswissenschaft 

vom Recht angeben können, woran man das Recht in 

Abgrenzung von den anderen sozialen Normen wie 

Brauch, Sitte oder Moral empirisch erkennen kann. Zu 

diesem Zwecke sind drei Wege vorgeschlagen wor-

den, nämlich  

1. die Feststellung von Normen, die im Zusam-men-

leben der Gruppe für verbindlich gehalten werden und 

an denen sich aus diesem Grunde die Normadressaten 

bei ihrem Verhalten orientieren (Rechtsbewusstsein = 

ideale Verhaltensmuster),  

2. die Feststellung von Verhaltensmustern, nach de-

nen das Gruppenleben tatsächlich abläuft (rechts-rele-

vantes Sozialleben = reale Verhaltensmuster = leben-

des Recht i.S. von Eugen Ehrlich), und  

3. die Feststellung von Verhaltensmustern, nach de-

nen der Rechtstab in bestimmten sozialen Situationen 

reagiert (Handeln der Rechtsstabs). 

Die Rechtssoziologie hat sich mehrheitlich für den 

dritten Weg entschieden: lebendes Recht im heutigen 

Sinne sind diejenige Normen, die mit Hilfe des Rechts-

stabes, d.h. in der Rechtspraxis, durchgesetzt werden 

können (real rule). Jedoch stellt sich heute die Frage, 

ob diese Anknüpfung des Rechtsbegriffs am Rechts-

stab heute noch zeitgemäss sein kann angesichts des 

dramatischen Souveränitätsverlustes, den die Rechts-

stäbe aller Nationalstaaten in Folge des weltweiten 

                                      
 Siehe Karl N. Llewellyn/E. Adamson Hoebel, The 

Cheyenne Way. Conflict and Case Law in Primitive Juris-

prudence, Oklahoma 1941, S. 20 ff. 
 Derjenige Menschenstab, der sich speziell mit der 

Aufstellung, Anwendung und Durchsetzung von Rechts-

normen beschäftigt, vgl. Max Weber, Wirtschaft und 

Gesellschaft, 5. A. 1976, S. 17.  

Trends und zuweilen sogar des Zwanges zur Globali-

sierung erlitten haben. Denn Globalisierung bewirkt die 

Einengung der Möglichkeiten eigenständiger national-

staatlicher Rechtsetzung. Dies führt in der Gegenwart 

zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Befür-

wortern und Gegnern der Globalisierung. 

Der Souveränitätsverlust durch Globalisierung wurde 

deutlich durch 

– die sprunghaft zunehmende transnationale wirt-

schaftliche Verflechtung, die mit dem Zusammenbruch 

des Ostblocks und damit dem Ende des Kalten Krieges 

nunmehr weltweit einsetzte, ferner 

– die weltumspannende neue Medientechnik, die 

uns den Weg in die Informationsgesellschaft der Zu-

kunft aufzwingt (man kann es sich auch als “Technik-

allergiker” nicht mehr leisten, nicht “online” zu sein), 

besonders aber 

– durch den massiven Ausbau des Völkerver-trags-

rechts, das den freien Kapitalverkehr in allen Bereichen 

und damit die Herrschaft eines fragwürdigen Turboka-

pitalismus sichert, wie die Tätigkeit der WTO, der WI-

PO, der Weltbank und des Weltwährungsfonds, und für 

unsere Breitengerade besonders eindrücklich 

– durch das Recht der Europäischen Gemein-

schaften. Nach Art. 23 Abs. 1 S. 1 n.F. des deutschen 

Grundgesetzes ist Deutschland verpflichtet, an der 

Verwirklichung des vereinten Europas mitzuwirken. 

So lesen wir in der Maastricht-Entscheidung des 

deutschen Bundesverfassungsgerichts, dass nach der 

Einschätzung von Fachleuten 80% des deutschen Wirt-

schaftsrechts, das ja die Eckdaten unseres Soziallebens 

setzt, und 50% aller deutschen Gesetze heute durch 

EU-Recht determiniert seien****. Diese Entwicklung hat 

viele deutsche Juristen alarmiert, die nunmehr das sog. 

                                      
 So ist es innerhalb kürzester Zeit dazu gekommen, 

dass die traditionalen grossen schweizer Firmen wie Nes-

tlé, Bally, ABB, Sulzer usw. nicht mehr in schweizer 

Händen sind. 
**** BVerfGE 89, 155, 172 f. = JZ 1993, 1100 (dort 

nicht mit abgedruckt). Dazu Rabe, NJW 1993, 1-5 (1). 
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Subsidiaritätsprinzip zum Zentrum des Europarechts 

emporstilisieren*. Es stellt sich hier aber die Frage, ob 

es ein Recht gibt, welches in seiner Geltungsquelle (im 

Gegensatz zur Inhaltsquelle) vom Staat unabhängig, 

nur gestützt auf globale, soziale Zwänge entsteht und 

besteht. Gibt es ein staatsunabhängiges Recht? Ist z.B., 

wie dies unter Hinweis auf die Globalisierung behaup-

tet wurde, die Einschränkung des schweizerischen Ban-

kgeheimnisses betreffend “nachrichtenlose Vermögen” 

von Nazi-Opfern, wie wir dies erlebt haben, durch 

transnational organisierten Druck des Auslands auf 

die schweizerischen Banken die Durchsetzung von 

“Recht”? 
 

II. Innerstaatlicher Pluralismus des Rechts? 
 

Hierzu lässt sich vorab feststellen, dass die An-

knüpfung des Rechtsbegriffs am Handeln des Rech-

tsstabs nicht notwendig bedeutet, dass damit Staat und 

Recht identisch sind. Nicht nur der Staat, sondern auch 

andere soziale Verbände besitzen Organisationen, die 

sich speziell mit der Anwendung und Durchsetzung 

von Normen befassen, z.B. die Kirche, die Wehrmacht, 

die Beamtenschaft, die Universitäten, kurz: alle Grup-

pierungen, die ein besonderes “Disziplinarrecht” ha-

ben, ferner bestimmte Vereine, Parteien, Wirtschafts-

verbände usw. Alle diese Gruppen können ihren eige-

nen Organisationsapparat haben, der über die Einhal-

tung ihrer spezifischen Gruppenordnung wacht. Sie alle 

könnten dann im soziologischen Sinne ihre eigene 

Rechtsordnung haben. 

Selbstverständlich hat sich die staatliche Recht-

sordnung als Ordnung der Gesamtgesellschaft vorbe-

halten, die “Rechtsordnungen” der gesellschaftlichen 

Untergruppierungen zu überwachen und zu korrigieren. 

Sobald die betreffenden Verbände jedoch ihre selbstge-

schaffene Verbandsordnung ohne Rücksicht auf den 

Staat, d.h. mit Hilfe eines eigenen Menschenstabes 

durchsetzen können, besteht zwischen ihren Verbands-

ordnungen und der staatlichen Verbandsordnung kein 

wesensmässiger Unterschied, mag der Staat auch eine 

Art Oberaufsicht führen und die Kompetenz-Kompe-

tenz (Souveränität) für seine Rechtsordnung beanspru-

chen, indem er keine übergeordnete Kontrollinstanz 

                                      
* Siehe D. Merten (Hg.): Die Subsidiarität Europas, 

1993; A. Bleckmann: Die Wahrung der “nationalen Identi-

tät” im Unions-Vertrag, JZ 1997, 265 ff; Kl. Kinkel: Sub-

sidiaritätsprinzip in der Europäischen Union, FS Klaus 

Stern, 1997, 1287 ff; K. W. Nörr/Th. Oppermann (Hg.): 

Subsidiarität. Ideal und Wirklichkeit, 1997; W.Böttcher/ J. 

Krawczynski, Europas Zukunft: Subsidiari-tät, 2000. 

Grundlegend auch Thomas Würtenberger: Subsidiarität 

als verfassungsrechtliches Auslegungsprin-zip, in Rechts-

theorie Beiheft 20, 2002, S. 199-212. 

duldet. Aus soziologischer Sicht gibt es daher in der 

Sicht mancher Autoren, besonders unter den Anthro-

pologen, innerhalb des jeweiligen Staatsgebietes einen 

Pluralismus der Rechtsordnungen und damit einen vom 

Staat unabhängigen, spezifisch so-ziologischen Rechts-

begriff**. Aber auch Juristen haben einen Pluralismus 

der Rechtsordnungen innerhalb des Staates vertreten. 
  

1. Gierke, Ehrlich, Llewellyn 
 

“Stammvater” der rechtswissenschaftlichen Be-

schäftigung mit dem Phänomen eines Rechtsplu-ralis-

mus war einer der bedeutendsten deutschen Rechtswis-

senschaftler, der Germanist Otto von Gierke (1841-

1921)***. Ausgehend vom Rechtsdenken des Mittelal-

ters und im Gegensatz zum individualistischen Rechts-

denken seiner Zeit (des Liberalismus) beschäftigte er 

sich mit dem Recht der Körperschaften, die er in 

Abweichung vom heutigen engeren Begriffsver-

ständnis “Genossenschaften” nannte****. Genossen-

schaften waren für ihn Untergruppen der Gesell-

schaft, die einen vom Willen ihrer Mitglieder ver-

schiedenen Gruppenwillen entwickeln und damit 

zu realen Verbandspersönlichkeiten werden*****. 

Genossenschaften entwickeln jeweils ihre eigene 

Rechtsordnung als System von Regeln, “die jedem An-

gehörigen der Genossenschaft seine Stellung, seine 

Über- und Unterordnung in der Gemeinschaft und sei-

ne Aufgaben anweisen”******. 

Eugen Ehrlich (1862-1922) schuf in Erweiterung 

dieses Genossenschaftsrechts seinen Begriff des leben-

den Rechts, der – über das alles umfassende, gesamt-

gesellschaftliche “staatliche” Recht hinausgehend – 

auch die Ordnung der jeweiligen Untergruppierungen 

zum Gegenstand hatte, deren Handlungsnormen für die 

Verbandsmitglieder durch die Entscheidungsnormen 

des Juristenrechts sowie die Entscheidungs- und Ver-

waltungsnormen des staatlichen Rechts zwar beein-

flusst sind, die aber die innere Ordnung des einzelnen 

                                      
** So z.B. Leopold Pospisil: Anthropologie des Rechts, 

1982, S. 137-172; Masaj Chiba: Legal Pluralism, Tokio 

1989; Manfred O. Hinz: “Folk Law”: Recht von unten, FS 

P. Schneider, 1990, S. 122-142. 
*** Dies heben spätere Autoren stets hervor, so Eugen 

Ehrlich (Grundlegung der Soziologie des Rechts, 4. A. 

1989, S. 146 f.), Ernst Fraenkel (Der Pluralismus als 

Strukturelement der freiheitlich-rechtstaatlichen Demokra-

tie, Verhandlungen des 45. Deutschen Juristentages Bd. II 

B, 1964, S. 5-29, 23) und Leopold Pospisil (N. 6, S. 143). 
**** Siehe Gierke, Das deutsche Genossenschaf-tsrecht, 

4 Bde. 1868-1881, Nachdruck 1954. 
***** Gierke: Das Wesen der menschlichen Verbände, 

1902 (Neudruck 1965). 
****** Ehrlich (N. 7), S. 32. 
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Verbandes und damit nicht staatliches Recht, sondern 

gesellschaftliches Recht darstellen*. Ehrlich verlegte 

also, Gierke folgend, den Rechtsbegriff in die Ver-

bandsordnung. Seine viel diskutierte Anerkennungs-

theorie, die verschiedene Gefühlstöne unterscheiden 

wollte, welche die Abweichung von den Normen der 

Gruppe hervorruft, ist jedoch nicht in der Lage, rechtli-

che und ausserrechtliche Handlungsnormen einer 

Gruppe zu unterscheiden**. Auch hielt er, bei seiner 

Verlegung des Rechts in die Handlungsordnung der 

Gruppe, an einem Rechtsmonismus in dem Sinne fest, 

dass er sein “lebendes Recht” in den Handlungsnormen 

auf einer durch die Entscheidungs- und Verwaltungs-

normen für den Rechtsstab beeinflussten Stufe sah, als 

Ergebnis einer Vereinigung von dem in den Verbänden 

durch Gewohnheit entstehenden gesellschaftlichen 

Recht, von dem in den Rechtsstäben geschaffenen Ju-

ristenrecht und dem in der Organisation der Gesamtge-

sellschaft geschaffenen staatlichen Recht***.  

Nun können und werden aber häufig Handlung-

snormen (Ehrlichs Normen erster Ordnung, gerichtet 

an die Gruppenmitglieder) und Entscheidungssowie Ver-

waltungsnormen (Ehrlichs Normen zweiter Ordnung, 

gerichtet an den Rechtsstab) inhaltlich auseinander-

fallen. Das Handeln des Rechtsstabes, das durch die 

Normen zweiter Ordnung programmiert wird, müsste 

dann, wenn es sich gegenüber dem realen Verhalten in 

den Verbänden nicht durchsetzen kann, unrechtmässig 

werden; denn es ist terminologisch unmöglich, bei ein-

heitlichem Rechtsbegriff (“lebendes Recht”) zweierlei 

“rechtmässiges Verhalten” anzuerkennen****. Das be-

deutet zwar nicht notwendig, wie Kelsens reine Rechts-

lehre meinte, dass dem Rechtssoziologen der normative 

rechtsdogmatische Rechtsbegriff vorgegeben sei*****. 

Hat nämlich die Rechtssoziologie vom staatlichen 

Rechtsstab verschiedene, eigenständige Zwangsappara-

te der gesellschaftlichen Untergruppen festgestellt, die 

speziell mit der Aufstellung, Anwendung und Durch-

setzung ihrer Gruppenordnung befasst sind, dann stellt 

sich die Frage, ob dann die Gruppe eine eigenständige 

Rechtsordnung hat.  

Schon Ehrlich hatte unter Gericht nicht nur das 

staatliche Gericht verstanden, sondern jede gesel-

                                      
* Näher dazu M. Rehbinder: Die Begründung der 

Rechtssoziologie durch Eugen Ehrlich, 2. A. 1986, S. 72-

74, 122-126). 
** Rehbinder ebd. S. 122 ff. 
*** Ehrlich (N. 7), S. 173; vgl. auch Rehbinder (N. 11), 

S. 74. 
**** Rehbinder (N. 11), S. 124. 
***** H. Kelsen, Eine Grundlegung der Rechtsso-

ziologie, Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik 

39 (1915), S. 839-876, 875 f. 

lschaftliche Einrichtung, die die Aufgabe hat, als Un-

beteiligte durch ihre Meinungsäusserung über den 

Streitstand Frieden zu stiften******. Auch bei Max We-

ber hiess es: “Wir wollen vielmehr überall da von 

'Rechtsordnung' sprechen, wo die Anwendung irgend-

welcher, physischer oder psychischer, Zwangsmittel in 

Aussicht steht, die von einem Zwangsapparat, d.h. von 

einer oder mehreren Personen ausgeübt wird, welche 

sich zu diesem Behuf für den Fall des Eintritts des be-

treffenden Tatbestands bereithalten, wo also eine spezi-

fische Art der Vergesellschaftung zum Zweck des 

'Rechtszwanges' existiert”*******. Es war aber erst K. N. 

Llewellyn (1893-1962), der mit seiner klassischen Stu-

die über die Cheyenne-Indianer, die er in Zusammen-

arbeit mit dem Anthropologen E. Adamson Hoebel im 

Jahre 1941 publizierte, der Vorstellung eines vom 

Recht der Gesamtgesellschaft unabhängigen Rechts in 

den gesellschaftlichen Untergruppen und damit einer 

Vielzahl von Rechtssystemen zum Durchbruch ver-

half********. Wenn nicht die Gesellschaft als Ganzes, 

sondern wenn die einzelnen Untergruppen ins Blick-

feld treten, heisst es dort, “dann können bei diesen 

kleineren Einheiten gänzlich und fundamental ver-

schiedene Rechtssysteme gefunden werden und von 

der Ebene der Gesamtgesellschaft herrührende Verall-

gemeinerungen hinsichtlich dessen, was in 'der' Familie 

oder in 'diesem Verbandstypus' vorliegt, haben ihre 

Risiken. Das totale Bild des Rechtsstoffes schliesst in 

jeder Gesellschaft neben dem wichtigen Rechtsstoff 

des Ganzen auch den unteroder beigeordneten Rechts-

stoff der kleineren Handlungseinheiten ein!”********. 

Dieser Blick auf die kleineren Handlungseinheiten 

führt jedoch nicht notwendig zu einem pluralistischen 

Rechtsbegriff. Denn auch wenn man dem Zwangsappa-

rat der Untergruppen den gleichen Charakter zuspricht 

wie dem Rechtsstab der Gesamtgesellschaft, so hat 

man sich gleichwohl mehrheitlich********** terminolo-

gisch dahin entschieden, die Bezeichnung “Recht” für 

ein Mittel der sozialen Kontrolle der Gesamtgesell-

schaft zu reservieren, und zwar deshalb, um nicht z.B. 

den durch Gangster ausgeübten Zwang für rechtmässig 

erklären zu müssen. Dahinter steckt nicht notwendig, 

wie Pospisil********** meint, ein moralisches Werturteil, 

das die Untersuchung von Verbrecherbanden aus der 

                                      
****** Ehrlich (N. 7 ), S. 111 f. 
******* M. Weber (N. 2), S. 185. 
******** So auch Pospisil (N. 6), S. 145. 
******** Llewellyn/Hoebel (N. 1), S. 28. 
********** Dazu gehörte auch Hoebel in seinen späteren 

Schriften, siehe E. A. Hoebel, The Law of Primitive Man, 

1954, S. 27. 
********** N. 6, S. 155. 
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Untersuchung des Rechts ausklammern möchte. Ist das 

organisierte Verbrechen doch eine wichtige Ursache 

für die Unwirksamkeit des “staatlichen” Rechts und als 

solche Gegenstand rechtswissenschaftlicher (krimino-

logischer) Untersuchungen. Aber die Organisations-     

und Verhaltensregeln gesellschaftlicher Untergruppie-

rungen, sollten sie nicht (und wenn auch nur kraft einer 

Verweisungsnorm) Bestandteil des gesamtgesell-

schaftlichen Rechts sein, dürfen trotz ihres Charakters 

als Recht im sozialwissenschaftlichen Sinne nicht als 

Recht bezeichnet werden, will man Missverständnisse 

ausschliessen*. Müsste man doch bei einem staatlichen 

Richter, dessen Spruch sich gegen die Mafia richtet, 

von Rechtsbeugung sprechen. Daher geht der Rechts-

begriff heute von einem Rechtsmonopol des Staates 

und einer Souveränität der Rechtsordnung aus. Es ist 

also Erkenntnisquelle (Inhaltsquelle) und Qualifikati-

onsquelle des Rechts zu unterscheiden**. 
 

2. Gierke, Laski, Fraenkel 
 

Die Vorstellung eines Rechtspluralismus bei Gierke 

führte jedoch nicht nur in der Rechtssoziologie und 

Rechtsanthropologie, sondern auch in der Staatswis-

senschaft (Politologie) zu weiterführenden theoreti-

schen Überlegungen. Dort bezeichnet sich die wohl 

herrschende Richtung in der heutigen Demokratietheo-

rie als Neo-Pluralismus. Als um die Wende vom 19. 

zum 20. Jahrhundert in England Fragen der Kirchen-

autonomie und des modernen Gewerkschafts- und Ta-

rifwesens von der Rechtsprechung nur unzureichend 

bewältigt wurden, wurde man auf Otto von Gierke 

aufmerksam***. Während zunächst trotz Anerkennung 

einer Gruppenautonomie, für die erstmals das Wort 

Pluralismus verwendet wurde, Souveränitätsrechte des 

Staates nicht in Frage gestellt wurden, zog im Jahre 

1916 Harold J. Laski (1893-1950) in einem Artikel 

über die Persönlichkeit der Verbände aus Gierkes The-

orie der realen Verbandspersönlichkeit die Folgerung, 

dass die Gruppenautonomie unbeschränkt und der Staat 

daher nicht mehr souverän sei****. Treten in einem plu-

                                      
* So besonders klar B. Z. Tamanaha, The Folly of the 

'Social Scientific' Concept of Legal Pluralism, Journal of 

Law & Society 20 (1993), 192-217. 
** So besonders klar B. Z. Tamanaha, The Folly of the 

'Social Scientific' Concept of Legal Pluralism, Journal of 

Law & Society 20 (1993), 192-217. 
*** Siehe die Übersetzung: Gierke, Political Theories of 

the Middle Ages, Introduction by Frederic William Mait-

land, 1900; ferner E. Barker, The Discredited State, Polit-

ical Quarterly II (1915); J. N. Figges, Churches in the 

Modern State, 1913. 
**** The Personality of Associations, Harvard Law Re-

view 29 (1915-1916), 404-426. 

ralistic state die Normen der verschiedenen Träger von 

Hoheitsgewalt miteinander in Konflikt, bleibe es dem 

Gewissen des Einzelnen überlassen, welchen Normen 

er folgen wolle*****. 

Um sich von diesem Pluralismus der Souveränitä-

ten abzusetzen, der weithin abgelehnt****** wurde, hat 

Ernst Fraenkel (1898-1970) die von ihm begründete 

Demokratietheorie Neo-Pluralismus genannt*******, 

womit er deutlich ein Zeichen gegen den Totalitaris-

mus setzen wollte, der mit der Negation des Pluralis-

mus gerechtfertigt worden war. Fraenkels Neo-Plura-

lismus “wendet sich nicht gegen den Souveränitäts-, 

sondern gegen den Totalitätsanspruch des Staa-

tes”********. Er “beruht auf der Vorstellung, dass die Ent-

scheidung (darüber), was jeweils als das bonum com-

mune anzusehen sei, in einer Demokratie nur autonom 

und in dem notwendigerweise heterogenen Staat einer 

zugleich freien und differenzierten Gesellschaft ledig-

lich unter aktiver Mitwirkung der autonomen Gruppen 

zustande kommen kann”*********. Für das Recht bedeutet 

das die tolerante Begrenzung auf ein Minimum allge-

mein akzeptierter regulativer Ideen und die Verla-

gerung seines Schwerpunktes auf die rechtsstaatliche 

Absicherung des dialektischen Prozesses, in dem das 

Gemeinwohl aus den divergierenden Gruppenin-teres-

sen nach den Spielregeln eines fair play ermittelt 

wird**********. Der Rechtspluralismus der Politologen 

lautet also heute: Entstehung und Vollzug des Rechts 

durch einen hierarchisch gegliederten und funktionen-

geteilten staatlichen Rechtsstab**********. Zweck dieser 

Ausdifferenzierung durch Gewaltenteilung ist die 

Vermeidung von “Totalität” des Staates.  
 

3. Ergebnis 
 

Wir können damit als Ergebnis festhalten, dass beim 

innerstaatlichen Recht ein pluralistischer Rechtsbegriff 

                                      
***** Laski, Studies in the Problem of Sovereignty, 1917; 

ders., Authority in the Modern State, 1919; ders., The 

Foundations of Sovereignty, 1921. 
****** Siehe Carl Schmitt, Der Hüter der Verfassung, 

1931, 2. Abschnitt mit einem Plädoyer für den totalen 

Staat als Negation des einheitszerstörenden Pluralismus. 

Auch Laski hat seine Auffassung später widerrufen, und 

zwar in dem Aufsatz: Morris Cohen’s Approach to Legal 

Philosophy, University of Chicago Law Review 15, 1947-

1948, 575-587. 
******* Fraenkel (N. 7), S. 13 ff. 
******** Ebd. S. 27. 
********* Ebd. S. 28. 
********** Ebd. S. 8. Ausführlicher dazu der Fraenkel-

Schüler W. Steffani, Pluralistische Demokratie, 1980. 
********** Siehe näher D. Nicholls, Three Varieties of Plu-

ra-lism, 1974. 
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abzulehnen ist, soweit es die Geltungsquelle oder Qua-

lifikationsquelle des Rechts betrifft. Als Recht wird aus 

terminologischen Gründen auch in der Rechtssoziolo-

gie auf den souveränen Staat abgestellt. Nur der staatli-

che Rechtsstab ist der Anknüpfungspunkt für die Fest-

stellung des lebenden Rechts, auch wenn die Zwangs-

stäbe der gesellschaftlichen Untergruppierungen funk-

tionsmässig vergleichbar sind. Hingegen kann von ei-

nem Rechtspluralismus im Hinblick auf die Herkunfts-

quelle oder Inhaltsquelle des staatlichen Rechts gespro-

chen werden, da in freiheitlichen Staaten nach der Leh-

re von der Gewaltenteilung eine Verteilung der rechtli-

chen Kompetenzen auf unterschiedliche Instanzen der 

Sicherung gegen totalitäre Machtausübung und damit 

der Freiheit der Staatsbürger dient. In diesem Ver-

ständnis ist Rechtspluralismus aber nur ein politisches 

Ideal und kein Kriterium des Rechts, keine Vor-

aussetzung seiner Geltung; denn auch totalitäre Staaten 

haben eine (wenn auch vielleicht ungerechte) Rechts-

ordnung.  
 

III. Transnationaler Pluralismus des Rechts? 
 

Legt es nun aber der Souveränitätsverlust des Sta-

ates – so war unsere Ausgangsfrage – nahe, etwas an 

dieser Sicht (die man als rechtsbegrifflichen Etatismus 

bezeichnen kann) zu ändern, an der Verbindung von 

Recht und Staat durch die Anknüpfung des Rechts an 

eine monopolistisch organisierte Zentralmacht*? Mit 

dieser Frage hat sich unter einem Teilaspekt das deut-

sche BVerfG in seiner bereits erwähnten Maastricht-

Entscheidung befasst, als es überprüfte, ob die Integra-

tion der Bundesrepublik in die EU nicht die Souverä-

nität in einer Weise beeinträchtige, die verfassungs-

rechtlich nicht legitimiert ist. Dazu wird ausgeführt, 

Souveränität bedeute Allzuständigkeit und Letztve-

rantwortlich-keit eines Staatsverbandes wie die Bun-

desrepublik. Europarecht gelte in der Bundesrepublik 

nicht kraft eigenen Rechts der Gemeinschaften; denn 

diesen fehle die Kompetenz-Kompetenz**. Die Zustän-

digkeit der EU zur Setzung von Gemeinschaftsrecht 

ergäbe sich lediglich durch Übertragung einzelner Ho-

heitsrechte seitens der Bundesrepublik auf die Gemein-

schaft. Eine Übertragung von Hoheitsrechten auf zwi-

schenstaatliche Einrichtungen sei im Grundgesetz aus-

drücklich vorgesehen und dort an das Erfordernis eines 

Gesetzes geknüpft, wodurch die politische Verantwor-

tung bei der nationalen Repräsentativkörperschaft ver-

bleibe***. “Geltung und Anwendung von Europarecht in 

                                      
* Th. Geiger, Vorstudien zu einer Soziologie des Rechts, 

4. A. 1987, S. 93. 
** BVerfG JZ 1993, 1107. 
*** Ebd. 1103. 

Deutschland hängen von dem Rechtanwendungsbefehl 

des Zustimmungsgesetzes ab. Deut-schland wahrt da-

mit die Qualität eines souveränen Staates aus eigenem 

Recht i.S. des Art. 2 Ziff. 1 der Satzung der Vereinten 

Nationen”****. 

Allerdings wäre das blosse Abstellen auf das Zus-

timmungsgesetz nicht ausreichend; denn es stellt sich ja 

betreffend Souveränität die Frage, ob bei realistischer 

Betrachtung die Mitgliedstaaten der EU angesichts ih-

rer Übertragung von Hoheitsrechten auf die EU, deren 

Rat Mehrheitsentscheide treffen kann und deren Zent-

ralbank unabhängig entscheidet, ihre umfassende Ver-

antwortung noch erfüllen können. Daher heisst es in 

der Entscheidung des BVerfG weiter: “Jedes der 

Staatsvölker ist Ausgangspunkt für eine auf es selbst 

bezogene Staatsgewalt. Die Staaten bedürfen hinrei-

chend bedeutsamer eigener Aufgabenfelder, auf denen 

sich das jewei-lige Staatsvolk in einem von ihm legiti-

mierten und gesteuerten Prozess politischer Willensbil-

dung entfalten und artikulieren kann, um so dem, was 

es – relativ homogen – geistig, sozial und politisch ver-

bindet, rechtlichen Ausdruck zu geben. Aus allem 

folgt, dass dem Deutschen Bundestag Aufgaben und 

Befugnisse von substanziellem Gewicht verbleiben 

müssen”*****. Die Souveränität darf also durch die an 

sich zulässige Übertragung von Hoheitsrechten nicht 

ausgehöhlt werden, weil das Demokratieprinzip nach 

Art. 20 I, II, 97 III GG unantastbar ist. Andernfalls ver-

liert der Nationalstaat seine Eigenschaft als Träger der 

Rechtsordnung.  

Das BVerfG untersucht in seinem Maastricht-Ents-

cheid ersichtlich nur die Geltungsquelle des Rechts und 

nicht die Inhaltsquelle. Denn dass das Europarecht in-

haltlich in Brüssel gemacht wird und dass sich dort 

nicht immer die Deutschen mit ihren Vorstellungen 

durchsetzen, ist offensichtlich. Hinsichtlich der Gel-

tung des Rechts in Deutschland stellt es klar, dass hier 

aufgrund des Erfordernisses eines Zustimmungsgeset-

zes nur eine einzige Rechtsordnung gilt, dass somit 

kein Pluralismus des deutschen und des Europarechts, 

also nicht zwei Rechtssysteme nebeneinander beste-

hen. Sollte das Europarecht inhaltlich überborden, was 

das Subsidiaritätsprinzip in Art. 3 b II EGV verhindert, 

würde Deutschland seine Souveränität verlieren und in 

der Gemeinschaft aufgehen. Auch dann aber würde 

wieder nur eine einzige Rechtsordnung, nämlich die 

der EU, gelten. Hingegen lässt sich sehr wohl im po-

lito-logischen Sinne von Pluralismus der deutschen 

Rechtsordnung sprechen. Denn in der Politologie heisst 

“Pluralismus” nur die Ausdifferenzierung des Rechts-

                                      
**** Ebd. 1105. 
***** Ebd. 1104. 
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stabes durch eine “demokratische” Kompetenzaufsplit-

terung zwecks Vermeidung von totalitärer Herrschaft. 

Hier geht es nicht um den Pluralismus mehrerer 

Rechtsordnungen, sondern um den Pluralismus der ei-

nen Rechtsordnung aufgrund von Gewaltenteilung. Die 

Ergänzung des deutschen Rechts durch Europarecht 

verstärkt diesen (demokratischen) Pluralismus der 

deutschen Rechtsordnung im Wege der Übertragung 

von Hoheitsbefugnissen auf Instanzen der EU. Und für 

den eingangs erwähnten Fall einer Aufhebung des 

schweizerischen Bankgeheimnisses durch konzertierten 

internationalen Druck interessierter Kreise auf die 

schweizerischen Banken und das schweizerische Volk 

heisst das: Solange der schweizerische Gesetzgeber 

sein hei-misches Recht nicht geändert hat, wird hier 

kein Recht durchgesetzt, sondern Macht ausgeübt. 

Macht ist ja nicht immer “böse”*. Aber von Souverä-

nität der Schweiz konnte in diesem Falle nur noch rein 

formal die Rede sein, nach dem alten Grundsatz: co-

actus tamen voluit**, hingegen nicht in einem substan-

tiellen Sinne.  

Anders ist es nur bei einer Kollision zwischen natio-

nalem Recht und allgemeinem Völkerrecht. Denn völ-

kerrechtswidrigem nationalen Recht eines Mitglied-

staates der UNO fehlt die Rechtsqualität. Von einem 

Pluralismus zweier Rechtsordnungen kann dann nicht 

die Rede sein. In neuerer Zeit stellt sich hier die Frage, 

ob bei völkerrechtswidrigen innerstaatlichen Zuständen 

die Souveränität des Staates nicht mehr zu achten, viel-

leicht sogar eine Pflicht zum Eingriff in die Souve-

ränität dieses Staates gegeben sei (Jugoslawien, Irak). 

Doch das ist eine ganz andere Frage als die nach dem 

Rechtspluralismus, und sie führt in “ein weites 

Feld”***. 

 

М. Ребиндэр 

 

ПЛЮРАЛИЗМ  ПРАВА  В  ВЕК ГЛОБАЛИЗАЦИИ.   

К  ПОНЯТИЮ  ПРАВА  В  СОЦИОЛОГИИ  ПРАВА  

 

Социология права избрала путь исследования особенностей живого права. Особое внимание обращает-

ся на внутренний плюрализм права, когда недопустимым есть плюрализм понятий права в внутреннем 

праве суверенного государства. Только государственная сфера – это точка соприкосновения и существо-

вания живого права. О плюрализме понятий права может говорить только как о политическом идеа-

ле, но не как о критерии права. 

Транснациональный плюрализм права характерен тем, что суверенитет не может раскрываться пу-

тем передачи суверенных прав, потому что в противном случае национальное государство потеряет 

свое качество носителя правопорядка.  

М. Rehbinder 

 

THE  PLURALISM  OF  LAW  IN  THE  AGE  OF  GLOBALISATION. 

ON  THE  ISSUE  OF  THE  CONCEPT  OF  LAW  IN  THE  SOCIOLOGY  OF  LAW  

 

The sociology of law chose the way of studying the features of the living law. Special attention is paid to 

the inner pluralism of law where the pluralism of law as a part of the internal state law is deemed unac-

ceptable.  Only the state sphere is considered as a crossing point and living place of the living law. One can 

talk about the pluralism of law only in terms of political ideal but not as of a criterion of law.  

The transnational pluralism of law is characterized by that the sovereignty may not be exercised by the 

transfer of sovereign rights because in the opposite case a national state will lose its quality of the carrier of 

the legal order. 

___________________________ 
* Hier irrte Jacob Burckhardt in seinen Weltgeschi-

chtlichen Betrachtungen, 1905, S. 97. 
** Dig. 4, 2, 21 § 5 Mitte (Paulus). 
*** So Theodor Fontanes zum Sprichwort gewordener 

Ausspruch in seinem Roman “Der Stechlin” (Das ist ein 

weites Feld, Luise). 
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ФІЛОСОФІЯ  ПРАВА  ТА  СОЦІОЛОГІЯ  ПРАВА: 

ПРОБЛЕМА  СПІВВІДНОШЕННЯ 
 

Дослідження співвідношення філософії права 

і соціології права сьогодні має важливе теоретичне 

і прикладне значення, оскільки диференціація нау-

кового знання сприяє розвитку нових напрямків 

наукових досліджень та впровадженню їх результа-

тів у практику. На думку автора, цю проблему до-

поможе вирішити з’ясування історії становлення 

цих двох наук. 

Досить гостро з самого початку розвитку со-

ціологічного напрямку у правовій науці постала 

проблема співвідношення загальної соціології та 

соціології права. Ідею про те, що правова наука 

складає частину соціології, західноєвропейські 

вчені традиційно приписують Є. Ерліху – одному 

із засновників течії “вільного права”. Утім, ця ідея 

сформульована російським ученим С. А. Муром-

цевим у праці “Що таке догма права” ще у 1884 р. 

Муромцев у своїх висновках спирався на вплив, 

що справила на правознавство англо-французька 

соціологія. Зокрема, він стверджував, що закони 

правознавства, як і закони соціології, є законами 

статики й динаміки [12, с. 40].  

Тобто певний час (кінець ХІХ ст. – початок ХХ 

століття) юридична соціологія розглядалась як га-

лузь загальної соціології поряд із соціологію релі-

гії, економічною соціологією, соціологією вихо-

вання тощо. Визначення власного предмета соціо-

логії права відбулось тільки після розмежування 

юридичного соціального від неюридичного соціа-

льного та віднайдення строгих критеріїв для визна-

чення “юридичного”. 

На цьому етапі розвитку соціологічної науки ве-

лике значення відіграли праці таких учених, як 

О. Конт, Г. Спенсер, К. Маркс, Е. Дюркгейм, 

М. Вебер, Г.  Зіммель, Т. Парсонс, ідеї яких лягли 

в основу соціологічно – правових концепцій Є. Ер-

ліха, Г. Гурвича, О. Жені, П. Сорокіна, С. Муром-

цева, М. Капустіна, В. Сергеєвича, М. Коркунова, 

Ю. Гамбарова, М. Гредескула, Л. Петражицького, 

Є. Спекторського, Б. Кістяківського, С. Дністрян-

ського, у дослідженнях яких право розглядається як 

особливе явище соціальної дійсності, яке знаходить 

вираз у юридичному досвіді та нормативних фактах. 

Вважається, що як самостійний напрямок науки, 

вітчизняна соціологія права оформилась у процесі 

критики С. Муромцевим догматичного напрямку 

юриспруденції. Вчений запропонував розглядати 

право насамперед як соціальне явище. На його думку, 

“право складає групу явищ суспільного життя. Наука ж 

повинна визначити відносини, в яких перебувають пра-

вові явища між собою і явища інших груп до умов 

і факторів суспільного розвитку” [12, с. 44].  

С. Муромцев одним з перших сформулював два 

характерних для соціологічного напрямку прин-

ципи, на підставі яких він доводив ненауковість 

догматичного підходу до права, оскільки вивчення 

права з самого себе не може привести до відкриття 

законів, зумовлених його виникненням і розвитком. 

Намагаючись зруйнувати нормативний підхід до 

розуміння права, вчений стверджував, що під пра-

вом замість сукупності юридичних норм розумі-

ється сукупність юридичних відносин. Він також 

висунув вимогу про вільну судову правотворчість 

стосовно встановлених норм права [12, с. 51].  

У 30-ті роки минулого століття відомий теоре-

тик соціології права Г. Гурвич поділив соціологію 

права на дві сфери. Перша – систематична соціоло-

гія права, що вивчає функціональні зв’язки між су-

спільною реальністю й сферами права. Це мікросо-

ціологія права, яка кінець кінцем зв’язує з різнома-

нітними формами спільнот довільно поєднані типи 

сфер права, такі як суспільне право й індивідуальне 

право. Правова типологія різних груп вивчає та на-

магається впровадити у “мікрофізику” правової дій-

сності, з одного боку – окремі угруповання, з іншого 

– суспільство в цілому, займається приписами права, 

спрямованими на окремі групи, всеохоплююче роз-

глядає системи права. Друга – генетична соціологія, 

яка розглядає приховані в типах правових систем 

основні соціальні тенденції й фактори, що визнача-

ють дію правових норм [17, р. 48-49].  

З цього часу можна вважати, що соціологія 

права сформувалась як самостійна юридична на-

ука, яка займається теоретичним й емпіричним 

вивченням права в його соціальному вимірі та 

у його співвідношенні з іншими соціальними яви-

щами та процесами. 

Завдяки соціології права правові дослідження 

перестають розглядатись як чисто юридичні і набу-

вають соціально-правового характеру, застосову-
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ючи як загальнонаукові, так і методи окремих наук, 

що надає можливість правознавству вирішувати як 

теоретичні, так і прикладні завдання. 

В наш час дискусія про місце соціології права 

у системі суспільних наук триває, на жаль, часто не 

враховуючи аргументи, висловлені попередниками, 

в тому числі і згаданими вище. Сьогодні розв’я-

зання цього питання, цілком очевидно, неможливе 

без дослідження співвідношення загальної соціоло-

гії, загальної теорії права та філософії права.  

Загальна соціологія допомагає загальній теорії 

права враховувати й помічати явища й процеси за-

гальносоціального характеру, які не охоплюються 

рамками однієї галузі наукових знань, що значно 

розширює сьогодні проблематику загальної теорії 

права. Зокрема, до таких проблем можна віднести 

конкретні прояви життя суспільства у правовій 

сфері. Саме тому, на думку Д. Керімова, соціологія 

права, як і філософія права, є одним з напрямків 

загальної теорії права, який, ґрунтуючись на емпі-

ричному рівні пізнання, піднімається до раціональ-

ного осмислення правової дійсності [6, с. 86-87].  

Зокрема, Д. Керімов доводить, що соціологія 

права і філософія права розділяються між собою по 

лінії онтологічного й гносеологічного вивчення. 

Тобто філософія права є гносеологією права, а со-

ціологія права – онтологією права. Автор далі стве-

рджує, що не може бути онтології без гносеології 

або навпаки. І саме тому і соціологія, і філософія 

держави і права складають єдиний предмет науки 

загальної теорії держави і права [5, с. 14]. Але, як 

погоджується і сам Д. Керімов, сьогодні з розвит-

ком філософії й соціології права вбачається доціль-

ним і виправданим розмежування єдиного пред-

мета загальної теорії держави і права. Належить 

погодитись, що таке розмежування дає можливість 

подальшого розвитку самої загальної теорії дер-

жави і права через становлення і розвиток нового 

напрямку соціології права, що в майбутньому дасть 

можливість загальній теорії держави і права робити 

висновки й узагальнення на більш високому тео-

ретичному рівні і з більшим ступенем наукової 

об’єктивності й достовірності.  

Протилежний погляд обстоює В. Варчук, який 

вважає, що соціологія права не торкається сутності 

права, його онтологічної глибини. Вона є галуззю 

соціології, тому що за своєю природою стоїть бли-

жче до соціології ніж до правознавства. Він пропо-

нує включити до соціології права всі соціальні 

явища, в яких присутній правовий елемент, навіть 

якщо цей елемент не виражений у чистому вигляді, 

а переплітається з іншими [2, с. 1-3, 105, 108]. Та-

кий погляд досить спірний, оскільки, як зазнача-

лось, соціологія права поєднує як онтологічне, так 

і гносеологічне.  

Філософія права хоч і розглядає право як форму 

соціального буття і вивчає його сутність, та все ж 

вона не торкається функціонування права в суспі-

льстві у соціальному аспекті. Науковими ж напря-

мками соціології права можна визначити: соціальну 

зумовленість права, соціальну природу та соціальні 

функції права, умови та механізм соціальної дії 

права, здійснення права, ефективність законодав-

ства та правозастосування [8, с.25; 9, с. 20-21].  

Е. Тадевосян вважає, що соціологія права вини-

кла і розвивається на перетині соціології і право-

знавства, у зв’язку з чим вона виступає як міждис-

циплінарна галузь наукового знання. Критикуючи 

думку Д. Керімова, що філософія права – це гносе-

ологія права, а соціологія права – це онтологія пра-

ва, вчений підкреслює, що обидві ці науки роблять 

свій внесок і в онтологію, і в гносеологію права. 

Соціологічне знання про право, його дію і розвиток 

складає фундамент вивчення як політичної сутності 

права, так і власне юридичних аспектів права 

у правознавстві. Тому, на його думку, соціологія 

права є галуззю соціології і за своїм предметом і за 

методом [16, с. 47, 52].  

Зокрема, соціологію права Е. Тадевосян відно-

сить до соціологічних теорій середнього рівня 

(тобто спеціальних і галузевих) порівняно з мак-

росоціологією, яка вивчає загальні закономірності 

соціуму, і мікросоціологією, що вивчає соціальні 

явища й процеси [15, с. 222].  

Така позиція автора досить спірна і, на нашу 

думку, випливає з догматичного підходу автора до 

розуміння права, яке вчений визначає як систему 

загальнообов’язкових соціальних норм, установле-

них або санкціонованих державою, які регулюють 

дії, поведінку, відносини між людьми, групами, 

державними і громадськими органами, організаці-

ями й установами [15, с. 183]. Зокрема, ще на поча-

тку століття відомий юрист Є. Спекторський підкре-

слював, що завдання правознавства далеко не вичер-

пуються догматичною юриспруденцією. І якщо уя-

вити, що вони навіть нею вичерпуються, то й у та-

кому випадку той матеріал, яким вона займається, 

являє великий соціологічний інтерес. Адже часто 

норми законів є не довільними приписами, штучно 

нав’язаними життю залежно від волі законодавця, 

хоча б і урозріз із реальними умовами й запитами, а 

є більш чи менш точним описом суспільного життя 

в тих формах, в яких воно природно склалось. При-

кладом може послужити кодекс Наполеона, який є 

продуктом великої французької революції. Цей 

штучний закон, на думку вченого, наближається до 
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природного соціального закону, тобто до абстракт-

ного відображення того, що відбувається, повторю-

ється й спостерігається в реальному суспільному 

житті протягом тривалого проміжку часу [14, с. 30-

31].  

Визначаючи соціологію права наукою про зага-

льні та специфічні соціальні закономірності і меха-

нізми взаємодії права і суспільства як соціальної 

системи, Е. Тадевосян доводить, що правознавство 

досліджує право ніби із середини, тоді як соціоло-

гія права вивчає його ззовні. Якщо правознавство 

виявляє насамперед якості і закономірності розви-

тку самого права, то соціологія права має своїм 

об’єктом не соціум і права, взяті окремо, а взає-

мозв’язок і взаємодію соціального й правового, то-

чніше соціально-неправового і соціально-право-

вого. Тобто соціологія права вивчає соціальне 

в праві, правове як специфічний прояв соціаль-

ного, правове у поєднанні із соціально-непра-во-

вим [16, с. 40, 50].  

На противагу С. Алексєєву, який обстоює по-

гляд, що загальна теорія права включає філософію 

права, соціологію права і спеціально-юридичну 

теорію права як сфери, напрямки й суму юридич-

них знань, Е. Тадевосян доводить, що соціологія 

права, як і філософія та політологія права, не 

є юридичними науками, хоча і повинні включатися 

в загальну теорію права як різні теоретичні ракурси 

і рівні вивчення права [16, с. 52].  

З таким поглядом також важко погодитись, 

оскільки всі ці три науки вивчають різні аспекти 

такого соціального явища, як право та різні сторони 

його впливу на суспільство. Зокрема, такий відрив 

цих наук від інших юридичних наук досить неви-

правданий, оскільки сфера правового життя суспі-

льства – це, насамперед, соціальні зв’язки ідеологі-

чного й політичного характеру, які складаються під 

впливом права між людьми з приводу певних мате-

ріальних і нематеріальних цінностей, що визна-

ються певним суспільством. Такі соціальні зв’язки 

отримали назву правовідносин, і, як загальнові-

домо, кардинально відрізняються від інших соціа-

льних відносин за своїми ознаками. Правові відно-

сини, які виникають в результаті регламентування 

фактичних суспільних відносин не можуть існувати 

відірвано від норм права. Сьогодні також не викли-

кає заперечень визнання правовідносин формою 

здійснення права. Тому невизнання соціології, фі-

лософії та політології права юридичними науками 

призведе, на нашу думку, до обмеження предмета 

юридичної науки, її евристичної, аксіологічної та 

прогностичної функцій. 

С. Савчук дотримується погляду, що юридична 

соціологія, філософія права, порівняльне право-

знавство та юридична психологія історично та ме-

тодологічно виникли із загальної теорії права, 

в рамках якої вони тривалий час розвивались як 

наукові напрямки дослідження, кожен з яких акце-

нтував увагу на специфічних аспектах та методах 

пізнання права [6, с. 88].  

Дослідник вважає, що з’ясуванню питання спів-

відношення філософії права і соціології права до-

помагає концептуальна відмінність між філософсь-

кою наукою і філософією права як юридичною на-

укою. Зокрема, головною відмінністю між філосо-

фією і філософією права є не та чи інша сукупність 

проблем, які досліджуються, а сутність їх осмис-

лення і тлумачення з позицій відповідного пред-

мета, з погляду його концептуальних підходів 

і конкретизації у загальному контексті філософсь-

кої та правової думки [13, с. 141-142].  

Юридична соціологія і філософія права, як за-

значає С. Савчук, перебувають не в опозиції одна 

до одної, а у взаємодії і взаємозумовленості. Вони 

взаємодоповнюють, але не взаємно заміняють одна 

одну. Кожна з них, незважаючи на спільність 

об’єкта, має свій предмет, який не дублюється ін-

шими науками [13, с. 142-143, 148].  

Певний період соціологія права вважалась час-

тиною філософії права. Зокрема, Ж. Карбон’є вва-

жає, що соціологія права, логіка права і правова 

психологія з часом вирізнились з філософії права, 

яка зберегла за собою лише те, що можна назвати 

поширенням моралі і особливо метафізики на право, 

а саме умоглядні конструкції про права і обов’язки 

особи, сутність справедливості, природне право. 

Юридична соціологія перестала бути частиною фі-

лософії права і виокремилась у самостійну науку, 

коли звернулась до соціологічних методів (спосте-

реження, експеримент, емпіричні методи), тоді як 

філософія права вдовольняється роздумами про 

людину і суспільство на основі особистого досвіду 

дослідника [4, с. 38-39].  

К. Жоль, зокрема, зазначає, що коли йдеться про 

філософію права та її історію, роль соціології права 

особливо зростає по тій причині, що право – це ва-

жливий інструмент управління людьми зовсім різ-

них суспільних груп. Відповідно для плідного ви-

вчення історії філософії права необхідне викорис-

тання соціологічних знань. Незважаючи на те, що 

часом важко провести вододіл між філософією права 

і соціологією права, важливо вибрати відповідні на-

укові пріоритети для того, щоб не підмінити один 

предмет дослідження іншим, оскільки, наголошує 

вчений, будь-яка предметна галузь, що вивчається, 
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потребує використання певних пізнавальних інстру-

ментів у тому порядку, котрий відповідає її істотним 

структурним властивостям [3, с. 39].  

 Розбіжності між філософією права і соціоло-

гією права, які, безсумнівно, існують, на думку ав-

тора статті, дає можливість більш глибоко зрозу-

міти концепція “правової реальності” сучасного 

українського вченого С. Максимова. Цей дослідник 

справедливо зазначає, що філософія права є ком-

плексною, суміжною дисципліною, яка знахо-

диться на стику філософії та юриспруденції. Ця 

обставина вимагає з’ясування місця і ролі філософії 

права у системі філософії та правознавства, яке 

можна здійснити, на його думку, двома шляхами. 

Перший – ідучи від філософії до права, тобто по-

ширюючи ту чи іншу світоглядну, філософську 

концепцію на право або правові явища. Другий – 

ідучи від вирішення практичних завдань через нау-

кове пізнання права до його філософського осмис-

лення. Ці два шляхи формування філософії права 

зумовили і два різних підходи до розуміння її ста-

тусу в системі суспільних наук. Перший розглядає 

філософію права як галузь загальної філософії 

і визначає її місце в ряду особливих частин загаль-

ної філософії, таких як філософія моралі, філософія 

мови, філософія політики і т. ін. Інший підхід від-

носить філософію права до галузей юридичної на-

уки. З цього погляду вона є “фундаментом” для 

створення позитивного права і науки про позитивне 

право, тобто наукою, яка роз’яснює значення прин-

ципів права і сенсу правових норм [11, с. 18-19].  

Автор вважає, що основним завданням філосо-

фії права є обґрунтування права, його ідеї (сенсу). 

Питання “що є право (який його сенс)?” – основне, 

оскільки від відповіді на нього залежить розв’я-

зання всіх найважливіших правових проблем, 

у тому числі й у сфері правотворчості і правозасто-

сування. Це питання філософське, оскільки спів-

відносить право з людським буттям [11, с. 27].  

Соціологія ж права займається юридичним 

і емпіричним вивченням права у його соціальному 

виразі, проявами й виразами його в контексті соці-

альних зв’язків, в його співвідношенні з іншими 

соціальними явищами й процесами [10, с. 88].  

Тому саме співвідношення права з людським 

буттям стало однією з основним проблем як філо-

софії, так і соціології права. Як зазначає С. Макси-

мов, проблема правової реальності була однією 

з основних проблем філософії права початку ХХ 

століття, над розв’язанням якої працювали саме 

представники соціологічного напрямку в юриспру-

денції: Л. Петражицький, Є. Спекторський, Б. Кіс-

тяківський. Зокрема, вчений розрізняє правову реа-

льність як об’єктивно існуючий світ права, даний 

суб’єкту у практиці (досвіді) і картину правової 

реальності як модель правової реальності, що є за-

собом пізнання і конструювання світу права. Під 

правовою реальністю у широкому сенсі він розуміє 

всю сукупність правових феноменів: правових 

норм, інститутів, наявних правовідносин, правових 

концепцій, явищ правового менталітету та т.ін. 

У вузькому сенсі – маються на увазі тільки базисні 

правові реалії, відносно яких усі інші правові фе-

номени є похідними, і тоді під правовою реальні-

стю в різних напрямках і наукових школах прийн-

ято розуміти або правові норми (нормативізм), або 

правовідносини (соціологічний напрямок), або пра-

вові емоції (психологічний напрямок). Виходячи 

з наведеного, вчений робить висновок, що загальна 

картина правової реальності залежить від того, що 

приймається в якості базисного феномена. Реаль-

ність же права встановлюється не в якості факту, 

а в силу його значимості для людини [11, с. 147-149].  

Якщо використати концептуальну парадигму 

С. Максимова, то можна зробити висновки, що фі-

лософія права і соціологія права вивчають різні сто-

рони правової реальності, і кожна з цих наук, ма-

ючи спільний об’єкт, вивчає різне коло питань 

(тобто має власний предмет) за допомогою специ-

фічних методів наукового дослідження. А обидві ці 

науки знаходяться на перетині філософії та право-

знавства, оскільки допомагають осмислити такий 

феномен, як правова реальність. 

Водночас необхідно визнати слушною думку 

Е. Тадевосяна, що соціологія права виникла і роз-

вивається також на перетині соціології та право-

знавства і виступає одночасно як міждисципліна-

рна галузь наукового знання, оскільки сьогодні 

право розуміється як один із соціальних фактів, як 

соціальна структура та певний соціальний порядок, 

тобто як частина соціального буття, що дещо ши-

рше від предмета юриспруденції. 

М. Козюбра зазначає, що в сучасних умовах 

відбувається бурхливий розвиток процесів інтег-

рації, диференціації та взаємопроникнення наук, 

зумовлених не лише внутрішньою логікою і тен-

денціями розвитку науки, а й потребами практики, 

яка ставить перед правознавством такі комплексні 

завдання, які не може вирішити самостійно будь-

яка окрема галузь знань. Тому визнання “двоїстої” 

природи філософії права та соціології права не 

тільки відповідає сучасним тенденціям розвитку 

науки в цілому і правознавства, філософії та соці-

ології, зокрема, а й сприяє подоланню взаємної 

відчуженості, а часом навіть певної зневаги до 

досліджень один одного, з боку правознавців, фі-
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лософів і соціологів, формуванню у них упевне-

ності у тому, що лише їх спільними зусиллями 

можна створити найбільш повну, адекватну хара-

ктеристику такого надзвичайно складного фено-

мену, як право [7, с. 30-31].  

В. Бабкін звертає увагу на той факт, що для су-

часної науки характерне посилення взаємозв’язків 

між різноманітними галузями, інтегративних тен-

денцій у їх розвитку. Центральною проблемою ін-

теграції наук і синтезу знань, наголошує вчений, 

є проблема їх співвідношення, встановлення та 

посилення взаємозв’язків між ними. Зокрема, яд-

ром інтегративно-загальнонаукових форм пізнан-

ня, на його думку, є, філософія, яка через світо-

глядні, методологічні функції, універсальний ка-

тегоріальний апарат справляє вплив на процес 

зближення наук [1, с. 56].  

На нашу думку, така багатоманітність сучасних 

підходів до співвідношення філософії і соціології 

права викликана інтегративними тенденціями 

у розвитку суспільних наук, зміною і розвитком 

фундаментальних уявлень про право, переакценту-

ванням наукової парадигми як філософії, так і соці-

ології права, а також відокремленням від цих наук 

на сучасному етапі нових галузей: юридичної етно-

логії, юридичної антропології, юридичної психоло-

гії, юридичної політології, які активно розвива-

ються й формують свої предмети досліджень. 

Отже, і філософія права, і соціологія права сьо-

годні цілком заслужено претендують на статус са-

мостійних наук, які взаємопов’язані і посідають 

місце на перетині філософії, загальної соціології 

та правознавства, являють собою структуровану сис-

тему знань про право і спрямовані на розв’язання 

найбільш актуальних проблем правової теорії та 

практики. 
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И. В. Музыка 

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА И СОЦИОЛОГИЯ ПРАВА: ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ  

Автор, рассматривая различные взгляды на соотношение исследуемых направлений, отстаивает 

точку зрения о том, что философия и социология права сегодня могут считаться самостоятельными 

науками. Они взаимосвязаны и находятся на пересечении философии, общей социологии и правове-

дения, являясь структурированными системами знаний о праве.  
 

I. V. Muzyka 

THE PHILOSOPHY OF LAW AND THE SOCIOLOGY OF LAW:  

THE ISSUE OF THEIR SUBJECT COORELATION 

The author, having reviewed various views on the correlation of the studied streams, presents the view 

of the status of the philosophy of law and the sociology of law as independent branches of science. They are 

interrelated and positioned on the crossroad of the philosophy, general sociology and the legal science, thus 

being structured systems of the knowledge on law.  
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ENVIRONMENTAL  PROTECTION.  SOME  PHILOSOPHICAL   

AND  CONSTITUTIONAL  QUESTIONS 
 

One may more and more clearly notice a division 

in contemporary philosophy and theory of law 

where the traditional anthropocentric model is con-

trasted with the eco-centric one. An important issue 

for the requirements of this paper is the reflection on 

the genesis and essence of both trends. It seems that 

only in this way it is possible to positively interpret 

the constitutional premises of issues connected with 

environmental protection and the problems resulting 

from it. The forthcoming short historical and phi-

losophical reflection constitutes not only an intro-

duction to further considerations but is also more 

significant, as the currently ongoing discussion con-

centrates on the pragmatic and instrumental aspect 

of environmental protection and does not suffi-

ciently stress the ethical dimension of the issue. The 

lack of a philosophical and historical analysis of the 

problem may be the reason for ambiguities, which 

cause most disputes that are apparent nowadays. Nu-

merous problems result from mixing the argumentation 

of the anthropocentric and eco-centric models. 

It seems indisputable that for the Judeo-Christian 

culture circle, the paradigm of thinking is the an-

thropocentric model. The above thesis is justified in 

the context of the role played by the Biblical text of 

the Exodus and its influence on philosophical think-

ing of the culture circle in question. It points at man 

as a being formed to reflect God and ordered by the 

Creator to populate Earth and make it serve him. 

The great philosophers of Christianity as St. Augus-

tine and St. Thomas of Aquinas spoke in this way. 

At present the Catholic Church conforms to this 

standpoint and the evidence for this may be the en-

cyclicals Humanae vitae of Paul IV and Redemptor 

hominis of John Paul II. Furthermore, the an-

thropocentric model of nature is also characteristic 

for contemporary ethics, and its essence is best ex-

pressed by the order formulated by I. Kant in the 

thesis that man is obliged to desist from cruelty to 

animals – as in this case – it is a duty that he has 

                                      
 The Exodus 1.28. 

with regard to himself. This extremely anthropo-

centric standpoint was also characteristic of Marxist 

philosophy, which especially in the fifties of the 20th 

century propagated ideas of unrestricted transfor-

mation in nature and the thesis that along with the 

development of productivity the dependency of so-

ciety on natural factors diminishes. 

In conclusion, one may state that from the anthro-

pocentric point of view, environmental protection is not 

treated as a target itself but as a means to reach the tar-

get of protecting man, his life, health, comfort or a pos-

sibility of ethical or aesthetic experience**. 

Things are different in the case of the eco-centric 

or in other words, the ecological model. The eco-

centric trend is quite a new one in philosophy and 

broadly understood ethics however one may rea-

sonably totle. Although Ulpian extended thargue 

that it is not too farfetched to search for its roots in 

the philosophy of the stoics, Socrates or Arise un-

derstanding of nature by adding the animal king-

dom, the completely modern character is held by the 

views of equal rights of living creatures or in the 

laws of inanimate matter, which are so characteristic 

of ecology. Ecological movements dealing with 

links between nature and man, with particular atten-

tion paid to the outlook aspect, did not – as a matter 

of fact – work out a uniform programme***. The con-

sequence of this state is the lack of answer to the 

question, what is natural environment, what phe-

nomena should be protected and under what condi-

tions one may introduce their legal protection. It is 

a fact that the consumptive way of treating the world 

                                      
** See: W. Radecki “Ochrona środowiska naturalnego 

a ochrona dóbr osobistych” (the Protection of the natural 

environment and the protection of personal interests and 

belongings) in Dobra osobiste i ich ochrona w polskim 

prawie cywilnym (Personal interests and their protection 

in Polish civil law), Ossolineum 1986. 
*** A. Kaufmann: “Czy istnieją prawa natury” (Are there 

any laws of nature) translation J. Stelmach in Logos i Etos 

1/1993, p. 24 and nn. 
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and the associated problems of industrial surplus 

and maximisation of unit profit at the expense of the 

whole ecosystem have placed contemporary society 

before the question of further existence. One has to 

think whether it is possible to solve the problem by 

referring to the universal laws of nature, governing 

the natural environment of living beings and them-

selves, what is postulated by ecologically oriented 

philosophy. It is rightly noticed, that the laws of na-

ture, which receive an empirical, descriptive sense 

may also have a normative dimension and by this 

constitute a basis to formulate directives for proper 

performance, both legal and moral. Although it is 

difficult to imagine axiologically neutral ecological 

ethics, one may easily imagine that contemporary 

philosophy stands before the problem of redefining 

the role of man and his relation with regard to na-

ture. In legal and natural concepts nature is rather 

a basis for legitimising the fact of being bound by 

law than the object of protection. Such a thesis 

immediately provokes a question on the status of nature 

– that is whether nature is only an empirical phenome-

non, a moral one or may be it is a normative fact.  

If treating the issue of the natural environment or 

more broadly – nature according to axiological cate-

gories, one has to see it already on the level of gen-

eral typology of value. From this perspective the 

eco-cetric model, contrary to anthropocentric one, 

has to deal whith difficulties concerning relation 

between the value of nature and the value of human 

life. From this point of view the problem is crucial 

because either in the subjective and objective con-

cepts in ethics it may result with subordination of 

the value of human life to the value of nature, and 

more exactly to the value of nature environment. 

More over an extreme eco-centric approach ex-

cludes possibility of any workable definition of na-

ture, because each definition a priori has to adopt 

the anthropocentric point of view. It is so because 

each definition indirectly determines the scope of its 

objects. Thus from the pure eco-centric perspective 

the nature has to be an indefinable phenomenon, the 

essence of which weunderstend in an intuitive way.  

One does not need to adopt eco-centric approach 

to admit that the nature is a value and it is clear that 

in its characteristics – depending on the reference 

point – one may find hedonistic, vital, spiritual and 

                                      
 J. Stelmach and R. Sarkowicz: “Teoria prawa” (Theo-

ry of Law), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Krakow 1996, p. 185. 
 A. Kaufmann “Czy istnieją...” op. Cit. p. 27. 

religious aspects***. Should we follow the emotional 

apriorism of Max Scheler and accept the objectivity 

of understanding values and their hierarchy, it will 

be easy to notice that also the value of the nature 

understood both, as a personal, social and all human 

value is a peculiar moral phenomenon. Such a thesis 

would additionally find justification if we included 

the existential dimension of the natural environment, 

determining the existence of man as well as his or-

namental dimension, i.e. determining the beauty of 

human life****. However only form anthropocentric 

point of view we can overcome the ambiguity of the 

concept of “ value” both in its subjective and objec-

tive understanding in the processes of creating and 

applying law. It is so because the concept of value in 

contemporary social sciences is nearly always de-

fined or described with reference to assessment or 

treated directly according to sociological catego-

ries*****. Without any concrete definition of nature 

environment it seems to be impossible to create in 

reality completely and axiologically coherent system 

of environmental protection in positive law.  

One can ask why we have to definite nature and 

thus limit in one way or another this phenomenon. 

Many of ecologists believe that value of nature or 

environment is universal thus commonly shared. If it 

is really so, there should be no 

terminological ambiguities. The historical devel-

opment of the natural law doctrine shows us some-

thing different. The dominant – in the Antiquity, the 

Middle Ages and the beginning of the contemporary 

era – substantial and non-historic expression of the 

law of nature, was gradually displaced by proce-

dural understanding pertaining to rational crite-

ria******. The practical consequence of the above 

stated problems is that eco-centric attitude is not 

                                      
*** W. Tatarkiewicz: “Historia Filozofii” (The history of 

Philosophy) PWN, Warsaw 1978, volume III p. 221. 
**** See J. Lipiec: “W przestrzeni wartości. Studia on-

tologii wartości” (In the dimension of value. Studies on 

the ontology of values), Harcerska Oficyna Wydawnicza, 

Krakow 1992, p. 29 and nn. 
***** More on this P. Winczorek: “Konstytucja i 

wartości” (The constitution and values) in “Charakter-

ystyka і struktura norm konstytucji” (The characteristics 

and structure of constitutional norms), Wydawnictwo 

Sejmowe, Warsaw 1997, p. 44 and nn. The issue of theory 

of value was described more profoundly in the paper of G. 

Klos in “Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społec-

znych” (The Concepts, theories and research of values in so-

cial sciences), PWN, Warsaw 1982. 
****** A. Kaufmann “Czy istnieją...” op. cit., p. 27. 
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adequate and useful to the legislators and lawyer. 

I would even argue that the positive law a priori pre-

suppose anthropocentric model of nature. It seems 

that from the legal point of view, the only paradigm 

to be sustained is the anthropocentric attitude to the 

natural environment. Therefore, the praxeological, 

economic and political issues connected with the 

matter of nature environment will still be more im-

portant for organs creating and applying  

Only from anthropocentric point of view the 

concept of nature and thus the natural environment 

may gain a purely projective, dogmatic character of 

a very empirical overtone. In this way, the legal pro-

tection will apply to this fragment of nature – under-

stood in any way – as defined by the legislator. 

Moreover when analysing the problem of natural 

environment from such a perspective we do not ex-

clude the question whether and how should its value 

be protected. 
 

ANVIRONMENTAL PROTECTION AS A 

CONSTITUTIONAL MATTER 
 

As it has already been stated, the value of the 

natural environment has a personal, social and hu-

man dimension. It seems justified to ask the ques-

tion on a possibility of constructing man’s right to 

the natural environment. The issue is very current 

indeed as the right to the environment is the object 

of a growing number of international declarations 

and pacts such as the Declaration of Basic Rights 

and Freedom of the European Parliament dated 12th 

April 1989 or the 11th Additional Protocol pertaining 

to Economic, Social and Cultural Rights to the 

American Convention of Human Rights in San Sal-

vador. Man’s right to the natural environment does 

not need to have the status of a new spontaneous 

law of the 3rd generation of human rights but on the 

contrary, one may argument, that this right results 

directly from the regulations of positive law guar-

anteeing the right to life and privacy. It is important 

to stress, that the construction of man’s right to the 

natural environment is an expression of accepting 

the anthropocentric point of view itself. Without 

going into the details of accepting this concept in 

international law, it is worth noticing that the issue 

of man’s right to the environment may be con-

structed both on a constitutional level and that of 

standard legislation. 

                                      
 J. Menkes “Prawo do środowiska jako prawo czło-

wieka” (The right to the environment as the right of man) 

in “Ekologia i prawo” TBKUL, Lublin 1999 p. 44. 

Theoretically, the constitutional “rationing” of 

right to the environment may have three forms. 

First, the constitution may proclaim it directly. Sec-

ond, the constitution may recognise the regulations 

aimed at protecting the environment as a guarantee 

of different rights, e.g. the right to live or to health 

care protection. The third possibility is a situation 

where although the constitution does neither pro-

claim the right to the environment directly nor indi-

rectly, the doctrine tries to derive them from other 

constitutional rights. In such a situation one has to 

ask the question on the role to be played by consti-

tutionalisation of the right to the natural environ-

ment, particularly about its target, especially that the 

formulation of the right to the environment in the 

constitution does not determine whether and in what 

way it will be asserted.  

However, the literature correctly states that the 

constitution may be treated not only as an element 

of the legal system. The constitution fulfils a num-

ber of political system functions as shown best in 

theories of the social contract, indicating principles 

accepted by all rational and reasonable people. 

Should we simplify things and accept that in a democ-

ratic state the constitution fulfils the function of a social 

contract, apart from the stabilising one consisting in 

defining a legally binding vision of a state, and dy-

namic one related to determination of its targels****.  

From the theoretical and legal point of view, ac-

cepting the dynamic role of the constitution brings 

about certain difficulties in defining its normative 

status as a source of law. Therefore, in order for the 

value of the natural environment to be able to take 

advantage of constitutional protection, it is neces-

sary to keep a balance between the normative and 

programme elements. Should the issue of the natural 

environment be depicted in the constitution only 

through programme norms, then on the basis of the 

positivistic concept of law, it will be difficult to 

                                      
 W. Radecki: “Ochrona środowiska naturalnego 

a ochrona dóbr osobistych” (the Protection of the natural 

environment and the protection of personal interests and 

belongings) p. 237. 
 W. Radecki: “Ochrona środowiska naturalnego 

a ochrona dóbr osobistych” (the Protection of the natural 

environment and the protection of personal interests and 

belongings) p.238 
**** A. Bałaban: “Funkcje konstytucji” (The functions of 

the Constitution) in “Charakterystyka i struktura norm 

konstytucji” (The Characteristics and structure of Constitution 

norms), Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw 1997, p. 9. 
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construct a right of man to the environment. It is so 

because. The constitutional protection of the natural 

environment is directly connected with the problem 

of the normative status of its regulations. 

The doctrine includes a standpoint, that each el-

ement of the constitution is normative in character 

as it has been intentionally placed and accepted as 

part of a special procedure. The problem with such 

a depiction is connected with the claim that the nor-

mative character can be held only by language 

statements, and that includes constitutional regula-

tions, which state certain obligations for the entities 

applying them*. In other words, the problem is an-

swering the question whether the whole text of the 

constitution contains procedural norms or whether 

some of its parts are only programme-like**. The 

stated or a different settlement of the above issue 

will determine the possibility of formulating – 

through interpretation – the legal norms on the basis 

of regulations being programme or declarative in 

character. Declining the constitution’s programme 

entries, their normative character brings about seri-

ous consequences for the legislative process. In such 

a case the legislator would not be bound in any way 

by an entry in the constitution and the environ-

mental protection would exclusively depend on cur-

rent preferences. However, it seems that although 

programme-like regulations do not directly deter-

mine defined models of procedure, their presence in 

constitution texts cannot be interpreted only as as-

certainment of a certain political fact, which may be 

observed within a longer time span***. The role of 

programme norms is rather directed at obliging leg-

islative organs to keep to certain defined values in 

the processes of defining the directions of socio-

economic development. However, in the case of 

programme norms, defining what behaviour is re-

quired and what is forbidden by a programme norm 

not only requires a complex argumentation but also 

referring to certain elements beyond a legal text, i.e. 

causal relations recognised on the basis of empirical 

                                      
* B. Banaszak “Proceduralne i materialnoprawne normy 

konstytyucji” (Procedural and material-legal norms of the 

Constitution” in “Charakterystyka i struktura norm konsty-

tucji” (The Characteristics and structure of Constitution 

norms), Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw 1997, p. 120. 
** See A. Kubiak: “O interpretacji przepisów pro-

gramowych Konstytucji” (On the interpretation of pro-

gramme regulations of the Constitution) in “Państwo i 

Prawo” (The State and Law) 1987, No 4, p. 20. 
*** A. Kubiak: “O interpretacji...” op. Cit. p. 24 and nn. 

 

knowledge****. The contents of a norm would be de-

fined – amongst others – by applying the rules of an 

instrumental order or prohibition*****. The problem 

consists in the fact that such proposals are not logi-

cally justified. Each justification of norms has to 

refer to the principle of legislator’s rationality. 

Therefore, it is necessary to accept a priori that pro-

gramme norms on a legislative level are to indicate 

a content related way of legislative activity, while in 

the process of applying law, they are to indicate the 

way of its interpretation. In the first case, the pro-

jective character of programme norms renders im-

possible the assessment of consistency of the ac-

cepted laws with the constitution. The only criterion 

would be the subjective and changing in time crite-

rion of target implementation. In the latter case one 

should agree, that certain legal principles result from 

programme norms and accept the resulting difficulty 

in settling the target discrepancy of these norms. 

An illustration of the above-discussed problems 

may be the example of regulating environmental 

protection in the Constitution of the Republic of 

Poland from 1997. In line with art. 5 “The Republic 

of Poland ensures protection of the environment, by 

keeping to the principle of balanced development”. 

The norm of art. 5 is more specific in form of art. 74 

stating that public authorities run a policy ensuring 

ecological security to contemporary and future gen-

erations and obliges public authorities to protect the 

environment. Also the norm of art. 86 states that 

“Each person is obliged to care for the condition of 

the environment and is to be responsible for bring-

ing about its degradation”. 

A deeper reflection on the editorial structure of 

the above stated regulations leads to a clear conclu-

sion on their anthropocentric character. The contents 

of the above articles of the Constitution of the Re-

public of Poland constitute a declaration of accept-

ing values of the natural environment. At the same 

time they relativise the degree of protection to the 

requirements of balanced development. The con-

tents of art. 74 not only rule out the subjective inter-

pretation of natural environment, with its idea of 

                                      
**** See T. Gizbert-Studnicki & A. Grabowski: “Normy 

programowe w konstytucji” (Programme norms in the 

constitution” in “Charakterystyka i struktura norm konsty-

tucji” (The Characteristics and structure of Constitution 

norms), Wydawnictwo Sejmowe, Warsaw 1997, p. 95. 
***** See: Z. Ziembiński: “Metodologiczne zagadnienia 

prawoznawstwa” (Methodological issues of law studies”, 

Warsaw 1974, p. 154. 
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equal treatment of living creatures, but are also 

a manifestation of treating environmental protection 

instrumentally. What is more, by analysing the regu-

lations above, it is easy to notice that the legal 

norms resulting from them, understood here as 

statements – in accordance with given language 

principles – ordering or forbidding certain behav-

iours to some entities, do not have the character of 

fundamental norms. Fundamental norms show cer-

tain behaviour as some duty regardless of the target 

which the given behaviour is to serve. What is more, 

such norms are not norms of purposefulness as such 

norms of required behaviour are designated as 

a means for achieving a certain goal by the ad-

dressee of the norm and not by the norm creator. 

Therefore, it seems that the problem of environ-

mental protection is regulated in the Constitution 

nearly exclusively by means of programme norms. 

This is most clearly seen on the example of the norm 

of art. 5 which does not show its addressee how he 

or she should behave in order to reach some target 

but shows what goal is to be achieved. Of primary 

importance is settling whether the norm of art. 5 is 

firm in character, i.e. it contains a strict requirement 

of given behaviour or whether it is not firm, i.e. 

makes certain behaviour dependant on the will of 

the addressee. It is commonly accepted on the basis 

of semantic and pragmatic analyses, that the norma-

tive statements belonging to law are firm in charac-

ter, so it is the will of the issuer of a directive that 

determines the addressee’s required behaviour. 

However, assuming that the programme norms have 

the character of principles, the inability to fully im-

plement the targets indicated by them and the possi-

ble discrepancy between targets indicated by differ-

ent programme norms, does not deprive them of 

their binding force. In many cases rejecting this 

principle would cause – that in an instance of a dis-

crepancy of the value of environmental protection 

with another value – the norm of art. 5 would not 

have binding force. Therefore, regulating environ-

mental protection by means of programme norms 

does not guarantee full freedom of the legislator in 

defining its scope. The freedom of the legislator in 

this area is limited by the order to implement legis-

lation of certain development contents. That is an 

order that each subsequent law implements certain 

constitutional principles to a greater extent than the 

previous one. One may assume that from art. 5 an 

                                      
 T. Studnicki & A. Grabowski “Normy...” op. cit, s. 

106 and nn. 
 A. Kubiak “O interpretacji...” op. cit. p. 26. 

order results – both on a legislative level as well as 

in the process of applying law – to choose such so-

lutions that are aimed at implementing the target of 

environmental protection, which at the same time 

hamper the socio-economic development to the 

smallest extent. On the basis of art. 5, in line with 

the principle of an instrumental order, one should 

carry out the deduction that “if the Republic of Po-

land ensures environmental protection, that means 

that state organs should do everything that is neces-

sary to implement this task and not disturb the bal-

anced development”. By appropriately applying the 

rule of instrumental prohibition, one may construct 

a directive, “if the Republic of Poland ensures envi-

ronmental protection, that means that state organs 

are forbidden do anything that would render impos-

sible the implementation of the task of environmental 

protection and what is not justified by the principle of 

balanced development”. Furthermore, it seems justified 

to accept – in the process of applying the norms of art. 

5 – the principle that the higher the level of violating 

the task of environmental protection is, the more im-

portant must be the implementation of the task con-

nected with balanced development***. 

The above considerations show that it is impos-

sible to define in abstracto the hierarchy of pro-

gramme norm goals. Generally speaking, it is neces-

sary to accept that the hierarchical relations of the 

norms of the constitution’s programme targets 

should be researched in concreto and every time it is 

necessary to decide, the implementation of which is 

more important in a given situation. 

As far as this study is concerned, it is also im-

portant to stress the educational role of consitution-

alisation of the issue of the natural environment pro-

tection. This function becomes most fully apparent 

in art. 86 of the Constitution of the Republic of Po-

land, which obliges all people to care for the con-

dition of the environment by showing that everyone 

is responsible for bringing about its deterioration. 

Although this paper does not seem to create any new 

basis of legal responsibility for ecological dam-

age****, it constitutes a confirmation of the principle 

of solidarity within the scope of environmental pro-

tection. The proper sense of art. 86 may be read in 

the context of principles, which establish the right to 

information on the condition and protection of the 

environment as well as the order to support the ac-

                                      
*** See T. Studnicki & A. Gabowski “Normy...” op. cit. 

p. 109. 
**** J. Menkes “Prawo do...” op. cit. p. 21. 
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tivities of the citizens by public authorities – aimed 

at protecting and enhancing the condition of the en-

vironment (Art. 74 item 3,4). It seems that the mes-

sage of these regulations is to stress the value of the 

natural environment and an appeal to all people to 

use its resources consciously. These regulations 

seem to illustrate the Kantian thesis that environ-

mental protection is an order of human reason. 
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ЗАЩИТА  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ.  НЕКОТОРЫЕ 

ФИЛОСОФСКИЕ  И  КОНСТИТУЦИОННЫЕ  ВОПРОСЫ 

 

Данная статья посвящена основным проблемам защиты окружающей среды. Первая проблема 

связанна с вопросом возможности принятия в позитивном праве экоцентричной модели защиты ок-

ружающей среды. В связи с этим целью настоящей статьи является краткое представление дискуссии 

между экоцентричной и антропоцентричной моделями защиты окружающей среды. На основании 

результатов данной дискуссии будет доказано, что экоцентричная модель неприменима в позитивном 

праве. Следовательно вторая часть аргументации связана с защитой окружающей среды в качестве 

вопроса конституционного права. Особое внимание уделяется проблемам, имеющим отношение к ре-

гулированию конституционной защиты с помощью программных норм. Я буду доказывать, что этот 

вид регулирования, принимая во внимание защиту окружающей среды, возлагает некоторые обязан-

ности на законодателя и правоприменительные органы власти. 
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ENVIRONMENTAL  PROTECTION.  SOME  PHILOSOPHICAL 

AND  CONSTITUTIONAL  QUESTIONS 

 

This article deals mainly with basic problems concerning environmental protection. The first one relates 

to the question whether it is possible to adopt positive law of an eco-centric model of environmental 

protection. In this respect the aim of this article is to present briefly the discussion between eco-centric and 

anthropocentric models concerning the environmental protection. On this ground it will be argued that the 

eco-centric model is not applicable within positive law. The second part of the argumentation is related to 

the environmental protection as a constitutional matter. The text focuses especially on problems related to 

regulation of the constitutional protection through programme norms. I will argue that this kind of regulation 

with respect to the environmental protection put some duties on the legislator and law applying authorities.
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ЕВОЛЮЦІЯ  ЮРИДИЧНОЇ  АНТРОПОЛОГІЇ 
 

Актуальність юридико-антропологічних до-

сліджень, що здійснюються на базі філософсько-

правової методології, зумовлена низкою причин 

практичного і теоретичного характеру, амбівале-

нтними за своїми властивостями: глобалізацій-

ними тенденціями світового розвитку та поши-

ренням антиглобалістських рухів; орієнтацією на 

пріоритети й ідеали світового співтовариства на-

родів і підвищенням впливовості етнічного чин-

ника; інтеграційними процесами та поширенням 

сепаратистських рухів і т. ін. Вищезазначені тен-

денції соціально-політичного розвитку постають 

як причини, що безпосередньо впливають на фо-

рмування й розвиток національних правових си-

стем, ускладнюють міжнародні та міжетнічні 

відносини, спричиняють кризу багатьох міжна-

родно-правових інститутів. 

Саме тому потребують ґрунтовного аналізу 

форми юридизації людського буття, які визна-

чають особливості правових систем з метою по-

дальшого їх врахування в інтеграційних проце-

сах. До того ж, юридико-антропологічні дослі-

дження допомагають еволюції поглядів науко-

вців на суспільства, відмінні від власного, і, без-

перечно, потребують налагодження міждисцип-

лінарних зв’язків і координації зусиль фахівців 

різних країн, що в цілому сприятиме форму-

ванню єдиного правового поля.  

Антропологізація вітчизняного права, започа-

ткована прийняттям Конституції, яка проголо-

сила, що людина, її життя і здоров’я, честь і гід-

ність, недоторканість і безпека визнаються 

в Україні найвищою соціальною цінністю (Ст. 

3), зумовлює необхідність залучення до світової 

скарбниці ідей, теорій, концепцій, які мають ан-

тропоцентричний і гуманістичний вимір, скон-

центрованих у межах юридичної антропології, 

й допомагає подолати відставання від світової юри-

дичної науки в галузі юридичної антропології та 

гармонізувати й скоординувати вектор розвитку 

правових форм організації суспільного життя.  

Особлива цінність антропологічного пошуку 

у праві полягає в тому, що він дає можливість 

збагнути органічне поєднання в кожній конкрет-

ній людині максимальної самоцінності, індиві-

дуальності та водночас універсальності, вселю-

дяності і виявити їх спільний знаменник. 

Розвиток вітчизняної антропології права від-

бувається в межах філософії права, оскільки во-

на розглядається як її складова [9, с. 266; 8, 

с. 184] та перебуває у тісному зв’язку з соціаль-

ною, філософською, культурною антропологією, 

порівняльним правознавством, етноправознавс-

товом. Такий статус зумовлює той факт, що поза 

увагою дослідників залишається низка проблем, 

а тому основними завданнями статті є дослі-

дження процесу становлення юридичної антро-

пології, уточнення понять “юридична антропо-

логія” й “антропологія права”, виявлення чинни-

ків, які найбільше сприяли процесу формування 

юридичної антропології, подання стислого ана-

лізу процесу формування основних шкіл світової 

юридичної антропології.  

Методологічним підґрунтям статті слугують 

наукові доробки вітчизняних і західних правни-

ків, які досліджували проблеми взаємозв’язку 

права й особистості, людину як суб’єкт і об’єкт 

права, права людини та ставлять на порядок ден-

ний питання про необхідність розвитку юридико-

антропологічних досліджень в Україні, а також 

праці фахівців філософської та соціальної антропо-

логії, які прагнуть подолати антропоцентричну за-

розумілість, обґрунтовують можливість створення 

“інтегративної антропології” [10, с. 36].  

Можна погодитися з позицією авторів, які пі-

дкреслюють, що феномен права найтісніше 

пов’язаний з людиною, її сутністю, сенсом люд-

ського буття. Як зазначає представник правового 

екзистенціалізму Еріх Фехнер, “відповіді на всі 

філософські питання права визначаються відпо-

віддю на питання про сенс людського буття” [12, 

с. 278]. Такий підхід акцентує увагу на антропо-

логічній зорієнтованості права, на тому, що пра-

во є таким явищем, без якого людина не може 

існувати. Водночас, він сприяє виявленню 

у структурі людського буття певних моментів, 

що в зовнішньому вираженні дають право.  

Дослідження проблеми еволюції юридичної ан-

тропології потребує, перш за все, уточнення таких 

понять, як “антропологія права” та “юридична ан-

тропологія”, які не завжди розмежовуються, а ін-
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коли навіть ототожнюються. У зв’язку з цим доці-

льно звернутися до питання: що являють собою ці 

поняття на Заході, де вони досить поширені?  

Один з найбільш відомих фахівців юридичної 

антропології завдяки виходу російськомовного 

видання підручника Н. Рулан визначає її як дис-

ципліну, яка предметом свого дослідження має 

мовний устрій, життєві навички і форми пред-

ставництва, які кожне суспільство вважає осно-

воположними для свого функціонування і відно-

влення [5, с. 7].  

Знаний німецький фахівець філософії права 

в Європі Р. Циппеліус вживає поняття “антропо-

логія права” і визначає останню як науку, яка ви-

вчає людину не тільки як природну, а і як культу-

рну істоту, а тому спрямовує свій погляд на простір 

дій та формоутворень, який дозволений людській 

природі. Тут ідеться в основному про те, що 

в межах цього простору зроблено людьми у куль-

турно-історичному аспекті, які культурні й особли-

во моральні приписи в ньому постали [11, с. 56].  

У вітчизняному правознавстві більш поши-

рене поняття “антропології права”. Ним зазна-

чають розділ філософії права, який вивчає спів-

відношення особистості й права, особистість як 

об’єкт дії права та її вимоги до права, структуру 

цінностей особистості та право як засіб втілення 

цих цінностей у суспільне життя, права людини 

та їх юридичний захист, тобто в цілому особис-

тісний аспект права [9, с. 266]. Аналогічний по-

гляд викладено і в підручнику “Філософія права” 

за редакцією О. Г. Данільяна, хоча в нім просте-

жується і спроба ототожнення правової антропо-

логії з політичною [8, с. 190].  

В. А. Бачинін антропологію права розглядає 

як галузь знання, яка охоплює основні проблеми 

співвідношення людини з правовою реальністю: 

роль людини у створенні правової реальності; 

буття людини в межах правової реальності; бут-

тя правової реальності в людині; деструктивні 

форми людської активності, які руйнують право-

ву реальність поза нею і в ній. [1, с. 290].  

У російській науковій літературі поняття 

“юридична антропологія” й “антропологія пра-

ва” ототожнюються, а на думку А. І. Ковлера, це 

взагалі “питання смаку – що ставити на перше 

місце – “людину” чи “право” [3, с. 20]. Такий 

підхід до співвідношення понять “юридична ан-

тропологія” й “антропологія права” – спрощений.  

Ретроспективний аналіз історії розвитку пра-

вової науки і практики дозволяє простежити дві 

взаємопов’язані, але водночас окремі традиції: 

перша – пов’язана з антропологічним аспектом 

у філософсько-правовій думці (антропологія 

права), друга – це власне історія юридичної ан-

тропології, як науки, що сформувалася під без-

посереднім впливом процесу колонізації (юри-

дична антропологія). Коріння першої традиції 

(а саме: окремі правові ідеї взаємозв’язку людини 

і права, публічного і приватного права) можна від-

найти ще в епоху еллінізму, та власне гуманістична 

традиція і природно-правове праворозуміння фор-

муються в Новий час і пов’язані з такими іменами, 

як Г. Гроцій, С. Пуфендорф, П. Гольбах, К. Гель-

вецій, Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, І. Кант.  

Інша традиція – формування науки юридичної 

антропології сягає періоду Великих географіч-

них відкриттів і колонізації, коли ціла плеяда 

етнологів, а згодом і юристів поставили за мету 

створити справжній історичний і етнологічний ат-

лас розвитку права, а такі імена, як Г. Дж. Самнер-

Мен, І. Я. Бахофен, Н. Фюстель де Куланж, Дж. 

Мак-Ленан, Е. Б. Тайлор, Дж. Фрезер, Л. Морган, 

Г. Пост, згодом Ф. Боас, Б. Малиновський презен-

тують низку праць, в яких досліджується еволюція 

права й еволюція уявлень людини про право на ос-

нові аналізу первісних форм суспільного буття, 

звичаїв, менталітету.  

Передісторію юридичної антропології та її 

теоретичні джерела складають погляди дослід-

ників, які займалися проблемами соціальної ан-

тропології й етнології: Гомер, Тацит, С. Емпірик, 

Полібій, Гесіод, Д. Сицилійський, Аристотель, 

Ф. Аквінський, Ш. Монтень, Ж. Боемус, А. Вес-

пуччі, Х. Колумб. У 50-ті роки ХУІІІ ст., на ду-

мку Н. Рулана, відбувається вихід з передісторії 

юридичної антропології завдяки ідеям, що 

з’явилися в межах філософсько-правової думки: 

по-перше, це ідея визнання Другого як іншого, 

хай навіть і “другосортного”, “меншовартого” 

(Ж. Ф. Лафіто, Ж.-Ж. Руссо); по-друге, людина 

починає мислитися не тільки як суб’єкт, а і як 

об’єкт знання [5, с. 17-18]. Саме ці ідеї в поєд-

нанні з практичними потребами колонізації 

уможливили виникнення юридичної антрополо-

гії. Разом із тим подальший розвиток юридичної 

антропології відбувався у відриві від природного 

права, а переважна більшість фахівців юридич-

ної антропології орієнтувалася на культурну ва-

ріантність, не погоджувалася з тим, що зміст 

природного права має чіткий і сталий перелік 

основних принципів.  

60-ті роки ХІХ ст. прийнято вважати часом 

предметного самовизначення юридичної антро-

пології [5, с. 26]. Суттєвою особливістю юриди-

чної антропології стає польовий метод дослі-
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дження, тобто безпосередній аналіз звичаїв, тра-

дицій, ритуалів, міфології традиційних суспільств.  

Якщо процес формування та виникнення 

юридичної антропології був зумовлений чинни-

ками практичного характеру – потребами ефек-

тивного колоніального управління, то подаль-

ший її розвиток у ХХ ст. визначався також іде-

ями й теоріями, сформульованими в межах філо-

софсько-правової думки, тому розмежування 

юридичної антропології й антропології права 

стає практично неможливим, хоча і на початку 

нового тисячоліття продовжується критика су-

часних ідей Загальної декларації прав людини 

з боку фахівців юридичної антропології. 

Отже, вищезазначене дає підстави вважати, 

що поняття “юридична антропологія” вжива-

ється у більш широкому значенні й охоплює всі 

явища, більшою чи меншою мірою пов’язані 

з правом, тоді як поняття “антропологія права” 

вживається у більш вузькому значенні, і ним 

оперують, аналізуючи антропологічний зміст 

норм, інститутів права.  

Простежуючи складний і суперечливий шлях 

розвитку юридичної антропології (Anthropologie 

des Rechts, Rechtsethnologie; Anthropology of law) 

– науки про людину як соціальну істоту в її пра-

вових проявах, змінах, характеристиках, яка 

шляхом аналізу усних чи писемних пам’яток 

права досліджує процеси юридизації людського 

буття в соціумі, можна виявити, що процес її 

становлення відбувався в межах порівняльної 

юриспруденції, історії права, юридичної архео-

логії, етнології, історичної антропології майже 

одночасно (60-ті роки XIX ст.) у різних країнах 

Європи. Тлумачення юридичної антропології, як 

складової частини загальної історії права вперше 

обґрунтовано Г. Мейном у праці “Древнє право” 

(1861), і проіснувало в Англії до 20-х років на-

шого століття, коли з виходом у світ праць 

Б. Малиновського відбулося поступове оформ-

лення в самостійну наукову дисципліну. Цього ж 

року з’являються також і праці І. Я. Бахофена 

і Г. Дж. Самнера-Мена.  

 Великі географічні відкриття та колонізація 

були тими безпосередніми чинниками, які спри-

яли зміцненню позицій юридичної антропології, 

оскільки вони відкривали для науки нові пізна-

вальні можливості, нові об’єкти і предмети пі-

знання, потребували пошуку адекватних тогоча-

сним реаліям шляхів і засобів дослідження екзо-

тичних суспільств. На думку Н. Рулана, колоні-

зація мала дуалістичний вплив на західну антро-

пологію: як благо і як зло. Благо полягало в то-

му, що з’явилася реальна можливість відчутно 

конституювати існування культурних відміннос-

тей, а зло полягало в тому, що процес колонізації 

поставив на перше місце нерівність співвідно-

шення сил, що зумовило поширення ідеї культу-

рної нерівності. І ця несправедлива нерівність, 

крізь призму якої виявлялись різні варіанти за-

хідного етноцентризму, на цілі століття затри-

мала розвиток антропології [5, с. 14]. Зв’язок ко-

лонізації та юридичної антропології був взаєм-

ним, оскільки антропологія сприяла залученню 

традиційних інститутів права до колоніальної 

системи управління, але, на превеликий жаль, і у 

Франції, і в Англії, колоніальна адміністрація 

вкрай рідко співпрацювала з етнологами. 

Епоха, що супроводжувалася процесом поділу 

світу між основними метрополіями, висувала 

вже інші завдання перед дослідниками, першо-

черговим з яких була практична проблема поєд-

нання правових систем метрополій і з звичаєвим 

правом колоній, з багатовіковими традиціями 

індуського і мусульманського права. Саме в цей 

час зароджується порівняльне правознавство, 

юридична археологія, юридична етнологія, яким 

було притаманне переосмислення джерел євро-

пейського права завдяки контактам з іншими 

правовими культурами.  

Одним із наслідків, який мав процес колоні-

зації на формування юридичної антропології, 

став той факт, що в ній почали формуватися різні 

школи, течії, і цей процес триває і понині. 

Зародженню юридичної антропології в Англії 

сприяла робота плеяди юристів, які мали на меті 

створити справжній історичний і етнологічний 

атлас розвитку права. Цей процес відбувався 

шляхом юридизації соціальної антропології, але 

це не завадило їй мати ужитковий характер, на 

відміну від Франції, хоча в обох країнах колоні-

альна адміністрація майже не співпрацювала 

з етнологами в процесі управління в колоніях. Як 

відомо, британська соціальна антропологія хара-

ктеризувалася поєднанням соціології й дарвіні-

зму, що зумовило домінування протягом трива-

лого часу ідей еволюціонізму. Однією з найвиз-

начніших стає праця Г. Дж. Самнера – Мена 

“Стародавнє право” (1861), в якій досліджується 

еволюція права й еволюція уявлень людини про 

право. Інший учений Дж. Мак-Леннан у 1865 р. 

у праці “Первісний шлюб” уперше дає наукову 

класифікацію усіх відомих на той час науці сту-

пенів споріднення. Він акцентує увагу на пер-

винності матріархату, робить цінний висновок: 

людина володіє певним обсягом прав і обов’язків 
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тільки в силу своєї приналежності до тієї чи ін-

шої соціальної структури – сім’ї, роду, племені, 

клану [2; 3; 6 ].  

Праця британця Е. Б. Тайлора “Первісна ку-

льтура” (1871 р.), в якій здійснено аналіз зви-

чаєвого права і розвитку ранніх форм культури, 

мала суттєвий вплив не лише на британську, але 

й світову антропологію права [7]. Інший дослід-

ник Дж. Фрезер з 1880 р. розпочинає публікацію 

серії праць “Золота гілка. Дослідження магії 

й релігії”, в якій простежує й аналізує генотип 

правової заборони. Суттєвий вплив на розвиток 

ідей юридичної антропології мали праці амери-

канського адвоката Л. Г. Моргана, перш за все 

його загальновідома праця “Стародавнє суспіль-

ство” (1877), в якій пропонується періодизація 

стадій розвитку людства: дикунство – варварство 

– цивілізація, з відповідним економічним уст-

роєм, формою сім’ї, суспільної організації. 

Наступні покоління британських антрополо-

гів подолали “кабінетну” обмеженість своїх по-

передників і досягли значних успіхів у дослі-

дженні соціальної обумовленості таких правових 

інститутів, як шлюб, системи родинної споріднено-

сті (У. Ріверс, А. Р. Редкліфф-Браун, Е. Еванс-Прі-

чард, Е. Ліч, М. Глакмен ) і спрямували свої зу-

силля, після ідейної кризи у 80-90 рр., на шлях син-

тезу права з соціологією й антропологією в пошу-

ках єдиного соціально-правового поля, дослі-

дження права як засобу соціального компромісу.  

Становлення юридичної антропології у Фран-

ції відбувалося дещо пізніше, ніж в Англії та 

США. І зумовлено це тим, що система континен-

тального права зорієнтована на закон як основне 

джерело права, тому не потребувала внутрішньої 

корекції за рахунок антропології. До того ж, тут 

найдовше етнологічна та загальна антропологія 

не входили в контакт з правознавством. 

Відомий сучасний фахівець антропології пра-

ва в цій країні пов’язує процес її формування 

з Е. Дюркгеймом, який спробував поєднати ідеї 

функціоналізму й еволюціонізму. Досліджуючи 

поділ суспільної праці, він намагається з’ясувати 

перехід від первісного стану до сучасного, і, на 

його думку, механічній солідарності первісних сус-

пільств відповідало репресивне право, яке було не-

віддільне від моралі, і навпаки, органічній солідар-

ності сучасних суспільств відповідає реститутивне 

право, тобто таке, що самовідновлюється.  

Фахівці антропології у Франції досліджують 

такі опосередковані форми правового буття лю-

дини, як релігія, міфологія, фольклор. У ХХ ст. 

тут сформувалася ціла плеяда науковців, чий 

внесок у розвиток юридичної антропології став 

суттєвим: П. Брока, М. Мосс, К. Леві-Брюль, 

М. Ленхардт, П. Ріве, К. Леві-Строс, Н. Рулан, 

Р. Верндьє, Ш. Курильськи-Ожвен, Е. Ле Руа, 

Ж. Карбоньє.  

На особливу увагу заслуговує всесвітньо ві-

домий фахівець юридичної антропології 

Н. Рулан, праця якого “Юридична антропологія” 

перекладена п’ятьма мовами, що є свідченням 

високого наукового ґатунку, і завдяки якій зна-

чно підвищився інтерес до цієї науки як у Росії, 

так і в Україні. 

Загалом французька школа юридичної антро-

пології характеризується філософською або “му-

зейною” зорієнтованістю, теоретичним розмаїт-

тям, опорою на філософську традицію, а не ет-

нологію. Найвпливовіший напрям – структурна 

антропологія, заснована К. Леві-Стросом, який мав 

на меті пізнати “глобальну людину”, а не дослі-

джувати екзотичні суспільства. Однією з основних 

стає теза, що в історії немає “периферійних наро-

дів”, кожний народ робить свій унікальний внесок 

у скарбницю світової цивілізації [4].  

Досліджуючи використання методологічних 

засад у філософсько-антропологічних пошуках, 

сучасні науковці відзначають, що фактично це 

призвело до цілком нового осмислення гуманіта-

рних проблем: “відмова від інтроспекціоністсь-

кого суб’єктивізму, котрий довгий час панував 

у межах гуманітарного знання, дала змогу струк-

туралістам у своїх дослідженнях зосередитись на 

пошуку певних безособових об’єктивних струк-

тур, котрі, власне, й визначають особливість як 

культурно-історичних типів, так і особливості 

поведінки і мислення індивідів” [10, с. 36]. 

На початку нового століття французька школа 

юридичної антропології досягла значних успіхів 

і подолала відставання від британської та амери-

канської шкіл. 

У США інтерес до юридичної антропології 

виник спочатку під впливом структуралізму, 

а суттєвого впливу вона набула лише з 50-х років 

минулого століття, хоча з самого початку вона 

існувала як самостійна наукова дисципліна. На 

формування та поширення юридичної антропо-

логії мала вплив фундаментальна праця у співав-

торстві антрополога А. Гобеля і юриста К. Лле-

веліна, присвячена праву індіанців – шейєнів, 

в якій було застосовано методику вивчення пра-

ва за судовими рішеннями в традиційних органах 

правосуддя індіанців, що не входили в офіційну 

судову систему [3, с. 60; 12]. Згодом ідеї “юри-

дичного реалізму” отримали свій подальший ро-
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звиток в антрополога Дж. Комарова та юриста 

С. Робертса, а пріоритет у праві вже віддається 

не нормі права, а процесу. 

Суттєвий доробок у розвиток антропології 

зробив Ф. Боас, з іменем якого пов’язують появу 

“історичної школи”, яка досліджує етнологічну 

культуру, відстоює ідею унікальності культури 

й теорію культурного плюралізму, відповідно кри-

тичне ставлення до прогресу, обґрунтовує необхід-

ність вивчення культури як цілісної системи.  

В американській антропології можна просте-

жити такі тенденції: домінування доктрини 

“юридичного реалізму”, що тісно пов’язана 

з ідеями американського прагматизму й утиліта-

ризму; методологічним підґрунтям антропології 

права виступає “метод конфліктних ситуацій”; 

визнання за правом можливості застосування 

фізичної сили в якості соціально визнаного при-

вілею будь-якої особи або групи, але тільки як 

відповідь на певну небезпеку; визнання за пра-

вом культурної основи, яка виявляється в моде-

лях поведінки; функціями “примітивного права”, 

як і права сучасного, вважаються: нормативна, 

регулятивна, судова, примусова. 

Юридична антропологія виникла як “юриди-

чна школа”, внаслідок чого в розвитку права до-

слідники вбачали ранні форми, у принципі ана-

логічні буржуазним. Б. Малиновський був пер-

шим, хто відкинув цей погляд, створивши “нею-

ридичну школу”. До його поглядів приєдналися 

Р. Берндт, П. Боханан, П. Галлівер, С. Робертс та 

ін., які виступали проти екстраполяції сучасних 

правових понять на явища, властиві “примітив-

ним” народам, і вимагали такого тлумачення цих 

явищ, яке було б адекватним відповідним куль-

турам. Їхнє тлумачення права було надзвичайно 

широким і охоплювало санкціоновані суспільст-

вом правила поведінки, що робило майже немо-

жливим розрізнення права і звичаю. Тим часом 

“юридична школа” продовжувала існувати, а її 

видатними представниками стають Р. Реттрей, 

М. Глакмен, Л. Поспішил, Э. Еванс-Прітчард та ін. 

Середню позицію між юридичною і неюридичною 

школами посідали М. Фортес і А. Редкліф-Браун.  

У Німеччині юридична антропологія почала 

розвиватися в останній чверті XIX ст. як скла-

дова частина історії права у працях таких авто-

рів, як Ф. Бернхефт, Е. Самнер, Л. Фелікс, а в 

працях А. Посади, І. Келлера – як самостійна на-

ука, що ставить за мету виклад “всесвітнього 

права”, тобто охоплення всіх юридичних норм 

усіх народів у єдиній логічній послідовності. Па-

ралельно відбувався розвиток юридичної етно-

логії, фундатором якої став Г. Пост, опублікува-

вши праці “Основи етнологічної юриспруденції” 

(1890) й “Етнологічна юриспруденція” (1893), 

в яких він проаналізував інститути приватного 

і публічного права, а саме: шлюб, спадкування, 

проблеми кримінального права.  

Втрата Німеччиною, за умовами Версальсь-

кого договору, чого і нацистська політика сут-

тєво стримали розвиток етнологічних й антропо-

логічних досліджень, і лише в середині 50-х ро-

ків ХХ ст. розпочинається інтенсивний їх розви-

ток переважно у філософському та методологіч-

ному напрямах.  

Вищезазначене дозволяє зробити такі висновки:  

1. Звернення до проблеми розвитку юридич-

ної антропології – закономірний етап розвитку 

вітчизняної філософсько-правової науки, яка за-

лучається до світових здобутків юридичної ан-

тропології і намагається уникнути згубного ізо-

ляціонізму;  

2. В історії розвитку правової науки і прак-

тики простягається дві взаємопов’язані, та вод-

ночас окремі традиції: перша – пов’язана з ан-

тропологічним аспектом у філософсько-правовій 

думці (антропологія права), друга – це власне 

історія юридичної антропології як науки, що 

сформувалася під безпосереднім впливом про-

цесу колонізації (юридична антропологія);  

3. Поняття “юридична антропологія” вжива-

ється в більш широкому значенні й охоплює всі 

явища, більше чи менше пов’язані з правом, тоді як 

поняття “антропологія права” вживається в більш 

вузькому значенні і ним оперують, аналізуючи ан-

тропологічний зміст норм, інститутів права;  

4. Формування юридичної антропології зумо-

влено низкою чинників практичного і теоретич-

ного характеру;  

5. Становлення юридичної антропології від-

булося у 60-ті роки ХІХ ст., але цей процес не 

завершився і триває й понині, у ній існують декі-

лька шкіл, які різняться своєю проблематикою, 

теоретичними джерелами, методологією, що 

ускладнює процес їх дослідження;  

6. Основними школами є британська з домі-

нуванням функціоналізму, американська, яка 

ґрунтується на культурному релятивізмі, і фран-

цузька, яка характеризується філософічністю;  

7. Формування і розвиток юридичної антро-

пології відбувалися декількома шляхами: юри-

дизації соціальної антропології, поєднанням ідей 

антропології й права, відокремленням від історії 

права, етнології і т. ін., але незалежно від того, 

як здійснювався цей процес у тій чи іншій країні, 
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спільною рисою було те, що в подальшому роз-

витку спостерігається поєднання безпосередніх 

аналізів результатів польових досліджень екзо-

тичних, а згодом і сучасних суспільств із основ-

ними антропологічними ідеями й положеннями, 

що сформувалися в межах філософії права;  

8. Юридико-антропологічні дослідження є про-

довженням світової тенденції антропологізації 

наук і відкривають простір оптимізації процесів 

правотворення і правореалізації в Україні.  

Поза нашою увагою залишилася російська шко-

ла юридичної антропології та індійська, антро-

пологічні здобутки вітчизняних філософів права, 

що стане предметом окремого дослідження.  
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1. Проблема прав людини належить до кола 

довічних проблем філософії права. Юридичні 

норми щодо прав людини – активна і перспекти-

вна ціннісно-правова система положень, спрямо-

вана на задоволення потреб нинішньої та майбу-

тніх генерацій людей. Вони відносяться до кате-

горії законів, які відповідають природі людини, 

свободі та які Гегель називав розумними 

[3, c. 385]. Права людини – такі права, які нале-

жать кожному члену громадянського суспільства 

на відміну від привілеїв, що розподіляються за-

лежно від місця в соціальній ієрархії, котре посі-

дає індивід. Права людини, як ідея і соціальна 

категорія, мають позаформаційний характер, 

є атрибутом кожної особистості й усякого демок-

ратичного суспільства; вони входять до системи 

загальнолюдських цінностей.  

Цінність прав і свобод особистості визнача-

ється тим, що вони стосуються найбільш значу-

щих для особистості матеріальних і духовних 

благ. Їх перелік визначається Конституцією Украї-

ни: це право на життя, право на повагу до людської 

гідності, право на свободу та особисту недоторкан-

ність тощо (ст. 27-64). Значення прав і свобод лю-

дини як правових цінностей підтверджується тим, 

що вони є принципами галузей права, генеруючими 

засадами галузевих інститутів права. 

У нашому суспільстві актуальність цієї про-

блеми зумовлена тим глибоким розривом між 

конституційними нормами, які проголошують 

людський вимір права і держави, та реальними 

суспільними відносинами, станом відповідаль-

ності держави перед людиною за свою діяльність 

[9, с. 8], зазначає Ю. С. Шемшученко. 

Права людини як домагання, спрямовані на 

створення мінімуму необхідних життєвих умов 

людського існування, є первинними відносно 

юридичних прав. Права і свободи громадянина 

як правова формула пов’язані з найзагальнішими 

засадами філософсько-етичного характеру, що 

на них побудоване суспільство [5, с. 10], пише 

М. В. Попович.  

2. Розвиток суспільства протягом останніх де-

сятиліть позначений радикальними змінами, 

осмислення яких зумовило виникнення такого 

явища, як філософський постмодерн. Його мо-

жна визначити як багатозначний і динамічний 

комплекс філософських ідей та уявлень, що за-

лежить від соціальних і національних особливо-

стей соціуму. Відповідно можна вести мову 

й про постмодерністську філософію права. 

Нова соціальна (в тім числі й правова) реаль-

ність визначається насамперед формуванням ін-

формаційного суспільства (тобто суспільства, 

у якому інформація, знання є безпосередньою 

продуктивною силою, стратегічним ресурсом 

суспільства, основною його економічною цінні-

стю), різким підвищенням темпів розвитку, гло-

балізаційними процесами, принциповим усклад-

ненням соціальних і правових явищ [2, с. 17-18]. 

Зміни у соціальному житті у другій половині ХХ 

століття були настільки сильними, вони так да-

леко вийшли за межі можливостей класичного 

Розуму, що чимало авторів взагалі проголосили 

відмову від Розуму і від філософії. 

Постмодернізм за своїм характером негатив-

ний. Наприклад, Ж.-Ф. Ліотар не згідний, що 

дискурс повинен прагнути до консенсусу. На 

його думку, “консенсус – це лише один зі станів 

дискусії, а не її кінець. Кінцем її швидше є пара-

логія” [4, с. 157]. Останню він розуміє як ситуа-

цію парадоксальності, тут виникає вільна гра 

наукової раціональності.  

Постмодерністська критика спрямована пе-

редусім на давно знайомий з історії опис негати-

вних аспектів Модерну, який концентрується 

в таких поняттях, як “експлуатація”, “відчуження”, 

“розчарування”, “беззаконня” тощо. Критичне ста-

влення до раціональності Просвіти поділялося ба-

гатьма мислителями в широкому спектрі від 

К. Маркса до М. Вебера, і від теоретиків крити-

цизму до постмодерністів. Критика цієї раціо-

нальності у формі капіталізму з боку Маркса 

широко відома. Для Вебера вона призводить до 

залежності від бюрократичної “залізної клітки”. 

Теоретики критицизму дійшли висновку, що ме-

та Просвіти “звільнити світ від чар” виливається 

у “масовий обман” [10, с. 3, 120-167]. 

3. Така реакція на класичний раціоналізм зу-

мовила негативне ставлення до створеного ним 
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образу людини. У гранично-раціоналістичній 

формі він виглядає так: силою свого розуму лю-

дина здатна осягти цей світ і себе саму і по суті 

є цим розумом, свідомістю; мисляча істота 

обов’язково досягне істини і використає її відпо-

відно до своїх планів; вона виступає всесильним 

і самодостатнім індивідом. Ця ілюзія мислителів 

Просвіти ігнорувала реальну залежність людини 

від соціальних умов її існування й від ідеології, 

тобто системи уявлень (реальних чи містифіко-

ваних) про ці умови життя. Якщо середньовіччя 

найвищим авторитетом вважало Бога, то Про-

світа схильна віддати цю роль людині.  

Звичайно, ця картина світу у творців класич-

ної філософії не досягла подібної логічної дове-

ршеності. Її критики довели логіку протистав-

лення суб'єкта й об’єкта до кінця і тим самим до 

абсурду, але саме завдяки цьому вона стала аб-

солютно прозорою і доступною для конструкти-

вного критичного аналізу. М. Фуко пише, що 

людина, а також гуманізм – недавні винаходи. 

Якщо пильно придивитися до культур XVI, XVII 

та XVIII сторіч, видно, що людина не посідає там 

помітного місця. Культура тоді була заполонена 

Богом, світом, подібністю всього сущого, зако-

нами світобудови тощо. Але сама людина там 

відсутня, каже філософ. Лише наприкінці ХVIII 

й у ХІХ ст. виникнення філології, біології та по-

літичної економії означають народження лю-

дини й суб’єкта, раніше відсутніх на обрії знань. 

На перший план виходять мова, життя і праця, 

сили, про які, звичайно, було відомо й раніше, 

але які тепер набувають нового сенсу. Тепер лю-

дина постає водночас суб’єктом і об’єктом до-

слідження, формою, що організує знання і сам 

зміст цього знання [8, с. 79]. 

Багато представників постмодерну негативно 

ставляться до образу людини як самодостатньої 

особистості. Наприклад, Фуко розуміє суб’єкт як 

функцію групування дискурсів [7, с. 62-64]. Він 

ставить до центру філософії дискурси, а не су-

б’єкт. Людина, на його думку, включається 

в дискурсивні мережі, а не творить їх із самої 

себе. При цьому Фуко посилається на необхід-

ність урахування повноти життєвого досвіду, 

всяке звуження якого вважає руйнівним для фі-

лософського аналізу.  

Фуко також трактує суб’єкта як конституйо-

ваного владою. “Індивід, – пише він, – не є пе-

редданою сутністю, яка оцінюється владою. Ін-

дивід, з його особливостями, є продуктом від-

ношення влади, застосованої до тіл, розмаїть, 

рухів, бажань, сил” [21, с. 73-74]; це не візаві 

влади, але “один з головних її ефектів” [21, с. 

98]. З посиланням на свого ментора, Ніцше, Фу-

ко декларує кінець людського суб’єкта: “Швид-

ше, ніж смерть Бога, або, радше, слідом за тією 

смертю, яку думка Ніцше сповіщає, і в глибокій 

кореляції з нею – кінець його убивці;... це іден-

тичність Повернення Того ж з абсолютним розсію-

ванням, знищенням людини” [21, с. 85].  

Інші постмодерністи, критикуючи просвітни-

цькі уявлення про людину, виходять з того, що 

в сучасному світі найбільшу небезпеку являє мо-

ральна криза, котра за своїм значенням перева-

жає енергетичну, екологічну, фінансову, майно-

вої нерівності та інші кризи, у підґрунті яких ле-

жать ціннісні уявлення. Вони досліджують пи-

тання про те, чому людина повинна виконувати 

моральні команди. Зазначимо, що значний вплив 

на мислення постмодерністів (найбільшою мі-

рою на Ліотара й Дерріду) справив Е. Леві-

нас [27, с. 40]. На його думку, етичні команди 

надходять з трансцендентального божественного 

джерела [29, с. 197]. Для кантіанців підґрунтям 

цих команд є моральна автономія індивідів (як 

кінцева підстава). Прихильники постмодерну, 

однак, зрікаються цих “метафізичних” обґрун-

тувань етики, навіть попри авторитет їхніх авто-

рів. Незалежно від того, мають їхні моральні по-

гляди підґрунтя, чи ні, постмодерністи цінують 

множинність культурних, етнічних і релігійних 

“малих наративів (оповідей)” [11, с. 36-37; 23, с. 

119; 26, с. 5]. Вони прагнуть до (ре) концептуалі-

зації “плюралістичної справедливості”, яка би 

враховувала інтерес постмодерну до “Іншого”, 

“невідомого”, “виняткового”, “не репрезентова-

ного” або “маргіналізованого” [37, с. 116-117]. 

Етичні мислителі постмодерну шукають “рева-

ншу маргіналізованого “Іншого” проти індивіда 

й асоційованих “Я” та їхніх здібностей до квазі-

автономної, квазі-продуктивної само артикуля-

ції” [20, с. XV-XVI], “реваншу”, який не вимагає 

нічого меншого, ніж скасування суб’єкта. Пост-

модерністи доходять висновку про “смерть 

суб’єкта”, тобто неможливість, як раніше, визна-

чити його сутнісну характеристику, але не через їх 

нездатність, а через принципову відсутність такої. 

Постмодерністи продовжують також лінію 

дегуманізації суб’єкта, що виявилася природною 

реакцією на крайнощі гуманістичної традиції 

і самого поняття “гуманізм”. За п’ять століть 

своєї історії це поняття обросло від початку не 

властивим йому етико-естетичним змістом, стало 

означати все цінне, позитивне для людини й у 

людині. Тим часом історично гуманізм як тона-
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льність Нового часу передбачає сконцентро-

ваний індивідуалізм, раціоналізм і антропоцент-

ризм, за якими чітко проглядається і їх зворот-

ний бік: егоцентризм, егоїзм, відношення до “зо-

внішнього світу” з позиції сили (“Знання – сила”, 

“Людина – цар природи” тощо). Саме проти цих 

складових гуманізму і спрямована його позити-

вна критика, що одержала в гайдеггеріанській 

інтерпретації назву дегуманізації. Але у багатьох 

постмодерністів заперечення значущості людини, 

пишуть Н. А. Терещенко і Т. М. Шатунова, зафарб-

лює її образ у дуже неприємні тони: вона виглядає 

тепер як пасивна жертва власних тваринних інсти-

нктів, як брудна, маленька і злостива істота, ігра-

шка в руках сліпих стихій [6, с. 67-70]. 

4. Такий антигуманізм своєю чергою призво-

дить до заперечення прав людини. Постмодерні-

сти виступають проти універсалізму на користь 

відносності, релятивізації “вимог істини”. Це 

виключає можливість будь-яких універсальних 

домагань щодо людських прав. У стані Постмо-

дерну неможливо довести, що індивіди мають 

якісь основні права незалежно від їхньої націо-

нальності або географії. Тому у них ставиться 

під сумнів існування будь-якої “принципової но-

рмативної бази” твердження про те, що людські 

права взагалі існують [33, с. 56]. 

Недовіра до фундаментальних істин вимагає 

від постмодерністів відмови від ідеї, що людські 

істоти мають певні права просто через те, що 

вони є людьми. Наприклад, Фуко заявляє, що, 

подібно до індивідуальних, громадянські сво-

боди є не чим іншим, як виразом управління 

і влади (за що його критикує Габермас 

[25, с. 290]). Р. Гаете пише: “Перспектива Пост-

модерну допускає, що людські права не є ані ви-

разом універсальної істини, ані її запереченням 

і що суб’єкт вважає свої справжні вимоги єди-

ними локальними чинниками в грі, до якої він 

вступає, коли формулює його/її ставлення до 

влади у термінах основних прав” [22, с. 168]. 

5. Разом з тим у філософії права Постмодерну 

доволі виразною є також схильність до розу-

міння суб’єкта як цілісного й самодостатнього 

і захисту людських прав. Ж. Дерріда, наприклад, 

переконує, що ми повинні зберегти, принаймні 

тимчасово, суб'єкта для того, щоб не руйнувати 

підвалини демократії. Відповідно до його пози-

ції, усунення суб’єкта “зробило крихкими чи іс-

тотно онтологічно невизначеними етичні, юри-

дичні та політичні підвалини демократії і кож-

ного дискурсу, який можна протиставити наці-

ональному соціалізму...” [17, с. 104]. “Ці підва-

лини”, заявляє він, “були і залишаються міцно вбу-

дованими у філософію суб’єкта”. Суб’єкт є важли-

вим і через те, що без нього стають неможливими 

“міркування політиків (і навіть сучасне поняття 

демократії) в питанні про законні права (включа-

ючи права людини), а також в етиці” [17, с. 108].  

До цієї позиції приєднується А. Турен. На йо-

го думку, відмовою від суб’єкта і його прав 

постмодерністи фактично підмивають будь-який 

можливий опір проти гноблення. “Ідея суб’єкта 

є дисидентською ідеєю, яка завжди підтримувала 

право на бунт проти несправедливої влади” 

[36, с. 213], – пише він. Турен також нагадує 

“убивцям суб’єкта”, на що буде схожим світ без 

нього: “День, коли принижується здатність 

суб’єкта до різнобічного самоаналізу і здатність 

“Я” до різноманітних обов’язкових соціальних 

ролей, наше соціальне і особисте життя втратить 

свою творчу потужність і буде не чим іншим, як 

постмодерновим музеєм, в якому численні спо-

гади замінюють нашу нездатність виробити 

будь-що тривало важливе” [36, с. 210]. 

Ліотар також заявляє, що “людська істота має 

права, тільки якщо вона відрізняється від іншої 

людської істоти. І якщо вона повинна бути від-

мінною від іншої людської істоти, вона з необ-

хідністю мусить стати іншою людською істо-

тою” [30, с. 136].  

На думку З. Баумана, для постмодерністської 

філософії права людські права є, зрештою, від-

правною точкою. “Видатні результати етики, – 

пише він, – подібно до людських прав... зовсім 

не втратили своєї актуальності” [13, с. 4], і він 

підкреслює, що “результати моралі мають тен-

денцію усе сильніше компресуватися в ідею 

“людських прав” [12, с. 55]. На його думку, 

постмодерністи ніколи не недооцінювали важ-

ливості людських прав; вони доводять, що ці 

останні “лише потребують, щоб їх бачили і по-

водилися з ним новим способом” [13, с. 4]. Од-

нак постмодерністи не запропонували нам жод-

ного такого способу. Схоже, що їм важко, якщо 

не неможливо, визначити його без того, щоб не 

спертися на концепції автономного “Я” та уні-

версальності.  

Деякі дослідники навіть доводять, що етич-

ний проект постмодерну неминуче зливається 

з імперативом Канта. Р. Боіне, наприклад, пере-

конує, що “коли завдання полягає у встановленні 

практичного правила коригування неправомір-

них соціальних практик, ми непрямо користує-

мось, як Фуко і Дерріда, кантіанським формулю-

ванням категоричного імператива”. На його ду-
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мку, “Кант побачив необхідність практичних 

етичних міркувань. Фуко і Дерріда, зі своїх по-

зицій, кінець-кінцем приходять до того ж висно-

вку” [14, c. 168-169]. 

Такий мислитель доби Постмодерну, як Габе-

рмас, оголошує себе прихильником “морального 

універсалізму” і так пояснює його суть: “Що, 

зрештою, робить універсалізм? Те, що хтось ре-

лятивізує власний життєвий шлях відносно за-

конних вимог інших форм життя, що дарує чу-

жоземцям та іншим, з усіма їхніми ідіосинкразі-

ями і незбагненністю, ті ж права, що має сам, що 

він не наполягає на універсалізації своєї власної 

ідентичності, що він не просто виключає те, що 

відхиляється від його уявлень, що області толе-

рантності повинні стати нескінченно ширшими, 

ніж вони є сьогодні – моральний універсалізм 

означає всі ці речі” [24, с. 240]. 

У підгрунті цього плюралізму, якого вимагає 

“моральний універсалізм”, вважає М. Дж. Дет-

молд, лежить концепція автономії [18, с. 113]. 

Подібну думку висловлює Дж. Рац. Він розгля-

дає плюралізм як необхідний показник цінності 

автономії [32, с. 133]. Автономія, однак, досить 

тісно поєднується з правами. Автономний, само-

достатній індивід, який є “автором свого власного 

життя”, має певні права [35, с. 98]. За словами Раца, 

“автономія конституюється саме правами і нічим 

іншим: автономне життя є життям у межах непо-

рушних прав” [31, 191]. Оскільки це є суттєвою 

частиною людського буття, автономія становить 

“достатню онтологічну підставу” для прав і таким 

чином надає неоціненну підтримку тим, хто дома-

гається для себе твердих підвалин [18, 114]. 

Автономія вимагає існування Іншого [15, с. 27]. 

Інший є не просто зовнішнім щодо мене – він (во-

на) одночасно конституює мою власну ідентич-

ність: У певному розумінні я живлюся Іншим. Моя 

автономія має сенс лише остільки, оскільки існує 

Інший. Як каже Сартр, “Інший є обов’язковим для 

мого існування, і так само для будь-якого знання, 

яке я можу мати про себе” [34, с. 45]. І доти, доки 

я своєю чергою не пізнаю інших як автономних 

істот, я буду знаходитись у великій скруті “абсолю-

тної самотності і жаху” [18, с. 124]. 

Слід зауважити, що постмодерністам для до-

слідження суб’єкта як автономного і самодо-

статнього не потрібно відмовлятися від своїх 

концептуальних засобів. Відмінність та іншість, 

магічні терміни постмодерністського дискурсу, 

по суті цілком сумісні з такими поняттями, як 

автономія і універсальність. Як твердить сам 

Ліотар, людська істота має права, тільки якщо 

є також інша людська істота. T. Іглтон підкрес-

лює, що універсалізм і відмінність не виключа-

ють одне одну [19, с. 113-119]. Цю думку поділяє 

і Г. Колдер [16, с. 223-224]. 

6. Глибоке юридичне розуміння людських 

прав потребує з’ясування їх теоретичних, філо-

софських підвалин. Постмодерністи ж відмов-

ляються від Розуму та філософії. Внутрішня не-

спроможність такого підходу полягає в спробі 

раціональним шляхом обґрунтувати неможли-

вість раціонального пізнання. Той, хто доводить 

цю неможливість – за допомогою, наприклад, 

деконструктивних практик – повинен насампе-

ред поставити під сумнів сам спосіб буття філо-

софії. Але, зробивши це, мислитель уже потрап-

ляє в область сумніву, тобто у власне філософсь-

кий простір. Відмова від Розуму та філософії 

призводить до парадоксу. Крім того, ця відмова 

позбавляє нас будь-якого критерію відмінності 

між правом і злом. Цей етичний вакуум може 

легко призвести до легітимації майже будь-яких 

теоретичних поглядів і практики в галузі прав.  

При цьому зазначимо, що положення про 

“смерть суб’єкта” призводить до парадоксальних 

висновків уже в межах самого постмодерністсь-

кого дискурсу. Зокрема, воно суперечить уяв-

ленню про свідомість людини як сукупність мо-

вних практик (йдеться про інтертекстуальну 

природу свідомості). Але якщо свідомість є су-

купністю мовних практик, що мають, звичайно, 

не індивідуальний характер, то сутність людини 

завжди перед-задана. У цьому відношенні погляди 

представників постмодерну є своєрідним продов-

женням класичної версії людини, редукованої до 

феномена свідомості, хоча свідомість трактується 

по-новому. Тому слід згодитись, що ідея “повер-

нення до суб’єкта” закладена у власну логіку кон-

цепції людини постмодерну [6, с. 68-69]. 

У розвинених країнах утвердження самодо-

статньої особистості має також об’єктивні під-

стави. Наприклад, розвиток мережі інформації та 

деякі соціальні чинники дозволяють дедалі бі-

льшій кількості людей працювати вдома. Як 

у сфері виробництва, так і в сфері матеріального 

забезпечення свого приватного життя людина 

має можливість існувати відносно автономно, 

вона вже не відчуває себе частковим індивідом, 

функцією якогось загального процесу. Цікаво, 

що К. Кумар, зокрема, вбачає в цьому процесі 

усвідомлену соціальну програму повернення 

людини до самої себе, подолання соціального 

відчуження, характерного для індустріального 

суспільства [28]. 
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7. Неоднозначність ставлення філософів та 

юристів доби постмодерну до проблеми прав 

людини значною мірою зумовлена тим, що ці 

права беруться ізольовано від інтересів соціуму. 

Чимало авторів проголошують права людини 

найвищою цінністю. Наприклад, А. М. Бабенко 

пише: “Первинність інтересів людини і громадя-

нина порівняно з державними є незаперечною 

і непорушною правовою цінністю” [1, с. 126].  

Але умови для повноцінного життя особисто-

сті може створити тільки суспільство. Найви-

щою людською цінністю виступає особистість 

не в ізольованому від суспільства стані, а саме 

в єдності з ним. Тому права людини повинні ві-

дображати внутрішню узгодженість, гармонію 

взаємних зв’язків особистості з соціумом. Ця об-

ставина поки що не враховується постмодерніст-

ською філософією права повною мірою. 
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О. А. Бандура 

 

ФИЛОСОФИЯ  ПРАВА  ЭПОХИ  ПОСТМОДЕРНА: 

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ПРАВА 

 

Для постмодерна в философии и в философии права является характерным отрицание классиче-

ского Разума и, соответственно, выработанной мыслителями Просвещения концепции субъекта как 

целостного и самодостаточного. Этим обусловлено присущее многим постмодернистам отрицание 

прав человека. Вместе с тем некоторые сторонники постмодерна признают эти права. Такая неодно-

значность в определенной степени обусловлена тем, что права человека берутся изолированно от ин-

тересов социума. Эти права должны отражать внутреннюю гармонию взаимных связей личности 

с социумом, что не учитывается постмодернистской философией права в полной мере. 

 

 

O. O. Bandura 

 

  PHILOSOPHY  OF  LAW  OF  THE  POSTMODERN  AGE:  MAN  AND  HIS  RIGHTS 

 

One of the main characteristics of the postmodern in philosophy and in legal philosophy consists of a de-

nial of the classical Mind and accordingly of the Enlightenment conception of subject as integral one. Many 

postmodernists deny the concept of human rights. At the same time there are some supporters of the post-

modern who recognize these rights. Basically such the uncertainty is a result of the circumstances that hu-

man rights are viewed separately from the interests of society. These rights must reflect an inside mutual 

connection between personality and society. The postmodern legal philosophy does not take it into account 

to the full extent.  
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ЛЮДИНОРОЗУМІННЯ  У  ПРАВОВІЙ  НАУЦІ 

(ДО  ХАРАКТЕРИСТИКИ  СУЧАСНОГО   

ПОНЯТТЄВОГО  АПАРАТУ) 
 

Можливість обійти індивіда виключена не че-

рез гуманістичне надання переваги людині та 

турботу про неї, а з огляду на непорушність 

будови самого буття, життя – якщо взагалі чо-

му-небудь бути. 

(М. К. Мамардашвілі) 

 

Дозволимо собі розпочати з ключової дефіні-

ції поняття. 

Людинорозуміння у правовій науці – це сфор-

мована загальнотеоретичною юриспруденцією на 

основі здобутків суспільних та інших наук (переду-

сім, філософії) система соціальних значень й осо-

бистісних смислів тих терміно-понять, котрі ві-

дображають місце людських індивідів у процесі 

еволюції всього живого на Землі, закономірності їх 

соціалізації та життєдіяльності. 

Фактично, людинорозуміння в юридичній на-

уці є відображенням людини у правосвідомості 

та призначене показати, як людина представлена 

на рівні правової ідеології, які її “образи” існу-

ють у теоретично осмисленій правосвідомості. 

Водночас зауважимо, що людинорозуміння 

у праві не вичерпується тільки рівнем правової 

ідеології, але й постає з буденної юридичної 

практики, конкретних життєвих ситуацій. 

Певне людинорозуміння (хоча й, можливо, не 

завжди таке, яке можна вважати сформованим 

юриспруденцією) відображають, так чи інакше, 

міжнародні договори, внутрішньодержавне за-

конодавство, юридична література, оскільки са-

ме у них використовуються терміни, що по-

значають поняття, які завжди пов’язані з носієм 

певних можливостей (прав). “Індивід”, “істота”, 

“людина”, “індивідуальність”, “особистість”, 

“особа”, “персона”, “суб’єкт”, “громадянин” – 

усі ці та деякі інші терміно-поняття, котрими 

здебільшого оперують у сфері приватного права 

і які безпосередньо пов’язані з поняттям людини, 

якраз і мають складати поняттєвий апарат 

людинорозуміння у правознавстві. І хоча такий 

апарат повинен мати системний характер, однак 

досить часто простежується відсутність єдиного 

підходу до інтерпретації кожного з його елемен-

тів. Частково непорозуміння на цьому ґрунті зу-

мовлені неоднозначністю (варіативністю) пере-

кладів українською мовою тих чи інших термінів 

з інших мов, частково – неоднаковістю значень 

(смислів), наданих (“знайдених”) на різних рів-

нях осмислення (ідентифікації, референції, ін-

терпретації, оцінки, емпатії) одних і тих же тер-

мінів, а частково – відсутністю налагодженого 

зв’язку, активної співпраці між представниками 

різних напрямів суспільствознавства, що вивча-

ють людину. Варто наголосити також на тому, 

що, відсутність у деяких соціумах понять, позна-

чуваних вищезгаданими термінами, використо-

вувалася ними навіть як аргумент проти ви-

знання прав людини за членами тих соціальних 

груп, котрим такі поняття взагалі не відомі 

з огляду на специфіку культури даного суспільс-

тва та вироблених форм самореалізації біосоціа-

льних індивідів усередині відповідного соціаль-

ного утворення [18, с. 33]. 

Для юридичної науки значимість розв’язання 

означеної проблеми вбачається у тому, що воно 

дозволяє, по-перше, з’ясувати зміст (значення, 

смисли) низки понять, котрі постійно використо-

вуються у правознавстві, хоча першочергово ро-

зробляються соціально-філософською антро-

пологією (соціальною філософією, філософсь-

                                      
Отже, терміно-поняття “людинорозуміння” не об-

межується результатами осмислення винятково кате-

горії людини, а охоплює розуміння й тих понять, з яких 

ця категорія виводиться або які з неї випливають. 
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кою і соціальною антропологіями) [4, с. 72-95]; 

по-друге, – знайти відмінності у філософському 

та юридичному їх розумінні; по-третє, – набли-

зитись до з’ясування сутнісно-антропологічних 

характеристик права. 

Перш ніж перейти до аналізу поняття “лю-

дина”, потрібно з’ясувати зміст понять, які є ро-

довими щодо нього, а саме: “індивід” (синонім – 

“індивідуум”) та “істота”. 

Терміном “індивід” (від лат. individuum – 

“неподільне”; в англ. мові – “individual”) законо-

давство України не оперує, однак у наукових 

правових дослідженнях вчені до нього зверта-

лися. Так, М. Матузов розглядав індивіда як жи-

ву істоту, яка знаходиться у нерозривній єдності 

з умовами свого існування (середовищем) [33, с. 

67]. Філософські ж словники так визначають ін-

дивід: 1) одиничне, на відміну від сукупності, 

маси; окрема жива істота, особа, людина, на від-

міну від колективу, соціальної групи, суспільства 

у цілому [56, с. 212]; 2) одиничний, окремий, фі-

ксований, тим чи іншим способом виділений, 

відмежований предмет; окрема сутність чи істо-

та; особина, кожний самостійно існуючий орга-

нізм; окрема людська особа [54, с. 260]. Аналогі-

чні значення подають “Словник іншомовних 

слів” [51, с. 467], “Тлумачний словник українсь-

кої мови” [52, с. 235] та “Новий тлумачний слов-

ник української мови у трьох томах”, хоча 

в останньому поняття “індивідуум” також ото-

тожнюється з поняттями “особистість”, “персо-

на”, “суб’єкт” [38, с. 790], що невиправдано, 

з огляду на змістовну відмінність останніх як 

з першим, так і між собою. 

Стосовно терміно-поняття “істота”. Тлума-

чні словники розкривають його через поняття 

“живий організм”, “людина”, “тварина”, “сотво-

ріння”, “створіння” [52, с. 240; 38, с. 798], що 

свідчить про змістовну близькість, однак не іде-

нтичність його з поняттям “індивід”. 

Із зазначеного випливає, що кожна людина – 

жива істота, індивід, але не всі істоти та індивіди 

– люди. Ведучи мову про останніх, доцільно ви-

користовувати як синонім терміно-поняття 

“людські істоти”, “людські індивіди” або “біосо-

ціальні індивіди” (зважаючи на те, що людина – 

окремий біологічний вид, який поєднує у собі 

природні та вироблені у процесі соціалізації яко-

сті, а поняття “біологічний індивід” означає ви-

нятково “індивіда у позиції і в момент, коли ім-

пульси підтверджують цілісне взаємовідношення 

з об’єктами довкола нього... даний термін робить 

наголос на живій реальності, яку можна відріз-

нити від розмірковування” [35, с. 318-319]). На 

користь цього свідчить те, що англійське тер-

міно-поняття “human being” (синонімом якого 

є “man”, хоча зустрічаються також терміни “per-

son” [3, с. 322; 6, с. 212; 12, с. 584; 22, с. 423], 

“individual” [12, с. 584]), вжите, зокрема, у Зага-

льній декларації прав людини, буквально пере-

кладається, як “людська істота”, але загально-

прийнятим виявився відповідник “людина”. 

У той же час український переклад Конвенції 

про права дитини від 20 листопада 1989 року, 

котра набула чинності для України 27 вересня 

1991 року, у ст.1 закріплює термін “людська іс-

тота” на позначення дитини (можливий варіант – 

“людська особина”, проте це словосполучення 

некоректно відображає сутність позначуваного 

ним у юриспруденції поняття, оскільки термін 

“особина” має здебільшого біологічне забарв-

лення, тобто робить наголос винятково на біоло-

гічній природі людини). Додамо також те, що 

у російському перекладі ч. 1 ст. 40 Конституції 

Ірландії виводить принцип рівності громадян перед 

законом з їх природи як людських істот [24, с. 349]. 

Як зрозуміло, тут мова йде про людину, оскільки їй 

у силу природи притаманна властивість підпоряд-

ковуватися тим чи іншим нормам, будуючи ієрар-

хічні піраміди. З погляду етології таке бачення від-

повідає об’єктивним законам розвитку біологічних 

видів [2, с. 6, 68; 19, с. 109-114]. 

Повертаючись до терміно-поняття “біосоціа-

льний індивід” зауважимо, що воно може стосу-

ватися і деяких тварин, а саме тих, котрих відно-

сять до соціальних (евсоціальних) [26, с. 288-348; 

21, с. 83-88, 93-122; 15, с. 232-236], оскільки “кожна 

форма соціальної поведінки обов’язково має гене-

тичну основу, котра “змушує” індивідів діяти так, 

щоби забезпечити успіх для себе та родичів” [15, с. 

237]. Тому тепер не зовсім коректно стверджувати, 

що формою суто людського існування є “соціаль-

ність” або “суспільність” [27, с. 338]. 

Будучи членом певної спільності, біосоціаль-

ний індивід виділяється і як неповторний 

суб’єкт, особа, здатна до усвідомленого способу 

діяльності. Тому визначником його специфіки 

виступає не стільки тілесна окремішність, скі-

льки певна сукупність духовно-психологічних 

рис, які становлять самобутній характер його 

“Я” [57, с. 229]. Тобто людський індивід розгля-

дається крізь призму його дій у специфічних 

особливостях, котрі не зводяться до родових 

і загальних характеристик. А ці особливості по-

значаються терміном “індивідуальність”. 
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Індивідуальність – неповторна своєрідність 

якого-небудь явища, окремої істоти, людини [56, 

с. 212], рівень розвитку людської особистості 

[57, с. 228], сукупність успадкованих і виробле-

них у процесі онтогенезу фізичних і психічних 

особливостей, котрі відрізняють даного індивіда 

від усіх інших [51, с. 466-467; 52, с. 235; 38, с. 

789-790; 55, с. 196], окрема людина як носій не-

повторної сукупності психічних властивостей 

[51, с. 467; 52, с. 235; 38, с. 790]. Таким чином, 

якщо термін “індивід” вказує на належність біо-

логічної істоти до єдиного роду, то “індивідуа-

льність” випливає, зокрема, зі сукупності став-

лень такої істоти до світу природи, суспільства 

та залежить, окрім іншого, від позиції спогля-

дання цього індивіда, характеру діяльності 

останнього й рівня його оригінальності. Народи-

вшись біологічною істотою, у житті людина реа-

лізовує свою індивідуальність незалежно від то-

го, хоче вона цього чи ні, усвідомлює це чи не усві-

домлює. “Індивідуальність живої людини збе-

рігається від моменту запліднення протягом усього 

розвитку й аж до смерті, змінюється тільки фено-

тип (зовнішній вигляд). Сьогодні це доведений як 

елементарний принцип біології факт” [10, с. 24]. 

Стаття 300 Цивільного кодексу України за-

кріпила серед особистих немайнових прав, що 

забезпечують соціальне буття фізичної особи, 

право на індивідуальність, зміст якого залиша-

ється не розкритим, хоча згідно з частиною 2 цієї 

статті пов’язується з національною, культурною, 

релігійною, мовною самобутністю фізичної осо-

би. Тому перед правозастосовчою та правоін-

терпретаційною практикою ще постане питання 

про те, яким особистісним смислом наповнити 

“індивідуальність”. На нашу думку, філософське 

тлумачення цього поняття має бути обов’язково 

враховане задля того, аби, по-перше, знайти 

“відправну точку” для подальшої роботи (з’ясу-

вати соціальне значення терміна), а, по-друге, 

розмежувати індивідуальність та особистість 

(право на розвиток якої також закріплене у зако-

нодавстві), оскільки перша свідчить про не-

повторність людини, котра може бути особисті-

стю, але не бути індивідуальністю; індивідуаль-

ність є основою всіх новаторських, оригінальних 

і творчих дій людини, її особистого внеску 

у розвиток людської культури [40, с. 3]. 

Тепер звернемося до поняття “людина” (англ. 

“man”, “human”, “human being”). За критеріями 

зоологічної систематики всі люди належать до 

виду Homo sapiens або Homo sapiens sapiens 

(“людини розумної”) сімейства Homo підряду 

вищих приматів ряду приматів підкласу плацен-

тарних класу ссавців підтипу хребетних типу 

хордових. Цей вид розглядається як сукупність 

поліморфних популяцій, котрі вільно змішу-

ються між собою та дають плодюче потомство 

[50, с. 128]. Таким чином, за будовою тіла, внут-

рішніх органів, способом розмноження людина 

належить до тваринного світу, і ця обставина 

вдало використовується у медицині, зокрема, для 

пересадки органів і тканин. 

Тим не менше, людина явно (для себе) вихо-

дить за рамки світу тварин і навіть протистоїть 

йому завдяки деяким своїм здатностям. І перед 

сучасною наукою ставиться завдання сформу-

вати як загальне поняття людини, або “людини 

загалом”, так і специфічні, умовно кажучи, галу-

зеві поняття людини, або “людини зокрема” [9, с. 

11]. Зазвичай, вчені виходять з того, що людина 

– це істота, яка уособлює нерозривну єдність бі-

ологічної, соціально-історичної, культурної, ду-

ховно-моральної сторін її існування. Проте про-

блема грані між людиною та твариною в іс-

торичній антропології ще далека від остаточного 

розв’язку. Достатньо навести два протилежні 

погляди: 1) морфологічної грані між найрозви-

нутішими людиноподібними мавпами та першо-

людьми не існує; лише знахідки штучно вигото-

влених знарядь праці вказують на те, що викопні 

кісткові рештки належать людині (Ж. Антоні, 

М. Урісон); 2) між людиною та твариною можна 

провести так званий „мозковий рубікон”, який 

становить 700-800 см3 (В. Якимов, В. Кочеткова) 

[50, с. 143-144]. До того ж, еволюціоністським 

теоріям походження людини активно (і не зав-

жди безпідставно) протистоять концепції креаці-

онізму та космізму [11, с. 87-92, 134-140, 197-199; 

15, с. 240-241, 243-246; 17, с. 488-495, 500-509; 26, 

с. 187-216; 49; 53, с. 169-171; 60, с. 13-28]. 

Традиційно вважається, що людина – суспі-

льна істота, яка являє собою найвищий ступінь 

розвитку живих організмів на Землі, суб’єкт сус-

пільно-історичної діяльності та культури [56, с. 

736], особу як втілення високих інтелектуальних 

і моральних властивостей [52, с. 302], котра від-

різняється від усього матеріального світу прита-

манним лише їй якісно специфічним способом 

буття – практикою, що визначає і такі суто люд-

ські ознаки, котрі перетворюють біосоціального 

індивіда на суспільну істоту, як свідомість, твор-

чість, свобода [57, с. 340], а також членорозді-

льна мова [39, с. 115; 52, с. 301-302]. Проте лю-

дина є чимось “завжди більшим, ніж сукупність 

її соціальних властивостей. Це більше, ще не ре-
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алізоване, тут і там стає вирішальним для розу-

міння конкретної людини: друга, коханого, во-

рога, самого себе – у дослідженні фактів біогра-

фії” [53, с. 166]. 

Як бачимо, наведені вище дефініції різнобі-

чно, проте абстрактно підходять до визначення 

поняття людини, оскільки єдиний об’єктивний 

критерій для побудови “всеохоплюючої” дефіні-

ції відсутній. Якщо у визначенні поняття людини 

перерахувати кілька притаманних останній оз-

нак, сутність її залишиться все ж не з’ясова-ною, 

та й дати повний перелік характеристик біосоці-

ального індивіда неможливо. Тому він був і 

“безперим двоногим з м’якою мочкою вуха та 

плоскими нігтями” (Платон), і “політичною істо-

тою”, і “розумною твариною” (Арістотель), 

і “мислячою річчю” (Р. Декарт), і “служителем 

й інтерпретатором природи” (Ф. Бекон), і “виро-

бником знарядь праці” (Б. Франклін), і “твари-

ною з особливою зовнішньою організацією та 

здатністю користуватися зброєю та знаряддями 

праці” (К. А. Гельвецій), і “людиною розумною” 

(К. Лінней), і “єдиною істотою, яка знає, що вона 

є” (К. Ясперс), і “людиною-актором” (Й. Гейзі-

нге), і “сукупністю всіх суспільних відносин” 

(К. Маркс), і “синтезом” (С. К’єркегор), і “кана-

том, закріпленим між звіром і Надлюдиною” 

(Ф. Ніцше), і “запитуючим Буттям” (М. Гайдеґ-

ґер), і “єдиною істотою, котра не хоче бути са-

мою собою” (А. Камю), й “істотою символічною” 

(Е. Кассірер), і “сумою цінностей” (А. де Сент-Ек-

зюпері), і “обездоленою твариною” (М. Шелер), 

й “істотою дисципліни” (А. Гелен), і “ексцентрич-

ною істотою” (Г. Плеснер) тощо. 

Кожен з перелічених “образів” біосоціального 

індивіда характеризував лише певну сторону 

людської природи. У зв’язку з цим для форму-

вання загальної дефініції поняття людини доці-

льніше визначити ті сторони її існування, “сума” 

яких і складає її сутність (біологічна, соціально-

історична, духовно-моральна, культурна “при-

роди” або єдність природного, соціального та 

духовного, у т.ч. душевного), оскільки людське 

у людині зосереджене головним чином в освоєних 

нею формах і способах життєдіяльності, що 

завжди реалізуються у певному соціально-куль-

турному контексті. 

Отже, поняття “людина” відображає загальні 

риси, притаманні людському роду. Однак “всі 

філософські твердження, котрі містять термін 

“людина”, ніколи не обґрунтовуються, виходячи 

з яких-небудь антропологічних властивостей, 

з якого-небудь конкретного образу людини, оскі-

льки... вони завжди мають на увазі можливу лю-

дину, яка ніколи не є якимось попереднім чи 

майбутнім станом, а завжди актуальним станом, 

хоча й таким, що не зводиться до жодного з су-

щих” [32]. Тому дати визначення поняття біосо-

ціального індивіда, котре претендувало би на 

загальне визнання, неможливо; кожен період ро-

звитку суспільства зумовлюватиме виникнення 

нових (чи відродження “старих”) концепцій сут-

ності (природи) людини, але завжди актуальним 

і достовірним буде те, що “всі люди належать до 

одного і того ж виду та мають спільне похо-

дження. Вони народжуються рівними у гідності 

та в правах (питання лише, чи в усіх правах і в 

яких саме. – Д.Г.), й усі вони становлять не-

від’ємну частину людства” (п. 1 ст. 1 Декларації 

про расу та расові передсуди, прийнятої Генера-

льною Асамблеєю ООН 27 листопада 1978 року). 

Таким чином, людина – жива істота, яка по-

єднує фізичне та духовне, природне і соціальне, 

успадковане та набуте при житті. Причому мо-

мент його настання (зачаття, пологи) достеменно 

визначити нікому поки що не вдалося (а тому 

немає загальноприйнятого уявлення, з якого часу 

людину можна вважати такою). А це, до речі, 

є, так чи інакше, перешкодою для визначення 

моменту виникнення в особи прав і обов’язків. 

Тому український законодавець закріпив не-

спростовну презумпцію про те, що правоздат-

ність людини виникає у момент її народження, 

проте у випадках, встановлених законом, охоро-

няються інтереси зачатої, але ще не народженої 

дитини (ч. 2 ст. 25 Цивільного кодексу Укра-

їни). А відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України 

“Про охорону дитинства” дитина має право на 

життя з моменту визначення її живонародженою 

та життєздатною за критеріями Всесвітньої ор-

ганізації охорони здоров’я. 

                                      
 Проблеми з визначенням моменту їх припинення 

не мали би поставати, оскільки він пов’язується зі 

смертю – повною та невідворотною втратою мозком 

усіх його функцій (див. ст.15 Закону України “Про 

трансплантацію органів та інших анатомічних матері-

алів людини” від 16 липня 1999р.). 
 Цивільний кодекс Української РСР у ч. 2 ст. 9 

жодних винятків для ненароджених не встановлював, 

хоча у відповідності зі ст. 527 і ч.1 ст.529 передбачала-

ся охорона інтересів ненародженої дитини щодо спадко-

вого майна після смерті її батька. Цей принцип відобра-

жений і у ч. 1 ст. 122 Цивільного кодексу України. 
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У той же час зарубіжний досвід дає приклади 

інакшого підходу. Так, згідно з п. 1 ст. 4 Амери-

канської конвенції про права людини від 22 лис-

топада 1969 року (набрала чинності у 1978 році) 

право на повагу до життя “захищається законом 

і, зазвичай, з моменту зачаття”, а підпараграф 30 

ст.40 Конституції Ірландії говорить: “Держава 

визнає право на життя ненародженого та, маючи 

на увазі рівне право на життя матері, гарантує 

у своїх законах повагу і, наскільки це можливо, 

захищає та підтримує своїми законами це право”. 

Подібне положення закріпила й ч. 1 ст. 15 Кон-

ституції Словацької Республіки, проголосивши 

охорону життя людини до її народження. 

Необхідно зазначити, що загальнотеоретична 

юриспруденція та філософія права, роблячи 

спроби дати дефініцію “галузевого” (правового, 

юридичного) типу біосоціального індивіда або ж 

обмежуючись констатацією наявності такого ти-

пу, також не залишилися осторонь проблеми 

сутності біосоціального індивіда і поширеної 

у суспільних науках тенденції до створення об-

разу “своєї” людини [4, с. 386-403; 48, с. 26-39]. 

Мова йде про оперування в юриспруденції по-

няттями “юридична людина”, “правова істота” 

тощо. Ж. Карбоньє вважав, що тільки людина 

може бути юридичною істотою, оскільки їй при-

таманна здатність створювати та сприймати 

юридичне [23, с. 61]. В. Малахов стверджує, що 

“правова істота співпадає з людиною. Правови-

мірність життя є те, що іманентно притаманне 

людині. Право – властивість людини, а людина – 

субстанція права” [30, с. 251]. Дещо протилежної 

позиції дотримується В. Нерсесянц, на думку 

якого “можна сказати, що людина за своєю при-

родою – істота правова. Але подібні судження 

зовсім не означають апріорності, природної да-

ності, вродженої притаманності людині політич-

ної чи правової сутності, політичних чи правових 

властивостей і якостей” [36, с. 40]. 

Аналізуючи погляди вищезазначених вчених, 

зауважимо, що, на наш погляд, поняття “юридична 

істота” не тотожне поняттям “правова істота” 

та “людина”. Як перше, так і друге охоплюють не 

лише людей, але й інших живих організмів, однак 

у першому випадку – таких, що наділені державою 

юридичною правосуб’єктністю, а у другому – та-

ких, яким притаманні вроджені правові властивості 

– невід’ємні, природні права [16, с. 40-53]. 

Зважаючи на те, що, з одного боку, народив-

шись, ми вже застаємо систему “винайдених” 

державою юридичних норм, а, з іншого, частина 

науковців – прихильників природно-правової 

концепції – схильна виводити певні норми права 

з природи людини, можна стверджувати, що 

“людина у праві” (терміно-поняття, запрова-

джене Г. Радбрухом, на позначення філософської 

концепції “картини людини” в юриспруденції) 

має два образи: правової людини та людини 

юридичної [1, с. 53-54, 66-67; 42, с. 21; 46, с. 18-

25; ]. Правова людина – це людський індивід, 

котрому – з огляду на його біологічну природу – 

притаманні вроджені правові якості (природні, 

невід’ємні, основні права), що є найважливішою 

складовою загальносоціального права. А юриди-

чна людина – це людський індивід, котрий 

у процесі соціалізації здатний сприймати, реалі-

зовувати та трансформувати право як спеціа-

льно-соціальне (юридичне, “позитивне”) явище, 

яке є елементом сформованої у певному суспіль-

стві культури [44, с. 9]. Саме через юридичне 

(позитивне) право біосоціальний індивід “реалі-

зує можливості та силу розуму – свою виняткову 

і вражаючу... здатність осягати оточуючий світ, 

передбачати, оцінювати, приймати рішення та 

впроваджувати ці рішення у життя. Звідси – 

свою здатність бути творцем, створювачем, ім-

пульсом й активною силою в розвитку дійсності” 

[2, с. 17-18]. Лише у контексті культури, котра 

є такою ж неприродною, як і людська свідомість, 

людина може бути самою собою [53, с. 173], 

проте не повинна втрачати свої правові риси 

(властивості, якості). Соціальність “складає тіль-

ки максимум космологічного звершення мо-

жливого в еволюції природи від хаосу до по-

рядку та гармонії. Цей антропологічний дискурс 

до впорядкування сущого зумовлений органіч-

ною конституцією людини, в якій розгортаються 

тілесні потреби, захоплюючи думку в службо-

вому напрямі забезпечити насичення тіла, під-

тримати та зберегти життя” [20, с. 162]. 

Наведені інтерпретації правового та юридич-

ного образів людини разом відображають як об-

межену константність і незмінність “частини” 

загальної людської сутності, так й обмежену її 

мінливість, що дозволяє розглядати, так би мо-

вити, “юриспруденційну” сутність біосоціаль-

ного індивіда як „природно-позитивну”. Інакше, 

“якщо припустити, що людина є безмежно пода-

тливою, безвольною істотою (біологічним інди-

                                      
 Проблема співвідношення неюридичного (за на-

шою термінологією – правового) та юридичного не 

нова. Про неї свого часу писали С. Алєксєєв, П. Рабі-

нович, звертаючи увагу, зокрема, на неюридичні та 

юридичне значення слова “право”.  
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відом. – Д. Г.), то у такому разі вона без спротиву 

опинилася би під гнітом норм й інститутів, які 

позбавляють людську природу можливості мобі-

лізувати свої внутрішні сили та спрямувати їх на 

зміну цих систем”, а “якщо би людина була всьо-

го лише творінням культурних систем (соці-

альним індивідом. – Д. Г.), критика чи оцінка 

соціальних явищ з позиції благополуччя людини 

була би неможливою через відсутність місця для 

поняття «людина»” [59, с. 36]. 

Статистика представленого у Конституції Ук-

раїни правового людинорозуміння свідчить, що 

терміно-поняття “людина” вживається 31 раз, 

але найпоширенішим в Основному Законі є тер-

міно-поняття “громадянин” (зустрічається 75 

разів) [8, с. 7]. Як відомо, громадянин – це “лю-

дина, яка наділена усією повнотою, насамперед, 

політичних прав і має право та можливість без-

посередньо (як урядовець) чи опосередковано 

(як виборець) брати участь в управлінні держа-

вою”, “це особа, яка несе відповідальність і має 

певні обов’язки перед власним народом, держа-

вою та суспільством” [7, с. 53], “фізична особа, 

правовий статус якої обумовлений її належністю 

до громадянства певної держави” [61, с. 640]. 

Дані визначення дозволяють виділити най-

більш істотні “ознаки” особи як громадянина: 

1) громадянином може бути тільки людина – фі-

зична особа; 2) він наділений комплексом прав, 

серед яких домінують політичні (у людини ж 

домінують “вітальні” (фізичні) та особистісні 

права); 3) “обсяг” його правового статусу обумо-

влений належністю до громадянства конкретної 

держави; 4) громадянин бере участь (вправі бра-

ти участь) в управлінні державою; 5) він виконує 

обов’язки та несе відповідальність не тільки пе-

ред собою та суспільством (народом), але й пе-

ред державою; 6) йому притаманна “громадянсь-

кість” – ознака, яка свідчить про те, що громадя-

нин може “функціонувати” і поза державою, пе-

ребуваючи в її громадянстві, і при цьому не 

втрачати своїх якісних характеристик. 

Оскільки не кожна людина є громадянином, 

існують певні відмінності у правових статусах 

людей, які перебувають на території держави; 

громадянство держави (на відміну від так зва-

ного “громадянства Землі”) надає людині шир-

                                      
 Зауважимо, що все зазначене нижче щодо грома-

дян однаково стосується й підданих – осіб, чий право-

вий статус визначається належністю до підданства 

монархічних держав. 

 

ший каталог прав і створює обов’язки, додаткові 

до природних. Хоча іноді може спостерігатися 

й інша тенденція: звуження обсягу основних 

(вроджених, природних, абсолютних, невідчу-

жуваних) прав і покладення на громадянина 

надмірної кількості зобов’язань (наприклад, ви-

знання одним з видів покарань (однією з меж 

права на життя) смертної кари, а також запрова-

дження обов’язку працювати). Зазвичай, коли 

йдеться про права людини, використовуються 

конструкції “кожний”, “ніхто”, “усі”, “визнається 

право”, “гарантується свобода” або інші слово-

сполучення безособового характеру. Стосовно ж 

прав громадян, то такі права, здебільшого, адре-

суються саме останнім (“громадянин може”), 

проте можуть формулюватися і як права народу 

(Японія) або, скажімо, права осіб певної націо-

нальної належності (Іспанія, ФРН) [29, с. 15]. 

Поняття “особистість” (англ. “personality”, 

рос. “личность”), як і поняття “людина”, мало та 

має різну інтерпретацію, котра залежить від фі-

лософської позиції вченого, а також від предмета 

тієї науки, в якій відповідне поняття використо-

вується. Нині “особистість” – це загальновжива-

ний і науковий термін (спільний для психології, 

філософії, соціології, юриспруденції), що може 

позначати поняття про: 1) стійку систему соціа-

льно значимих рис, які характеризують індивіда 

як члена того чи іншого суспільства або спільно-

сті (психологія); 2) індивідуального носія цих 

рис як вільного та відповідального суб’єкта сві-

домої вольової діяльності (філософія) [33, с. 313]; 

3) сукупність соціальних ролей окремої людини 

(соціологія) [14, с. 22]. Зауважимо, що, окрім цього, 

у тлумачних словниках української мови терміно-

поняття “особистість” виступає синонімом терміно-

понять “індивідуальність” та “особа” [51, с. 372; 38, 

с. 493], що створює, швидше, додаткові труднощі, 

ніж допомагає в інтерпретації. 

Кожна з наук здійснює “свою” типологізацію 

особистостей: у філософії – відповідно до соціа-

льно-історичної або культурно-світоглядної пе-

ріодизації, у психології – з погляду структури та 

функціонування людської психіки, у соціології – 

відповідно до видів міжгрупової чи внутрішньо-

групової взаємодії, суспільно-групової “прина-

лежності”. І хоча правнича наука не дає власного 

визначення загального поняття особистості, про-

те, виходячи із його дефініції, можна дійти ви-

сновку, що поняттям “правова особистість” 

охоплюється правова людина як її “носій” та 

притаманні такій людині природні (невід’ємні, 

основні) права, що забезпечують можливість її 
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функціонування у певних життєвих ситуаціях. 

Поняття ж “юридична особистість” відображає ті 

соціально зумовлені якості, характеристики 

“юридичної людини”, які закріплені у спеціа-

льно-соціальному (юридичному, “позитивному”) 

праві конкретного історичного типу. На користь 

цього свідчить те, що “особистість конкретно-

історичного типу, будучи об’єктом аналізу істо-

ричної науки... може слугувати пояснюючим 

принципом для характеристики тих або інших 

особливостей індивідуального прояву загальних, 

типових рис особистості у конкретно-історичних 

обставинах” [34, с. 20]. Таким чином, юридична 

особистість – це стійка система соціально 

значимих якостей юридичної людини – забезпе-

чуваних і/або наданих їй суб’єктом юридичної пра-

вотворчості, – що відображає рівень свободи цієї 

людини, межі її відповідальності у певному суспі-

льстві та відповідній правовій системі. 

З викладеного випливає, що поняття правової 

та юридичної особистостей не співпадають за 

обсягом. Юридична особистість повинна “розви-

вати” особистість правову; необхідно, щоби пе-

рша повністю охоплювала другу та забезпечу-

вала (гарантувала) незмінність (стабільність, не-

обмежуваність) властивостей останньої і можли-

востей для їх прояву. Проте вся історія людства 

складається з ситуацій, коли юридична особис-

тість повністю чи частково “витісняє”, а не “роз-

виває” правову, обмежуючи природні права. Ко-

жне суспільство намагається врегулювати відно-

сини не тільки щодо “позитивних” (“держав-

них”, неосновних) прав, але й щодо природних 

(невід’ємних, основних), обмеження яких обґру-

нтовується культурною специфікою, історичною 

необхідністю тощо. 

Будь-яка людина для забезпечення свого існу-

вання й розвитку, для того, щоб стати особис-

тістю, повинна мати певні можливості для влас-

ної свідомої діяльності, для самоутвердження, 

а їх сукупність характеризує той чи інший стан 

свободи, який слугує, таким чином, найбільш 

загальною, важливою передумовою задоволення 

потреб й інтересів кожного біосоціального інди-

віда [43, с. 17-18]. Однак, “уся свобода” не пови-

нна творитися через придушення, утискання 

“неприродними межами” тієї “частини свободи”, 

котра притаманна правовій людині та становить 

її сутність. Навпаки, “уся свобода” має бути су-

мою органічно поєднаних правової та юридичної 

сутностей людини. За такої умови “юридична 

особистість” не виводитиме за свої межі “пра-

вову особистість”, залишаючи не охопленою 

(а отже, не забезпеченою) частину останньої або 

“спустошуючи” її внутрішній зміст, а станови-

тиме так звану “юридичну самоцінність”. Дещо 

перефразовуючи К. Леві-Строса, можна було би 

сказати, що кожен людський індивід має власну 

юридичну особистість як тотем: вона є “означ-

ником його означеного буття” [28, с. 234]. 

Стаття 1 Декларації про право на розвиток, 

затвердженої резолюцією 41/128 Генеральної 

Асамблеї ООН від 4 грудня 1986, проголошує 

право на розвиток невід’ємним правом людини, 

в силу якого кожен біосоціальний індивід та всі 

народи мають право брати участь у такому еко-

номічному, соціальному, культурному і політич-

ному розвитку, при якому можуть бути повністю 

реалізовані права людини та основні свободи, 

а також сприяти йому і користуватися його бла-

гами”. Європейський суд з прав людини у рі-

шенні, ухваленому 13 лютого 2003 року у справі 

“Одьювре проти Франції”, констатував, що пра-

во на індивідуальний розвиток, поміж інших ін-

тересів, захищається ст. 8 Конвенції про захист 

прав людини та основних свобод. “Концепція 

індивідуального розвитку, – зауважив Суд, – 

охоплює можливість особи володіти докладною 

інформацією, що допомагає визначитись їй як 

людській істоті, а також враховує життєво важ-

ливий інтерес особи в одержанні інформації, яка 

правдиво розкриває важливі аспекти її людської 

індивідуальності...” [47, с. 31]. За створення на-

лежних умов для всього вищезазначеного відпо-

відальними є держави, котрі повинні співпрацю-

вати одна з одною з метою забезпечення розви-

тку й усунення перешкод на його шляху (ст. 3 

згаданої Декларації), а “кожна людина має 

обов’язки перед таким суспільством, в якому 

лише й можливий вільний і повний розвиток її 

особистості” (ч. 1 ст. 29 Загальної декларації 

прав людини). У зв’язку з цим більшість євро-

пейських держав закріпили право людини на ро-

звиток її особистості (ч. 1 ст. 5 Конституції Гре-

ції, ст. 23 Конституції України, ч. 1 ст. 2 Кон-

ституції ФРН тощо). 

Юридичне регулювання формування та пове-

дінки особистості пов’язане, передусім, з необ-

хідністю усунення чи виправлення відхилень від 

встановлених державою соціальних норм. Хоча 

первинним суб’єктом формування особистості 

(якщо вторинними вважати суб’єктів юридичної 

правотворчості) є сім’я, котра, будучи “природ-

ним головним осередком суспільства” (ч. 3 ст. 14 

Конституції Республіки Намібія), “основою сус-

пільства та держави” (ч.1 ст. 38 Конституції Ли-
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товської Республіки), моральним інститутом, 

який володіє невід’ємними та невідчужуваними 

правами, що передують будь-якому позитивному 

праву і є вищими щодо нього (підпараграф 1.10 

ст. 41 Конституції Ірландії), а також “природним 

середовищем для фізичного, духовного, інтелек-

туального, культурного, соціального розвитку 

дитини, її матеріального забезпечення”, несе 

відповідальність за створення належних умов 

для цього (ч. 1 ст. 11 Закону України “Про охо-

рону дитинства”). 

Однак “ні держава, ні церква, ні національ-

ність, ні даний суспільний клас, ні община, ні 

сім’я не можуть повністю підпорядкувати собі 

особистість саме тому, що до такого підпорядку-

вання прагнуть усі вони спільно. Точно так само, 

хоча особистість і є продуктом суспільства, про-

те вона ніколи не є простим відображенням того, 

чим живе та керується дане окреме суспільство. 

Кожна особистість – продукт спільного впливу 

декількох суспільств, і майже щодо кожної 

є своя особлива комбінація таких суспільних 

впливів” [25, с. 276]. 

З огляду на те, що особистістю не народжу-

ються, а стають завдяки набутому за життя до-

свіду, освіті, вихованню, у літературі стверджу-

ється, що дитина – не особистість, душевно хво-

рий також [33, с. 69]. Щодо такої позиції, заува-

жимо, що формальні критерії дорослості та сфо-

рмованості людини (як от: досягнення 18-річ-

ного віку, вступ у шлюб) не дозволяють визна-

чити, стала вона особистістю, чи ні. Іноді за ци-

ми, а також за фізіологічними, соціальними по-

казниками перед нами може стояти малолітня 

особа, проте рівень її інтелекту, манери поведі-

нки і т. ін. все ж свідчитимуть, що вона – особи-

стість. Незважаючи на даний підхід, закон про-

водить градацію можливостей людини, спираю-

чись на залежність між ступенем розвитку її осо-

бистості та віковими, фізіологічними й іншими 

“особливостями” (див. наприклад, ст. 31-35 Ци-

вільного кодексу України, ст. 4, 22, 23, 26 Сі-

мейного кодексу України), проте такі обмеження 

спрямовані на впорядкування суспільних відно-

син і накладаються в інтересах соціуму. Водно-

час зауважимо, що з факту становлення людини 

як особистості тільки у соціальній діяльності та 

через неї зовсім не випливає, що лише попере-

днім досвідом вичерпуються пояснення всіх про-

явів особистості. “Адже особистість людини ви-

значається не тільки тим, що вона (людина) вже 

є, але й тим, чим вона хоче бути, до чого прагне 

як до віддаленої цілі, які завдання ставить перед 

собою” [53, с. 174].  

Тепер звернемося ще до двох термінів, котрі 

позначають не завжди одні й ті ж поняття у фі-

лософії та правовій науці. Йдеться про терміни 

“суб’єкт” і “особа”. 

За умови вияву активності, спрямованої на 

конкретний об’єкт, біосоціальний індивід стає 

суб’єктом (англ. “entity”, “person”, “subject” то-

що) – носієм предметно-практичної діяльності та 

творчим началом у пізнавальному процесі [56, с. 

633; 57, с. 669], яким є не просто людина, а, вла-

сне, особа (англ. “person”, рос. “лицо”, “лич-

ность”) – індивід як суб’єкт соціальної дійсності 

[57, с. 470], людина у системі суспільних зв’язків 

і відносин [5, с. 351]. 

Очевидно, загальна філософія виходить з то-

го, що суб’єктом є тільки представник людсь-

кого роду (хоча деякі сучасні філософські течії 

схильні відносити до суб’єктів й інших індиві-

дів). Для філософсько-правової науки суб’єкт 

права – це “істота, котра розглядається певним, 

історично даним правом як самоціль” [45, с. 

146]. “Людина – особа не тому, що вона жива 

істота, наділена тілом і душею, а тому, що вона 

відповідно до правопорядку представляє собою 

самоціль” [45, с. 148]. Самоцілі ж “виключають 

систему підпорядкування одна одній. Поняття 

особи тому – поняття рівності” [45, с. 146]. Без 

останнього “було би немислимим приватне пра-

во, тому що приватне право... – сфера зрівняльної 

справедливості... Але результати рівні, якщо 

суб’єкти, котрі ними обмінюються, також рівні. 

Індивідуалістичні та соціальні правові погляди ви-

ходять тому з поняття рівності осіб” [45, с. 147]. 

Визнання особи самостійним суб’єктом юри-

дично захищених прав, володільцем правоздат-

ності та дієздатності тягне за собою її звільнення 

від повного поглинання суспільством, дарує мо-

жливість стояти перед лицем останнього “як де-

яка самостійна сила, як деяка юридична само-

цінність” [41, с. 121]. У загальній теорії права 

суб’єкт – це особа, наділена хоча би правоздатні-

стю (а щодо певних відносин – ще й дієздатні-

стю); бути суб’єктом – означає володіти право-

суб’єктністю [13, с. 6]. Тобто, як не кожна лю-

дина є особистістю, так і не кожна людина може 

бути суб’єктом права. Останнім може визнава-

тися лише біосоціальний індивід, який має сві-

домість і волю, наділений якістю особистості, 

                                      
 Іноді в юридичній літературі поняттям “особа” 

охоплюють поняття “людина” та “громадянин”. 
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здатний здійснювати активні дії та нести за них 

відповідальність [31, с. 68] (однак, з цього пра-

вила існують і винятки: згідно зі ст. 56 Консти-

туції Республіки Угорщина кожна людина у цій 

країні визнається суб’єктом права). У той же час 

таким суб’єктом може стати не лише біосоціаль-

ний індивід (фізична особа), але й державні та 

громадські об’єднання (серед яких левову частку 

становлять юридичні особи), соціальні спільноти 

(трудові колективи, територіальні громади, на-

род тощо) і навіть тварини [16, с. 40-53], що до-

зволяє говорити про наявність як “право-

суб’єктного людинорозуміння”, так і “юридич-

ного суб’єкторозуміння”, котре не обмежується 

осмисленням винятково фізичних осіб [58, с. 30-

42]. І “вже ці роздуми свідчать про “штучний 

характер суб’єкта права порівняно з реальним 

суб’єктом у прямому значенні цього слова”. Рів-

ноправність, рівна правоздатність, які складають 

сутність особи, не властиві людині та людським 

спільностям. Ними їх наділяє правопорядок... Всі 

особи, як фізичні, так і юридичні, – творіння 

правопорядку. Навіть фізичні особи у точному 

сенсі є «юридичними особами»” [45, с. 147]. 

Як бачимо, правова наука розвинула зміст фі-

лософських терміно-понять “особа” [5, с. 351] та 

“суб’єкт”, позначивши терміном “особа” більш 

широке коло суб’єктів соціальної дійсності та 

начеби створивши нових суб’єктів соціальної 

дійсності – осіб юридичних. Проте постає запи-

тання: чи наділені останні тими ж правами та 

обов’язками, що й особи фізичні? На перший 

погляд, відповідь мала би бути однозначною: ні. 

Але якщо виходити з сутності (природи) кожної 

категорії осіб, до єдиної відповіді дійти немож-

ливо. Стосовно обов’язків, то більшість держав 

світу не визнають, наприклад, кримінальну від-

повідальність юридичних осіб, що вже відрізняє 

їх статус від статусу осіб фізичних [37, с. 18-27]. 

Так само можна з упевненістю стверджувати, що 

фізичні (вітальні) та особистісні права людини 

є “чужими” для юридичної особи, оскільки 

остання не має ані потреби в них (якщо такий 

суб’єкт взагалі може мати власні потреби), ані 

можливості фактично їх реалізувати. Щодо ін-

ших прав, то можна звернути увагу на ч. 3 ст. 19 

Конституції ФРН, котра встановлює: “Основні 

права розповсюджуються також на юридичних 

осіб ФРН, оскільки ці права, по суті, можуть бу-

ти до них застосовані”. Більш коректно подібна 

норма сформульована у ч. 2 ст. 9 Конституції 

Естонської Республіки: “Перелічені в Основному 

Законі права, свободи та обов’язки поширю-

ються на юридичних осіб остільки, оскільки це 

узгоджується із загальними цілями юридичних 

осіб і суттю таких прав, свобод та обов’язків”. 

У тих же державах, в яких норма про права 

юридичних осіб не відображена у Конституції, 

рано чи пізно це питання постає у ході тлума-

чення змісту прав людини. Так, Конституційний 

Суд Російської Федерації у Постанові № 20-П 

від 17 грудня 1996 року (справа про безспірне 

стягнення податків і штрафів) вказав: “… кон-

ституційне право людини та громадянина … по-

ширюється на юридичних осіб тією мірою, якою 

це право за своєю природою може бути до них 

застосовано.... Вони були створені громадянами 

спеціально з метою спільної реалізації ... консти-

туційних прав” (абз. 1, 2 п. 4 мотивувальної час-

тини). А Конституційний Суд України у Рішенні 

№ 1-рп/99 від 9 лютого 1999 року (справа про 

зворотну дію в часі законів та інших нормати-

вно-правових актів) дійшов висновку, що зага-

льне правило ч. 1 ст. 58 Конституції України про 

зворотну дію в часі нормативних актів у випад-

ках, коли вони пом’якшують або скасовують 

відповідальність, стосується лише фізичних осіб, 

оскільки воно міститься у розділі ІІ “Права, сво-

боди та обов’язки людини і громадянина”. Суд 

водночас зауважив, що принцип зворотної дії 

може поширюватися і на юридичних осіб, однак 

тільки у випадках прямої вказівки на це у відпо-

відному нормативно-правовому акті (п. 3 моти-

вувальної частини Рішення). 

Ясна річ, представлені тут результати дослі-

дження не претендують на повноту та вичерп-

ність і потребують подальшої перевірки. Однак, 

як видається, з’ясування змісту складових понят-

тєвого апарату людинорозуміння з використан-

ням філософського досвіду дозволяє: по-перше, 

впорядкувати існуюче багатоманіття термінів, 

котрі стосуються поняття людини; по-друге, за-

пропонувати чи уточнити визначення позначува-

них ними понять (що певною мірою сприяє 

розв’язанню проблеми багатозначної інтерпре-

тації останніх); по-третє, визначити співвідно-

шення цих терміно-понять і, по-четверте, дещо 

удосконалити мову юриспруденції. 

                                      
 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 17 декабря 1996 г. по делу о про-

верке конституционности пунктов 2 и 3 части первой 

статьи 11 Закона Российской Федерации от 24 июня 

1993 года “О федеральных органах налоговой поли-

ции”. – http://ks.rfnet.ru/pos/p20_96.html. 

 

http://ks.rfnet.ru/pos/p20_96.html
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Д. А. Гудыма 

 

ЧЕЛОВЕКОПОНИМАНИЕ  В  ПРАВОВОЙ  НАУКЕ 

(К  ХАРАКТЕРИСТИКЕ  СОВРЕМЕННОГО  ПОНЯТИЙНОГО  АППАРАТА) 

 

В статье анализируются понятия “индивид”, “существо”, “индивидуальность”, “человек”, “гражданин”, “лич-

ность”, “субъект”, “лицо” и дается определение понятиям “человекопонимание в правовой науке”, “правовой чело-

век”, “юридический человек”, “правовая личность”, “юридическая личность”. По мнению автора, результаты исследо-

вания разрешают: упорядочить существующие разнообразие терминов, которые связанны с понятием человека; предло-

жить или уточнить дефиниции обозначаемых ими понятий; определить соотношение этих термино-понятий; в некоторой 

степени усовершенствовать язык юриспруденции. 

 

D. A. Hudyma 

 

MAN-UNDERSTANDING  IN  THE  LEGAL  SCIENCE 

(ON  THE  CHARACTERISTIC  OF  THE  CONTEMPORARY  CONCEPTUAL  SYSTEM) 

The author analyses the concepts of individual, being, individuality, human, citizen, personality, subject, person and defines 

the concepts man-understanding in the legal science, human of law, legal human, personality of law, legal personality. Author 

takes the the view that the researched results prove the differentiation of various existing terms dealing with the concept of hu-

man, suggest new or more precise definitions of the concepts designated by those terms, determine the correlation among these 

term-concepts, and, in a way, advance the legal language. 

http://lawdiplom.nm.ru/stat/realjurl.htm
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Виникнення та розвиток права первинно пов’я-

зані з визріванням і конкуренцією численних та 

різноманітних соціальних потреб, у тому числі, 

з потребами соціуму, індивідів у досягненні гармо-

нії, стабільності та справедливості, у зменшенні 

соціальної напруги, в подоланні людських вад, не-

гараздів і суперечок. Саме владно-регулятивний 

характер права розкриває специфіку його соціаль-

ного призначення як особливого державного регу-

лятора суспільних зв’язків будь-якого характеру (як 

стабільних, конструктивних, так і конфліктних, 

руйнівних).  

Співвідношення права і суспільства (зокрема 

права і соціальної конфліктності) безпосередньо 

відбиває праксеологічну сторону цього бінар-

ного зв’язку; його прийнято розглядати разом із 

проблемами походження права, його соціальною 

роллю та функціями, і з спробами типізації права 

та ін. Проблемі походження права останніми ро-

ками присвячено чимало змістовних праць, де 

цікаво і дещо по-новому інтерпретуються об’єк-

тивні й суб’єктивні чинники виникнення інсти-

туту права та його механізмів; триває багато 

дискусій і про типології правових систем в істо-

ричному й цивілізаційному аспекті.  

Можливо, для виявлення найбільш реальних 

зв’язків права з суспільством, – вважає О. Лейст, – 

(отже й, права з соціальною конфліктністю – В. К.) 

більш продуктивний соціокультурний підхід до 

історії походження права та проблем його сучасної 

реалізації [6, с. 103-104]. Цей підхід заснований на 

системному, цілісному розгляді й аналізі соціуму, 

тобто суспільних відносин, інститутів, установ, ор-

ганізацій, діяльності, рухів і культури як ціннісно-

смислової сфери громадського життя. Соціокуль-

турний підхід вимагає для коректності наукових 

оцінок суспільне буття (“соціальну матерію”) 

і громадську свідомість (“соціальне мислення”) 

брати в єдності та взаємозалежності з урахуванням 

характеру суспільних відносин, врегульованих пра-

вом чи ні, мирних чи руйнівних, конфліктних. 

Поьрібно враховувати, що через авторитет еко-

номічного детермінізму та усталені уявлення про 

економічну зумовленість права, як юридичної час-

тини надбудови над базисом, у багатьох представ-

ників вітчизняної науки утвердився погляд на пра-

во як на другорядний, несамостійний феномен, за-

лежний інститут, підпорядкований дії інших, більш 

важливих об’єктивних чинників суспільного життя. 

Водночас через ті обставини, що визначення змісту 

правових норм залежить від волі законодавця, у всі 

часи народжувались ілюзії, що останній здатний 

оптимально й абсолютно гармонійно визначати не 

тільки устрій держави, а й характер соціальних від-

носин (напр., віра у всесилля “розумного Закону” 

в добу Просвітництва у 18 с.).  

Подолання цих теоретичних крайнощів є метою 

і змістом сучасної рефлексії філософсько-правової 

науки, яка за наших часів уже не зв’язана “кайда-

нами” винятково однієї методології та розвивається 

в площині багатьох дослідницьких парадигм. Не 

випадково Г. Берман так висловився про найперше 

завдання філософсько-правової науки сьогодні: 

“Щоб там не казали філософи про матеріалізм та 

ідеалізм, з історичного погляду той факт, що Гегель 

помилявся, вважаючи, що свідомість визначає бут-

тя, зовсім не значить, що правий був Маркс, ствер-

джуючи, що буття визначає свідомість… У своєму 

визначенні та дослідженні права соціальна теорія 

права повинна спиратися на взаємодію духу 

і матерії, ідей та досвіду” [2, с. 57]. 

Отже, глобальний зв’язок права і соціуму поля-

гає в тому, що чинне право є частиною буття 

і свідомості суспільства, а не чимось зовнішнім 

стосовно до нього. Право – такий же елемент спо-

собу життя соціуму, як розподіл праці, ведення го-

сподарства, створення сімей і зміна поколінь, па-

нуючі вірування, інші форми масової свідомості та 

соціальні інститути. Право і суспільство пов’язані 

органічно, адже далеко не будь-яку правову родину 

(систему) певний соціум готовий визнати своєю: 

ряд норм та інститутів права, ефективних в одних 

спільнотах, не можуть бути втілені в соціальну тка-

нину інших суспільств, навіть якщо вони проголо-

шуються загальнообов’язковими та спираються на 

державний примус.  
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У той же час цілий ряд суспільних відносин, 

зв’язків, установ і організацій не здатний існувати 

без правового оформлення і регулювання. Так 

і значна частина суспільних стосунків, в сутності 

яких полягає проблема спору, суперечки, конфлі-

кту, з’ясування відносин між суб’єк-тами тощо, 

неодмінно потребують правового втручання, рег-

ламентації, визначення. Це зайвий раз підтверджує 

провідну ідею та нашу відому думку: соціальна 

конфліктність складає онтологічне підґрунтя ви-

никнення та існування Права.  

Існує велика кількість теорій та вчень про похо-

дження права і його сутність; і всі вони так чи ін-

акше пов’язують його природу зі змістом і характе-

ром розвитку суспільних відносин. Так, найбільш 

популярна регулятивна теорія походження права 

надає деякі корисні висновки для філософсько-пра-

вової оцінки зумовленості права і соціальних про-

тиріч. Через жорсткі кліматичні та географічні 

умови євразійського континенту її засновники під-

креслювали особливу роль держави в суспільстві; 

ця величезна роль полягала в упередженні соціаль-

них конфліктів, у забезпеченні порядку й стабіль-

ності, що були досить хиткими за таких важких 

умов. Отже, згідно з цією теорією, право виникає 

для встановлення і підтримки єдиного порядку для 

всієї країни, де порядок – комплексне поняття, що 

охоплює багато галузей життєдіяльності людини 

і суспільства. 

Однак з філософсько-правового погляду та за-

вдань виявлення онтологічного зв’язку права 

з соціальною конфліктністю надзвичайно важливе 

врахування та використання однієї з шанованих на 

Заході концепцій походження права, так званої 

примирювальної теорії, яку пропонують англійсь-

кий учений Г. Берман та шведський історик права 

Е. Аннерс. Стосовно західних (європейських) на-

родів, держав, розвиток яких ішов здебільшого 

еволюційним шляхом, і де необхідні соціальні ін-

ститути (у тому числі, й звичаєве право) нерідко 

утворювались “знизу”, тобто за ініціативою гро-

мади, правознавці надійшли висновку, що право 

тут народилось не заради врегулювання відносин 

всередині роду, а заради впорядкування зносин між 

родами [4, с. 316-318]. 

Сила роду була силою його членів, і тому кожен 

індивід був зацікавлений не протиставляти себе 

роду; обов’язки ж миротворчої та судової влади 

виконував найбільш шанований представник роду. 

Але між родами, зрозуміло, як і між племенами, що 

були перш за все військовою одиницею, все ж тра-

плялися конфлікти; адже у різних племен і родових 

груп були свої інтереси (зайняти кращу, більш ви-

гіднішу територію, перерозподілити військову здо-

бич, захопити більшу кількість жінок і зброї тощо). 

Причини цих конфліктів полягали у біологічній 

потребі людей до виживання, вона неминуче поро-

джувала їх стихійну готовність до сутичок, боро-

тьби, конфліктів і війн. Саме з цього, зокрема, на-

родилась ідея та нищівна практика кровної помсти, 

яка забирала життя чималої кількості людей старо-

давніх спільнот, але у той же час племені (роду) 

вкрай невигідно було втрачати людей через вну-

трішні конфлікти. Отже, за висновком творців 

і прихильників цієї теорії, саме з договорів про 

примирення, які спочатку укладалися народними 

зборами, потім – радами старіших, і виникло при-

мирювальне право.  

З часом договір примирення через повторення 

типових ситуацій поступово переріс у правила, пе-

рші правові (звичаєві) норми, згідно з якими все 

більше зростала сума штрафу за нанесення тілес-

них ушкоджень і таке інше. Поступово правила 

примирення стали диференціюватися, і на підставі 

вирішення ряду конфліктних ситуацій різного ха-

рактеру виникла ціла система правових норм. З по-

коління у покоління вони удосконалювались, спо-

чатку в традиційній усній формі й мали більш сим-

волічний характер, а потім набули форми письмо-

вих правових норм (законів), проголошених від 

імені держави, тобто стали оформлюватися законо-

давчим шляхом. Відомо, що це, головним чином, 

були норми кримінально-правового характеру, 

в яких йшла мова про встановлення і правозастосу-

вання санкцій за правопорушення від уповноваже-

них органів держави [1, с. 14-15]. 

Безсумнівно, сильна сторона цієї теорії та її не-

вичерпна користь для юридичної конфліктології 

полягає в тому, що вона ґрунтується на численних 

соціально-історичних фактах, які доводять, що 

конфлікти справді супроводжують людство протя-

гом усього цивілізаційного розвитку і становлять 

зовсім не виняток, а скоріше його правило, законо-

мірну тенденцію. Як тільки в тієї чи іншої соціаль-

ної групи виникають особливі інтереси, неминуче 

виникає необхідність їх відстоювати і захищати, що 

нерідко породжує конфліктні ситуації.  

Зрозуміло, не тільки для примирення, але й для 

регулювання суспільного життя утворювалось пра-

во: здатність передбачати події надає можливість їх 

прискорювати чи упереджувати. Наприклад, відо-

мо, що боротьба за жінок всередині роду чи племе-

ні зумовила появу норм (правил) екзогамії; або ж 

люди помітили, що далеко не завжди землеробство 

дає добрий врожай, і для запобігання голодоморам 

і бунтам встановлювались правила для створення 
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запасів продуктів на випадок неврожаю; інколи, 

обмежена кількість того чи іншого продукту при-

мушувала вводити норми (квоти) його розподілу 

тощо. Механізми розв’язання конфліктів були не-

обхідні людству; але куди ефективніше було їм 

запобігати, і примирювальне право стало чинником 

і механізмом цього соціального процесу. Отже, 

право створювало можливості не тільки при-

скорювати розв’язання конфліктних ситуацій, але 

й надавало шанси їх упередження, шляхом встанов-

лення визначених правил поведінки.  

Дослідження в галузі антропології права пере-

конливо демонструють, що конфліктогенність сто-

сунків у первинних людських спільнотах відігра-

вала роль значного важеля, який обумовлював осо-

бливості формування нормативних систем тієї доби 

(звичаїв, традицій, ритуалів, табу й інших припи-

сів). Французький антрополог права Норбер Рулан, 

аналізуючи різновиди війн у традиційних суспільс-

твах, природу насильства та засоби врегулювання 

конфліктів, зокрема, відзначає, що насправді нале-

жить вирізняти два види конфліктів: внутрішні (за 

збереження соціального порядку) і зовнішні (війни, 

які виникають між різними спільнотами). На внут-

рішньому рівні, якщо держава відмовляється від 

права на війну, то традиційне суспільство також 

прагне її уникнути або, в найгіршому випадку, на-

магається її обмежити через використання мирних 

ініціатив з урегулювання конфліктів чи встанов-

лення “обручів” для помсти [7, с. 144-148]. 

Нормативність первісного соціуму носила 

примусовий характер; прихильність первісної 

людини до свого роду, громади в умовах жорс-

токої боротьби за існування слугувала головним 

моментом її захищеності, забезпечення необхід-

них засобів для існування (їжа, одяг, тепло, за-

хист від нападу), і тому була природною. Вижи-

вання, доля кожного члена громади насправді 

залежали від її (громади) внутрішньої згуртова-

ності, керованості, безконфліктності; це досяга-

лось перш за все жорсткою регламентацією усіх 

сторін життя, впровадженням спочатку групо-

вих, а пізніше й індивідуальних норм-регулято-

рів. “Регламентованість життя замкнених груп 

первісних людей, – підкреслює А. Ковлер, – бу-

ла, отже, і способом укріплення їх внутрішньої 

солідарності, і засобом нейтралізації виявів ана-

рхізму, але підкорення індивіду владі більшості 

було природною необхідністю” [5, с. 120]. 

Разом із тим, говорячи про жорстку регламенто-

ваність самоврядування громади, слід мати на увазі 

її здатність пристосовуватись до змін середовища 

і умов своєї життєдіяльності, реагуючи на це моди-

фікацією своїх мононорм. Дещо модернізуючи но-

рмативну систему примітивних спільнот, францу-

зький соціолог права Ж. Карбоньє пише: “Потрібно 

відмовитись від характеристики архаїчних право-

вих систем як найбільш простих або як найбільш 

жорстких. Нерідко вони до подиву гнучкі, а їх об-

щинний характер не перешкоджає наявності про-

цесуальних форм та індивідуальній змагальності” 

[3, с. 54]. Справді, хибно було би вважати первісну 

громаду лише осередком насильства, примусу, ма-

рновірства і жорстких норм-правил підкорення ок-

ремої людини колективу. 

Однак у період розпаду первісного общинно-

родового ладу, який історики нерідко визначають 

як добу ватажківства, почалась драматична епоха 

згортання традицій родової та общинної демократії 

чи формального зведення її до малозначущих риту-

алів. Не випадково тому цей період (ватажківства) 

дорівнюють суспільному конфлікту (кризі) колек-

тивних і особистісних інтересів, який у контексті 

юридичної антропології демонструє окремі цікаві 

сторони взаємозалежності права і соціальної конф-

ліктності. 

Затвердження одноосібної влади ватажка вхо-

дило у конфлікт із традиціями самоврядування 

громади, з суверенітетом колективу. Утворювалось 

своєрідне двовладдя (політичне й правове): на од-

ному полюсі – органи общинного самоврядування, 

що спирались на кровнородинні, тотемічні зв’язки 

у громаді, і на свої мононорми; на іншому – вата-

жки, які прагнули створення своєї кланової, війсь-

кової, ритуально-корпоративної організації на про-

тивагу структурам громади і общинному праву, що 

стискувало їх ініціативи. І якщо самоврядування 

громади було більш демократичним, то ватажково-

корпоративна організація публічної влади давала 

більш ефективні засоби примусу й насильства, змі-

нювала докорінно характер первинного права (по-

чалась ерозія звичаєвого права), що забезпечувало 

часом племенам і конфедераціям (спілкам) племен 

кращі умови життєзабезпечення і правового регу-

лювання. Але при тому, що різноманітні форми 

вкорінення ватажківства як антипода общинного 

самоврядування дещо посилювали соціальну на-

пругу в племені, без сумніву, значною була їх роль 

у процесі появи та затвердження “індивідуалізова-

ного” права.  

Період ватажківства у різноманітті додержавних 

форм організації влади показовий, з точки зору ці-

лей нашого дослідження, саме тим, що тут сполу-

чалися два принципи влади – демократичний і ав-

торитарний, за яких посилювався розподіл праці, 

поглиблювалась майнова диференціація та зрос-
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тала соціальна напруга й конфліктність. Дещо ідеа-

лізуючи роль ватажків, вважаючи її визначальною 

у прогресі пізнього первісного суспільства, Дж. 

Фрезер визначає: “Як лише племенем перестають 

управляти нерішучі ради найстаріших, які розди-

рали внутрішні суперечки, і влада переходить до 

однієї сильної й рішучої людини, воно починає 

представляти загрозу для своїх сусідів і вступає на 

шлях завоювань, котрі на ранніх щаблях історії не-

рідко сприяють громадському, промисловому і ро-

зумовому прогресу” [8, с. 60].  

Крім того, в цю добу виправдані ватажком на-

кази породжують новий тип права, який Е. Аннерс 

називає “командним правом”: “Найвища військова 

посада, яку посідав такий ватажок, забезпечувала 

йому право віддавати воєнні накази і можливість 

підтримувати необхідний рівень дисципліни. З цьо-

го командного права (курсив наш – В. К.) ви-

пливало примітивне військово-кримінальне право.. 

тощо” [1, с. 15]. У період ватажківства різко знижу-

ється роль пересічного общинника у первісному 

судочинстві, цю функцію поступово монополізу-

ють ватажок чи ради ватажків. Поряд із контролем 

над перерозподілом власності та важливіших ре-

сурсів (земля, вода, зброя тощо) відправлення пра-

восуддя і нормотворчість стають важливим ін-

струментом здійснення влади ватажка і родової 

аристократії, що його оточувала.  

Отже, з позиції юридичної антропології мо-

жна стверджувати, що доба ватажківства була 

першим кроком на шляху створення сучасного 

права і держави з особливим, відокремленим від 

соціуму, апаратом управління, що будувався на 

підґрунті особистої влади. Це також період, коли 

роздвоєння правового буття людини, її особис-

тих прав і громадського статусу отримують оста-

точне оформлення. 

Тому нерухомий зв’язок історико-генетичного 

походження права та його соціокультурної при-

роди, соціальне призначення юридичних норм 

визначають міру і напрямки правового впливу на 

суспільні стосунки, на соціальну структуру й ди-

наміку суспільства, на стабільність чи конфлікт-

ність останнього. Саме владно-регулятивний ха-

рактер права розкриває специфіку його соціаль-

ного призначення як особливого державного ре-

гулятора суспільних зв’язків будь-якого харак-

теру (як стабільних, конструктивних, так і конф-

ліктних, руйнівних). 
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ВЕЧНЫЙ  СПОР  О  СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 

Одно крупное украинское издательство на 

протяжении последних трех или четырех лет 

трижды издавало томик Платона. Издательство, 

заметьте, частное. Стало быть, по необходимо-

сти изготавливает ходкий продукт: популярную 

прозу, понятно, детективы, а еще календари, со-

веты огородникам… И томик Платона. Замеча-

тельное соседство. Любопытно, что в трех изда-

ниях повторяется одно и то же сочинение – “Го-

сударство”. Опять скажу, что частный издатель 

ничего не делает просто так. Интуиция подска-

зывает ему, что “Государства” много не бывает. 

Значит, несмотря на то, что философия вытесня-

ется у нас на периферию духовной жизни, 

у классики до сих пор находится читатель. Мне 

хочется по мере сил подтвердить правильность 

этой интуиции частного издателя, в том смысле, 

что внимательное чтение “Государства” может 

побудить пытливого человека к размышлениям 

над политическими и правовыми реалиями сего-

дняшнего дня.  

Философ, на мой взгляд, ничего не открывает, 

он переосмысливает вечные сюжеты примени-

тельно к меняющимся условиям места и вре-

мени. В этом он похож на писателя. Каждый год 

во всем мире выходят тысячи романов. И все 

они, в сущности, об одном. Этому есть, по-види-

мому, антропологическое основание. Разве из-

менилась человеческая телесность за последние, 

скажем, тридцать-сорок веков? А страсти, что, 

изменились? Разве не волнует современного це-

нителя литературы античная трагедия? Так по-

чему сфера научной мысли представляется раз-

бухающей от новаций в ходе истории? Такой 

образ придумали изобретатели прогресса, вооб-

разившие, что человеческое знание накаплива-

ется и к чему-то приближается.  

Главная фабула “Государства” – строитель-

ство хорошо организованного общества. Строи-

тельство умственное, т.е. сидят шесть пытливых 

греков (один вскоре уходит) с Сократом во гла-

ве, и рассуждают о том, что и как надо бы по-

следовательно проделать, какие законы ввести, 

чтобы сложилось совершенное общество, обще-

ство, в котором торжествует справедливость. 

Здесь важно заметить, что наши “строители” не 

решают задачу реформирования того общества 

(государства), в котором они живут. Они хотят 

начать “с нуля”, с чистого листа. Это вообра-

жаемое строительство начинается с момента, ко-

гда Сократ говорит одному из собеседников: 

“Так давай же займемся мысленно построением 

государства с самого начала” (369, с). Позже, 

когда справедливое государство мысленно будет 

построено, возникнет вопрос о его реализации. 

То, что проделывает Сократ вместе со своими 

ассистентами, в методологии естествознания на-

зывается мысленным экспериментом. Речь идет 

о том, чтобы вообразить ситуацию, содержа-

тельно тождественную реальности, и осущест-

вить в ней мысленные процедуры, аналогичные 

реальным действиям исследователя. Любопытно, 

что этот метод, порожденный задачами естество-

знания эпохи Галилея, издавна использовался 

в социальном познании. И именно при обсужде-

нии проблемы социального порядка. После Пла-

тона к нему обращался Томас Гоббс, которому 

мы обязаны широко вошедшим в оборот поня-

тием “естественное состояние”. Воображаемая 

исходная ситуация у Т. Гоббса – “война всех 

против всех”. Это и есть естественное (дополи-

тическое) состояние. Правда, в то время еще 

отождествляли логику и реальность. И Т. Гоббс 

считал, что “естественное состояние” – не кон-

цепт, оправданный своей конструктивно-объяс-

нительной силой, а реальное состояние, с кото-

рого начало свою историю человечество. Джон 

Ролз, наш современник, в знаменитой “Теории 

справедливости” тоже прибегает к мысленному 

эксперименту. Принципы справедливости как 

основа хорошо организованного общества, из 

которой естественно вытекает конституция, за-

конодательство и все социальные институты, – 

эти принципы принимаются людьми, находящи-
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мися за “завесой неведения”. Иначе говоря, эти 

люди не имеют информации о своем реальном 

состоянии, стало быть, находятся в равном по-

ложении. Это гарантирует, что при выборе 

принципов справедливости никто не будет руко-

водствоваться своим собственным интересом.  

Замечу, что существует принципиальное раз-

личие в применении метода мысленного экспе-

римента в естественнонаучном и социальном 

познании. Если в естествознании исследователя 

интересует вопрос: что будет происходить 

в мысленно контролируемой ситуации, то иссле-

дователя социальных процессов интересует во-

прос: что люди должны делать в исходной си-

туации? Между тем и первая ситуация, и вторая 

предполагает закон. Но в двух смыслах: как то, 

что само собой определяет происходящее, и как 

то, что люди должны принять, ввести, и что бу-

дет определять их действия. Это слово не слу-

чайно используется и в лексике естествоиспыта-

телей, и в лексике юристов. 

Да, Сократ и компания на протяжении трех-

сот с лишком страниц строят воображаемое го-

сударство. Но уже в начале одна деталь броса-

ется в глаза. Занятие это, хотя и умственное, но, 

по сути, – техническое, не свойственное Со-

крату. Чего ради оно затеяно? Какая цель здесь 

преследуется? Ведь Сократ бывал обычно озабо-

чен прояснением фундаментальных философ-

ских категорий. Главный вопрос всякого разго-

вора с участием Сократа – “что такое Х?” А кон-

кретно – что такое Истина, Красота, Благо, Му-

жество, Рассудительность и т.п. Не красивая, 

скажем, девушка, и не мужественный юноша, 

а красота или мужество вообще, т.е. сами по се-

бе, как идеи. Но оказывается, что в “Государ-

стве” всё так же. Сочинение это начинается 

с вопроса “что такое справедливость?”. А к про-

блеме совершенного государства разговор пере-

шел вынужденно, когда, зайдя в тупик в рас-

смотрении вопроса, кого считать справедливым 

человеком, Сократ предложил перейти от чело-

века к государству. Ибо государство больше от-

дельного человека. “Так в том, чтó больше, веро-

ятно, и справедливость имеет бóльшие размеры 

и ее легче там изучать” (369). Причем надо рас-

смотреть именно зарождающееся государство, 

чтобы выяснить происхождение справедливости. 

В тупике же собеседники оказались в резуль-

тате эксцесса, спровоцированного софистом 

Фрасимахом. Собственно, о столкновении Со-

крата и Фрасимаха далее и пойдет речь. В “Го-

сударстве” множество тем. Этому, пожалуй, са-

мому известному сочинению Платона посвя-

щены тысячи аналитических работ и коммента-

риев. Я хочу обратить внимание на одну тему – 

не очень популярную, можно сказать, замалчи-

ваемую. Замалчиваемую, как кажется на первый 

взгляд, по причине ее тривиальности. А ведь 

здесь проблема на века. То есть проблема нераз-

решимая, или так: проблема, которая остро встает 

в любом обществе всякий раз, когда власть прини-

мает серьезные политические решения, и которая 

ставит под вопрос единство общества. 

Фрасимах в начале сидел и молчал, и беседа 

шла мирно. Старик Кефал предложил считать 

справедливым того, кто говорит правду и отдает 

взятое в долг. Но Сократ это определение отверг, 

оно не абсолютное. Например, кто-то в здравом 

уме оставил вам на хранение оружие, а потом 

сошел с ума, и требует свое обратно. Разве спра-

ведливо в этом случае отдавать? Полемарх, сын 

Кефала, сказал так: справедливо отдавать каж-

дому должное, в том смысле, что друзьям делать 

добро, а врагам – зло. И это предложение было 

отвергнуто, ибо Сократ доказал, что “справед-

ливо никому ни в чем не вредить” (335 е). И вот 

тут вдруг вмешался Фрасимах. Вмешался бес-

тактно, даже грубо. Он буквально зашёлся 

в гневе, обозвал беседующих простачками, кри-

чал, что они несут чепуху, болтают всякий вздор. 

Сократ с Полемархом шарахнулись в испуге, бе-

седа была взломана взрывной энергетикой Фра-

симаха. Если можно так выразиться, запахло си-

лой. И в этом духе он дает свое определение: 

“Справедливость, утверждаю я, это то, что при-

годно сильнейшему” (338 с). Фрасимах разъяс-

няет, что это значит. Всякая власть устанавли-

вает законы в свою пользу. Власть объявляет эти 

законы справедливыми для подвластных, а это 

и есть как раз то, что ей полезно. “Во всех госу-

дарствах справедливостью считается одно и то 

же, а именно то, что пригодно существующей 

власти. А ведь она – сила” (339). 

Далее Сократ начинает опровергать опреде-

ление Фрасимаха. Таков сценарий “Государства” 

– сначала второстепенные участники беседы 

предлагают свои определения, и Сократ показы-

вает их несостоятельность, а затем, якобы с их 

помощью, он тщательно выстраивает свое опре-

деление, которым якобы и схватывается сама 

истина. Так по сценарию должно быть, и так, 

вроде бы, и есть. Но при внимательном рассмот-

рении обнаруживается, что определение Фраси-

маха Сократ не опроверг. Его и невозможно оп-

ровергнуть, оно из другого “измерения”. 
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Сократ и Фрасимах занимают принципиально 

разные позиции. Сократ осуществляет мыслен-

ное экспериментирование. Он работает с моде-

лью, в которой изначально отсутствует власть. 

“Испытывая нужду во многом, многие люди со-

бираются воедино, чтобы обитать сообща и ока-

зывать друг другу помощь” (369 с). Вот как за-

рождается государство, согласно этой модели. 

Государство – поселение людей, собравшихся, 

чтобы преодолеть несамодостаточность каждого 

отдельного индивида. Государство, говорит Со-

крат, “создают наши потребности”. Здесь его мог 

бы ожидать вопрос: а что делали эти многие лю-

ди, как они жили, до того, как решили собраться 

воедино. С позиции теоретика, осущест-

вляющего мысленный эксперимент, Сократ мог 

бы игнорировать этот вопрос. “Многие люди со-

брались воедино” – это всего лишь метафора, 

выражающая базовый теоретический посыл, 

а именно – природа человека такова, что он не 

способен довлеть себе – удовлетворить сам все 

свои потребности. Можно представить дело так, 

что некий единый человек, расщепляется (раз-

множается), и его отдельные (разнообразные) 

“части” становятся носителями его изначальных 

способностей. Сразу напрашиваются две интер-

претации этого абстрактного процесса – эконо-

мическая и теологическая. Речь идет об идее 

общественного разделения труда, и о заповеди 

“плодитесь и размножайтесь”. Между тем как 

историк Сократ мог бы ответить на вопрос 

о жизни людей вне и до общества. Эта жизнь, 

сказал бы он, – дополитическая, а лучше сказать, 

дополисная. Это – простая жизнь деревни, доба-

вил бы Аристотель, а до деревни – дома (семьи). 

Только в полисе, в силу усложнившейся жизни, 

возникает необходимость в сознательной нормо-

творческой (законотворческой) деятельности. 

Ею, как выяснится позже, занимается сословие 

философов. Это надо подчеркнуть. Правильные, 

нормированные формы жизни вводятся одними 

людьми для других, теми, кто в силу природных 

задатков и длительного воспитания, может это 

делать, для тех, кто на это не способен. 

Но тема власти в модели Платона приглу-

шена. Философы, или правящее сословие, – лю-

ди мыслящие, мудрые. Их сила в разуме. Они 

мысленно реконструируют естественный ход 

вещей, то есть процесс зарождения и развития 

государства. Стало быть, вводимые ими законы 

естественны. Ввести закон – не что иное, как де-

кларировать в качестве должного то, что ус-

мотрено в реальности как ценное. Действи-

тельно, делая, по своей воле (!), что-то одно, ибо 

это выгодно ему самому, совершенствуясь в од-

ном деле, отдельный человек, не зная того, слу-

жит всем. Между тем все другие, совершенству-

ясь каждый в своем деле, служат ему. И выхо-

дит, что в обществе индивиду, как бы самой 

природой, уготована роль, позиция, статус. Но 

вот принципиально новое суждение: “Каждый 

отдельный человек должен заниматься чем-ни-

будь одним из того, что нужно в государстве, 

и притом как раз тем, к чему он по своим при-

родным задаткам больше всего способен” (433 

а). Итак, в начале “люди собираются воедино, 

чтобы …оказывать друг другу помощь”, а в кон-

це “каждый человек должен”. В начале взаимо-

помощь на основе разделения труда фиксируется 

как естественная причина возникновения обще-

ства, а в конце она представляется в норматив-

ном плане, как веление закона. В начале взаим-

ное служение берется как факт, в конце – как 

фундаментальная ценность. Подразумевается, 

что где естественность, там нет необходимости 

во власти. Там достаточно явить истину, и ра-

зумному человеку ничего не останется делать, 

как с благодарностью принять ее уже в качестве 

закона. При этом остается в тени главное – где 

существуют ценности, там устанавливаются 

нормы, охраняющие эти ценности. И санкции, 

которые властная инстанция применяет при от-

ступлении от норм.  

Эта отвлеченность от власти, предполагаю-

щей применение силы, это исключительное до-

верие человека практического человеку мысля-

щему – наиболее характерная черта Большого 

проекта, названного Платоном “Государством”. 

Все дело в разуме и знании. Здравомыслящий 

человек не может не принять убедительные до-

воды мудреца. Поэтому для него закон – вовсе не 

“бремена неудобоносимые”, а свободно приня-

тое правило жизни. Да, одни люди дают законы 

другим людям, умные, скажем так, – не очень 

умным. А лучше, – размышляющие, сделавшее 

это смыслом своей жизни, и любящие других 

людей, – всему обществу, то есть людям, заня-

тым исключительно практическими делами. 

Иные авторы рассматривают это как прием, точ-

нее, как лукавство. Как сокрытие неблаговидных 

намерений. Карл Поппер, посвятивший разбору 

“Государства” весь первый том известной книги, 

прямо заявляет, что “политическая программа 

Платона носит чисто тоталитаристический ха-

рактер”, что благородные идеи Справедливости, 

Мудрости, Истины и Красоты “не смогли дать 
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возможность Платону выйти за пределы тотали-

таризма и расизма” [2, с. 213]. Жесткость власти 

силовой, и мягкость (“бархатность”) власти ра-

зумной не всегда чувствуется и переводчиками 

“Государства”. Вот пример. В переводе А. Н. Егу-

нова (1971) читаем: “Чтобы у нас успешнее шло 

сапожное дело, мы запретили сапожнику даже 

пытаться стать земледельцем” (374 b). В пере-

воде В. Н. Карпова (1863) то же место переве-

дено так: “Но ведь мы и кожевнику, и земле-

дельцу, и ткачу, и домостроителю не мешаем 

исполнять свое дело”. Оставим в стороне стран-

ные частности, нам важно различие между “за-

претим” и “не мешаем”. Первый перевод: чело-

век захотел переменить профессию, а мы – пра-

вители-философы, запретим ему, ибо это не це-

лесообразно, даже вредно с общественной точки 

зрения. Второй перевод: человек делает свое де-

ло, а мы не мешаем. В первом случае легко про-

сматривается тоталитаризм, во втором – капи-

тализм в определении Кеннета Мигуота: “капи-

тализм – это то, чем занимаются люди, если их 

оставить в покое”. Столетие, разделяющее эти два 

перевода, предоставило европейцам такой истори-

ческий опыт, который трансформировал восприя-

тие одного и того же текста. Интерпретация в духе 

спокойного наблюдения над естественным процес-

сом сменилась интерпретацией в духе жесткого 

контроля над поведением людей. 

Поскольку управление у Платона сводится 

к наставничеству при демонстрации знания, не 

важным оказывается качество знания. Если оно 

является общественно полезным, то не важно, 

истинно оно или ложно. В государстве Платона, 

в целях воспитания, допустимы “благородные 

вымыслы” в виде мифов. Известно ведь, что 

ложь полезна как средство, если сведущий чело-

век (скажем, врач) использует ее во благо несве-

дующему. Поэтому правителям надлежит при-

менять ложь, как применяют ее врачи (ложь во 

спасение). Между тем обратное должно быть 

строго запрещено. Если частное лицо станет 

лгать собственным правителям, оно должно быть 

подвергнуто наказанию. 

Завершая разбор модели Сократа, замечу, что 

в исходной ситуации, согласно этой модели, ца-

рит всеобщее равенство и отсутствует какая-

либо форма власти. Многие люди добровольно 

собираются воедино, и каждый занимается сво-

им делом, не вмешиваясь в дела других. Заботясь 

о себе, каждый в то же время оказывает помощь 

другим, можно сказать, служит обществу. Власть 

появляется позже, в тексте Платона как-то неза-

метно. Прежде всего, для того, чтобы запрещать 

трудящимся неразумное оставление своего ме-

ста. Выражаясь по-марксистски, места в системе 

общественного производства. Власть занимается 

еще воспитанием стражей, отслеживанием кан-

дидатов в стражи и правители. Короче, тем, что 

по прошествию многих веков будет названо 

«подбором и расстановкой кадров». Кстати, ме-

сто – ключевая категория политической фи-

лософии Платона. Если конкретизировать аб-

страктную формулу справедливости – “каждому 

свое”, то применительно к Платону она будет 

выглядеть так: “каждому свое место”. Если та-

кое состояние достигнуто, мы имеем совершен-

ное, справедливое общество. 

Вот эта утопия Разума, эта идиллия и взбе-

сила Фрасимаха. Смысл его эмоционального 

возражения в том, что исходная ситуация, кото-

рую предлагает Сократ, абсолютно не отвечает 

реальности. Власть не появляется, а изначально 

присутствует в любом человеческом сообществе. 

Реальность не такова, что вначале люди решают 

задачу определения справедливости, а затем ус-

танавливают справедливый общественный строй. 

Как раз наоборот: проблема справедливости по-

является в результате рефлексии над объективно 

сложившимися властными отношениями. Фра-

симах возражает не теоретическими аргумен-

тами, а указанием на жизнь реальных политиче-

ских сообществ. Сократ ищет определение спра-

ведливости общее для всех, справедливости, для 

которой инстанция, её оценивающая, так сказать, 

вынесена за пределы общества. Можно сказать, 

Божественной (или естественной) справедливо-

сти. Тем самым постулируется принцип абсо-

лютного политического равенства. Справедли-

вость становится здесь мерилом поступков каж-

дого конкретного человека, будь он правитель 

или простой гражданин. У Фрасимаха общество 

радикально расколото, равенство отсутствует: 

есть подвластные, и есть те, в чьих руках сосре-

доточена власть. Для первых справедливость 

имеет смысл – это соблюдение законов. Вторые, 

вообще говоря, могут обойтись без риторики 

справедливости. Ведь принимаемые ими законы 

суть выражение их воли, или объявление, чего 

они, собственно, хотят. Итак, и Сократ, и Фра-

симах признают, что в государстве законы уста-

навливают одни люди для других людей. Весь 

вопрос – в цели. Либо власть имущие думают 

при этом о благе подвластных (модель Сократа), 

либо они думают о своем благе. 
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Сократ, конечно, не либерал. Измысленное 

им государство, как якобы воплощенную спра-

ведливость, сегодня в западных академических 

кругах не без оснований считают предвестником 

тоталитарных режимов ХХ века. Отеческое 

правление, как позже заявит Кант, – самое дес-

потическое правление. Но декларация равенства 

всех перед лицом справедливости отвечает поли-

тическому умонастроению, которое до сих пор 

считается прогрессивным. Здесь делается ставка 

на разум – единое и общее в чистом виде. По-

тому-то в государстве Сократа правят философы. 

А Фрасимах ставит на силу и тело. В его госу-

дарстве закон – продукт не разума, открывшего 

истину и общую пользу, а воли, оправдывающей 

частный интерес. Сила здесь – не “последний 

аргумент”, как любят выражаться сторонники 

правового государства, а первый. Закон же есть 

мягкий способ принуждения или косвенное при-

менение силы. О справедливости, если прави-

тели откровенны, можно при этом и не говорить. 

Но лучше все-таки говорить: это делает управле-

ние более эффективным, ибо разговоры о спра-

ведливости не что иное, как – идеологический 

дискурс. Вместо правления, непосредственно 

опирающего на силу, устанавливается состояние 

квазиправовое. Когда справедливость становится 

не целью в себе, а средством, используемым 

правителями в собственных интересах. Это имел 

в виду Карл Маркс – философ силы, настаивая 

на том, что всякое реальное государство, – от 

самого древнего до пролетарского, – это госу-

дарство Фрасимаха. Это – орудие подавления 

(угнетенных или бывших угнетателей), и под-

линное равенство, пока существует государство, 

невозможно. А потому в ходе исторического 

прогресса государство обречено на отмирание. 

Можно предположить, что в ХXI веке в за-

падный мир, справляющий поминки по всеоб-

щему Разуму, вновь возвращается сила в каче-

стве решающего фактора. Сегодня вдруг естест-

венным стал восприниматься вопрос: как это 

возможно, что могучая империя, на треть финан-

сирующая ООН, и на свой манер реформирую-

щая пол мира, при принятии решений в этой ор-

ганизации оказывается формально равной ка-

кому-нибудь, вчера еще бывшему в каменном 

веке, крохотному государству? Или как это по-

лучается, что узкая группа людей замысливает 

в стране глубокие политические преобразования 

только ради того, чтобы подольше продержаться 

у власти? Если мне скажут, что примеры эти не-

сопоставимы, я укажу на их сходство: и там, и там, 

есть настойчивость, желание, интерес, воля. 

И есть сила – либо действующая зримо, в натуре, 

либо стоящая наготове, но ощущаемая кожей тех, 

кто на эту силу только претендует. Когда танки 

стреляют по зданию парламента, это – попрание 

справедливости с точки зрения парламентариев. 

Для тех, кто приказал стрелять, это называется по-

литически целесообразным действием. А что до 

справедливости, то можно сказать так: это действие 

справедливо в исторической перспективе. 

Это надо признать: дискурс силы и дискурс 

справедливости несоизмеримы. В политических 

сообществах запада, возможно, под влиянием 

христианства, постулируется идеал справедливо-

сти. С точки зрения разума, чуть заметный шаг 

от силы к справедливости, от насилия к перего-

ворам, и далее, к договору всякий раз приветству-

ется и аттестуется как шаг по пути прогресса. Од-

нако, с точки зрения силы такой шаг оценивается 

либо как уступка слабого, либо как милосердие 

сильного. С этой точки зрения, успех переговоров 

определяет не риторика, а силовой потенциал.  

Вернемся тексту “Государства”. Ни в одном 

другом диалоге Платона Сократ не выглядит 

столь беспомощным перед оппонентом. Это по-

нятно. Опровержение – акт разума, опроверга-

ется одно суждение другими суждениями. А в 

нашем случае разум не охватывает ситуацию 

в целом, здесь самому разуму оппонирует нечто 

совсем иной природы – сила. Здесь возможно не 

опровержение, а либо согласие под давлением 

страха, либо встречное насилие. Это хорошо по-

нимал Платон. В сцене столкновения Сократа 

и Фрасимаха эта оппозиция легко просматрива-

ется. “Весь напрягшись, как дикий зверь, он 

(Фрасимах) ринулся на нас, словно готов был 

растерзать…Ошеломленный словами Фраси-

маха, я взглянул на него с испугом” (336 b – e). 

Здесь присутствуют гнев и страх, а вовсе не 

мысль. Но Сократ, все-таки надеется на силу 

мышления. Он вновь и вновь предпринимает от-

чаянные попытки доказать неправоту Фраси-

маха. Вот он сравнивает человека у власти с вра-

чом и подводит к мысли, что настоящий врач 

печется о больном, в этом его призвание. “Врач – 

поскольку он врач – вовсе не имеет в виду и не 

предписывает того, что пригодно врачу, а только 

лишь то, что пригодно больному. Ведь врач не 

стяжатель денег, а управитель телами” (342 d). 

Стало быть, заключает Сократ, и с правителем 

так же: все, что он делает, направлено во благо 

подвластным. Я как раз, обдумывая аналогию 

с врачом, раскрыл свежую газету и на первой по-
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лосе прочитал следующее: “Прокуратура счи-

тает, что N поставил двум пациенткам диагноз 

“рак” и взял с них несколько тысяч долларов за 

лечение дорогим препаратом, хотя на самом деле 

женщины были здоровы, а доктор “лечил” их 

раствором глюкозы”. Нечто подобное было, ко-

нечно, и во времена Сократа. Иначе не упоми-

нался бы врач в контексте стяжательства. Далее 

идет аналогия со стадом и пастухом. Ее, правда, 

предложил Фрасимах со скрытой иронией. Но 

Сократ подхватывает предложение и берется до-

казывать, что пастух пасет овец, имея в виду 

высшее для них благо. И заключает: “всякая 

власть, поскольку она власть, имеет в виду благо 

не кого иного, как тех, кто ей подвластен и ею 

опекаем” (345 е). О благе владельца овец и, еще 

далее, любителей шашлыков, ради которых тру-

дится пастух, Сократ умалчивает. Наконец, еще 

один аргумент: оказывается, что подлинные пра-

вители не правят по доброй воле. Иначе они не 

требовали бы вознаграждения. Ну, кому это надо 

– править за просто так, т.е. “заниматься исправ-

лением чужих пороков” – так определяет Сократ 

смысл правления. А раз правитель требует возна-

граждение за работу, значит он “никогда не дейст-

вует и не повелевает ради собственного блага, но 

повелевает только ради высшего блага для своих 

подчиненных” (346). При нынешней жизни, когда 

общепринятой стала формула Деньги-Власть-

Деньги, этот аргумент особенно впечатляет. 

Спор между Сократом и Фрасимахом дейст-

вительно вечен, ибо порожден самой природой 

власти. На мой взгляд, в этом споре как бы свер-

нуты все проблемы философии права. Укажу на 

одну из них, получившую название “проблема 

соотношения права и закона”. Те, кто видит 

здесь реальную проблему, считают, что право 

и закон – “два взаимосвязанных и вместе с тем 

различных реальных явления” [1, с. 362]. Это 

различение считается конструктивным: оно по-

зволяет оценивать принятые в государствах за-

коны как соответствующие праву и не соответ-

ствующие (последние – не что иное, как произ-

вол). В этом свете исторический прогресс пред-

ставляется как последовательное приближение 

позитивного законодательства к праву. С другой 

стороны, есть люди, которые не видят здесь про-

блемы. Они не считают нужным различать право 

и закон, настаивая на том, что система дейст-

вующих в государстве законов и есть само право. 

Если этот вопрос – о праве и законе, рассматри-

вать в контексте спора Сократа и Фрасимаха, то 

дело представляется следующим образом. Во-

прос о праве не является вопросом факта. Ника-

кого “реального явления” в виде права не суще-

ствует. Существует законодательство и два от-

ношения к нему. Отождествляют право и закон 

те, кого Фрасимах называет “сильнейшими”, то 

есть, во-первых, те, кто реально осуществляет 

государственную власть, во-вторых, те, если го-

ворить о теоретиках, и добропорядочных граж-

данах, кто разделяет фундаментальные принци-

пы существующего строя. Эта консервативная 

позиция морально оправдана. Человек, который 

ясно понимает, что сверх действующего закона 

нет никакого, так сказать, “высокого права”, 

приучается если не уважать, то считаться с зако-

ном. С другой стороны, различать право и закон 

склонны оппозиционеры и революционеры – 

люди, жаждущие перемен. Это форма протеста 

против существующей политической системы. 

А в теоретическом плане это – выражение, как 

говорят, диалектического мышления. Каким об-

разом может развиваться законодательство, 

спрашивают приверженцы этой точки зрения, 

если не путем преодоления противоречия между 

самим законодательством и тем, чему оно долж-

но соответствовать, то есть правом? Любопытно, 

что этим правом, как показывает исторический 

опыт, всегда оказывается не что иное, как зако-

нодательство другой страны (или стран). Той 

страны, культура и политический строй которой 

является образцом для подражания. Что до раз-

вития законодательства, то здесь вполне можно 

обойтись без идеала. Рассмотрев, к примеру, как 

развивается техника. Техника совершенствуется 

через анализ отказов, изучения аварий и катаст-

роф. Можно сказать, что законы техники напи-

саны кровью ее жертв. И ни к какому идеалу 

техника не приближается. 

Итак, Сократ не опроверг Фрасимаха. На это 

есть указание в самом тексте “Государства”. 

В конце спора Сократ, видя, что собеседники им 

не убеждены, печалится и говорит так: “не знаю, 

чем вам помочь, и признаю свое бессилие: мои 

доводы против Фрасимаха, которые, как я пола-

гаю, уже показали, что справедливость лучше 

несправедливости, не были вами восприняты”. 

Дело, стало быть, не в аргументах Сократа, а в 

неспособности слушателей их вместить. Этот 

прием подтверждает обоснованность мало кем 

признанных утверждений, что Сократу иногда 

была не чужда риторика софистов. Специалисты 

по античной философии предполагают, что пер-

вая из десяти книг “Государства”, в которой из-

ложена позиция Фрасимаха, была написана ран-
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ним Платоном. В прошлом она фигурировала 

в качестве отдельного диалога и называлась 

“Фрасимах”. Остальные девять книг писались 

гораздо позже. Если это предположение верно, 

то можно считать, что в девяти книгах Платон, 

после долгих размышлений, изложил ответ Со-

крата Фрасимаху. Ответ умозрительной теории – 

здравому смыслу, а по Платону, ответ Неба зем-

ному человеку. Суть вот в чем. Философы, ус-

мотрев начертанные на Небе законы, те самые, 

которые открывают в долгой беседе Сократ 

и компания, должны приступить к строительству 

справедливого государства. Но! Предварительно 

зачистив государство реальное. “Всех, кому 

в городе больше десяти лет, они отошлют в де-

ревню, а остальных детей, оградив их от воздей-

ствия современных нравов, свойственных роди-

телям, воспитают на свой лад… Государство 

расцветет, а народ, у которого оно возникнет, 

достигнет блаженства и извлечет для себя вели-

кую пользу” (541). Ну, и что? Разве опроверг-

нуты доводы Фрасимаха? Разве исчезли силь-

нейшие? Они остались, теперь это – философы. 

Одних они вышлют, других воспитают на свой 

лад. Они введут законы, и укажут каждому его 

место, и его дело. В случае же неповиновения 

они применят силу. Не сами, разумеется, для 

этого в государстве Платона предусмотрено осо-

бое спецсообщество. Философы-правители, ко-

нечно, будут говорить, что действуют от имени 

Разума и во благо народа, а не себе на пользу.  
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THE  CONCEPT  OF  JUSTICE  FROM   

THE  CONTRACTARIAN  PERCPECTIVE 
  

1. Introductory  remarks 
 

The concept of justice occupies a central position 

in the philosophy of law and in political philosophy. 

However, owing to its complexity as well as its sus-

ceptibility to ideologically tainted interpretations, the 

concept is seldom clearly understood. Nevertheless, 

the misunderstandings connected with the concept of 

justice can be at least partly avoided provided one 

makes an appeal to contractarian theories, i.e., the 

theories making use of the idea of the social contract. 

This article’s purpose is to provide an overview of 

contemporary versions of contractarianism. More spe-

cifically, we shall be concerned with the following top-

ics: (1) The place of contractarianism in practical phi-

losophy. (2) The differences between the traditional and 

the contemporary contractarianism. (3) Two opposed 

approaches (Kantian and Hobbesian) in the contempo-

rary contractarianism. (4) The proper model of the so-

cial contract. 

In our presentation we shall put a stress on the 

fundamental controversy between the adherents of the 

contractarian approach – namely whether justice is to 

be understood as mutual advantage (the Hobbesian 

approach) or as impartiality (the Kantian approach) 
 

1. The place  of  contractarianism  in  practical 

philosophy 
 

The principal idea of any contractarian theory 

might be stated as follows: an action, a social prac-

tice, a political institution or a law is permissible pro-

vided it, or principles upon which it is based, would 

be agreed to by the agents under appropriately deter-

mined conditions**. If the object of agreement are 

principles, then the contractarian theory is indirect, 

otherwise it is direct. Most contemporary contractari-

ans interpret the social contract as a hypothetical one, 

i.e., as the one that would be made under suitable cir-

cumstances, not as an actual one; on the former inter-

                                      
 We use this term in a free manner viz. as embracing 

moral, legal and political philosophy. 
** See Vallentyne 2001, p.3. 

 

pretation, the idea of the social contract is an analyti-

cal device to assess human actions, institutions and 

practices. The general idea of contractarianism being 

presented, we can compare it with its main rival 

among ethical metatheories – namely philosophical 

utilitarianism.  

At the outset, it should be noted that every moral 

theory is to fulfill two functions***: (1) to provide an 

account of the foundations of moral reasoning, i.e., to 

answer the question about the subject matter of mo-

rality**** and (2) to offer a plausible theory of human 

motivation to comply with moral rules, i.e., to account 

for the fact that moral considerations are in great 

measure determinative of human actions. How do 

both metatheories solve these problems?  

The adherents of philosophical utilitarianism 

claim that (1) the subject matter of morality are facts 

about individual wellbeing and that (2) our motiva-

tion to act in accordance with moral rules is a conse-

quence of our ability to identify with the good of oth-

er people. It should be noted that philosophical utili-

tarianism differs essentially from normative utilitari-

anism in that while the former is an ethical metatheo-

ry, the latter is an ethical theory, i.e., a set of moral 

rules or simply one fundamental rule of conduct. As 

is well known, the main demand of normative utilitar-

ianism is that people act in a way that maximizes ag-

gregate social welfare. It is worth noting that a theory 

of the social contract may serve as a justification of 

normative utilitarianism*****.  

The defenders of the contractarian approach main-

tain that (1) the foundations of moral reasoning are 

determined by the agreement concluded (or which 

would be concluded) by individuals willing to gain 

the benefits of cooperation and that (2) our sense of 

                                      
*** See Scanlon 1983, pp. 104-105. 
**** Kymlicka (1998a, p. 226) says that the first task of a 

moral theory is to point at norms that should be observed; 

as we see, this view differs slightly from that of Scanlon 

who writes that a moral theory should define a subject 

matter of morality. 
***** A good example is Harsanyi’s utilitarian theory 

(see Harsanyi, 1976, 1977). 
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obligation to comply with moral rules can be ac-

counted for by our having agreed to these rules. Of 

course, (2) applies only to those theories that take the 

social contract to be an actual one. It can, however, be 

reformulated in such a way that it will embrace hypo-

thetical contracts as well. It suffices to assume two 

theses – namely that a given theory of the hypothet-

ical social contract generates a principle of justice and 

that human beings are concerned with being able to 

justify their actions. Then, it is plausible to argue that 

the morality’s motivational force lies in the fact that 

people desire to be able to justify their actions to oth-

er parties on grounds that could be reasonably accept-

ed by all parties or could not be reasonably rejected 

by these parties. Given the fact that the contract is a 

hypothetical one, it should be added that the justifica-

tion in question is an ideal one, which means that an 

agent should not be concerned with the fact that some 

people reject the grounds she provides to justify her 

actions if only she knows that such a justification 

does exist, i.e., if she knows that were all people to 

satisfy the ideal conditions imposed on the agreement 

they would accept her justification.  

To sum up, it seems that the idea of social contract 

provides plausible grounds for morality: it implies 

that “the justificatory status of moral properties” and 

their motivational appeal are derivative of the idea of 

the rational agreement. 

Now that the general remarks on contractarianism 

and philosophical utilitarianism have been made, we 

can examine more closely the notion of the social 

contract.  
 

2. Two  types  of  contractarianism 
 

The  traditional contractarianism 

It was in the17th and in the18th centuries that the 

social contract became one of the central notions of 

political philosophy. The rationale of having intro-

duced this concept was that the traditional ways of 

justifying citizens’ obedience to the state authority 

based on the ideas of the natural or the divine order 

were no longer acceptable. The concept of the social 

contract gave an alternative justification of citizens’ 

obedience. It implied that having concluded the 

agreement to form the political power, individuals 

assumed a promise to obey it on condition that the 

power respected and protected their natural rights. 

As we see, the traditional versions of contractarianism 

                                      
 This is Scanlon’s expression (see 1982, p.116). 
 See Kymlicka 1998a, pp.226-237, Hampton 2002, 

pp. 495-500 and Atger 1906. 

were political, i.e., they were to justify the state’s ex-

istence and to determine citizens’ obligations towards 

the state. The social contract was frequently interpret-

ed as the actual agreement, i.e., as the agreement con-

cluded at a historical time by the agents determined to 

leave the state of nature and to found society. 

The traditional interpretation of the social contract 

has been criticized for multiple reasons. As has been 

shown, on this interpretation, the social contract rests 

on the theory of natural rights and duties: the state is 

obliged to protect the citizens’ rights, who – on their 

part – ought to keep their promises to observe the 

contract resolutions. Considering, however, that the 

theory of natural rights and natural duties*** is ques-

tionable, one could plausibly argue that the theory of 

social contract – the response to the decline of the 

pre-Enlightenment ethics – replaced one doubtful 

type of duties (i.e., the divine ones) by the other being 

equally controversial (i.e., the natural duties). Another 

objection pressed against the traditional contractarian-

ism was that the social contract had never been con-

cluded. The consequences of this fact seemed to be 

especially troubling: assuming that without the 

agreement having been made, no authority can be 

called a legal one, it had to be admitted that there are 

no obligations binding the citizens and the govern-

ment. Consequently, all the governmental institutions 

were to be regarded as deprived of legal validity. One 

attempted to evade these consequences by inventing 

the concept of the hypothetical contract, i.e., the con-

tract that would have been concluded by the agents 

had they found themselves in some kind of the state 

of nature****. On this interpretation, the social contract 

was understood not as a historical explanation of the 

origins of a political power, but simply as the manner 

in which one can speak about conditions under which 

the government may have the authority over citizens.. 

However, this approach was found out to be useless 

as a way of justifying political obligations, for the 

simple reason that contracts can be considered as a 

source of obligation only if they were really conclud-

ed – as Dworkin says: “a hypothetical contract is not 

simply a pale form of an actual contract; it is no con-

                                      
*** The natural duty presupposed by the theory of the 

social contract is the requirement to keep promises. 
**** In fact, the theorists of the social contract (e.g., 

Hobbes, Locke, Rousseau) early understood that the 

contractarian ideas make sense only if one interprets the 

social contract as the hypothetical agreement. It can be 

added that one of the most severe critics of the social 

contract as the actual agreement was Hume. 
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tract at all”*. Therefore, a fictitious contract cannot 

account for real duties. 

To conclude, the traditional versions of the social 

contract which were to provide a justification of polit-

ical obligations are open to three main objections: 

first, if one assumes that that the only justification of 

political obligations towards the state derives from 

the actual contract concluded by citizens, then, given 

the fact that no such contract was in fact made, one 

has to admit that these obligations are groundless; 

second, the social contract interpreted as the hypo-

thetical agreement cannot generate obligations; third, 

the traditional contractarianism assumes natural 

rights, which themselves need to be justified.  
 

The  contemporary  contractarianism 
 

Contemporarily, the social contract is conceived of 

as a hypothetical agreement being an analytical de-

vice to highlight the essence of morality** and to as-

sess social institution, practices or individual actions. 

Therefore, the contemporary contractarianism tack-

les the problem of grounding personal – moral – du-

ties which were taken for granted by the traditional 

version; it is, therefore, to realize in some sense a mo-

re ambitious task than the one faced by its older 

counterpart, which was primarily to justify the obedi-

ence to and the legitimacy of the state. 

Contemporary theorists of the social contract put 

a stress on two elements: first, on the fact that obliga-

tions are conventional, i.e., that they result from a co-

operation of equal human beings; second, on the fact 

that conventional duties in some satisfy human inter-

ests. Therefore, the essence of the social contract in 

its contemporary version consists in determining con-

ventions which advance human interests. What does 

it, however, mean that human beings are equal? How 

is the phrase “advance human interests” to be under-

stood? To answer these questions precisely, we shall 

have to distinguish two main currents of the contem-

porary contractarianism.  
 

3. Justice: impartiality or mutual advantage? 
 

The contemporary theories of the social contract 

can be neatly divided into two groups depending on 

                                      
* Dworkin 1978, p.18. 
** In particular, the essence of justice (it can be noted 

that, e.g., Rawls takes the social contract as a method of 

defining justice, while Scanlon as a method of deter-

mining moral obligations). 

 

which conception of equality of men they presup-

pose***:  

(1) the Kantian theories of social contract – justice 

as impartiality: based upon the idea of moral equali-

ty of men.  

(2) the Hobbesian theories social contract – justice 

as mutual advantage: based upon the idea of natural 

equality of men, i.e., the equality of physical and 

psychological forces.  

Each group offers an entirely different view on the 

essence of morality, in particular – on the essence of 

justice. However, before we pass to analyzing these 

differences, we shall first present the assumptions 

both approaches share.  

Both types of contractarianism assume that society 

exists for the mutual benefit of its members. They 

presuppose the idea of the social contract as described 

in the following passage: 

The social contract represents the agreement one 

would have made in an initial state of nature, in order 

to enter civil society. It does not represent the agree-

ment one would now make, within civil society, in 

order to continue in this condition. Nor does it repre-

sent the agreement one would in hindsight have made, 

at the time of entry into civil society, could one have 

known the consequences. One must eliminate from 

considerations all information which could have been 

acquired only subsequently to entry into society, in 

determining what agreement would have been ration-

al for one to make in the initial state of nature****.  

The underlying ideology of both versions of the 

social contract is individualistic: society is regarded 

as a conventional entity and as an instrument for real-

izing individual ends of its members rather than de-

termining these ends. The parties to the contract are 

considered to be mutually unconcerned, i.e., without 

other-regarding desires. Both versions treat the social 

contract as a hypothetical one. The aim of the social 

contract to determine a principle for cooperative ac-

tion (interpreted as a principle of justice – Rawls, or 

as morality tout court – Gauthier). 

Now we can examine the differences between 

both approaches. 

Ad.1 Kantian theorists of the social contract as-

sume the intrinsic value of each individual, or, as 

Kant put it, each individual’s being ‘an end-in-itself’. 

(They make, therefore, some assumptions concerning 

                                      
*** See Kymlicka 1998a and 1998b,respectively, pp.229-

231, pp. 145-153, and Hampton 2002, p.495-498. 
**** Gauthier 1978, p.49. 
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morality prior to using the notion of social contract*). 

The role of the social contract is to ascertain how thus 

characterized people ought to be treated. In this con-

text, the fundamental concept of the social contract 

proves to be that of impartiality which requires that 

each individual has the right to equal treatment (to 

‘equal concern and respect’**). The social contract, 

therefore, epitomizes the basic principle of the impar-

tial judgment which demands that everyone should 

take into account needs of others as of free and equal 

human beings.  

A good illustration of the Kantian approach to the 

idea of the social contract is Scanlon’s contractarian 

definition of a wrong act:  

An act is wrong if its performance under the cir-

cumstances would be disallowed by any system of 

rules for the general regulation of behavior which no 

one could reasonably reject as a basis for informed, 

unforced, general agreement***.  

 Of course, there are very serious differences be-

tween Kant’s original moral theory and the theories 

of, e.g., Scanlon, Rawls or Harsanyi as well as be-

tween the latter theories themselves. Nevertheless, the 

presence in these theories of such notions as moral 

person, generalisability, the right to equal treatment, 

freedom, ethical preferences, overcoming one’s self in-

terest (or to use Kantian terms, one’s empirical motives) 

entitles one to take those otherwise various theories as 

belonging to one group. Some more remarks are needful 

with reference to the Kantian approach.  

It is worth noting that the adherents of the Kantian 

tradition replace the picture of the state of nature as 

‘the war of all against all’ with the situation of equali-

ty in which every party is to take into account the in-

terests of the other parties. The state of nature****, 

therefore, represents the equality of human beings as 

persons in the moral sense. Accordingly, the social 

contract leads to accepting some version of the 

equality of rights and resources.  

Of course, various principles may fulfill the above 

general conditions of a ‘Kantian’ contractarian theo-

ry. Therefore, in order that more definite answers to 

the question about ‘the right rules of conduct’ be 

gained, it is necessary to impose some additional con-

ditions on the type of agreement to be made and on 

                                      
* Which reveals a simplifying character of our general 

description of the contemporary contractarianism. 
** See Dworkin 1978, p. 50. 

*** Scanlon 1983, p.110. 
**** Rawls avoids this term speaking instead about the 

original position (see Rawls 1973, pp. 17-22). 

 

the criteria of rationality to be used. Now, the most 

sophisticated tool that may prove helpful while realiz-

ing this task is the theory of rational choice including 

game theory and decision theory. As will be shown in 

the next section, it is decision theory that can be particu-

larly useful for Kantian theorists of the social contract. 

As has been mentioned, one of the tasks of each 

moral theory is to provide an account of human moti-

vation to act morally. It turns out that the Kantian 

theories run into serious difficulties in the face of this 

task. One of their basic assumptions is that a truly 

moral action ought to be motivated solely by the 

agent’s intellectual understanding of the reasons that 

stand behind moral rules, not by her subjective pref-

erences. Needless to say, the thesis that understanding 

alone has a motivational force is very controversial.  

Ad.2. The defenders of the Hobbesian approach to 

the idea of the social contract claim that human be-

ings have only instrumental value. This claim entails 

the rejection of the crucial notions of Kantian philos-

ophers (e.g., the notion of a man as an ‘end-in-itself) 

as fictions that prevent rational grounding of morality.  

The Hobbesian approach to the social contract 

rests on the supposition that morality can be grounded 

in instrumental rationality, i.e., that can be derived 

from non-moral premises. Therefore, while within the 

Kantian theories morality is constructed from the 

moral premises concerning human reason*****, within 

the Hobbesian theories morality is interpreted as in-

vented to maximize human beings preference satisfac-

tion, or – at best – as inferred from non-moral premis-

es******.  

The Hobbesian theories assume that the potential 

parties to the contract will reach it provided they re-

frain from the direct pursuit of their self-interest. The 

state in which individuals put no constraints on the 

maximization of their prefernces is the Hobbesian 

‘war of all against all’, or, to use a modern terminolo-

gy, the state in which only suboptimal equilibria can be 

reached – the state that rational individuals will be will-

ing to leave by concluding the social contract.  

As for the philosophical assumptions of the 

Hobbesian approach, it should be noted that Hobbesi-

an philosophers deny the existence of objective val-

ues. They claim that all one can reasonably speak 

about as regards morality are subjective preferences 

of individuals. Accordingly, they affirm that there is 

no natural distinction between good and evil. They 

                                      
***** The Kantian theories, as has been mentioned, assume 

some moral notions (e.g., that of moral person etc.). 
****** See Hampton 2001, pp.50-53. 
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concede, though, that it may advantageous for the 

promotion of our interests to establish a convention 

that condemns certain deeds (e.g., killing, lying) as 

evil. In this view, therefore, morality is a mode of co-

operation which should be accepted voluntarily by all 

rational people, since it advances their interests.  

The defenders of this controversial view claim that 

in the world in which there are no objective values 

and natural obligations morality as mutual advantage 

is the best thing that we may have, i.e. we have no 

alternative but to content ourselves with the existence 

of a moral code that is the effect of mutually benefi-

cial conventions. The conventions that arise as a re-

sult of negotiations among parties will reflect the dif-

ferences in their bargaining forces (by contrast, Kant-

ian philosophers claim that the aim of the social con-

tract is to negate the existence of differences as re-

gards the bargaining forces of parties). The content of 

the conventions having arisen in consequence of bar-

gaining will correspond with traditional moral norms 

provided that parties have equal bargaining forces, 

i.e., that they are in fact equal; otherwise, i.e., if there 

is a disproportion in these forces, the outcome is 

bound to be disadvantageous for the weakest individ-

uals, which violates our moral intuitions. What’s 

more, it may be plausibly argued that given the fact 

that each individual has the right to make use of all 

resources at her disposal, moral norms will emerge 

only if these individuals have approximately equal 

capacities, since otherwise ‘stronger’ parties will not 

be motivated to leave the state of nature. Understand-

ably, the notion of inalienable rights to which an indi-

vidual is entitled independently of her bargaining 

force is incomprehensible on the ground of the 

Hobbesian theories. 

As for the motivational function of morality, 

Hobbesian philosophers assume that people are moti-

vated to undertake moral actions only if these actions 

satisfy some of their desires. Accordingly, they claim 

that the fact that compliance with moral norms ac-

cepted by the parties to the social contract increases 

in the log run their chance of satisfying their prefer-

ences provides a clear account of human motivation 

to act morally.  

As can be easily inferred from the above consider-

ations, the adherents of the Hobbesian approach to the 

idea of the social contract claim that the same criteria 

of rationality and objectivity should be applied both 

in the sphere of moral reflection and in other spheres 

of human knowledge. Such an assumption excludes 

of course Kantian reflections about moral equality of 

human beings (or about the natural right to equal con-

cern and respect) from the area of rational discourse. 

What is at issue is whether we should require that 

morality should satisfy the same criteria of objec-

tivity and rationality as those satisfied by ‘more 

exact’ disciplines. Thus, we see that the fundamental 

philosophical controversy within contractarian theories 

boils down to the old controversy between naturalism 

(represented, e.g., by Hobbes) and anti-naturalism (repre-

sented, e.g., by Kant). 

Summing up, within the Hobbesian tradition, the 

notion of morality gains an entirely different meaning 

as compared with a traditional one. What’s more, it 

may be plausibly argued that the Hobbesian theo-

ries of the social contract do not represent an al-

ternative conception of morality, but an alterna-

tive to morality. 

The last question to be answered in this section is 

whether the theories of the social contract really base 

morality on the notion of agreement. As regards its 

traditional versions, the answer is positive, though 

a reservation must be made that an underlying as-

sumption of these theories is the thesis that there exist 

natural obligations. As regards the contemporary con-

tractarianism, the matter is even more complicated: 

although prima facie the notion of the social contract 

may seem to be of great moment, as it is believed to 

provide the foundation of justice, it may be plausibly 

argued that this notion is no more than an analytical 

device to explicate impartiality and mutual advantage 

which are the real foundations of morality. 

In the next section we will show that the two ap-

proaches to the social contract discussed above can be 

correlated with two different models of the social 

contract. 
 

4. The  social  contract: an  ideal  in dividual  

decision  or  an  ideal  social  bargain? 
 

One of the sources of controversies connected 

with the notion of the social contract is that it is by no 

means clear what conditions should be imposed on 

the contract as well as on the parties to it; more spe-

cifically, one must decide whether the social contract 

should be modeled as an ideal individual decision 

(IID) or as an ideal collective bargain (ICB)****. As 

                                      
 See Kymlicka 1998b, p. 151. 
 See Kymlicka 1998a, p. 236. 
 This thesis is defended by Kymlicka (see ibid., pp. 

236-237). 
**** See Gauthier 1978. A bargain is a situation in which 

two or more agents are able to produce some benefit 

through cooperating with each other on condition that they 
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will turn out, this distinction, strictly connected with 

the distinction analysed in the previous section, can 

be interpreted as derivative of the amount of infor-

mation available to parties at the moment of entering 

the social contract.  

 We shall compare both models of the social con-

tract in the table.  

 

Points of 

diver-

gence 

The social con-

tract as an ideal 

collective bargain 

The social contract 

as an ideal individ-

ual decision 
1. The par-

ties to the 

contract 

Only those persons 

whose cooperation 

may benefit at least 

some other persons, 

which means, e.g., 

that children and the 

severely disabled 

cannot be parties to 

the contract. 

Each person as a moral 

person is a party to the 

contract. Since all moral 

persons are identical, the 

social contract can be 

thought of as a IID. 

2.The re-

quired level 

of the igno-

rance of the 

parties 

Gauthier: no veil of 

ignorance – the so-cial 

contract is a bargain 

among real persons 

who are ful-ly in-

formed, deter-minate 

and who know their 

utility functions*. 

Rawls: a thick veil of 

ignorance: a decision-

maker lacks the knowl-

edge of her particular 

self; she knows only that 

she has certain abilities, 

certain interests and that 

she uses the former to 

maximize the satisfaction 

of the latter (she has also 

the knowledge of the 

laws of nature and of 

some general features of 

the world) Therefore, the 

decision-maker – a mor-

al person – does not 

know her utility function. 

Scanlon: parties have 

full knowledge of their 

particular features, yet 

they cannot make use 

of it – the only motive 

of their actions is the 

desire to reach a ra-

tional agreement. 

3. Notable 

contempo-

rary repre-

sentatives. 

David Gauthier 

(“Morals by Agree-

ment”), James Bu-

chanan (“The Limits 

of Liberty”) 

John Rawls (“A Theory 

of Justice”), John Har-

sanyi (“Rational Be-

havior and  

Bargaining Equilibri-

um in Games and So-

cial Situations”), 

Thomas Scanlon  

(“Contractualism and 

Utiltarianism”) 

4. The main 

tool of 

analysis 

Game theory Decision theory 

                                                             
agree in advance on a division between them (See Har-

greaves Heap, Varoufakis, 1996, p. 111). 
* See Vallentyne., p. 4. 

5.The chosen 

principles of 

justice 

Gauthier: the mini-

max relative con-

cession principle 

Harsanyi: the avera-

geutilitarian principle, 

Rawls: the difference 

(maximin) principle** 

6. The in-

terpretation of 

justice 

Mutual advantage Impartiality***  

7. Philoso-

phical back-

ground 

The Hobbesian ap-

proach  

The Kantian (Rawls, 

Scanlon) or the utilitar-

ian (Harsanyi) ap-

proach  

8. The main 

objection 

Incompatibility with 

our moral intuiti-

ons: since parties are 

fully informed about 

their capacities and 

particular situations, 

they can make use of 

it in a bargain, with 

the re-sult that the 

‘stron-ger’ parties 

will ac-quire a great-

er share of the bene-

fits than the ‘weaker’ 

ones.  

The lack of motiva-

tional force: a real per-

son cannot identify her 

present self with the 

chooser in the hypo-

thetical state of nature, 

since there is no real 

individual in the state 

of nature (as regards 

Harsanyi’s theory) or 

the real individual is 

arbitrarily chosen (‘the 

least advantaged per-

son’ in Rawls’ theory)  

  

Comments on some controversial points. 

Ad.1. The adherents the ICB approach defend 

their claim by pointing out that the rational agreement 

implies each party’s ability to offer benefits to other 

parties. 

Ad.2. The level of ignorance explains why the so-

cial contract can be conceived of as an individual de-

cision: since the parties do not know difference be-

tween them and each of them is equally rational and 

similarly situated, the choice in the state of nature can 

be viewed as made by one person randomly selected 

from the society****. As we see, the social contract can 

be interpreted as IID provided the individuals are re-

garded not as real persons with varied preferences, 

but as moral persons who are identical in respect of 

their right to equal concern and respect. 

Ad.5. Given point 2, it should be understandable 

that if one demonstrates that a randomly selected 

agent chooses a given principle, one may conclude 

that all rational agents would choose the same princi-

                                      
** Scanlon does not formulate a principle of justice; he 

provides instead what he calls “a contractualist account 

of moral wrongness” (1983, p. 110); its full formulation 

can be found above in the text in the section 3. 
*** Rawls defines justice as fairness. We identify fairness 

with impartiality, though we must admit that it is a slightly 

simplifying assumption, since the notion of fairness 

contains elements of selfinterest and reciprocity, from 

which the notion of impartiality is free. 
**** See Rawls 1973, p. 139. 
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ple. The chosen principle constitutes the content of 

the social contract as viewed by the adherents of the 

IID interpretation. 

Harsanyi’s principle differs from classical utilitar-

ianism in that while the latter prescribes maximiza-

tion of total happiness (utility), the former prescribes 

maximization of average utility. As for Rawls, his 

well known principle is as follows:  

Social an economic inequalities are to be ar-

ranged so that they are both: (a) to the greatest benefit 

of the least advantaged, consistent with the just sav-

ings principle, and (b) attached to offices and posi-

tions open to all under conditions of fair equality of 

opportunity.  

 According to Gauthier, however, neither Harsanyi 

nor Rawls succeeded in providing a standpoint from 

which the principle of justice rational for all parties to 

the social contract might be chosen. Gauthier 

claims that such a standpoint is gained if we interpret 

the social contract as ICB. Gauthier offers a precise 

definition of the social contract thus understood, 

which we shall summarize below: 

Let P be the set of all basic institutions and prac-

tices*****. Let N be any set of persons. For any N, 

there will be a proper subset of P, P(N) including all 

sets of basic social institutions and practices which 

are possible for N. P(N) is therefore the set of possi-

ble bases for societies, for the members of N. For 

each person i in N, there will be a subset of P(N), Ai 

                                      
 To give some flesh to this general statement, let us 

examine more closely Harsanyi’s principle. In the first 

step, a chooser of principle considers each possible 

principle for cooperative action. Next, she calculates the 

expected utility of a given principle’s adoption for each 

party to the contract. In the third step, she determines the 

average of these expected utilities for each principle (this 

step implies the usage of some interpersonally comparable 

measure of utility). Finally, she selects the principle that 

maximizes the average of the expected utilities of the 

parties. We may remark en passant that it is doubtful 

whether Harsanyi’s procedure is consistent with the 

requirement that in the state of nature, no agent can know 

her utility function. Besides, it is questionable whether on 

can identify the expected utilities of different persons with 

the average expected utility of a chooser; as Rawls says, 

“the average of expected utilities is not, as expectations 

should be, founded on one system of aims” (Rawls, 1973, 

p. 175). See also Harsanyi 1976 and Gauthier 1978, p. 51. 
 Rawls 1973, p. 302. 
 See point 8 (column for IID) of our table.  
 See Gauthier 1978, p. 60. 

***** That is, of “those procedures which allocate social 

costs and distribute social benefits” -  ibid., p. 60. 

[P(N)] which includes all sets of basic social institu-

tions and practices which it would be rational for her 

to accept in order to enter society. The social con-

tract for N, S (N), will be the intersection of the 

sets Ai [P(N)] for all i in N. Therefore, it is a set of 

sets of basic institutions and practices which all 

members of N could rationally accept to enter society 

(of course S(N) may be an empty set, which means 

that social cooperation is not mutually advantageous 

for all members of N). 

By definition, a bargain is rational provided it is 

rational from everyone’s standpoint. Of course, in 

order that the ICB approach to the idea of the social 

contract be successful, there must exist a unique solu-

tion to the bargaining problem. This solution is the 

content of the social contract. Gauthier’s proposal of 

such a solution, i.e., his theory of justice, is the mini-

max relative concession principle. This principle re-

quires that each bargainer should receive the same 

proportion of the difference between her status 

quo****** and the maximum utility compatible with the 

other obtaining their status quo payoffs, and that this 

proportion should be maximal.  

Ad.7. Considering that the IID approach in con-

trast with the ICB is based on the concept of moral 

person, it should be clear that the interpretation of the 

social contract as IID is assumed within the Kantian 

tradition. 
 

5. Final  remarks 
 

It was not our intention in this article to attempt to 

declare either for the Kantian or for the Hobbesian 

approach to the idea of the social contract. All we 

wanted to achieve was to present these approaches in 

a possibly comprehensive way, e.g., by showing their 

correlation with two different models of the social 

contract. We wanted to demonstrate that contractarian 

theories help explicate the notion of justice, i.e., that they 

reveal that justice can be understood either as mutual 

advantage or as impartiality. We hope to have demon-

strated that this most general distinction underlies and 

determines the differences between specific principles of 

justice proposed by different philosophers.  
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ЕКОЛОГІЧНА  СПРАВЕДЛИВІСТЬ  

ЯК  КРИТЕРІЙ  ГРОМАДЯНСЬКОГО  СУСПІЛЬСТВА 

(РЕФЛЕКСІЯ  НАД  ДОСВІДОМ  США) 
 

Справедливість належить до одвічних і най-

більш значущих ідеалів людства, а прагнення спра-

ведливості ще з прадавніх часів пронизує практи-

чно всі сфери людського життя. Вона, за визначен-

ням В. П. Горбатенка, є “визначальною ознакою 

і невід’ємним механізмом регулювання людських 

відносин, пов’язаних з пануванням і підпорядку-

ванням, необхідністю підтримання взаємоповаги 

між людьми, гармонізації різних, у тому числі про-

тилежних (конкуруючих) інтересів” [6, c. 150].  

Водночас справедливість виступає не лише як 

принцип організації суспільних відносин, а й є 

суттєвою складовою соціальної психології, оскі-

льки втілює почуття, вимоги і сподівання людей 

щодо організації певних сфер життя та способів 

розв’язання нагальних життєвих питань. Дотри-

мання об’єктивних критеріїв справедливості та 

сприйняття справедливості суспільством загалом 

та його окремими групами впливає на єдність 

суспільства, життєздатність і стабільність його 

політичного ладу. У цьому виявляється соціа-

льно-регуляторна функція справедливості [1, c. 

108-109]. Відповідно, справедливість – це скла-

дне й багатогранне явище, яке набуває різнома-

нітних і специфічних проявів у різних сферах 

життя, потребуючи розробки конкретних підхо-

дів до їх розв’язання, які враховували б універ-

сальні характеристики принципу справедливості 

та специфічні умови його дотримання.  

Як зазначає В. П. Горбатенко, справедливість 

як за змістом, так і за етимологією своїми вито-

ками сягає права. Спираючись на існуючі в сус-

пільних науках підходи, із сучасної правової то-

чки зору справедливість може бути визначена як 

внутрішня властивість і якість права; нормативне 

поняття моралі, що відіграє значну роль у соціа-

льно-політичній і правовій свідомості людей; 

соціальна цінність, захищати й культивувати яку 

в умовах демократичного розвитку покликана 

вся система права. Принцип справедливості пе-

ребуває в тісному взаємозв’язку з принципами 

“права”, “законності” і “рівності”. Він поширю-

ється як на реально існуючий, так і на уявний 

(ідеальний) стан справ у суспільстві, виступає 

в ролі належного імперативу, відповідно сутно-

сті правам і потребам людини. Справедливість 

також виступає критерієм оцінки різноманітних 

відносин у житті суспільства [6, c. 151].  

В етиці справедливість визначають як зага-

льну моральну санкцію спільного життя людей, 

що розглядається під кутом бажань, інтересів, 

обов’язків, які вступають між собою в певні су-

перечності. Справедливість стосується людських 

взаємин у всіх їх суспільно значущих сферах 

життєдіяльності – від сфери міжособових стосу-

нків до міжнародних відносин. Специфічним 

предметом справедливості є благо та зло спіль-

ного існування в межах єдиного соціального 

простору. Тому справедливість визначають та-

кож як спосіб відношення людини до іншої осо-

би, що опосередкований відношенням до благ, 

на які вони обоє претендують. Відповідно спра-

ведлива людина та справедливе суспільство це 

такі, що можуть віднайти моральну міру у роз-

поділі благ, а моральною може вважатися така міра, 

яка влаштовує усіх і на яку отримано згоду тих, на 

чию долю випадає більше негараздів [7, c. 622-624].  

Одна з оригінальних сучасних теорій соціаль-

ної справедливості була розроблена американсь-

ким філософом Дж. Ролзом у праці “Теорія 

справедливості”, що побачила світ 1971 року. 

“Справедливість, – визначає Дж. Ролз, – є найпе-

ршою чеснотою суспільних інституцій. Достоту 

як істина для філософських систем. Хоч би яка 

доладна й ощадлива була ця чи та теорія, але, 

якщо вона виявляється неістинною, її слід відки-

нути або ж переглянути, переробити; подібним 

же чином і закони й інституції мають бути рефо-

рмовані чи скасовані, коли вони виявляються 

несправедливими”. І далі: “Єдине, що дозволяє 

нам миритися з хибною теорією, – це брак кра-

щої філософської думки; тож аналогічно: не-

справедливість буває стерпною лише тоді, коли 

необхідно уникнути ще більшої несправедливо-

сті” [10, c. 26-27].  
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Синтетична теорія справедливості Дж. Ролза 

пропонує ідеально-типову модель справедливо-

сті в сучасних ліберально-демократичних суспі-

льствах. Дж. Ролз стверджує, що суспільство 

є добре організованим тоді, коли його не лише 

задумано для зростання блага його членів, а й 

коли воно ще дієво регулюється котроюсь гро-

мадянською концепцією справедливості. Тоді 

громадянська концепція справедливості є такою, 

що складає фундаментальне право добре органі-

зованої людської спільноти [10, c. 28]. 

Нормативну основу теорії справедливості Дж. 

Ролза складають два принципи, які полягають 

ось у чому: по-перше, кожна людина повинна 

мати рівні права щодо найбільш загальної схеми 

рівних основних свобод, сумісних з подібними 

схемами свобод для інших; по-друге, соціальна 

та економічна нерівність має бути облаштована 

таким чином, щоб бути наближеними до найбі-

льшої очікуваної вигоди для найменш успішних 

членів суспільства і забезпечували відкритий до-

ступ до посад і становища для всіх за умов чес-

ної рівності можливостей. 

Основні громадянські права і свободи мають 

фіксуватися справедливою конституцією на під-

ставі ухвалення суспільством базових принципів 

справедливості. Розробляння справедливих зако-

нів і механізмів соціально-економічної політики, 

а також шляхів безпристрасного застосування 

справедливих правил і законів, становить насту-

пну фазу законодавчого процесу.  

Аналізуючи теорію справедливості Дж. Ролза, 

Ж. Рюс звертає увагу на те, що на формування 

засадничих принципів цієї теорії значний вплив 

справила американська філософська традиція, 

відповідно до якої основу теорії Дж. Ролза скла-

дає безперервність між етикою та політикою [11, 

c. 569-570]. Поряд з вимогою рівності у наданні 

прав має дотримуватися принцип, відповідно до 

якого соціально-економічні нерівності мають 

були справедливими за певних умов. Саме цей 

принцип, на думку Ж. Рюс, дозволяє Ролзові 

уникнути “пасток егалітаризму”, або зрівнялівки, 

який спрямовує свою увагу не на абсолютну рів-

ність, а на рівновагу та розподіл вигод і ресурсів, 

на рівновагу, яка утримується завдяки забезпе-

ченню особливих обставин з метою гарантувати 

кожному максимум свобод і вільний доступ до 

стану активного громадянина (курсор наш – 

Т.Г.). Отже, справедливість визначається саме 

завдяки такому гнучкому розподілові суспільних 

обов’язків і ролей, організованих на користь тих, 

хто перебуває у найменш вигідному становищі.  

Теорія справедливості Дж. Ролза справила 

значний вплив на подальший розвиток політич-

ної теорії, оскільки заклала початок важливому 

принципові, згідно з яким економічні вигоди 

мають розподілятися у такий спосіб, щоб люди, 

поставлені в найменш сприятливі умови, могли 

здобути собі більше економічних вигод, аніж за 

будь-якої іншої системи. З часу свого оприлюд-

нення теорія справедливості Дж. Ролза знаходить 

щонайширше застосування для аналізу різних сфер 

суспільного життя та прийняття рішень.  

До традиційних досліджень щодо визначення 

сутності та шляхів досягнення соціальної спра-

ведливості загалом та в окремих сферах суспіль-

ного життя таких, як право [6; 8; 9; 12] або освіта 

[16], починаючи 1970-ми роками, додалися до-

слідження, покликані дати відповідь на питання 

про те, як розв’язання екологічних проблем спів-

відноситься з принципами соціальної справедли-

вості та рівності [21, p. 93-106].  

Сучасний американський соціолог М. Белл на 

перших сторінках книги “Вступ до екологічної 

соціології” наголошує на безпосередній взаємо-

пов’язаності соціальної справедливості й рівно-

сті з екологічною проблематикою [13, p. 2]. На 

його переконання, в суспільстві не лише має мі-

сце нерівномірний розподіл наслідків екологіч-

них проблем, а й сама соціальна нерівність 

є причиною виникнення екологічних проблем. 

Соціальна нерівність є одночасно наслідком 

і причиною забруднень, надмірного споживання, 

виснаження природних ресурсів, втрати природ-

них біотопів, ризикованих технологій, швидкого 

зростання населення тощо. Наше розуміння соці-

альної рівності та справедливості, на його переко-

нання, впливають на наші оцінки екологічних про-

блем і на наші уявлення про природу загалом.  

Проте питання взаємопов’язаності екологіч-

ної проблематики з принципом справедливості 

ще не набули достатнього висвітлення у вітчиз-

няних дослідженнях і лише частково проаналізо-

вані в наших попередніх дослідженнях [2; 3; 15]. 

Тому метою даного дослідження є визначення 

проблемного поля, пов’язаного з виникненням 

екологічної несправедливості, а також засад до-

тримання принципу справедливості під час 

розв’язання екологічних проблем, та розроблян-

ням шляхів її практичного досягнення в демок-

ратичному громадянському суспільстві. 

Попередні розвідки з даної теми дозволяють 

зробити висновок про надзвичайну складність 

і багатоаспектність даної проблематики. Це зу-

мовлено, по-перше, труднощами визначення по-
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няття справедливість, яка може виступати як мо-

ральна та правова цінність, суспільний ідеал, 

елемент соціальної психології, що втілює настрої 

певної групи людей, принцип організації суспі-

льних відносин різного рівня тощо; по-друге, 

справедливість є об’єктом дослідження багатьох 

наук – етики, соціальної філософії та соціаль-

ного психології, філософії права; по-третє, спра-

ведливість є критерієм ефективності соціально-

економічної й екологічної політики на місце-

вому, національному та міжнародному рівнях.  

У даному дослідженні ми звернемося до ана-

лізу справедливості як реалізації права людей на 

чисте і безпечне довкілля, що становить не-

від’ємну характеристику сучасного демократич-

ного справедливого суспільства, не занурюючись 

при цьому у детальний аналіз справедливості 

в контексті глобальних екологічних проблем 

і справедливості як рівності поколінь [4]. 

В чому ж виявляється принцип справедливо-

сті в контексті розв’язання екологічних проблем 

та здійснення екологічної політики? 

За свідченнями експертів, упродовж останніх 

десятиліть як ніколи досі значна кількість людей 

змушена жити в умовах, коли екологічний ризик 

стає частиною їхнього повсякденного життя. 

Тому поняття ризику посідає одне з провідних 

місць в сучасній екологічній політиці, яка має на 

меті повсюдне зменшення екологічних ризиків 

шляхом запровадження ефективних методів їх 

оцінки та управління факторами ризику. У тих 

випадках, коли екологічний ризик не може бути 

зведений до нуля, завданням екологічної полі-

тики є забезпечення таких умов, за яких жодна із 

груп населення не піддавалася б значнішим не-

гативним впливав за рахунок зменшення ризику 

інших груп населення. Тобто, згідно з принци-

пами теорії справедливості Дж. Ролза, екологі-

чна політика як важлива суспільна інституція не 

повинна бути дискримінаційною по відношенню 

до певних верств населення, або, іншими сло-

вами, принцип справедливості має становити 

підґрунтя екологічної політики та слугувати кри-

терієм її ефективності. Проте на практиці вияв-

ляється, що екологічні ризики далеко не завжди 

рівномірно розподіляються між різними сегмен-

тами суспільства, які вирізняються за віковими, 

гендерними, майновими, класовими, расовими, 

етнічними, культурними ознаками.  

Найбільш гостро проблема нерівномірного 

розподілу екологічних ризиків постала в США, 

коли наприкінці 1970-х – початку 1980-х років 

з’явилися незаперечні факти, які свідчили, що 

певні верстви населення, здебільшого з низьким 

доходами значно більше піддаються негативним 

впливам з боку довкілля. Це відбувається, по-пе-

рше, через те, що помешкання або робочі місця 

цих груп людей розташовані неподалік від зва-

лищ та підприємств зі збереження чи переробки 

шкідливих відходів (“proximity-based” measure), 

через що відбувається забруднення повітря, во-

ди, ґрунтів, їжі тощо, а самі представники цих 

груп населення частіше працюють або прожива-

ють в умовах підвищеної небезпеки (“risk-

based” measure).  

Подальші комплексні дослідження досить пе-

реконливо продемонстрували, що підвищеному 

екологічному ризикові піддаються групи насе-

лення, які проживають в умовах економічної не-

стабільності, не мають доступу до належної сис-

теми освіти й охорони здоров’я, а також ваго-

мого політичного впливу на процес прийняття та 

впровадження рішень. З’ясувалося також, що 

кампанії, які здійснюють утилізацію та переро-

бку шкідливих відходів, будівництво інших еко-

логічно небезпечних об’єктів, при виборі місця 

розташування цих об’єктів орієнтуються насам-

перед на те, де можна найдешевше придбати зе-

млю для реалізації своїх планів і очікувати най-

меншого опору з боку місцевого населення.  

В літературі цей феномен описаний поняттям 

нерівномірного розподілу екологічних ризиків, 

або поняттям екологічної несправедливості (en-

vironmental injustice). Громадська стурбованість 

щодо нерівномірного розподілу екологічних ри-

зиків виявляється у турботі про екологічну спра-

ведливість (environmental justice) [17, p. 231-253; 

19, p. 275-299; 20, p. 480-489].  

Екологічна справедливість визначається як 

рівноправне ставлення до груп людей незалежно 

від їхньої расової, етнічної та культурної прина-

лежності чи майнового стану в процесі розвитку, 

впровадження та удосконалення екологічного 

законодавства, екологічного регулювання, здійс-

нення різноманітних програм і проектів тощо. 

Рівноправне ставлення (обходження) передбачає, 

що жодна з груп населення не повинна переби-

рати на себе більшу частку негативних екологіч-

них наслідків оперування промисловими, муні-

ципальними або комерційними підприємствами, 

чи під час упровадження національних, регіона-

льних або місцевих програм і проектів [22]. 

На практиці турбота про екологічну справед-

ливість виявилася в об’єднанні зусиль таких 

двох типів суспільних рухів, як рух за соціальну 

справедливість, або права людини, та різномані-
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тні екологічні рухи, поклавши початок рухові за 

екологічну справедливість (environmental justice 

movement), який об’єднав людей різних рас і на-

ціональностей і пройшов шлях розвитку від міс-

цевих об’єднань громадян та їхніх регіональних 

мереж до загальнонаціонального руху США.  

Витоки руху за екологічну справедливість 

вбачають у страйку чорношкірих працівників 

сміттєпереробних об’єктів у Мемфісі, котрі ви-

магали поліпшення умов їхньої праці та платні, 

яка б відповідала рівневі ризику для здоров’я та 

життя. Наступний крок – виступ населення сере-

днього достатку з околиць Хьюстону 1979 року 

за поліпшення санітарних умов утримання зва-

лищ поблизу місць проживання, коли місцева 

громада створила організацію під назвою Група 

дії північно-східної громади (Northeast Commu-

nity Action Group – NECAG) з метою обстою-

вання своїх екологічних прав в межах чинного 

цивільного громадянського законодавства. Зре-

штою, важливим кроком у становленні руху за 

екологічну справедливість, що стимулював до-

слідження та широку загальнонаціональну дис-

кусію щодо включення питання про перегляд 

підходів до здійснення екологічної політики 

з метою зменшення нерівностей у розподілі еко-

логічних ризиків, став масовий виступ 1982 року 

населення графства Уорен (Warren County), що 

у Північній Кароліні, проти розміщення звалищ 

для збереження шкідливих відходів (поліхлори-

нованих біфенілів). Оскільки близько 20 % насе-

лення цього графства становить чорношкіре на-

селення, в політичному лексиконі США з’яви-

лося поняття “екологічного расизму” як цілесп-

рямованого обмеження екологічних прав насе-

лення за расовою ознакою.  

Проте, як згодом було показано Е. Рінквістом, 

нерівномірний розподіл екологічних ризиків що-

до певних груп населення є не стільки наслідком 

цілеспрямованої дискримінації, скільки ре-

зультатом нерівного поділу політичної влади, 

яка є функцією добробуту, освіти організацій-

ного досвіду та досвіду безпосередньої участі 

в політичному житті. Оскільки саме такого до-

свіду історично бракує расовим та етнічним 

меншинам і бідноті, то вибір місця дислокації 

екологічного небезпечних об’єктів визначається 

насамперед політичною раціональністю компа-

ній, а не цілеспрямованою етнічно-расовою дис-

кримінацією [17, p. 242]. Компанії беруть насам-

перед до уваги такі обставини, як низький рівень 

громадянської та екологічної свідомості насе-

лення, що дозволяє дешево придбати землі і ро-

бочу силу, а також заощадити на безпечних, але 

більш коштовних технологіях, санітарно-гігієні-

чних і освітньо-інформаційних заходах тощо.  

Розповсюдженість подібної практики визнана 

й колишнім Віце-президентом США Альбертом 

Гором у книзі “Земля у рівновазі”, де він зазна-

чає: “Фактично це американська традиція: три-

валий час відходи скидалися на найдешевші 

й найменш придатні землі в районах, що оточені 

менш удачливими громадянами” [5, c. 153].  

Свідченням того, що поняття екологічної не-

справедливості не є синонімом расової дискри-

мінації, а питання екологічної справедливості 

охоплюють не лише расові й інші етнічні мен-

шини, є широка участь жінок і жіночих організа-

цій в рухові за екологічну справедливість та по-

всюдне зниження екологічних ризиків, які в по-

вний голос висувають на порядок денний пи-

тання про безпосередній зв’язок між ризиком 

захворювання на рак (зокрема рак молочної за-

лози) та станом довкілля й санітарно-гігієніч-

ними умовами праці на виробництвах, де залу-

чені переважно жінки; дитячою захворюваністю 

та умовами їх харчування, проживання і на-

вчання тощо [18, p. 2-23]. 

Остаточною інституалізацією руху за еколо-

гічну справедливість стало проведення Екологі-

чного саміту лідерів кольорових менших (First 

National People of Color Environmental Leadership 

Summit), що відбувся у Вашингтоні 1992 року за 

участі понад 600 представників з усіх куточків 

США та інших країн, а також представників по-

міркованого екологічного руху.  

Наслідком роботи саміту стало вироблення 17 

принципів екологічної справедливості, які мали 

слугувати також критерієм формування та оці-

нки соціально-економічної та екологічної полі-

тики. Стисло ці принципи можуть бути зведе-

ними до наступного. По-перше, екологічна спра-

ведливість має досягатися шляхом зменшення 

соціальної несправедливості. По-друге, має бути 

гарантована участь усіх верств населення, у тому 

числі меншин, бідноти і жінок, у процесі прийн-

яття та впровадженні рішень під час проектної 

діяльності, не виключаючи їхньої участі у тра-

диційних реформістських екологічних групах. 

По-третє, необхідно спільними зусиллями дома-

гатися зменшення рівнів забруднення довкілля 

як запоруки запобігання та зниження ризиків для 

усіх громадян. Головним підсумком інституалі-

зації руху за екологічну справедливість стало ус-

відомлення того, що громадяни мають брати 

безпосередню участь у процесі прийняття та 
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впровадження рішень як на урядовому, так і на 

приватному рівнях, зокрема впливаючи на рі-

шення компаній щодо розміщення тих чи тих 

об’єктів. При цьому мають широко використову-

ватися традиційні механізми лобіювання еколо-

гічних інтересів населення та природоохоронних 

груп, механізми консультативної допомоги з бо-

ку урядових структур, освітньо-інформаційна 

підтримка з боку наукових інституцій, інформа-

ційних центрів, університетів тощо.  

Можемо зробити висновок, що екологічна не-

справедливість має місце там і тоді, де і коли по-

рушується один із базових принципів теорії 

справедливості, а саме, згідно з Дж. Ролзом, по-

рушується суспільна рівновага, яка утримується 

завдяки забезпеченню особливих обставин з метою 

гарантувати кожному максимум свобод і вільний 

доступ до стану активного громадянина. 

Становлення руху за екологічну справедли-

вість свідчить про те, що екологічні проблеми 

заторкують усі верстви населення, а турбота про 

якість довкілля виявляє рівень екологічної стур-

бованості різноманітних верств населення, а не 

лише університетської еліти, готовність і волю 

місцевих громад до участі у процесі прийняття 

рішень, які можуть впливати на якість навколи-

шнього середовища та життя людей. Обстою-

вання екологічної справедливості є невід’ємним 

від руху за соціальну справедливість та грома-

дянські права загалом.  

Становлення руху за екологічну справедли-

вість засвідчує обмеженість централізованого 

підходу, тобто підходу “згори” до формування 

екологічної політики, підтверджуючи натомість 

необхідність урахування прав, настроїв і очіку-

вань місцевого населення, місцевих громад як 

суб’єктів екологічної політики й екологічного 

права, коли місцеві громади не погоджуються 

з роллю пасивних виконавців рішень “згори”, 

а вимагають права голосу в ухваленні тих рі-

шень, пов’язаних із впливами на якість довкілля, 

здоров’я та умови життя.  

Досвід інституалізації руху за екологічну 

справедливість у США продемонстрував спро-

можність соціальних груп з низькими статками 

(здебільшого до них належать расові й етнічні 

меншини), які історично обмежені в своїй полі-

тичній, правовій та економічній силі, поставити 

на порядок денний розв’язання низки важливих 

екологічних проблем (розміщення та оперування 

екологічно небезпечних виробництв; зниження 

свинцевого забруднення; обмеження на викорис-

тання певних груп особливо небезпечних пести-

цидів; поліпшення санітарно-гігієнічних умов 

проживання, навчання та праці людей низького 

та середнього статку; поліпшення умов доступу 

до інформації та участі в прийнятті рішень), ви-

користовуючи при цьому систему чинного екологі-

чного законодавства і бюрократичні механізми різ-

них рівнів [20, p. 484]. Рушійною силою цього про-

цесу визначено підвищення екологічної свідомості 

населення, вияв громадянської ініціативи знизу та 

здатність громади до самоорганізації. 

Розвиток руху за екологічну справедливість 

називають однією із визначальних тенденцій ро-

звитку екологізму 1990-х років, яка вносить 

принципово нові риси у контекст формування 

екологічної політики порівняно з попередніми 

десятиліттями [17] та визначає перспективи роз-

витку екологічної політики та екологічного пра-

ва у ХХІ столітті [14]. 

Починаючи 1990-ми роками у США різнома-

нітні аспекти нерівномірного розподілу екологі-

чного ризику привертають пильну увагу пред-

ставників наукових і бізнесових кіл, політичних 

експертів та аналітиків, представників помірко-

ваного екологічного та феміністського рухів, по-

літиків різних рівнів. Питання екологічної спра-

ведливості посідає одне з провідних місць у про-

грамах діяльності як урядових, так і неурядових 

організацій, створюючи сприятливе підґрунтя 

для політичних змін [13, p. 22-23].  

За цей час у США ухвалено низку ґрунтовних 

досліджень щодо розподілу екологічних ризиків 

між різними групами населення, зокрема здійс-

нених Комісією з расової справедливості (Com-

mission for Racial Justice, 1997), Президентом 

Б. Клінтоном ухвалено спеціальний Меморандум 

(President Clinton’s Executive Order 12898, Feb-

ruary 11, 1994), підготовлено документи, спря-

мовані на зменшення екологічної несправедли-

вості (“Federal Action to Address Environmental 

Justice in Minority Populations and Low-Income 

Populations”), концепт екологічної справедливо-

сті включено до Національного акту з екологіч-

ної політики (National Environmental Policy Act – 

NEPA), а в Агенції з охорони довкілля (EPA) 

1992 року створено Офіс з екологічної рівності, 

який 1994 року перейменований у Офіс з еколо-

гічної справедливості (OEJ).  

Різні аспекти екологічної справедливості – 

етико-філософські, політико-правові, економічні, 

медичні, освітньо-інформаційні, – складають ва-

жливу тему досліджень багатьох провідних уні-

верситетів (наприклад, Natural Resources Leader-

ship Institute, North Caroline State University; Ni-
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colas School of the Environmnet and Earth Sci-

ences, Duke University; Institute for Governmental 

Service, University of Maryland; Department of Po-

litical Science, East Caroline University) та нау-

ково-дослідних установ (National Institute of En-

vironmental Health Science) США, які тісно спів-

працюють з неурядовими організаціями та міс-

цевими громадами з метою практичного втілення 

принципів екологічної справедливості, поліп-

шення якості довкілля та зменшення соціальної 

напруги, розв’язання конфліктів тощо.  

Дослідження вчених і аналітиків спрямовані 

головним чином на визначенні причин, що при-

зводять до негативних екологічних наслідків для 

певних груп населення, дозволили зробити ви-

сновок, що досягнення екологічної справедливо-

сті залежить значною мірою від усунення низки 

невизначеностей на теоретичному рівні. Зокрема, 

це пов’язане із труднощами визначення таких 

ключових понять, як рівність, справедливість, 

ризик, оцінка ризику, дискримінація тощо. На-

приклад, оцінка ризику з позицій науки має ви-

значатися як сфера об’єктивного наукового ана-

лізу, вільного від ціннісних і моральних оцінок. 

Проте менеджмент ризику, тобто управління ри-

зиком, прийняття рішень з метою зниження ри-

зиків тощо, є вже сферою, де об’єктивні дані та 

висновки й рекомендації науки трансформу-

ються у прийнятну політику, яка має брати до 

уваги увесь діапазон цінностей – соціальних, 

екологічних, етнокультурних тощо задля вироб-

лення одного можливого рішення.  

Вплив місцевих громад на політичну владу та 

їхня безпосередня участь в управлінських проце-

сах на місцевому рівні не лише є суттєвим кро-

ком у напрямі досягнення соціальної справедли-

вості та поліпшенню стану довкілля, а й може 

стати вагомою відповіддю на дії компаній та ко-

рпорацій, які, діючи на принципом ринкової (ка-

піталістичної) раціональності, прагнуть розта-

шувати екологічно непривабливі виробництва 

якомога далі від головних офісів, там, де можна 

найдешевше придбати землю та отримати доступ 

до інших природних ресурсів, знайти дешеву ро-

бочу силу, очікуючи найменшого опору з боку 

місцевого населення. Тому, рух за екологічну 

справедливість є не невід’ємною складовою гро-

мадянського суспільства, а дотриманням прин-

ципів екологічної справедливості – критерієм 

демократії і прав людини.  

Дослідження різних аспектів екологічної 

справедливості, принципи екологічної справед-

ливості, розроблені активістами екологічного та 

громадянського руху, формування національної 

екологічної політики та розвитку екологічного 

законодавства США можуть стати в пригоді на 

теренах України задля збагачення підходів до 

формування засад розбудови правової демокра-

тичної держави, становлення підвалин громадян-

ського суспільства, розвитку національної стра-

тегії екологічної безпеки та екологічного зако-

нодавства. Цей досвід також являє значний інте-

рес для розвитку третього сектора в Україні, ре-

презентованого неурядовими організаціями, та 

для місцевих громад, які мають усвідомити себе 

повноправними учасниками під час прийняття 

рішень, які заторкують їхні права, у тому числі 

й екологічні, та громадянські інтереси. 
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ЗМІСТ  І  ЗНАЧЕННЯ  КАТЕГОРІЇ  СПРАВЕДЛИВОСТІ   

У  МІЖНАРОДНОМУ  ПРАВІ 
 

Справедливість повсякчас супроводжує між-

народне право: створення нових норм, способи 

і засоби їх здійснення обґрунтовуються катего-

рією справедливості, вона також відіграє важ-

ливу роль при вирішення питань відповідаль-

ності і санкцій. Справедливість є головним 

критерієм оцінки міжнародної діяльності держав. 

Від оцінки політики держави як справедливої зна-

чною мірою залежить її підтримка всередині кра-

їни, а також її вплив на світовій арені.  

Зважаючи на вагому роль, яку категорія 

справедливості відіграє у міжнародному праві, 

розробкою цього поняття дослідники займа-

лися починаючи ще з ХVІІ ст., особливо наго-

лошуючи на значенні цієї категорії для міжна-

родного права. Проте ні класика світової пра-

вової думки, ні сучасна міжнародно-правова 

доктрина не містять визначення змісту справе-

дливості як категорії міжнародного права. 

Вперше системний аналіз справедливості 

як основи міждержавного права був зроблений 

голландським юристом Г. Гроцієм у трактаті 

“Про право війни і миру” – фундаментальній 

праці з міжнародного права, що була напи-

сана, за словами автора, “на захист Справед-

ливості” [5, с. 41]. Виявити засади справедли-

вості у міжнародних відносинах – ось та голо-

вна мета, заради якої мислитель і розпочинає 

своє дослідження.  

В основі всього юридичного підходу Гро-

ція лежить ідея справедливості, яка тракту-

ється ним як вимога розуму, веління природи 

розумної істоти. “Право, – зазначає він, – тут 

означає не що інше, як те, що справедливе, 

при цьому переважно у заперечному, а не 

стверджуючому значенні, оскільки право – це 

те, що не суперечить справедливості. Супере-

чить же справедливості те, що не відповідає 

природі істот, які володіють розумом” [5, с. 68]. 

Норми, що регулюють міждержавні відно-

сини, Гроцій називає “правом народів” і пояс-

нює його як право, “що набуває обов’язковості 

волею всіх народів або багатьох з них” [5, с. 

74]. Голландський дослідник вважає помилко-

вою думку, що вимога справедливості стосу-

ється лише громадян, а щодо цілого народу 

або правителів вона є зайвою [5, с. 49], адже 

дотримання засад справедливості у міжнарод-

них відносинах диктується усвідомленням їх 

корисності для усіх держав (як невеликих та 

слабких, так і великих та могутніх).  

Про обов’язковість дотримання справедли-

вості у відносинах між державами писав також 

французький мислитель ХVІІІ ст. Емер де Ват-

тель у своїй праці “Про право народів”: “Усі 

нації, таким чином, повинні підтримувати 

справедливість у своїх взаємовідносинах, до-

тримуватися справедливості з усією скрупу-

льозністю й турботливо утримуватися від 

усього, що порушує її” [3, с. 251]. Необхід-

ність дотримання справедливості він поясню-

вав важливістю наслідків її порушення або за-

безпечення, а також складністю прийняття рі-

шень: “Дотримання справедливості у відноси-

нах між націями ще необхідніше, ніж у відно-

синах між приватними особами, оскільки не-

справедливість призводить до страшніших на-

слідків у сварках між цими могутніми політич-

ними організмами, і тому, що тут складніше 

віднайти розумне рішення” [3, с. 251]. 

На противагу цьому шотландський філо-

соф Д. Юм, хоч категорично і не заперечував 

корисність дотримання справедливості у від-

носинах між державами, проте вважав, що 

у цій сфері діяльності особи, наділені владою, 

можуть і поступитися справедливістю, в той 

час як для простих громадян це є неприпусти-

мим: “обов’яз-ковість дотримання справедли-

вості є не такою значною для держав, як для 

індивідів” [16, с. 18], і далі: “ми через необ-

хідність повинні ставитися поблажливіше до 

державця або міністра, коли він обманює ін-

шого державця або міністра, ніж до приватної 

особи, що порушує своє слово” [16, с. 18]. Та-

ку позицію Д. Юм пояснює помилковою, на 

наш погляд, думкою, що, хоча спілкування 

між різними державами є вигідним і, часом, 

необхідним, воно не є таким необхідним і ви-

гідним, як спілкування між індивідами [16, с. 

18]. Нині приватні відносини є залежними від 
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рівня і якості міждержавного спілкування, то-

му відносини між індивідами часом стають 

неможливими або можуть бути ускладненими 

внаслідок відсутності або неоднозначності ві-

дносин між державами. Крім того, несправе-

длива політична діяльність нечесного глави 

держави або ж міністра може повернутися 

вкрай несприятливими наслідками для грома-

дян цієї держави. Тому слід вважати помилко-

вою думку про малозначимість категорії спра-

ведливості для міжнародних відносин, адже 

“те, що суттєве для індивіда, ще суттєвіше для 

спільноти” [2, с. 37]. 

Представники німецької класичної філо-

софії розглядали справедливість як одну із за-

сад міжнародних відносин переважно у кон-

тексті питань війни і миру. У праці І. Канта 

“До вічного миру” справедливість є основою 

“державної мудрості”. Він пише: “Прямуйте 

перш за все до царства чистого практичного 

розуму і до його справедливості, цим шляхом 

ваша мета (благодать вічного миру) здійс-

ниться сама по собі” [7, с. 47]. За Гегелем ос-

новний принцип міжнародного права полягає 

в тому, що “договори, на яких ґрунтуються зо-

бов’язання держав відносно одна одної, мають 

виконуватись” [4, с. 288], а у тому випадку, 

коли дійти згоди неможливо, то “спір між 

державами може вирішитись лише через вій-

ну” [4, с. 289], проте справедливість, що розу-

міється як одна з основ побудови норм міжна-

родного права, засновується не на воєнній силі 

і могутності країн, а на загальнолюдських уяв-

леннях про справедливість [15, с. 106]. 

Дослідники радянського періоду (Г. К. Дми-

трієва, Д. Б. Левін), підкреслюючи особливе зна-

чення поняття справедливості в системі міжна-

родного права, значну увагу приділяли критиці 

буржуазних теорій справедливості та пропагу-

вали соціалізм як єдиний лад, здатний забезпе-

чити “справедливий порядок не лише у націо-

нальному, але і в інтернаціональному масш-

табі” [6, с. 69]. Справедливість розглядалась 

і як окремий принцип міжнародного права, 

і як відображення усіх основних принципів 

міжнародного права, але зміст досліджуваної 

категорії належним чином не було визначено. 

Положення про те, що “поняття справедливості 

втілює в собі основні демократичні принципи 

міжнародного права” [10, с. 98], хоча і підкре-

слює важливе значення цієї категорії для між-

народного права, проте позбавляє її власного, 

особливого змісту. Запропоноване Г. К. Дмит-

рієвою функціональне розуміння принципу 

справедливості, що розкривається таким чи-

ном: “міжнародне право повинно функціону-

вати на справедливій основі, справедливими 

мають бути й результати його функціону-

вання” [6, с. 78], все ж не знімає питання про 

зміст категорії справедливості у міжнарод-

ному праві.  

Серед сучасних досліджень поняття спра-

ведливості у міжнародному праві слід відзна-

чити “Теорію справедливості” Дж. Ролза, 

в якій автор в межах своєї морально-політичної 

концепції “справедливості як чесності” аналізує 

і міждержавну сферу застосування цієї катего-

рії. Французький філософ і соціолог Р. Арон 

у праці “Мир і війна між націями” згадує по-

няття справедливості і несправедливості 

у зв’язку з одвічною проблемою війни і миру 

в контексті світової історії. Англійський філо-

соф О. О’Нейл досліджує поняття міжнародної 

дистрибутивної справедливості. Порушуючи 

проблеми світового економічного порядку, 

глобального перерозподілу, ліквідації голоду 

та злиднів, автор прагне дати відповідь на пи-

тання, “як окремі особи, інститути і суспільс-

тва можуть змінювати (посилювати, зменшу-

вати) нужденність і страждання у віддалених 

від них краях” [12, с. 386].  

У теоретичних дослідженнях з міжнарод-

ного права особливо підкреслюється зростання 

ролі справедливості у регулюванні міжнарод-

них відносин та взаємодії принципів і норм 

міжнародного права, але також відзначається 

складність кодифікації змісту цієї категорії [9, 

с. 20]. Французький теоретик міжнародного 

права Ж. Тускоз зазначає, що служіння спра-

ведливості є метою не лише міжнародного 

права, але й будь-якої юридичної системи, 

проте відповідь на питання, що означає це по-

няття, “є справою нелегкою” [14, с. 6]. 

Ідея справедливості глибоко вкорінена 

у позитивне міжнародне право, знаходить ві-

дображення в його основних цілях, принципах 

і конкретних нормах. Справедливість як мета 

і принцип згадується у найважливіших міжна-

родно-правових актах. Так, у преамбулі Ста-

туту ООН однією з цілей об’єднання народів 

світу в ООН і прийняття вказаного Статуту 

є створення умов, за яких може дотримуватися 

справедливість [11, с. 238]. Також у Статуті 

підкреслюється, що для досягнення цілей Ор-

ганізації необхідне дотримання основних 

принципів відносин між державами, що їх 
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сформульовано Статутом. Слід підкреслити, 

що власне цілі й принципи ООН мають спра-

ведливий характер, і, що особливо важливо, 

такий їхній статус є загальновизнаним і впро-

довж багатьох років зберігає свою значимість. 

У Статуті ООН справедливість розуміється 

як одна з основ світового порядку. Члени Ор-

ганізації Об’єднаних Націй зобов’язуються 

вирішувати свої міжнародні спори мирними 

засобами таким чином, щоб “не піддавати за-

грозі міжнародний мир і безпеку і справедли-

вість” [11, с. 240]. Отже, мир, безпека і спра-

ведливість розглядаються у Статуті як однорі-

дні і взаємопов’язані категорії. Справді, мир 

і безпека не можуть бути без справедливості, 

так само як і досягнення справедливості не-

можливе без забезпечення миру і безпеки. 

Справедливість як основа світового по-

рядку тісно пов’язана з міжнародним правом. 

Так, у преамбулі Статуту вказується на необ-

хідність дотримуватися справедливості і зо-

бов’язань, що випливають з міжнародного 

права [11, с. 238]; ст. 1 передбачає вирішення 

міжнародних спорів відповідно до принципів 

справедливості та міжнародного права [11, с. 

239]. Таким чином, Статут закріплює зв’язок 

справедливості і міжнародного права у процесі 

регулювання міждержавних відносин, але, на 

жаль, не вказує на те, що слід розуміти під ка-

тегорією справедливість і яке саме місце вона 

займає у системі міжнародного права. 

Сучасне міжнародне право потребує чіт-

кого визначення змісту справедливості, конк-

ретної формули, за допомогою якої можна бу-

ло б одержати вирішення різноманітних між-

державних питань, і яка б слугувала орієн-

тиром для створення нових міжнародно-пра-

вових норм. 

Зміст справедливості як складної, багатоа-

спектної категорії міжнародного права розк-

ривається через основні її вимоги (елементи): 

поміркованості, домірності та публічності. Ці 

вимоги висуваються до суб’єктів міжнародно-

го права, їх дотримання або ігнорування до-

зволяє характеризувати цілі і наміри, прийняті 

рішення, способи розв’язання суперечок і за-

галом політичну діяльність держав як справе-

дливу чи несправедливу. 

Вимога поміркованості стосується питання 

цілей, що їх прагнуть досягти держави у сфері 

міжнародної діяльності. Поміркованість харак-

теризує держави як такі, що дотримуються не 

крайніх позицій у політиці та демонструють 

схильність до компромісу. Як зазначає Ролз, 

держава, що дотримується основ справедливо-

сті, “прагнутиме над усе підтримувати й збері-

гати свої справедливі інституції та умови, що 

їх уможливлюють. Вона не надихається жа-

данням світової влади чи національної слави й 

не провадить війни задля цілей економічного 

зиску чи загарбання територій” [13, с. 518]. 

Національний інтерес справедливої держави 

визначається з допомогою основ справедливо-

сті: невтручання у справи інших держав, само-

визначення, обов’язковість дотримання угод та 

право на самозахист від нападу.  

Вимога поміркованості накладає на дер-

жави певні обов’язки: допомагати іншому, ко-

ли той у нужді чи в біді, за умови, що при 

цьому сам не зазнаєш надмірного ризику, не 

кривдити і не завдавати шкоди іншому, а та-

кож обов’язок не ставати причиною чиїхось 

зайвих страждань [13, с. 166]. Тому помірко-

ваність як елемент справедливості у міжнаро-

дному праві є вимогою безкорисливого само-

обмеження держав і у такому значенні може 

здаватися “нісенітницею” [5, с. 48], але, як за-

значає Г. Гроцій: “так само як громадянин, 

який додержується внутрішнього права дер-

жави аж ніяк не винний у дурості, навіть якщо 

через повагу до права він змушений поступа-

тися деякими своїми перевагами; так не вин-

ний у безумстві і цілий народ, який не насті-

льки плекає свої вигоди, щоб заради них зне-

важити загальні права всіх народів” [5, с. 48]. 

Обмеження державами своїх цілей та інте-

ресів заради справедливості – у цьому полягає 

вимога поміркованості. Так, Ваттель критикує 

прагнення держав до якнайбільшого розши-

рення своїх територій, збагачення та поси-

лення військової міці та, у зв’язку із цим, за-

питує: “Хіба завжди багатство і розміри воло-

дінь складають щастя держави?” [3, с. 441] 

і найкращою відповіддю тут, на наш погляд, 

може бути вислів Гроція: “насправді щасли-

вою є та держава, межі якої складає справед-

ливість” [5, с. 50]. 

Елемент поміркованості передбачає не ли-

ше стриманість у визначенні цілей, але й роз-

судливість у встановленні меж своїх інтересів. 

Гроцій пише так: “здоровий глузд, який по-

всюди супроводжує доброчесність, у одних 

справах приписує поміркованість, у інших 

змушує доходити до крайніх меж” [5, с. 56]. 

Справді, у питаннях встановлення миру, захи-

сту життя і свободи людей справедливість ви-
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магає докладати максимальних зусиль і надмі-

рність у таких справах не буде зайвою. Пору-

шення вимоги поміркованості тут буде поля-

гати не у надмірності, а у помилковому трак-

туванні таких цілей і у хибних способах їх до-

сягнення. 

Саме обрання адекватних способів та ме-

тодів досягнення цілей передбачає інший еле-

мент справедливості – вимога домірності.  

Навіть якщо інтереси держави цілком від-

повідають вимозі поміркованості, її діяльність 

може бути визнана несправедливою, якщо спо-

соби і методи досягнення цілей не відповіда-

ють вимозі домірності. Будь-які засоби, що 

використовуються державами у міжнародній 

діяльності, повинні відповідати поставленій 

меті, бути необхідними (виправданими), при-

датними і не надмірними з точки зору пред-

мета, місця, часу і суб’єктів застосування. По-

рушення вимоги домірності можна проілюст-

рувати за допомогою вислову “стріляти з гар-

мати по горобцях”. 

Вимога домірності покладає на суб’єктів 

міжнародного права обов’язок співставляти 

значимість і вагомість, з одного боку, своїх 

цілей та інтересів, які вимагають їх вдаватися 

до тих чи інших заходів, та, з іншого боку, тих 

обмежень прав та інтересів інших суб’єктів, до 

яких приводять ці дії.  

Міжнародна діяльність держав повинна 

ґрунтуватися на повазі до прав інших націй 

і народів. Будь-яке обмеження цих прав мож-

ливе лише у межах, дозволених нормами між-

народного права, і у найбільш м’який спосіб 

з усіх можливих. Якщо досягнення поставле-

ної мети можливе за допомогою заходу, що пе-

редбачає найменше обмеження, слід застосо-

вувати саме його. Домірність того чи іншого 

заходу визначається за допомогою трьох оз-

нак: 1) необхідності (захід повинен бути не-

обхідним для досягнення поставленої мети, 

тобто ця мета не може бути досягнута без засто-

сування даного заходу), 2) придатності (держави 

не можуть застосовувати непридатні заходи, 

тобто такі, застосування яких не наблизить дер-

жаву до поставленої мети) та 3) доцільності (за-

хід повинен бути доцільним у тих обставинах, 

що склалися, і не бути надмірним з точки зору 

предмета, місця, часу і суб’єктів застосування). 

Якщо досягнути певної мети можливо різ-

ними шляхами, необхідно обирати той, що 

є найменш радикальним щодо інших суб’єктів 

міжнародного права. У будь-якому випадку, 

коли є загроза обмеження прав та інтересів ін-

ших держав, слід шукати такий варіант, який 

буде для них найменш обтяжливим. 

Розглядаючи питання домірності цілей і за-

собів у міжнародному праві, не можна обійти 

увагою проблему війни. Як слушно зазначає 

Р. Арон: “Війна властива всім історичним епо-

хам і всім цивілізаціям. Сокирами або гарма-

тами, стрілами або ядрами, хімічною зброєю 

або атомною, зблизька і здалеку, поодинці чи 

великими масами, навмання чи за детально об-

міркованим методом люди вбивали одні од-

них, застосовуючи ті знаряддя вбивства, які 

надавали в їхнє розпорядження звичай та 

знання їхніх спільнот” [2, с. 157]. Визнання 

того, що війни поки що є неуникними, приво-

дить до необхідності нормативно обмежити 

застосування воєнних засобів: і рішення про 

початок воєнних дій, і характер участі у них 

повинні відповідати загальновизнаним раціо-

нальним критеріям. Тому й сформульовані 

принципи справедливої війни – основоположні 

вимоги, які фіксують етико-правові умови по-

чатку і ведення війни [1, с. 60]. 

Домірність розглядається як один з прин-

ципів справедливої війни, який стосується 

співвідношення цілей і засобів у війні і вказує 

на необхідність балансу між очікуваними 

втратами при проведенні військових дій і оде-

ржаними в результаті вигодами. Щоправда при 

практичному застосуванні цього принципу ви-

никають ускладнення. Як зазначає Р. Г. Апре-

сян “за наявності більш або менш чітких кри-

теріїв обчислення втрат (кількість загиблих 

і поранених військовослужбовців, кількість 

постраждалих серед мирного населення, обсяг 

матеріальних втрат, шкода навколишньому 

природному та культурному середовищу), хо-

ча й тут є фактори, що погано піддаються під-

рахункам (моральна шкода, деморалізація части-

ни мобілізованих непрофесійних учасників вій-

ськових дій тощо), не знайдено аналогічних 

(тобто таких, які можна співставити) вимірюва-

чів потенційних зисків” [1, с. 66].  

З позиції домірності погроза силою або її 

застосування є крайнім засобом і може засто-

совуватися лише вимушено і лише у виключ-

них випадках. Е. де Ваттель про це пише так: 

“Насильницькі дії є сумним і лихим засобом 

проти тих, хто зневажає правосуддя і відмов-

ляється слухати голос розуму. Але доводиться 

застосовувати цей засіб, коли будь-який інший 

не дає результатів. Справедлива і розумна на-
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ція та хороший правитель вдаються до цього 

засобу лише у крайньому разі” [3, с. 439]. 

Серед елементів справедливості як катего-

рії міжнародного права слід також розглянути 

вимогу публічності. Принципи й правила, за 

якими держава провадить свою міжнародну 

діяльність повинні бути відкритими для інших 

суб’єктів міжнародного права, публічно відо-

мими, адже, за словами Канта, “максима, яку 

я не можу відкрити з власного наміру, яку слід 

неодмінно приховати, щоб вона мала успіх, і у 

якій я не можу публічно зізнатися, не виклика-

вши цим супротив усіх проти мого наміру, – 

така максима може мати джерелом необхідної 

і загальної... протидії усіх проти мене лише 

несправедливість, якою вона загрожує кож-

ному” [7, с. 50].  

У сфері міжнародного права вимогу публі-

чності можна сформулювати так: держави 

у своїй міжнародній діяльності повинні керу-

ватися такими максимами, які б за умови їх 

публічного оголошення не одержали статус 

несправедливих. У такому значенні вимога пу-

блічності у міждержавних відносинах може ви-

датися зайвою, адже основні максими міжнарод-

ної діяльності вже є загальновідомими – це 

принципи міжнародного права, проголошені 

Статутом ООН, Декларацією про принципи 

(1970 р.). Але, на наш погляд, це не виключає 

вимогу публічності, оскільки вона стосується не 

лише загальновизнаних принципів міжнародної 

діяльності, але й цілей і намірів держав, способів 

та засобів, до яких вони вдаються або мають на-

мір вдатися задля їх досягнення.  

Оскільки широке оприлюднення усіх полі-

тичних максим держав швидше за все є немож-

ливим та й недоречним, вимогу публічності 

слід розглядати як елемент самоконтролю, 

зручну формулу, за допомогою якої держави 

могли б оцінити свою потенційну міжнародну 

діяльність як справедливу чи несправедливу. 

Отже, як зазначалося, справедливість як ка-

тегорія міжнародного права складається з трьох 

основних елементів – вимог поміркованості, до-

мірності та публічності, звернених до суб’єктів 

міжнародного права. Як вказує А. А. Козловсь-

кий, “справедливість є фундаментальним гносе-

ологічним принципом права” [8, с. 17]. На наш 

погляд, у сфері міжнародного права саме 

у вимогах поміркованості, домірності та пуб-

лічності проявляється гносеологічність кате-

горії справедливості. Адже і для оцінки полі-

тики держави як справедливої чи несправед-

ливої, і для розв’язання суперечок між держа-

вами, і для вирішення багатьох інших міжна-

родно-правових питань, необхідно визначити, 

чи дотримується суб’єкт міжнародного права 

у своїй діяльності зазначених вимог справед-

ливості, а для цього необхідно задіяти процес 

пізнання. 

Для визначення місця справедливості у си-

стемі міжнародного права найбільш зручним 

видається поняття принципу. Справедливість 

як принцип міжнародного права виконує такі 

конкретні функції: зумовлює напрямок право-

творчої діяльності, визначає зміст тлумачення, 

використовується для адаптації норми до умов 

окремого випадку, а також для усунення про-

галин у міжнародному праві.  

Насамкінець слід зазначити, що при вирі-

шенні міжнародно-правових питань, як ми ба-

чимо на прикладі аналізу категорії справедли-

вість, необхідно частіше звертатися до праць 

філософів минулого, а також до сучасних фі-

лософсько-правових концепцій, і “це не озна-

чає, що держава повинна віддати перевагу 

принципам філософа перед рішеннями юри-

ста... це лише означає, що його слід вислу-

хати” [7, с. 39]. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ  КАК  КАТЕГОРИЯ  МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРАВА 

 

Справедливость как категория права играет важную роль в сфере регулирования международных 

отношений. Требования умеренности, соразмерности и публичности являются элементами справед-

ливости как категории международного права и раскрывают гносеологическую природу исследуе-

мого понятия. Соблюдение или же игнорирование субъектами международного права указанных 

требований позволяют охарактеризовать их деятельность как справедливую или несправедливую. 
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JUSTIСE  AS  AN  INTERNATIONAL  LAW  CATEGORY 

 

Justice as a category of law plays an important role in the sphere of the international relations’ regula-

tions. The demands of moderation, commeasurability and publicity are the elements of justice as a category 

of international law and discover the gnoseological nature of justice. It is possible to characterize the activity 

of the subjects of international law as just or unjust depending on their following or ignoring these demands.
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СВОБОДА – ФІЛОСОФІЯ – ПРАВО:   

ДИСКУРС  НА  ФОНІ  РОЗВИТКУ  СУЧАСНОЇ  ЗАРУБІЖНОЇ   

ФІЛОСОФСЬКОЇ  ДУМКИ 
 

Сучасний стан розвитку людської цивілізації 

характеризується певними параметрами, що ви-

являють його особливості у соціально-політич-

ній, економічній та духовній сферах. Події, які 

пов’язані з такими явищами, як війни та прояви 

міжнародного тероризму, економічні наслідки 

світової глобалізації, несприйняття ідеологіч-

них супротивників та їх поглядів, заставляють 

як ніколи раніше звертатись до аналізу тих ба-

зових цінностей, котрі становлять основу функ-

ціонування людської цивілізації як чогось ці-

лого. Усе частіше ми змушені вдаватись до фі-

лософського, політичного, правового осмис-

лення тих чинників, що реально впливають на 

сучасний стан, людства й розвиток яких зумов-

лює можливість формування майбутнього. 

Серед останніх важливе місце відводиться 

свободі. Чим вона є, якие її філософське, полі-

тичне, правове трактування і як воно реально 

може вплинути на загальне розуміння даного 

явища у контексті сучасної епохи – усе це сьо-

годні є доволі актуальним та значимим. Дане 

дослідження продовжує розпочатий у ряді по-

передніх публікацій автора дискурс стосовно 

питання про категорію свободи, як у філософ-

ському, так і у політико-правовому її вияві [19, 

с. 89-96; 20, с. 205-216].  

Свобода як важлива риса людського єства 

при будь-яких обставинах повинна бути поша-

нована та визнаватись. Це аксіома, яка систе-

матично заперечується реальним станом роз-

витку суспільства, котрому все частіше прита-

манні риси насильства та наруги, повної домі-

нації той чи іншої суспільної сили та встанов-

лення таких правових норм, які б порушували 

цю свободу. Сьогодні можна стверджувати, що 

реальний розвиток цивілізації можливий лише 

на засадах пошанування принципів демократії, 

гуманізму, пріоритету людських цінностей, що 

вже само собою визначає потребу у свободі. 

Спроба аналізу трактування свободи у кон-

тексті посткласичних та некласичних філософ-

ських парадигм у сучасній вітчизняній філо-

софській та політологічній думці не є новою. 

І, на нашу думку, це вдало зробив у своїй праці 

український філософ А. Карась [12]. Проте по-

трібно визнати, що дослідження питання став-

лення сучасних зарубіжних філософських сис-

тем до категорії свободи як у філософському, 

так і у правовому її вимірі, що зараз на часі, ще 

потребує своєї реалізації. Саме тому репрезен-

тована стаття і ставить завдання дослідити те, 

як провідні філософи кінця ХХ століття вирі-

шують розглядувану проблематику, як вони го-

тують філософське осмислення свободи у кон-

тексті переходу світової цивілізації до нового 

ХХІ століття.  

Ідеологія свободи кінця ХХ століття, що 

вплинула на сьогоднішні розуміння цього яви-

ща, складалась у надрах філософських кон-

цепцій, представниками яких були відомі вчені 

– філософи, економісти, політологи, правозна-

вці. Вони зуміли витворити своє специфічне 

бачення свободи, зіставити його з історичною 

та класичною філософською традицією, сфор-

мувати специфіку своїх поглядів, витлумачити 

потребу соціально-політичного та філософсь-

кого прогнозування, що неминуче повинно було 

знайти своє відображення у складних та неод-

нозначних процесах наступної історичної епохи 

– епохи ХХІ століття. 

Одним із таких ідеологів і теоретиків сво-

боди, який у своїх творах інтегрує філософські, 

політологічні, економічні та правові знання 

у ХХ столітті був Фрідріх А. Гаєк, лауреат Но-

белівської премії 1974 року. Важливим резуль-

татом такого роду творчості стала публікація 

його праці “Конституція свободи”, значення 

якої важко оцінити навіть з огляду на початок 

ХХІ століття. У роботі робиться спроба з філо-

софського погляду осмислити місце свободи 

в сучасному світі та долі людини, і робиться це 

на основі критичного аналізу філософської, по-

літичної та правової традиції. Ф. Гаєк багато го-

ворить про наявність так званої “внутрішньої 

свободи”, котра базується на ідеальних чинни-
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ках, що притаманні людині. “Внутрішня сво-

бода має межу, яку відчуває особа, керуючись 

у своїх діях власною свідомою волею, своїм ро-

зумом і стійкими переконаннями, а не життє-

вими поривами чи обставинами”, – зазначає він 

[7, с. 23]. Ця теза підкреслює значення такого 

різновиду свободи для становища конкретної 

особистості у суспільстві. Учений полемізує 

з тими концепціями, котрі намагаються звести 

цю “внутрішню свободу” до “свободи волі”, 

цим самим применшити значення духовних фа-

кторів у прояві людської особистості. 

Він застерігає від того розуміння свободи, 

котре побудовано на принципах вільного задо-

волення своїх бажань, здатності досягти бажа-

ного, навіть у випадку, коли таке досягнення 

є ілюзією. На думку Ф. Гаєка, “саме за допомо-

гою таких перекосів у тоталітарних країнах по-

няття колективної влади над обставинами виті-

снило поняття індивідуальної свободи, а саму 

свободу насильно пригнічували в ім’я свободи” 

[7, с. 24]. Отже, внутрішня свобода, котра мис-

литься як свобода індивідуальна саме і повинна 

бути підставою організації суспільства в умовах 

демократії, що протистоїть тоталітаризму. Ця 

свобода виступає проявом максимальної конце-

нтрації душевного потенціалу особистості, а від-

так може реально виявляти здатність особи до фо-

рмування нових засад її функціонування. 

З іншого боку, Ф. Гаєк критично аналізує по-

гляди на свободу такого відомого представника 

тогочасного американського прагматизму як Дж. 

Дьюї. У філософському осмисленні прагматиз-

мом свободи як свободи сили вчений убачає пе-

вну загрозу для людини та суспільства, адже таке 

трактування може призвести до вимоги перероз-

поділу багатства. І він робить висновок: “Сумні-

вно, чи повинно толеруватися використання сло-

ва “свобода” у значенні “сила” [7, с. 26]. 

У “Конституції свободи” Ф. Гаєк чимало 

уваги звертає на питання свободи у її право-

вому вияві. “Концепція свободи в рамках за-

кону, – пише він, – базується на твердженні, що 

коли ми дотримуємося законів, у сенсі загаль-

них абстрактних норм, укладених незалежно від 

їхнього застосування до нас, ми не підпорядко-

вуємося волі іншої людини, а отже, є вільні” [7, 

с. 159]. Саме таке абстрактне значення законо-

творчості та закону, зокрема, їх загальність, на 

думку вченого, вже відкривають дорогу до 

встановлення свободи та рівності у дії законів 

стосовно всіх та кожного, і в цьому є шлях до 

реалізації ідеї свободи через правову норму. 

Разом із такого роду твердженнями автор 

“Конституції свободи” не може не відзначити, 

що правова норма може також призвести до 

обмеження свободи. І тут противники свободи, 

на його думку, висловлюються стосовно того, 

що у будь-якому суспільстві, навіть основаному 

на найбільш розвинутих засадах свободи, хтось 

повинен видавати накази, а хтось їх виконувати, 

а це, отже, це веде до зменшення ареалу свободи.  

Філософсько-правове осмислення явища сво-

боди Ф. Гаєк продовжує у іншій своїй фундаме-

нтальній праці “Право, законодавство і свобода. 

Нове визначення ліберальних принципів спра-

ведливості і політичної економії”. Він виходив 

з думки про те, що “свобода може бути збере-

жена тільки, якщо трактуватиметься як найви-

щий принцип, який не може приноситись у же-

ртву заради конкретних вигод” [8, с. 46]. 

Розуміння свободи як особливого стану осо-

бистості, коли проявляються ті її риси, що ви-

являють відношення людини до оточуючого 

середовища, в якому вона функціонує розкри-

валось у специфічній філософії позитивного 

екзистенціалізму італійського філософа другої 

половини ХХ століття Н. Аббан’яно. Він уво-

дить у філософський обіг поняття екзистенції 

як свободи. Саме через цю екзистенцію, себто 

реальне існування людини у системі буття він 

і трактує свободу як властивість людини. “Ро-

зуміння свободи, – писав від у праці “Вступ 

в екзистенцію”, – це розуміння людиною самої 

себе та свого призначення у світі” [1, с. 202]. 

Проте не можна розуміти дану точку зору лише 

у рамках егоїстичної натури людини, оскільки 

Аббан’яно вводить у сформоване ним розу-

міння свободи і ту характерну рису, котра 

пов’язує його з правовим розумінням свободи. 

У його екзистенційній концепції свободи вво-

диться поняття обов’язку людини, адже “лише 

тоді, коли вона бере на себе зобов’язання і бо-

реться, людина насправді вільна” [1, с. 202]. 

У праці “Мудрість філософії”, опублікованій 

у 1984 р., Н. Аббан’яно як яскравий представ-

ник новітнього екзистенціалізму багато уваги 

приділяє розгляду питань людини, її ролі, єства 

та долі. Аналізуючи різноманітні філософські 

концепції ХХ століття, він трактує свободу лю-

дини як властивість людини вибирати свій 

шлях та проектувати своє життя у складних об-

ставинах реального світу. “Розумність і свобода, – 

твердить він, – означають проектування і вибір на 

основі можливостей, якими володіє людина і які 

визначаються умовами її життя” [2, с. 34]. 
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Питання свободи турбують одного з провід-

них сучасних філософів Еманюеля Левінаса 

[15; 16; 17; 18, с. 18-19;]. В центрі його філософ-

ської концепції знаходиться Людина, Я, своєрід-

ний суб’єкт, котрий пізнається, проявляється, іс-

нує в умовах діалогу з іншою людиною, Іншим, 

а цей діалог виявляє сутність людського, фор-

мує всі характерні суттєві риси людини, вклю-

чаючи і суспільну. Він доволі багато говорить 

про проблеми філософсько-правового осмис-

лення людської сутності, і в цьому часто актуа-

лізує проблеми свободи людини як особистості. 

Левінасівське розуміння цих філософсько-пра-

вових категорій проходить через трактування 

сенсу прав людини. У своїй роботі “Права лю-

дини і добра воля” філософ робить спробу по-

значити ті філософські аспекти конкретної ін-

дивідуальної сутності, котрі проявляються в її 

оволодіння правовими нормами. “Людина в яко-

сті людини, – пише він, – повинна мати право на 

виключне місце в бутті, і, завдяки цьому, зовні-

шню позицію щодо визначення явищ; мусить 

існувати право на незалежність або свободу ко-

жного, визнану кожним” [15, с. 229]. Природне 

право, отже, абсолютизується як домінуюче. 

Свобода наскрізно виявляє особливості фі-

лософської парадигми Е. Левінаса, оскільки 

його дискурс у системі “Я – Інший” постійно 

ставить питання про взаємодію цих структур-

них елементів даної системи, в якій одна сто-

рона займає позицію панування, інша – підпо-

рядкування. Інший мислиться як проекція вла-

сного Я, як його модифікація, як результат ін-

терсуб’єктивності, проникнення у свідомості 

у потаємні пласти людського Я.  

Філософія Е. Левінаса завжди базувалась на 

засадах діалогу між двома сутностями, але ро-

зуміння поняття свободи у його парадигмі змі-

нювались в міру того, як розвивалась специфі-

чна левінасівська концепція людини. В одній 

з перших своїх філософських праць, яка була 

написана у 40-х роках ХХ ст., “Від існування до 

існуючого” він розглядає умови розуміння сво-

боди. Стверджуючи, що “з досвіду рабства не 

можна виводити докази його протилежності”, 

Левінас одначе вважає, що “думки про свободу 

було би достатньо для її розуміння” [15, с. 55]. 

Філософ цим хоче підкреслити роль людської 

свідомості у процесі пізнання сутності реаль-

ного світу. 

Еволюція філософських поглядів Е. Леві-

наса, особливо у рамках осмислення концепту 

“Я-Інший”, розвитку ідей інтерсуб’єктивності 

впливала на розуміння свободи та її філософ-

сько-правового розуміння. Спочатку він тради-

ційно вважає, що “свобода повинна себе обґру-

нтовувати”, і вона “не виправдовує себе за до-

помогою свободи”, але вже далі заявляє про те, 

що встановлення контакту Я з Іншим реально 

впливає на свободу цього Я, значно обмежуючи 

її. “Стикатись з Іншим – значить поставити під 

питання мою свободу, мою спонтанність живої 

сутності, моє панування речами, нестерпну сво-

боду “натиску”, якій усе дозволено, навіть убивс-

тво”, – читаємо на сторінках левінасівської праці 

“Тотальне та нескінченне” [ 15, с. 284].  

Зазначимо, що для характеристики елементів 

системи “Я-Інший” в онтологічному тракту-

ванні сущого Левінас уводить поняття тоталь-

ності, під яким розуміє властиво буття з його 

численними проявами, світ, в якому ця багато-

чисельність підпорядкована, єдності. На його 

думку, саме у розумінні місця Іншого у тоталь-

ності і виявляються засади взаємної підпоряд-

кованості та підкоренності елементів системи 

“Я – Інший”. Тому саме в цьому ракурсі і трак-

тується філософом поняття свободи. “Нам – 

сущим, які мислять, які знають тотальність, які 

розташовують залежно від неї окреме буття 

й шукають сенс у мимовільності насильства, ця 

свобода здається такою, яка виявляє особистості, 

котрі путають свою особливість із тотальністю”, – 

зазначав він у праці “Я” і тотальність” [17, с. 17].  

Ці ж проблеми свободи через призму спра-

ведливості порушує інший відомий філософ 

другої половини ХХ століття Поль Рікер [13, с. 

64-91; 14, с. 15-38; 21; 22, с. 3-14; 23; 24; 25;]. 

Він зумів сформувати оригінальну філософ-

сько-правову систему, котра була помітним 

вкладом у розвиток як правової, так й філософ-

ської науки. П. Рікер зумів своєрідно ввійти 

в правову науку як оригінальний філософ, і з 

своїм концептом, котрий відтворює всі харак-

терні для модерної західноєвропейської філо-

софії концепції. Очевидно, що для філософа 

генерації кінця ХХ століття повинні бути при-

таманними думки, котрі реально відтворюють 

специфіку сучасного стилю мислення, для яко-

го характерна полеміка, творчий дискурс, полі-

фонія та багатоманіття підходів до аналізу як 

суспільно-політичних так і духовних явищ. Во-

дночас належить відзначити, що на сторінках 

своїх праць, серед яких такі фундаментальні, як 

“Сам як інший”, “Право й справедливість” та 

інших Поль Рікер веде серйозний діалог як із 

представниками класичної (Аристотель, Пла-
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тон, Кант), так і посткласичної філософської 

думки (Аренд, Левінас, Дворкін та інші) та яск-

раво виявляє себе як філософ права, здатний пра-

вильно оцінити правові норми з позицій сучасної 

філософії та осмислити й інтерпретувати їх. 

Основи свого філософського концепту П. Рі-

кер сформулював у праці “Сам як інший”, 

в якій дав характеристику бачення сутності лю-

дини як такої, що наділена здатністю мислити 

та специфічно відтворювати оточуючий її світ 

у своїх внутрішніх почуттях, на психічному рі-

вні. Подібно як і Левінас, він порушує питання 

про суть елементів системи “Я-Інший”. Особ-

ливо варто звернути увагу на морально-етичні 

постулати рікерівського філософського конце-

пту, оскільки саме тут формуються його філо-

софсько-правові висновки, аналіз яких дає мо-

жливість виявити місце вченого у сучасному 

філософсько-правовому осмисленні сущого. І по-

трібно зауважити, що це місце – серед перших ве-

личин філософів права кінця ХХ століття. 

Можна погодитись з думкою, що висловлена 

у згадуваній монографії А. Карася: “Розумовий 

елемент етичності... передбачає враховувати 

відносність моральної вимоги щодо конкретної 

спільноти і прагне повернути повноту вільної 

волі людини” [12, с. 409]. Саме П. Рікеру і на-

лежить введення у філософську парадигму за-

хідноєвропейської філософії кінця століття ідеї 

примата етики над мораллю. “Я відношу термін 

етичного до наміру завершеного життя, – пише 

філософ у праці “Сам як інший”, – а термін мо-

рального до виявлення цього наміру, що харак-

теризується водночас претензією на універса-

льність й ефектом примусовості” [25, с. 204]. 

Це дає можливість йому зробити висновок, що 

реалізація свободи як вияву внутрішньої віль-

ності людини від зовнішніх факторів можлива 

саме на рівні етичного. 

Але П. Рікер – це перш за все філософ права, 

тому для нього характерне втілення свого філо-

софського концепту у загальну канву право-

вого, котре тісно пов’язано з морально-етич-

ними проблемами. Він серйозно досліджує осо-

бливості правової норми, змісту права, намага-

ється сформувати специфічне філософське 

осмислення правового. Тут потрібно зазначити, 

що філософ П. Рікер належить до представників 

континентальної європейської культури, і саме 

тому він специфічно трактує правове, виходячи 

з характерної для цієї культури правової паради-

гми. У бесіді з українським філософом К. Сіговим 

він зазначив, що відмінності у континентальному 

та англосаксонському розумінні філософсько-

правових аспектів полягають у тому, що у Єв-

ропі та Франції, зокрема, правосуддя розпочи-

нається з розгляду підсудного, а потім перехо-

дить до аналізу здійсненого ним акту, тоді як, 

коли у Англії та США користуються зворотною 

логікою – передусім аналізують здійснений акт, 

судять акт, засуджуючи людину [25, с. 428].  

Саме так, з огляду приналежності до конти-

нентальної філософсько-правової традиції по-

трібно судити філософське осмислення права та 

нормо-творчості, і, зокрема, правового розу-

міння свободи як категорії та явища, яке харак-

терне для П. Рікера. Мораліст П. Рікер завжди 

виходив із тих філософсько-правових позицій, 

відповідно до яких існує право на прощення 

особистості, котра здійснила злочин, але піз-

ніше переконалась у аморальності та протиза-

конності свого проступка та внутрішньо усві-

домила свою помилку. Саме з таких позицій він 

і трактує поняття свободи, піднімаючи значення 

її внутрішнього прояву, котрий тісно пов’яза-

ний з людською совістю, що виступає внутрі-

шнім регулятором поведінки людини, її відно-

шення та координації дій стосовно зовнішнього 

у філософсько-правовій системі “Я-Інший”. 

Проте в реальному правосудному процесі со-

вість, на думку П. Рікера, не зводиться до ві-

льного вибору. “Тоді як суддя зобов’язаний ви-

голошувати право в одиничній ситуації, – за-

значає він, – мораліст перед лицем трагічного 

в дії говорить про краще й менш погане в тому 

вигляді, в якому це постає наприкінці обгово-

рення, де норми важать не менше, ніж особи” 

[24, с. 216-217]. 

Філософський дискурс із приводу питання 

про сутність, значення та роль свободи у житті 

людини ведеться на сторінках видань відомих 

представників сучасної філософської думки вже 

тривалий час. 

У цьому дискурсі, як бачимо задіяні як філо-

софи-теоретики, котрі визначають особливості 

сучасного філософського концепту на засадах 

виявлення сутності людського як основного 

в існуванні сьогоднішнього світу, і в цьому ба-

гато уваги звертають на процеси суто суб’єк-

тивного змісту, так і представники соціальної 

                                      
 Тут, очевидно, П. Ріккер мав на увазі процес вине-

сення вироку, що здійснюється суддею на засадах по-

зитивного права, яке виключає будь-який відхід від 

правової норми.  
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філософії, котрі розуміють прикладний харак-

тер своїх філософських парадигм і використо-

вують свої філософські розумування для випра-

вдання певних соціально-політичних структур 

і процесів, котрі торкаються розвитку людсько-

го суспільства на політико-правовому рівні. Для 

них не характерно абстрагування, вони актив-

ніше пов’язані з реальною практикою соціальних 

змін, а тому і дискурс ведуть специфічно, не вда-

ючись у тривалі роздуми з приводу стосунків 

у рамках системи “суб’єкт-об’єкт”. 

Останні представлені, зокрема, такими відо-

мими постатями, як І. Берлін та Х. Аренд. Анг-

лійський учений І. Берлін, нобелівський лау-

реат, відомий своїми філософськими тракта-

тами, котрі осмислюють сутність сучасної соці-

ально-політичної епохи. Йому належить специ-

фічне трактування свободи як явища та полі-

тико-правової категорії. Саме І. Берлін виділяє 

“негативну” та “позитивну” свободу, навіть на-

зиває це двома концепціями свободи. На його 

думку, “негативна свобода проявляється у тому, 

що наявним є примус, під яким “розуміється 

зумисне втручання з боку інших людей” [6, с. 

181]. “Під свободою в цьому значенні, – зазна-

чає І. Берлін, – я розумію невтручання з боку 

інших. Що ширший простір, де нема втручання, 

то ширша моя свобода” [6, с. 182]. Тому в да-

ному випадку необхідно реалізувати свободу 

людини через відвернення втручання у її діяль-

ність ззовні. 

Філософське трактування І. Берліном сво-

боди в рамках двох її концепцій призводить до 

висновку, що “перша сутність (“негативна” 

свобода) – самозречення з метою здобуття не-

залежності; друга (“позитивна” свобода) – реа-

лізація своїх здібностей чи абсолютне само ото-

тожнення з конкретним принципом чи ідеалом 

для досягнення тієї самої мети” [6, с. 193].  

З часом І. Берлін, подібно як Ф. Гаєк, став 

класиком у визначені ролі та значення свободи 

у політико-правових процесах ХХ століття. Йо-

го праці з питань свободи активно викорис-

товують, цитують філософи, соціологи, полі-

тологи, правознавці, коли потрібно підкреслити 

значення свободи у сучасному світі. 

Одначе це не свідчить про абсолютну під-

тримку філософсько-правового розуміння сво-

боди у такій берлінівській інтерпретації. Як 

приклад, тут варто навести активну полеміку 

з такими думками одного із видатних представ-

ників американської філософсько-правової ду-

мки кінця ХХ століття Рональда Дворкіна. 

У класичній праці, опублікованій наприкінці 

70-х рр. ХХ ст., “Серйозний погляд на права” 

він критично ставиться до так званого нейтра-

льного значення свободи, сформованого І. Бер-

ліним. У першу чергу тут він вбачає можливість 

тоталітарним режимам використовувати таке 

розуміння свободи для виправдання антидемок-

ратичних дій на основі думки про те, що так 

вони реалізують свободу людини, обмежуючи 

доступ до неї зла за допомогою насильницьких, 

антидемократичних методів [10, с. 376]. 

Водночас Р. Дворкін на основі серйозного фі-

лософсько-правового аналізу витворює свою тео-

рію свободи, особливу увагу звертаючи на по-

няття права на свободу. Він заявляє, що “загальне 

право на свободу як таку, зрештою, існує – за 

умови, що це право стосується тільки серйозних 

випадків позбавлення свободи” [10, с. 379]. 

 З філософсько-правовою концепцію сво-

боди І. Берліна кореспондується теорія свободи 

у викладі відомого австралійського філософа 

Ф. Петі, котрий у 1996 р. на сторінках філософ-

ського журналу “Етика” (Чикаго, США), опуб-

лікував фундаментальну статтю “Свобода як 

антивлада” [27].  

У цій статті Ф. Петі посилається на праці 

І. Берліна, особливо ті висновки, котрі даються 

стосовно двох концепцій свободи, намагається 

на основі берлінівського вчення проаналізувати 

свою теорію свободи як анти влади. “Згідно 

концепції свободи як антивлади, – пише він, – 

я вільний до такого рівня, що жодна людська іс-

тота не може втручатись у мої справи, що ніхто 

не може панувати надімною, навіть якщо я по-

требуватиму волі або мудрості для досягнення 

самопанування” [27, р. 578]. У такому випадку 

вчений трактує свободу як антивладу та різно-

вид “негативної” свободи. 

Розкриваючи специфіку такого розуміння 

свободи, Ф. Петі зазначає, що “свобода як ан-

тивлада... вимагає таких виявів права та полі-

тики, за умов яких різновиди влади заперечу-

ють можливість випадкового втручання” [15, р. 

602]. Водночас для нього характерний є погляд, 

що свободу належить розглядати як психологі-

чний та соціальний феномен, узалежнений від 

того, наскільки людина користується певними 

етичними принципами, зокрема здатністю до 

прощення та прихильності до іншого [15, р. 

602]. Тут бачимо властиву для сучасної зарубі-

жної філософської парадигми точку зору про 

домінування етичних ознак у сучасному тракту-

ванні свободи як явища. 
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 У філософсько-правовому дискурсі з про-

блем сутності свободи важливе місце завжди 

займала Ханна Аренд [3; 5], відома німецько-

американська вчена, творчість якої по праву 

належить як Німеччині, звідки вона була родом, 

так і США, де вповні розкрився її талант. Ма-

буть, саме тому вона символічно представляє 

сполучення двох домінуючих у другій половині 

ХХ століття філософських парадигм – західно-

європейської (Левінас, Рікер) та американської 

(Гаєк, Аренд, Роллз, Дворкін). Водночас потрі-

бно відзначити, що Аренд належала до учнів 

таких відомих представників філософії ХХ ст., 

як Ясперс, Гайдеггер та Гуссерль, що призвело 

до формування у неї специфічного світоба-

чення, котре поєднувало ознаки різноманітних 

філософських парадигм міжвоєнного періоду.  

Поняття свободи у творчості Х. Аренд ви-

кладено на сторінках її хрестоматійної роботи 

“Між минулим і майбутнім”. У першу чергу, 

вона підкреслює, що виявити сутність свободи 

як такої дуже важко, практично неможливо, 

і мотивує це тим, що для людини характерна 

наявність суперечності між свідомістю та сові-

стю. Твердячи, що “свобода людини є самооче-

видною істиною і що у згоді з цією аксіомою 

в людському суспільстві укладаються закони, 

ухвалюються рішення, виносяться судження”, 

Аренд водночас не схильна абсолютизувати цю 

тезу [4, с. 151].  

Вона твердила, що відношення людини до 

навколишнього середовища не можна назвати 

вільними, а свобода, отже, не розкривається ці-

лком, оскільки людське мислення детерміну-

ється тим, що відбувається поза суб’єктом. 

“Щоразу, коли я рефлектую з приводу того чи 

того здійсненого акту, виходячи з припущення, 

що я є вільним агентом, – пише вона, – він (цей 

акт) здається таким, що відбувся під дією двох 

видів причинності: причинності внутрішньої 

мотивації, з одного боку, і каузального прин-

ципу, який керує зовнішнім світом, – із дру-

гого” [4, с. 152]. 

Будучи яскравим представником соціальної, 

а властиво політичної філософської думки се-

редини ХХ століття, Х. Аренд не могла у своїй 

інтерпретації поняття свободи не підкреслити 

політичних аспектів розуміння цього явища. 

Саме тому вона вважає, що поняття свободи 

прийшло саме з політики, і лише потім було 

переведено у площину духовну, площину фі-

лософського осмислення її як реалізації внут-

рішньої волі людини.  

Свободу, відповідно до тлумачення Х. Аренд, 

належить розуміти лише як прояв політико-

правового функціонування людського суспільс-

тва, вона розглядає її як важливу умову самого 

існування людської соціальності, котра тракту-

ється за посередництвом політичних категорій. 

“Свобода... насправді є причиною того, що лю-

ди взагалі живуть спільно в політичній орга-

нізації”, – зазначає вона [4, с. 154].  

Для філософсько-правового осмислення 

проблем свободи Х. Аренд властива концепція 

так званої “внутрішньої свободи”. Тут бачимо 

спільність у філософських трактуваннях сво-

боди з Ф. Гаєком, котрий також розробляв те-

орію такого розуміння свободи. Але арендтів-

ська парадигма розкриває предмет через призму 

феноменології, звертання до класичної філосо-

фії в особі І. Канта. Саме цього вченого вона 

вважає таким, що врятував свободу від подвій-

ного насильства.  

Внутрішню свободу Х. Аренд протиставляє 

саме тій свободі, що розкривається у сфері по-

літичного, зовнішній, котра детермінована осо-

бливостями функціонування людського суспі-

льства. Для неї внутрішня свобода – це внутрі-

шнє почуття, що немає зовнішнього вияву і то-

му є “політично іррелеватним”. Проте внут-

рішня свобода тут ставиться в залежність від 

зовнішніх чинників, котрі реально впливають 

на людину, даючи їй змогу відчути себе віль-

ною. “Ми спершу пізнаємо свободу або її про-

тилежність через наші взаємини з іншими, а не 

через взаємини із самим собою”, – читаємо 

у роботі Х. Аренд [4, с. 156]. 

Думки відомої вченої стосовно свободи не 

замикаються суто на політичному її тракту-

ванні, навпаки, вона прагне довести процес ві-

докремлення свободи від політики як характер-

ного різновиду діяльності людського суспільс-

тва. У цьому вона солідарна з панівною у ХХ 

столітті філософською парадигмою: “Наша фі-

лософська традиція майже одностайна в твер-

дженні, що свобода починається тоді, коли лю-

дина відходить від політичного життя, населе-

ного багатьма, і що її переживають не в спілку-

ванні з іншими, а у взаємодії із самим собою – 

чи то у форму внутрішнього діалогу, який від 

часі Сократа, ми називаємо мисленням, чи то 

у конфлікті із самим собою, внутрішньої супе-

речності між тим, що я міг би робити, і тим, що 

я справді роблю” [4, с. 166]. 

Філософсько-правове трактування свободи 

провідними представниками зарубіжної філо-
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софської думки не може не враховувати особ-

ливостей сьогоднішньої епохи з притаманними 

їй властивостями. Сучасна індустріальна циві-

лізація, сформована у ведучих країнах Заходу, 

заставила по-новому подивитись на проблеми 

свободи людини та суспільства, а перед уче-

ними постала необхідність пошуку нових під-

ходів та інтерпретацій функціонування даного 

явища. Відомий представник філософії сучас-

ного постмодернізму Ж. Бодріяр доволі багато 

уваги приділяє питанням свободи у нинішньому 

високотехнологізованому, зорієнтованому на 

максимальне задоволення споживацьких потреб 

людини. Звичайно, мова в його творах іде в пе-

ршу чергу про свободу індивіда, змушеного ро-

бити ті чи інші кроки у складному житті. Але 

в ракурсі індивідуального філософ виявляє ті 

риси, котрі набирають загально-соціального 

значення, проектує їх на суспільний рівень. Він 

чітко заявляє, що “небезпечною є та свобода 

бути собою, котра протиставляє індивіда суспі-

льству” [7, с. 202]. Соціально-політичний підхід 

до проблем свободи у філософії Ж. Бодріяра 

чітко простежується у даному витягу з його 

праці “Система речей”: “Свобода бути собою” 

фактично означає свободу проектувати свої ба-

жання на промислові вироби. “Свобода насоло-

джуватись життям” означає свободу вести себе 

ірраціонально та регресивно, тим самим при-

стосовуватись до певного соціального ладу ви-

робництва” [7, с. 201]. Очевидно, що цей ви-

сновок про детермінацію свободи суспільним 

устроєм реалізує лінію сучасної філософсько-

правової думки на врахування особливостей 

сучасної епохи та її виявів.  

Проблеми морального вибору у сьогодніш-

ньому неоднозначному світі порушує у своїх 

філософських працях відомий сучасний німе-

цький філософ Г. Йонас. Уже у назву однієї зі 

своїх робіт він вкладає певний сенс, котрий ви-

ражає особливості сучасної цивілізації – 

“Принцип відповідальності. У пошуках етики 

для технологічної цивілізації”. Етика та мораль 

для Йонаса стають основним змістом філософ-

ських роздумів. Він формулює філософію мо-

ралі технологічної цивілізації, в якій проблеми 

свободи займають одне з провідних місць. Сво-

бода у цього філософа трактується як явище, 

котре визначає розвиток сучасних західних де-

мократичних суспільних інституцій. Він пере-

конливо доводить, що лише на шляху до вільної 

реалізації можливостей людини та суспільства 

в сучасному світі можливий суспільний поступ. 

Але чимало уваги звертається на особистісний 

фактор, на людину як центр сучасної цивіліза-

ції, від стану якої залежить подальший розви-

ток суспільства, врешті-решт навіть саме існу-

вання людства. Г. Йонас переконує своїх чита-

чів у тому, що шлях до осягнення свободи у по-

вному її вияві є складним та потребує концент-

рації чималих зусиль у боротьбі з несвободою, 

насильством, залежністю тощо. “Будь-яке по-

ширення свободи, – зазначає він, – є ризикова-

ною ставкою на те, що її добре застосування 

переважатиме зле, і тільки той вважатиме цей 

результат вірогідним, хто переконаний у вро-

дженій позитивності людини” [11, с. 260]. Сво-

боду він трактує як “етичну цінність”, ціна якої 

доволі висока.  

Морально-етичні концепції свободи, сфор-

мовані сучасними зарубіжними філософами 

створювали серйозний методологічний фунда-

мент для осмислення поняття свободи у розу-

мінні її як важливої правової категорії, що ви-

користовується у сучасній юридичній науці та 

практиці.  

Філософсько-правове осмислення проблем 

свободи в контексті філософського дискурсу 

американської та західноєвропейської філософ-

ських шкіл модерної філософії сприяло пору-

шенню проблем трактування свободи як елеме-

нта мислення та явища на новий рівень та спри-

чинило сучасні дискусії, що лише стають дже-

релом розвитку нових філософських концепцій, 

у тому числі і стосовно свободи. 
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СВОБОДА  ЯК  ВСЕЗАГАЛЬНИЙ  ПРИНЦИП  ПРАВА 
 

“Немає проблеми, яка б сягала настільки гли-

боко у метафізичну височінь і водночас мала б 

величезне практичне значення, як проблема сво-

боди” [9, с. 7]. “Вічна дискусія” філософів, необ-

хідний елемент демократичного режиму, пафо-

сне гасло… Кожен інтерпретує свободу по-різ-

ному. Беззаперечною залишається, мабуть, тіль-

ки її провідна роль у визначенні природи люди-

ни, її сутності та існування. Адже, що таке про-

цес становлення особистості? Це процес пе-

ревтілення свободи як можливості в одну з жит-

тєво важливих цінностей для цієї особистості. 

Формування готовності і бажання боротися за 

неї і користуватися як вищим благом. 

Актуальність вказаної проблеми для права 

стає тим більш очевидною, чим швидше останнє 

перетворюється у право персоналістичне, екзис-

тенціальне [7, с. 39]. Таке, яке, здійснюючи ре-

гулятивний та корегуючий вплив на суспільні 

відносини, створює великий простір для всебіч-

ного прояву автономії волі людини та її творчої 

самореалізації у всіх сферах соціального життя. 

Виникає потреба органічного введення категорії 

свободи до царини обов’язкових велінь, яке, на наш 

погляд, повинно відбуватись у вигляді всезагально-

го принципу права. Тобто у формі, яка завдяки сво-

їм особливим властивостям (в даному випадку йде-

ться про специфіку принципів права виражати його 

сутність та зміст) є, по-перше, центром перетину 

теоретико- та філософсько-правових міркувань. По-

друге, здатна максимально об’єднати за-

гальносоціальне та юридичне право у “право лю-

дини і право для людини”. 

Такий підхід відрізняється певним ступенем 

новизни, оскільки у вітчизняній юридичній літе-

ратурі свобода не завжди включається до пере-

ліку принципів права (тут і далі мова йде про 

власне юридичні принципи) [1, с. 93-95; 11, с. 

405; 3, с. 108-110]. З іншого боку, досліджувана 

категорія, навіть у якості принципу права, роз-

глядається науковцями неоднозначно.  

Так, А. М. Колодій у монографії “Принципи 

права України” виділяє свободу дій у рамках за-

кону як один із основних юридичних принципів 

[8, с. 55], який деталізується в якості принципу 

суб’єктивного права – “суб’єкт реалізує свою 

свободу тією мірою, якою він не ущемляє сво-

боди інших суб’єктів” [8, с. 106] і принципу при-

ватного права – “автономія у приватному праві 

означає, що суб’єкти останнього вільно здійс-

нюють свої права” [8, с. 61-62]. 

О. Ф. Скакун, яка визначає принципи права як 

своєрідну систему координат, в межах якої роз-

вивається право, й одночасно вектор, який ви-

значає напрямок його розвитку, саме зі свободи 

розпочинає аналіз змісту основних загальних 

принципів права [13, с. 240-243]. 

Колективом авторів у складі М. С. Кельмана, 

О. Г. Мурашина, Н. М. Хоми у підручнику “За-

гальна теорія держава та права” розглядається 

принцип соціальної свободи, який виражений 

в системі суб’єктивних прав учасників суспіль-

них відносин [6, с. 287]. 

На думку М. А. Вороніної принцип свободи 

як загальнолюдський (цивілізаційний) є абсолю-

тним благом і може бути обмежений лише необ-

хідністю забезпечити свободу інших осіб [4, с. 196]. 

Враховуючи започатковане вказаними вище 

авторами вирішення проблеми свободи як власне 

принципу права, дана стаття зосереджена на 

розв’язанні наступних завдань: обгрунтування 

підстав для виділення свободи як всезагального 

принципу права, а також з’ясування його місця 

і ролі в системі інших принципів права.  

Розпочнемо із силогізму: 

сутність права – це свобода; 

принципи права виражають його сутність та 

зміст; 

принципи права виражають свободу. 

Чи можна вважати доказовим такий висно-

вок? У випадку, якщо буде доведена вірність за-

сновків, то, безумовно. Більше того, в цьому разі 

висновок може слугувати вагомою підставою 

для твердження, що гуманізм, справедливість, 

рівність, демократизм як загальні принципи пра-

ва тією чи іншою мірою виражають свободу або, 

навіть, є похідними від неї. Остання ж, від-

повідно, вже сама стає принципом права через 

основоположність та визначальність. Але такий 

висновок, як і силогізм в цілому, запропоновані 

на рівні гіпотези і потребують доведення. 
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Щодо більшого засновку, то здійснюючи ретро-

спективний екскурс, можна стверджувати, що “спір 

про свободу” право успадкувало з часів античності. 

Саме в містах-державах Давньої Греції вперше 

пролунали терміни “політична свобода”, “рівність 

людей”, “громадянські права” [12, с. 8]. 

Вже тоді деякі філософи (адже відокремле-

ного знання про право ще не існувало) усвідо-

мили, що між прагненням до особистої свободи 

і суспільною доцільністю може виникнути певне 

протиріччя. Одні (наступники Платона) вима-

гали повного підпорядкування особистості інте-

ресам суспільства. Інші (кініки) навпаки, запере-

чували цінність суспільного життя у порівнянні 

з вільним людським духом. Треті робили спробу 

об’єднати обидва начала. 

Так, Арістотель вчив, що свобода означає, 

з одного боку, поперемінно з іншими брати уч-

асть у владі, з другого – можливість жити згідно 

зі своїми бажаннями. За його власними словами, 

“складовою частиною свободи є можливість по-

перемінно керувати і бути керованим. Демокра-

тичне право полягає якраз у тому, що всі згідно 

з числом (а не саном) є рівноправними… Так 

з необхідності панує натовп: все, що більшість 

вирішить, є остаточним і правовим… другою 

складовою є, однак, те, що людина живе так, як 

бажає. Цей момент приводить у дію принцип, 

згідно з яким не слухаються, де можливо, нікого 

або слухаються лише тих, кого навперемінно 

обирають і стверджує в цьому відношенні посту-

лат рівної свободи для всіх” [14, с. 186]. 

У Середньовіччя уявлення про свободу про-

довжували розвиватися в різних формах і напря-

мках й в творчості релігійних авторів, й в робо-

тах середньовічних юристів.  

Але справжнім відкриттям у розв’язанні про-

блеми стали ліберальна доктрина, розвинута в ХVІІ 

– ХVІІІ ст.ст. у вченнях Г. Гроція, Дж. Локка, 

Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Руссо, Б. Спінози, В. Гумбо-

льта, а також філософсько-правовий гуманізм 

І. Канта і вчення Г. Гегеля. А підтвердженням про-

гресивних міркувань відомих юристів та філософів 

стало закріплення автономії особистості в юридич-

них актах, які набули позачасового значення в істо-

рії розвитку державно-правових інститутів.  

Вперше юридичне визнання свобода і приро-

дні права отримали в Акті про подальше обме-

ження корони і краще забезпечення прав і воль-

ностей 1701 р. (Англія). Далі були Декларація 

прав Віргінії 1776 р. (США), в якій проголошу-

валося, що всі люди за своєю природою наділені 

свободою і невідчужуваними правами і Деклара-

ція незалежності США 1776 р., яка закликала 

обмежувати автономію людини від будь-яких 

посягань держави. А Конституція США 1787 р. 

в сукупності із Біллем про права 1791 р. (10 пер-

ших поправок до Конституції) утворили “велику 

американську хартію особистої свободи та люд-

ської гідності”. В цей же період у Європі відбу-

лась Велика французька революція, яка зали-

шила Декларацію прав людини і громадянина 

1789 р. із відображенням у ній гуманістичних 

принципів рівності, свободи, народного сувере-

нітету, суспільного договору. Ці документи ста-

ли значним надбанням людської цивілізації, 

а проголошені ними ідеї через століття отримали 

подальший розвиток в нормативних актах (Зага-

льна декларація прав людини 1948 р., Конвенція 

про захист прав і основних свобод людини 1950 

р., Конституції більшості демократичних країн, 

в тому числі, й Конституція України 1996 р.) 

і сучасних правових концепціях. Так званих кон-

цепціях персоноцентриського напрямку, в яких 

основним елементом суспільного життя є само-

достатня та ініціативна особистість. 

Так, “сьогодні право трактується як право 

людини”, – зазначає А. А. Козловський. “Навіть 

якщо взяти узвичаєне позитивістське розуміння 

права як сукупності загальнообов’язкових норм, 

правил поведінки, встановлених і охоронюваних 

державою і спрямованих на врегулювання най-

більш важливих суспільних відносин, – пише 

автор, – все одно в кінцевому підсумку воно 

спрямовується на людину, намагається організу-

вати її поведінку через вплив на її свідомість, 

волю, почуття” [7, с. 157]. І якщо людина в ме-

жах такого права, норми відчуває свободу як 

можливість самостійного вибору різноманітних 

вчинків, вона цією нормою “звільняється”. Пере-

стає прагнути “позанормованості” [7, с. 185-186]. 

Юридичні приписи з “пасток” перетворюються 

у максимальний вираз самовизначення і твор-

чого пошуку. Водночас “реалізується, – як писав 

І. О. Ільїн, – покликання людини у внутрішньому 

звільненні в межах закону, яке виражається через 

добровільне зобов’язування себе; воно звільняє 

людину не від закону, а законом, тому що лю-

дина вільно виконує приписи тоді, коли вони ві-

льно визнані її правосвідомістю” [5, с. 363]. 

Тоді ми вже із впевненістю говоримо, що ос-

новою права, розумного і людяного – є свобода 

(не як свавілля або бажання робити все, що за-

вгодно, а як вибір, творчість, внутрішнє звіль-

нення). А його норми, хоча й протистоять нама-

ганням людини вийти за їх межі, в той же час 
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захищають, щоб створити умови для її самореалі-

зації [7, с. 186]. Як наслідок, спостерігається синтез 

позитивістської та природно-правової концепцій, 

що передбачає закріплення у законодавстві загаль-

носоціальної сутності права, принципи якого пови-

нні її відображати. Причому, останнє положення, 

запропоноване у силогізмі в якості меншого засно-

вку, можна сказати, не викликає сумнівів. 

Майже одностайно в науковій і навчальній літе-

ратурі принципи права розглядаються як керівні 

ідеї, вихідні засади, відправні установлення [8, с. 

26-27; 13, с. 240; 6, с. 284; 4, с. 193]. І як життєві 

принципи або їх відсутність, тобто “безпринцип-

ність” окремої людини формують уявлення про неї, 

та її ціннісні орієнтири, так само і принципи, на 

яких базується відповідна правова система, визна-

чають характер державної регулятивності, а звідси, 

вид і форму політичного режиму в країні. “Саме 

принципи права, – вважає А. М. Колодій, – є крите-

рієм законності й правомірності дій громадян і по-

садових осіб, адміністративного апарату та органів 

юстиції і за певних умов мають велике значення 

для зростання правосвідомості населення, його ку-

льтури та освіти” [8, с. 27]. В принципах зосере-

джений кращий світовий досвід права, досвід циві-

лізації [13, с. 240] і тому вони мають властивість 

вищої імперативності, універсальності. Їм прита-

манні стійкість і стабільність протягом невизначено 

тривалого часу [4, с. 193]. 

Принципи права знаходять своє відображення 

в законодавстві або можуть бути сформульовані на 

основі його загального смислу і спрямування. 

Але чи всі вони виражають сутність права? Для 

відповіді на це питання потрібно звернутися до 

класифікації, згідно якої за сферою дії розрізняють 

загальні, міжгалузеві, галузеві та принципи право-

вих інститутів. Зрозуміло, що серед вищенаведе-

ного переліку саме перша група стосується всієї 

системи права і покликана окреслити її зміст, най-

важливіші риси, зрештою сутність. Як правило, до 

таких принципів відносять: демократизм; рівність; 

справедливість; законність; взаємну відповідаль-

ність держави та особи [11, с. 405; 3, с. 110] і які, 

згідно першої фігури нашого силогізму, повинні 

виражати свободу. 

Принцип демократизму, який полягає в тому, 

щоби законодавчі акти відображали інтереси ма-

ксимально більшої кількості населення країни, ви-

пливає із принципу народовладдя, відповідно для 

якого “носієм суверенітету і єдиним джерелом вла-

ди в Україні є народ. Народ здійснює владу без-

посередньо і через органи державної влади та ор-

гани місцевого самоврядування” (ст. 5 КУ). Сво-

бода при цьому має вирішальне значення і розкри-

вається, по-перше, через вільне формування полі-

тичних поглядів та переконань, по-друге, вільне 

волевиявлення на виборах та шляхом референдуму, 

яке гарантується державою. З іншого боку, прин-

цип демократизму як необхідний елемент відповід-

ного політичного режиму передбачає фіксацію 

в юридичних нормах такого правового становища 

людини, яке б максимально закріплювало її авто-

номію і мінімізувало втручання держави. 

Якщо характеризувати свободу як внутрішню 

життєву потребу особистості, то ця ідея найтісніше 

пов’язана із принципом гуманізму, який “визнає 

благо людини, її право на щастя, виявлення своїх 

здібностей критерієм прогресивності соціальних 

інститутів” [4, с. 195]. Ще М. О. Бердяєв, розгляда-

ючи свободу саме з позицій гуманізму, стверджу-

вав, що особистість завжди важливіше, “голо-

вніше” і суспільства, і держави [2, с. 61-62]. У праві 

вказаний принцип визначається існуванням у юри-

дичній формі відносин між особою і державою на 

основі визнання пріоритету людської особистості 

та проголошується на конституційному рівні: “Лю-

дина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недото-

рканість і безпека визнаються в Україні найвищою 

соціальною цінністю” (ст. 3 КУ).  

Принцип рівності всіх перед законом і судом та 

неприпустимість встановлення певних привілеїв 

або обмежень у правах і обов’язках “за ознаками 

раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та ін-

ших переконань, статі, етнічного та соціального 

походження, майнового стану, місця проживання, 

за мовними або іншими ознаками” (ст. 24 КУ) 

у відношенні свободи виступає в якості її розумної 

межі, однакової для всіх. 

“Правова рівність, – як зауважує В. С. Нерсесянц, 

– рівність вільних і рівність у свободі, загальний 

масштаб і рівна міра свободи індивідів. Право 

говорить мовою і засобами такої рівності й за-

вдяки цьому виступає як всезагальна і необхідна 

форма буття, вираження та здійснення свободи 

в житті людей” [10, с. 12]. А загалом “рівність 

і свобода – природні та незмінні основи людсь-

кого єднання, і, відповідно, необхідні та основні 

принципи будь-якого закону і будь-якої прави-

льної системи управління” [6, с. 289]. 

У свою чергу, забезпечення пропорційного 

об’єму свободи для всіх конкретизує принцип 

справедливості. Адже в праві він трактується як 

збалансованість і певна гармонійність між витра-

тами, зусиллями та відповідною реакцією на це су-

спільства, вираженою у вигляді винагороди, заохо-

чення чи осудження [4, с. 196]. 
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Принцип взаємної відповідальності держави та 

особи також виражає свободу. Точніше, наслідки 

неправильного її використання у зв’язку з пору-

шенням наступних принципів (які по суті є підґру-

нтям визначення права як міри свободи): 1) “дозво-

лено все, що не заборонено законом” – особами; 

2) “дозволено все, що прямо передбачено в законі” 

– представниками держави. 

Таким чином, розглянувши у вигляді силогізму 

позицію, згідно якої принципи права (зокрема, за-

гальні) пронизані ідеєю самоцінності та автономії 

людини, можна констатувати, що є достатньо під-

став для виділення свободи як всезагального прин-

ципу права. Це, по-перше, її тлумачення як атри-

буту особистості, що передбачає можливість само-

визначення і творчого пошуку; по-друге, сам істо-

ричний процес формування права, кожен наступ-

ний крок якого був пов’язаний із утвердженням 

свободи як його сутнісної ознаки; по-третє, вира-

ження свободи тією чи іншою мірою принципами 

демократизму, гуманізму, рівності, справедливості, 

взаємної відповідальності держави та особи; по-

четверте, конституційне закріплення – “Кожна лю-

дина має право на вільний розвиток своєї особи-

стості, якщо при цьому не порушуються права 

і свободи інших людей, та має обов’язки перед сус-

пільством, в якому забезпечується вільний і всебіч-

ний розвиток її особистості” (ст. 23 КУ). 

Закріплюючи відповідність автономії волі (вну-

трішньої властивості) і волевиявлення (її зовніш-

нього прояву) суб’єкта права, принцип свободи уз-

годжує рішучість індивіда бути самим собою і пов-

ноту його життєвих проявів із простором юридич-

них дозволів і заборон, стимулів та обмежень. І як 

умова розвитку індивіда і суспільства в цілому 

є критерієм для інших принципів права, визначає їх 

засадничість та загальнозначущість. 
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О. П. Донченко 

 

СВОБОДА  КАК  ВСЕОБЩИЙ  ПРИНЦИП  ПРАВА 

 

Свобода как онтологическая сущность права подчеркивает его персоналистическую, личностную 

направленность в цивилизованном социуме. Выступая при этом всеобщим принципом права, свобода 

также является исходным началом для других принципов права и во многом определяет их содержание. 

 

O. P. Donchenko 

 

FREEDOM  AS  THE  UNIVERSAL  PRINCIPLE  OF  RIGHT   

 

Freedom as the ontological essence of right underlines its personalistic and personal orientation in civi-

lized society. Coming forward as the universal principle of right, freedom also is the initial beginning of 

other principles of right and in a great deal determines their maintenance. 
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ПОНЯТТЯ  РІВНОСТІ  У  ФІЛОСОФІЇ  ПРАВА 
 

“... Ибо что значит признавать равенство 

 людей при установлении общества,  

как не приписывать им равные права ...” 

(Томас Гоббс) 

 

“Bci люди народжуються вільними i рівними 

у своїй гідності та правах”, – визначає ст. 1 Зага-

льної Декларації прав людини [2]. Що означає 

рівність у правах? Правову рівність чи економі-

чну (майнову) рівність? Найважливіше у пpaвi – 

дотримуватися справедливості, а фундаменталь-

ною складовою справедливості є piвнicть. Необ-

хідно виділити чіткий критерій, у відповідності 

iз яким можна було б судити про закон як про 

правовий або неправовий, в протилежному ж ви-

падку не буде зрозуміло, коли саме закон втрачає 

характеристики правового i стає неправовим, чи 

навіть сваволею. Якщо наука не визначить чіткого 

критерію, який дозволить відокремити справжнє 

право від свавілля й інших, перехідних до нього 

форм, тоді небезпека трактування неправових про-

цесів i явищ як правових актуалізується.  

Правильне розуміння i регламентація piвнocтi 

є необхідною умовою для з’ясування i вирішення 

багатьох практичних питань, зокрема шляхів ро-

збудови демократичної, соціальної держави.  

Проблема piвностi у пpaвi була i є об’єктом 

дослідження мислителів ycix епох. Так, на зага-

льнотеоретичному piвнi вчення про piвнicть як 

категорію права досліджувалося у працях видат-

них стародавніх мислителів i філософів – Сок-

рата, Платона, Аристотеля, Демокрита, Марка 

Аврелія, Сенеки тощо, середньовічних мислите-

лів – Фоми Аквінського, Ніколо Макіавеллі, То-

маса Мора, Томазо Кампанелли. Як політико-

правовий принцип рівність досліджувалась 

у працях практично ycix філософів Просвітниц-

тва – Вольтера, Монтеск’є, Руссо, а також пред-

ставників німецької класичної філософії – Канта 

i Гегеля, діячів Великої французької революції та 

багатьох інших, зокрема Фрідpixa Ніцше та Артура 

де Гобіно. Серед вітчизняних дореволюційних фі-

лософів i учених-правників, які розробляли пи-

тання piвностi у пpaвi, варто назвати, насамперед, 

Б. М. Чичеріна, М. О. Бердяєва, П. І. Новгородцева 

та І. Я. Франка. Дискусії про роль категорії рів-

ності у пpaвi та coціумi тривають i досі. У них 

беруть участь, зокрема, такі відомі західні вчені 

як Рональд Дворкін i Джон Роулз, які висунули 

власні концепції справедливості. Досліджуючи 

питання юридичної piвностi, не можна обминути 

увагою російського правознавця B. C. Нерсесянца, 

автора лібертарно-юридичної концепції права. 

Рівність є одним з ключових понять минулої 

i сучасної правової думки. Проблемі piвностi при-

ділена значна увага в icтopiї філософії взагалі, філо-

софії права в особливості. 

Рівність – поняття, що означає однакове по-

ложення людей в суспільстві, яке має, проте, рі-

зний зміст в різні історичні епохи [31, с. 341]. 

З критикою обмеженості юридичної piвностi i ви-

могами майнової, економічної piвностi, як реалізації 

соціальної справедливості, виступали представ-

ники різних течій соціалістичної думки [7, с. 

231]. За радянських чaciв вона означала однакове 

відношення вcix членів суспільства до знарядь 

i зacoбів виробництва, до громадянських прав 

i обов’язків, рівне право користуватися всіма 

створеними суспільством матеріальними i духо-

вними цінностями. Об’єктивною передумовою 

встановлення справжньої соціальної piвнocтi 

було знищення приватної власності на знаряддя 

i засоби виробництва й поділу суспільства на 

антагоністичні класи [32, с. 444]. 

У сучасній суспільній думці піддаються кри-

тиці примітивні принципи зрівняльного розподілу 

i встановлення повної piвностi. Найбільше поши-

рення отримали концепції, в яких обґрунтовується 

необхідність забезпечення рівних умов старту для 

поколінь, які вступають у життя [7, с. 231]. 

Тому, на основі новітніх досягнень філософ-

сько-правової науки, необхідно визначити кон-

цептуально рівність як філософсько-правову ка-

тегорію, а також встановити існуючі теоретико-

прикладні проблеми, пов’язані з даною категорією. 

Рівність як політичний принцип відігравала 

значну роль вже в древній Греції, особливо 
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в Афінах, де вона (isonomia) була одним iз пос-

тійних i важливих вимог демократії, проте розу-

мілася вузько, як рівність перед законом i piвнe 

право на участь в управлінні державними спра-

вами, але не для вcix, а тільки для вільних гро-

мадян; раби, іноземці, жінки виключались. Та-

ким чином, це була рівність iз збереженням важ-

ливих існуючих привілеїв i нерівностей. 

Давньогрецький законодавець Солон підкрес-

лював, що він дав закони “простому поряд із 

знатним нарівні” [24, с. 400]. У цій всезагально-

сті закону є i момент piвностi: всі громадяни 

в рівній мipi знаходяться під захистом закону та 

підкоряються йому. Сенс даної piвностi точно 

передається прислів’ям: “закони писані для вcix” 

[34, с. 139]. 

Піфагорійці ж, в цьому контексті, надалі роз-

винули ідею piвностi і сформулювали досить ва-

жливе для природньоправових поглядів поло-

ження про те, що “справедливе полягає у віддані 

іншому рівним”. Це визначення є філософською 

абстракцією i інтерпретацією стародавнього прин-

ципу таліону (“око за око, зуб за зуб”) [24, с. 401]. 

П. Г. Редкін досить вірно відмічав, що піфа-

горійці були першими філософами, які загово-

рили про рівність між громадянами як вимогу 

правди та справедливості, оскільки вона i зрів-

нює між собою, і віддає рівним за рівне. Іншими 

словами, вони перші визначили те, що правда 

i справедливість являються рівністю. Таким чи-

ном, рівність вперше отримує юридичне зна-

чення [27, с. 101]. 

Протилежні думки, стосовно піфагорійців, пі-

дтримував Геракліт. Критикуючи демократію, де 

править натовп i немає місця кращим, Геракліт 

виступав за правління кращих. На його думку, 

для формування i прийняття закону зовсім не 

обов’язково загальне схвалення на народних 

зборах: головне в законі – його відповідність за-

гальному логосу, розуміння якого одному (кра-

щому) більш доступно, ніж багатьом  [22, с. 60]. 

Наступним етапом у розвитку античної грець-

кої філософії була творчість Демокрита. На його 

думку, щоб досягти стабільності держави, потрі-

бно усунути крайнощі, зробивши їх неможли-

вими. “В усьому прекрасна рівність... Надлишок 

i нестаток мені не подобаються” [13, с. 45].  

Значне місце ідеям рівності відводилось і у 

поглядах софістів. 

Так, Протагор, в принципі, теж визнавав рів-

ність вcix людей – по їx однаковій належності до 

мудрості, доброчесності i мистецтву державного 

життя [12, с. 55]. 

Положення про рівність вcix людей по при-

роді обґрунтовував і Антіфонт. При цьому він 

посилався на те, що у вcix людей одні i ті ж при-

родні потреби. Нерівність людей виникає із люд-

ських законів, а не з природи [25, с. 101]. 

Аристократичну концепцію розвивав Каллікл. 

Критикуючи полісні закони, він стверджував, що 

ті, хто складають більшість, тільки по своїй нік-

чемності, задовольняються долею, рівною для 

вcix. Заперечуючи принцип piвностi, він ствер-

джував, що по природі справедливо те, що кра-

щий вище за гіршого i сильний вищий за слаб-

кого [23, с. 96]. 

Лікофрон характеризував державні відносини 

як результат договору людей між собою щодо 

утворення взаємного союзу. В ocновi цієї конце-

пції лежать уявлення про природну рівність лю-

дей. Заперечуючи нерівність людей по природі, 

Лікофрон розумів благородство походження як 

“порожній звук” [12, с. 58]. 

Ідею природно-правової piвностi i свободи 

вcix людей (включаючи i paбів) обґрунтовував 

Алкідам. Йому приписують наступні слова: “Бо-

жество створило вcix вільними, а природа нікого 

не створила рабом” [4, с. 408]. 

Сократа обурювала участь в управлінні дер-

жавою більшості демосу, грубих i неосвічених 

простолюдинів i він вважав, що на чолі держави, 

на державних посадах призначено знаходитись 

вибраній меншості, яка необхідним чином підго-

товлена [13, с. 47]. 

За Платоном, справедливість припускає “на-

лежну мipy”, певну рівність. При цьому він (iз 

посиланням на Сократа) розрізняє два види 

piвностi: “геометричну рівність” (рівність по гі-

дності i чеснотам) i “арифметичну рівність” (рів-

ність міри, ваги i числа). Пояснюючи смисл та-

кого розрізнення, Платон зауважує, що “для не-

рівних рівне стало би нерівним, якщо б не була 

дотримана належна мipa”. Ця “належна мipa”, по 

суті своїй, не постійна i не єдина: вона варію-

ється в залежності від властивостей i якостей 

об’єкта, інтелектуально-моральних достоїнств 

суб’єктів відносин, що регулюються. “Особливо 

велику пошану віддає вона завжди найбільш до-

брочесним людям; протилежне ж – тим, хто ме-

нше досяг в доброчесності i вихованості”. “Гео-

метрична рівність” – “це найбільш істинна i най-

краща рівність”: “більшому вона приділяє бі-

льше, меншому – менше, кожному даруючи те, 

що співмірно його природі” [21, с. 48-49]. 

В подальшому погляди Платона щодо двох 

видів рівності були розвинуті у вченні Аристо-
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теля про два види справедливості. Підкреслю-

ючи застосування поняття справедливості взагалі 

в різних значеннях, Аристотель приходить до 

висновку: “Таким чином, поняття “справедли-

вість” означає в один i той самий час як законне, 

так i рівномірне, а несправедливість – протиза-

конне i нерівномірне (відношення до людей)”. Со-

ціально-політична i державно-правова проблема-

тика висвітлюється Аристотелем з позиції ідеаль-

ного розуміння полісу – міста-держави як політич-

ної спільноти вільних i рівних людей [12, с. 69]. 

Давньогрецькі ідеї вплинули на римську пра-

вову думку, зокрема, на філософсько-правові по-

гляди Цицерона. Сутність i смисл справедливо-

сті Цицерон бачив у тому, що “вона відплачує 

кожному своє i зберігає рівність між ними”. Мо-

ва при цьому йде саме про правову рівність, а не 

про зрівняння майнового положення людей [25, 

с. 107]. Причому рівність тут полягає лише 

в тому, що вci люди формально, в однаковій мipi, 

але з різними фактичними передумовами i нас-

лідками, підпадають під дію всезагального при-

родно-правового принципу, що вимагає відда-

вати кожному своє [23, с. 155].  

Сенека найбільш послідовно серед стоїків 

відстоював ідею духовної свободи i piвностi всіх 

людей, включаючи сюди i paбів. Вci люди рівні 

у тому poзуміннi, що вони – “співтовариші по раб-

ству”, оскільки вони однаково знаходяться під вла-

дою дoлi i велінь світового закону [23, с. 124]. 

Стоїк Марк Аврелій розвивав уявлення про 

“державу з рівним для вcix законом, яка управ-

ляється згідно piвностi i piвноправностi вcix, 

i царстві, в якому, насамперед, дотримується сво-

бода підданих [3, с. 519]. 

Деякі ідеї грецьких i римських стоїків (зок-

рема, індивідуалізм, а також природно-правові 

положення) здійснили вплив на погляди римсь-

ких юристів. “Тому, хто вивчає право, – підкрес-

лює Ульпіан, – потрібно, насамперед, дізнатися, 

звідки походить слово jus (право); воно отримало 

свою назву від justitia (правда, справедливість), 

бо, як чудово визначає Цельс, право е ars (мисте-

цтво, практично реалізоване знання i вміння, на-

ука) boni (добра) i aequi (рівності i справедливо-

сті)”. Aequitas, яка етимологічно означає рівне 

i piвномірнe, стосовно правових явищ в римській 

юриспруденції набула значення cпpaведливостi 

в спеціальному poзуміннi (в poзуміннi конкрети-

зації поняття справедливості – justitia). “Justitia 

(правда, справедливість) – підкреслював Ульпіан 

– це постійна i безперервна воля віддавати кож-

ному своє право” [12, с. 103-104]. 

На противагу нерівності, як наріжному ка-

меню рабовласницької політико-правової сис-

теми, християнство проголосило принцип piвностi 

вcix людей, незалежно від їх класового положення 

i національності (насамперед перед Богом). Рів-

ність у християн виступає у вигляді абстрактної, 

формальної piвностi, оскільки, в даному випадку, 

абстрагуються від індивідуальних якостей лю-

дини, i люди розглядаються лише в одному аспе-

кті: як формально piвнi суб’єкти – володарі благ 

i послуг [12, с. 113]. 

Середньовіччя i Новий час, до XVIII ст. 

включно, були епохою панування всіляких при-

вілеїв i нерівностей – станових, класових, расо-

вих. Боротьба середніх класів проти аристократії 

воскресила у XVIII ст. ідею piвностi. 

У ХІІІ ст. завершилося створення системи 

схоластики – католицької ідеології. У цьому 

процесі велику роль відіграв Фома Аквінський. 

Його погляди щодо piвностi людей можна зро-

зуміти з такого його висловлювання: “Доскона-

лість Всесвіту вимагає, щоб у речах була прису-

тня нерівність, щоб могли бути здійснені вci сту-

пені нерівності”, тому i досягнення мети діяльності 

держави – “загального блага” передбачає збере-

ження феодально-станової iєpapxiї, привілейова-

ного положення правителів i багатих [11, с. 123]. 

Як відомо, ідеальною формою держави для 

Ніколо Maкiaвeллi була республіка. Він ствер-

джував, що саме ця форма правління робить 

державу стабільною, а сама республіка забезпе-

чує свободу i громадянську рівність [18, с. 173].  

У своїх працях Томас Mop i Томазо Кампа-

нелла розвинули i адаптували до реалій Нового 

часу античні ідеї устрою загальної рівності [19, с. 

163]. Однак, в їх утопіях існує не тільки рівність 

прав i можливостей, але й примусова соціальна 

рівність, яка поєднується iз тотальним контролем 

i обмеженням свобод. Цей контроль потрібний 

для підтримки матеріальної рівності: людям не 

дають виділитися, зробити більше, перевершити 

інших людей (стаючи таким чином нерівним). 

Ідеї Мора i Кампанелли були, безумовно, про-

гресивними для свого часу, але вони не врахову-

вали одну важливу деталь – психологію людей. 

Будь-яка людина за своєю природою прагне бути 

кращою за інших. Соціалісти-утопісти пропону-

вали карати найменші відхилення від заданої 

державою норми, зробити індивіда не амбітним, 

а слухняним “гвинтиком” системи. 

З обґрунтуванням філософсько-правових ідей 

Нового часу виступив Фpeнcic Бекон, який вва-

жав, що закон, по cyтi, повинен бути справедли-
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вим, протистояти насиллю i включати в себе 

принцип формальної piвнocтi та вимогу загаль-

ної справедливості [8, с. 507]. 

Томас Гоббс серед низки буржуазних вимог 

обґрунтовував i формальну рівність перед зако-

ном. Він виходить із того, що “природа створила 

людей рівними у відношенні фізичних i розумо-

вих якостей”. В усякому випадку, можлива при-

родна різниця між людьми не настільки велика, 

щоб один з них міг претендувати для себе на як-

есь благо, на яке з таким же правом не може пре-

тендувати інший [23, с. 223]. 

Значно радикальніші були вимоги левеллерів, 

які отримали своє яскраве відображення в пра-

цях Джона Лільберна. Останній виступав проти 

майнового цензу, відстоював рівність вcix перед 

законом, свободу слова i друку тощо. Він вва-

жав, що під страхом обвинувачення в державній 

зраді парламент не має права зрівнювати майно 

людей [13, с. 141-142]. 

У розуміння природного (додержавного) ста-

ну Джон Локк вкладав, окрім стану повної сво-

боди, i “... стан piвностi, при якому вся влада 

i вся юрисдикція являються взаємними – ніхто не 

має більше за іншого” i “... оскільки вci люди 

piвнi i незалежні, остільки ані один не повинен 

завдавати шкоду життю, здоров’ю, свободі чи 

власності інших”. Рівність, на думку Локка, лю-

дина не відчужує нікому i ні за яких обставин. 

Стосовно всезагальності, загальнообов’язковості 

та piвнoї поширеності вимог закону, то “... ні для 

однієї людини, яка знаходиться в громадянсь-

кому cycпільствi, не може бути винятку з законів 

цього суспільства” [17, с. 15, 16]. 

Вольтер розвивав ідею piвностi вcix громадян 

перед законом, piвногo для вcix обов’язку пла-

тити податки пропорційно майну тощо. “Бути 

вільним, знати лише рівних – це істинне життя, 

природне життя людини” [9, с. 67]. Піддаючи 

критиці феодальну нерівність, Вольтер зауважує, 

що він може повірити в справедливість нерівно-

сті лише в тому випадку, якщо йому покажуть 

аристократа, що народився iз шпорами, i бідного 

із сідлом на спині. Проте майнову нерівність він 

вважає природною. 

Жан-Жак Руссо виходив з гіпотези про при-

родний стан людства, в якому вci люди були 

piвнi i який він називав золотим віком. У праці 

“Роздуми про походження i засади нерівності 

між людьми” він вказував, що нерівність розви-

вається разом із суспільством. Першою сходин-

кою нерівності було встановлення майнової не-

рівності i права приватної власності, другою – 

встановлення державної влади, що посилило 

економічну нерівність політичною. Нарешті, 

в результаті виродження влади в деспотичну, на-

стає остання сходинка нерівності, коли перед 

деспотом всі piвнi у своєму безправ’ї. Головне 

завдання законодавства, на думку Руссо, полягає 

в тому, щоб забезпечити щастя i благо вcix гро-

мадян, їx свободу i рівність [13, с. 190, 192]. 

Цікавою була і позиція Максиміліана Ро-

бесп’єра, ідеолога i керівника якобінців в часи 

Французької революції: “Я знаю, що неможливо 

встановити повну рівність i що багато різних 

причин неминуче, в тій чи іншій мipi, порушу-

ють її. Але я говорю, що метою законів повинно 

бути збереження piвностi, наскільки це дозволяє 

природа речей, i що закони суперечать всім 

принципам розуму, якщо вони намагаються по-

рушити рівність, яка є джерело вcix благ. Нерів-

ність – джерело всього зла [28, с. 135]. 

Ще однією сходинкою у розвитку правової 

думки у Франції XVIII ст. було вчення утопіч-

ного революційного комунізму, сформульоване 

в пpoгpaмi “Заколоту в ім’я piвностi”, який очо-

лювався Гракхом Бабефом. Він заявляв, що 

“приватна власність є причиною вcix бід на зе-

млі”. Майнова рівність є природна рівність, i то-

му метою “Заколоту в ім’я piвностi” є захист цієї 

рівності [12, с. 290]. 

Згідно поглядів Іммануїла Канта, вci піддані 

знаходяться у певному правовому cтанi, а саме 

“у стані piвностi дій i протидій, які взаємно об-

межують свавілля людей згідно з всезагальним 

законом природи” i вci “у цьому стані цілком 

однаково мають природжене право примушувати 

кожного, щоб застосування його свободи по-

стійно залишалося в межах злагоди з моєю сво-

бодою”. “З цієї ідеї piвностi людей в суспільстві 

як підданих випливає i сама формула: кожен 

член суспільства повинен мати можливість дося-

гнути в ньому кожної сходинки того чи іншого 

стану (доступного для підданого), який він може 

досягнути завдяки своєму таланту...” [14, с. 81-82]. 

Георг Гегель обґрунтовує формальну, правову 

рівність людей: люди piвнi саме як вільні особи-

стості, рівні в однаковому пpaвi на приватну вла-

сність, але не в poзмipi володіння власністю. Ви-

мога ж рівності в розподілі майна розцінюється 

ним як нерозумна точка зору. 

Гегель визнає “рівність абстрактних oci6 як 

таких”, їх абстрактно-всезагальне (i в цьому ро-

зумінні – рівне) право (тобто рівну правоздат-

ність) на приватну власність. Питання ж щодо 

реалізації такого абстрактно-всезагального права 
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(формально-piвнoї правоздатності) – це, за Геге-

лем, сфера особливого, де немає місця piвностi: 

“особливість наявна там, де знаходить своє місце 

нepiвність i рівність була б тут неправом”. При 

цьому він нагадує, що “право – це те, що зали-

шається байдужим до особливого” [10, с. 60-61]. 

Із запереченням правової piвностi з позицій 

аристократичних уявлень про свободу як право 

найкращих, найсильніших на свободу i свавілля 

виступав Фрідріх Ніцше. Нерівність прав він 

вважає умовою того, що існують права. Право 

є взагалі перевагою. Кожен вид буття має свою 

перевагу. “Неправда ніколи не полягає в нерів-

них правах, вона полягає у вимогах на piвнi пра-

ва” [26, с. 256]. Справедливість же полягає в то-

му, що люди не рівні, i правова справедливість, 

таким чином, виходить з принципу нерівності 

правових вимог різних індивідів – в залежності 

від того, чи відносяться вони до сильних, арис-

тократичних верхів, або представляють собою 

ординарні “нулі” натовпу, які знаходять свій 

смисл у служінні “вождям” i “вівчарям” стада. 

Деякі представники аристократичних течій 

висувають i розвивають різноманітні націоналіс-

тичні ідеї i вчення. Так, Артур де Гобіно, автор 

“Досвіду про нерівність рас”, заявляє, що “чис-

тота” раси має вирішальне значення для фізич-

них i психічних властивостей нapoдiв, i не менш 

довільно приписує одним народам расову “чис-

тоту”, а інші – є продуктом “змішування” рас. 

Чим чистіше раса, тим вона, на його думку, до-

сконаліше [11, с. 862]. 

У середині XIX ст. у європейській політико-

правовій думці почалося формування марксист-

ського політичного i правового вчення. Марк-

сизм обґрунтовував ідею майнової piвностi тео-

рією надлишкового продукту i необхідністю 

справедливого перерозподілу. 

Б. М. Чичерін – російський юрист i філософ 

права, стосовно категорії “рiвностi” у праці “Фі-

лософія права” зазначав: “Істинна правда полягає 

у визнанні за всіма piвнoї людської гідності 

i свободи, в яких би умовах людина не знаходи-

лася i яке б положення вона не займала. Це й ві-

дображається у piвностi прав як юридичній мож-

ливості діяти, яка присвоюється ocoбi як такій”. 

“Рівність залишається абстрактною правовою 

ідеєю, в ім’я якої загальний закон однаково по-

ширюється на вcix. В цьому рівність перед зако-

ном, високий ідеал, до якого прагнуть людські 

суспільства i якого багато хто вже досяг” [35, с. 

99-100]. 

Релігійно-аристократичну концепцію “свободи 

особистості” обґрунтовував в XX ст. М. О. Бердяєв, 

один з найвидатніших російських релігійних філо-

софів минулого. “Hepівність є умовою розвитку 

культури... I в Царстві Божім буде нерівність. 

З нерівністю пов’язане всяке буття. Не повинно 

бути в світі нижчих i вищих, всім повинно бути 

забезпечено по-людськи гідне існування. Але це 

не вимагає piвностi. ... I в ім’я свободи творчості, 

в ім’я цвіту життя, в ім’я вищих якостей повинна 

бути виправдана нерівність” [6, с. 193, 200]. 

I хоча Бердяєв сам визнав свою книгу “Філосо-

фія нерівності” як таку, що “я не люблю, вважаю 

несправедливою i яка не виражає посправжньому 

моєї думки... але... я також i зараз вважаю, що рів-

ність є метафізично порожня ідея i що соціальна 

правда повинна бути заснована на гідності кожної 

особи, а не на рівності” [5, с. 476]. 

Рівності, як правовій категорії, у вітчизняній 

філософії права теж приділялась значна увага. 

Так, на думку Григорія Сковороди, природне 

покликання у людей різне, а тому нерівне. Люди 

piвнi за природою, незалежно від їхнього похо-

дження, але нерівні в природних нахилах. “Рів-

ній piвнocтi” він протиставляв “нерівну рів-

ність”, при здійсненні якої люди, що мають 

нepiвнi природні здібності, одержать piвнi мож-

ливості для їх повного виявлення [29, с. 51]. 

Найкращою державною формою суспільства 

Тарас Шевченко вважав демократичну респуб-

ліку – без царя, без холопів. Український народ 

буде зорганізований у вільну республіку, всі бу-

дуть piвнi, бо люди piвнi між собою по природі 

[36, с. 495].  

 Михайло Драгоманов у “Проекті основного 

статуту українського суспільства “Вільний Со-

юз” – “Вільна Спілка” серед прав людини i гро-

мадянина зазначає “рівність вcix в громадян-

ських правах i обов’язках” [30, с. 54]. 

Іван Франко відстоював “...piвнicть кожної 

людської одиниці, забезпечення її людських 

прав” як першочергове завдання для держави 

[33, с. 464]. З позицій соціалізму він критикував 

формальну рівність перед законом, протистав-

ляючи їй фактичну рівність. Класичними стали 

його слова: “Що значить рівність перед правом 

без piвностi економічної i piвнoї освіти? А братс-

тво ситих з голодними – се попросту фраза, гірка 

насмішка, та й годі” [33, с. 323]. 

Вітчизняний історик i юрист Максим Кова-

левський у праці “Державне право Європейських 

держав” вважає першою рисою правової дер-

жави “...засади piвностi, більш або менш далеко 
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проведена рівність, не тільки громадянська, але 

й політична. Ця рівність, вочевидь, не означає 

того, щоб той або інший клас суспільства, та або 

інша особа мала переважне значення у справах 

спільноти, міста, області або держави. Вона 

означає тільки те, що немає ociб, за народженням 

приречених на роль німих глядачів чужої справи 

[16, с. 352]. 

Торкаючись сучасного розуміння рівності 

у філософії права, необхідно звернути особливу 

увагу на ліберальну концепцію рівності, яка 

опрацьована американським політологом Рона-

льдом Дворкіним: “Ми маємо розглядати два 

відмінні принципи, для яких рівність є політич-

ним ідеалом. Перший вимагає, щоб уряд стави-

вся до вcix своїх підданих як до рівних, тобто 

таких, що мають право на рівну турботу i повагу 

(equal concern and respect). Другий принцип ви-

магає, щоб при розподілі певного ресурсу мож-

ливостей уряд однаково (equally) ставився до 

вcix своїх підданих, чи, в усякому paзi, забезпечив 

такий стан справ, за якого вci вони були б piвними 

чи майже рівними в цьому плані [16, с. 811]. 

Інший американський політолог Джон Роулз, 

виділяє два основні принципи ліберальної кон-

цепції piвностi: “Перший принцип: кожна особа 

повинна мати piвнe право на найширшу загальну 

систему рівних базових свобод, що узгоджується 

з такою самою системою свободи для вcix... Дру-

гий принцип: характер соціальних та економіч-

них нерівностей має бути таким, щоб вони: 

а) сприяли якнайбільшій вигоді найменш успішних 

членів суспільства; б) були пов’язані з посадами 

i становищами, доступними для вcix за умов чесної 

(fair) piвностi можливостей ...” [16, с. 826]. 

На даний час, в межах юридичного (антилегі-

стського) праворозуміння, прогресує лібертарно-

юридичний підхід, в основі якого лежить прин-

цип розмежування права i закону (позитивного 

права) [15, с. 83]. З позиції загальної теорії пра-

ворозуміння даний підхід визначає право не як 

“природне право”, а як “буття i нормативне ви-

раження (конкретизація) принципу формальної 

рівності” [20, с. 29]. 

Проведене філософсько-правове дослідження 

поняття i змісту категорії piвностi підводить до не-

обхідності формулювання наступного висновку. 

Історія розвитку категорії piвностi пронизана 

боротьбою, в цілому, трьох течій: аристократич-

ної, демократичної та соціалістичної. Відпові-

дно, кожна з цих течій представлена певним со-

ціальним прошарком. Так, аристократичний на-

прямок підтримують, в основному, представники 

вищих (за майновим положенням та доступом до 

влади) прошарків суспільства. Вони проти будь-

якої piвностi, як фактичної, так i формальної. 

Прихильниками демократичної течії, як правило, 

є середні прошарки, які відстоюють ідею форма-

льно-правової piвностi. I останнє спрямування – 

соціалістичне (або комуністичне) – сповідують 

представники нижчих прошарків. Вони підтри-

мують фактичну (майнову) рівність. 

Таким чином, склалися piзнi підходи до пояс-

нення, виправдання чи заперечення piвностi. 

Якщо Конституція України закріпила орієн-

тир на побудову правової держави [1], то, на на-

шу думку, єдино можливою перспективою може 

бути ствердження формально-правової piвностi, 

іншими словами, piвностi перед законом, проце-

суальної piвностi та piвностi можливостей розк-

рити i реалізувати свої здібності та законні інте-

реси. 
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ПОНЯТИЕ  РАВЕНСТВА  В  ФИЛОСОФИИ  ПРАВА 

 

Правильное понимание и регламентация равенства, как одной из центральных  категорий фило-

софско-правовой мысли, – необходимое условие для объяснения и решения многих практических 

задач, в частности – путей строительства современного государства. В связи с этим, автор утвер-

ждает, что единственно возможная перспектива – утверждения формально-правового равенства, как 

процессуального равенства, “равенства возможностей”.      
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A  CONCEPT  OF  EQUALITY  IN  THE  PHILOSOPHY  OF  LAW 

 

The correct understanding and reglamentation of the equality as one of the central categories of philo-

sophico-legal thought is an indispensable condition for the explanation and resolution of many practical 

problems in particular those related to the formation of modern state. In this regard the author asserts that 

the sole possible option is to implement the equality in the formal sense as еру procedural equality and the 

“equality of possibilities”. 
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Львівська лабораторія прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого 

самоврядування АПрН України 

 

ПРИРОДНО-ПРАВОВА  РІВНІСТЬ  ЯК  ОСНОВА  ЦИВІЛЬНИХ 

ВІДНОСИН:  СПРОБА  АНТРОПОСОЦІАЛЬНОГО  АНАЛІЗУ 
 

Правом є дія однієї людини, прирівняна щодо іншої людини 

на основі певного способу зрівнювання. 

Тома Аквінський 

 

Новели статті 1 Цивільного кодексу Ук-

раїни: юридична рівність як природна 

ознака цивільних відносин? Книгу першу 

Цивільного кодексу України відкриває стаття, 

яка має неабияке значення як для розуміння 

самої сутності цивільного права, так і для за-

стосування усіх його норм і принципів [29, c. 

5]. Найбільший науковий інтерес викликають 

ті новели статті 1 Цивільного кодексу (далі – 

ЦК), які стосуються предмета й метода циві-

льно-правового регулювання. Це, по-перше, 

розширення цього предмета завдяки беззасте-

режному включенню до нього особистих не-

майнових відносин; по-друге, декларування 

пріоритетного становища останніх щодо від-

носин майнових; по-третє, законодавче закріп-

лення таких ознак «цивільних» відносин як 

а) юридична рівність, б) вільне волевиявлення, 

в) майнова самостійність їх учасників; по-чет-

верте, віднесення до предмета законодавчого 

регулювання саме «цивільних» відносин. 

Зазначені новели інспірують сьогодні появу 

низки нових для сучасної української цивіліс-

тичної доктрини положень філософсько-пра-

вового, власне методологічного, характеру. 

Так, у науково-практичних коментарях до ЦК 

висловлено думку, що відтепер критерієм 

встановлення цивільно-правової приналежно-

сті суспільних відносин слід вважати не пред-

мет, а метод правового регулювання [28, с. 10; 

16, с. 3]. Підставою для такого висновку, воче-

видь, стала відома теоретична теза про юриди-

чну рівність як наслідок державно-владного 

врегулювання суспільних відносин. Проте, як 

видається, вказана інтерпретація не зовсім уз-

годжується із граматичним тлумаченням змі-

сту ст. 1 ЦК, в якій йдеться про позитивно-

правове регулювання (в теперішньому часі) тих 

відносин, які вже засновані (у минулому часі) на 

“юридичній рівності, вільному волевиявленні, 

майновій самостійності їх учасників”. 

Таке терміновживання навряд чи можна 

вважати випадковим чи помилковим. Так, 

один з розробників Книги першої ЦК – З. Ро-

мовська – зазначає, що в ньому “відкинута те-

за “цивільно-правового регулювання суспі-

льних відносин, за якою суспільні відносини 

стають цивільними завдяки їхньому цивільно-

правовому регулюванню”. ”Кодекс визнає об’єк-

тивність існування цивільних відносин, взає-

мозв’язок цивільних відносин і законодавства 

будується на визнанні первинності цих відно-

син. Місія законодавця у зв’язку з цим полягає у 

вивченні суті цих відносин та у створенні 

сприятливих законодавчих умов для їхнього 

розвитку [22, c. 12]**. 

Принципово погоджуючись із наведеною 

вище позицією, зазначимо, що ми вважаємо 

цивільними такі суспільні відносини, в яких 

відбувається зрівнювання взаємних інтересів 

окремих осіб – людей та їхніх спільнот. Зага-

лом такі природно-цивільні відносини є при-

ватними – однак, лише тією мірою, якою зга-

дані вище інтереси не зачіпають спільного 

                                      
 Тут і надалі правовими називатимуться будь-які 

суспільно-нормативні системи, а «юридичними» вва-

жатимуться лише явища державно-вольового похо-

дження. 
** Аналогічну позицію займає й інший співавтор ЦК 

– А. Довгерт, який зазначає, що характер цивільних 

відносин «є природним, а не таким, що залежить від 

волі законодавця. Завдання останнього полягає лише 

у впізнанні природної суті цих відносин та встанов-

ленні адекватного їх регулювання. В цьому сенсі хиб-

но говорити про якийсь зовнішній метод їх правового 

регулювання» [29, с. 7].  
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блага* та інтересів усього суспільства (напри-

клад, відносини з індивідуального споживання 

харчових продуктів чи з мирного володіння 

своїм майном, відносини між батьками щодо 

вибору імені дитини). Однак існують і такі ци-

вільні відносини, які, попереджаючи можли-

вість завдання шкоди чи інші порушення циві-

льних прав, забезпечують охорону спільного 

блага та інтересів усього суспільства (напри-

клад, відносини з відшкодування позадоговір-

ної майнової чи немайнової шкоди, батьківські 

зобов’язання тощо). Такі відносини мають ви-

разний публічний компонент, а отже, аж ніяк 

не є чисто приватними**. 

Отже, й на наш погляд, у ст. 1 ЦК законо-

давець фіксує ідею правової рівності як об’єк-

тивної, природної*** основи «майнових і осо-

бистих немайнових відносин». Безумовно, та-

кий підхід докорінно відрізняється від сфор-

мованих у позитивно-правовій теорії концеп-

цій юридичного регулювання суспільних від-

носин. Тому то й об’єктивна природна (приро-

дно-соціальна, або ж природно-правова) рів-

ність учасників цивільних відносин потребує 

дещо докладнішого розгляду й концептуаль-

ного обґрунтування****. 

Нижче ми вважаємо за необхідне розгля-

нути такі взаємопов’язані питання: 1) які соці-

альні явища можуть бути названі правовими; 

2) у чому полягає природне, антропосоціальне 

підґрунтя цивільно-правової***** рівності? 

 

Деякі загальні питання праворозуміння. 

Доволі незвичне для української правової сис-

теми вживання у ст.1 ЦК терміну “юридич-

ний” навряд чи може бути пояснене з позицій 

                                      
* Про спільне благо як правову категорію див., 

напр.: [17, c. 59-65; 12, с. 21-22.83; 3, с. 54-61]. 
** Л. Красавчикова вважає такі відносини особисто-

суспільними [8, с. 26]. Для позначення суспільних 

інтересів, які реалізуються їх носіями у подібних від-

носинах, П.Рабінович послуговується термінопонят-

тям «приватно-публічні» [20, с. 5]. 
*** Термін “природний” тут вживатиметься у значен-

ні “сутнісний”. “Природою” ж суспільних явищ, до 

яких належать правові норми та правовідносини, ви-

ступає їх антропосоціальна суть (сутність). 
**** Зважаючи на обмежений обсяг статті, інші озна-

ки цих відносин розглядатимуться в ній лише тією 

мірою, якою вони пов’язані саме з такою рівністю. 
***** Цивільно-правовою вважатимемо до-юридичну, 

загальносоціальну рівність, яка конституює цивільні ж 

відносини. 

легістського позитивізму. Адже, як відомо, 

останній ґрунтується на засадах правового мо-

нізму та державного централізму, згідно з якими 

все правове походить лише від держави. Про-

тивагою ж такому монізму є підхід, який відо-

бражає існування правових явищ у позадержа-

вних структурах суспільства і є широко відо-

мий нині як правовий плюралізм. [10, с. 260]. 

Такий підхід здавна притаманний насамперед 

природно-правовим доктринам, а пізніше – й 

деяким напрямам правової антропології та со-

ціології права [7, c.11]******.  

Концепція правового плюралізму відобра-

жає множинність центрів правотворчості у су-

спільстві, й – з огляду на певну ієрархічність 

таких центрів – також і множинність рівнів со-

ціальної регуляції. На первинному, базовому 

рівні така регуляція здійснюється, зокрема, 

в актах індивідуальної правотворчості окре-

мих осіб – договорах******* та односторонніх 

правочинах, в установчих документах, прави-

лах внутрішнього розпорядку тощо. На насту-

пному щаблі соціальної регуляції здійс-

нюється правотворчість органів публічної вла-

ди; найвищим щаблем соціальної регуляції 

є законотворчість. Саме на цьому рівні зако-

нодавець встановлює єдині правила, покликані 

уніфікувати деякі типові та суспільно легіти-

мні соціальні зв’язки, а також задати зовнішні 

межі «легітимної нетиповості» для індивідуа-

льно-правових зв’язків. Таким чином, циві-

льно-правове регулювання означає не лише зов-

нішній владно-політичний вплив на суспільні від-

                                      
****** Г. Мальцев небезпідставно вважає, що саме про-

блема монізму і плюралізму у праві стане однією 

з найважливіших у юриспруденції майбутнього [10, с. 262]. 
******* Про індивідуально-правові норми див., напр.: 

Поляков А. В. Общая теория права. – Спб: Юридиче-

ский центр Пресс, 2001. – С. 513; Демин А. В. Норма-

тивный договор как источник административного 

права // Государство и право. – 1998. - № 2. – С. 15-

21.; Місевич С. В. Джерела канонічного права (теоре-

тико-правовий аналіз). – Дис.... к.ю.н. – Чернівці, 

2005. – С. 122; Ромовська З. В. Сімейний кодекс Укра-

їни: Науково-практичний коментар. – С. 39. Слід на-

гадати, що свого часу Б. Л. Назаров обстоював пози-

цію, згідно з якою структурними компонентами права 

виступають як правові норми, так і суб’єктивні юри-

дичні права й обов’язки як відповідні їм конкретизо-

вані індивідуальні моделі поведінки Б. Л. Назаров. 

Социалистическое право в системе социальных свя-

зей. – С. 119). 



 Природно-правова  рівність  як  основа  цивільних  відносин:  спроба  антропосоціального  аналізу  

320                                                                                              Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2. 

носини, але й мікрорівневе саморегулювання, що 

здійснюється самими учасниками цих відносин. 

Водночас, віддаючи належне евристичному 

потенціалу правового плюралізму, слід ви-

знати, що йому, як правознавчій методології, 

властиві й доволі істотні недоліки. На наш по-

гляд, головною вадою вказаного підходу є те, 

що він сам по собі не дає жодних надійних 

критеріїв для сутнісного, морально-змістов-

ного розмежування права як справедливості 

і неправа як несправедливості. Залишаючись 

в межах соціальних фактів, розглядуваний під-

хід до права уособлює лише ще один різновид 

правового позитивізму – соціологічний. 

Однією з найбільш дискусійних проблем, 

породжуваних концепцією правового плюралі-

зму, є проблема тлумачення меж поняття 

права. Визначеність в інтерпретації цього ви-

хідного для праворозуміння поняття має виня-

тково важливе значення. З огляду на це від-

значимо, що ми схильні розглядати право на-

самперед як специфічну форму інституціона-

лізації та виразу певного антропосоціального, 

насамперед – духовно-моральнісного змісту. 

Установка на відрив права та юриспруденції 

від їх морального та моральнісного змісту** 

видається методологічно невірною, оскільки 

редукує право як дещо сутнісно праведне та 

справедливе до рівня соціально-політичної те-

хнології. Однією з суттєвих вад такого підходу 

є цілком некритичне сприйняття правової реа-

льності, наслідком чого є «приземлення» права 

та звільнення його від будь-яких об’єктивних 

критеріїв людяності***. Проте, як видається, 

                                      
 Слід визнати, що в низці випадків правові норми 

самі по собі можуть бути позбавлені такого змісту, 

а відтак – можуть бути етично нейтральними. Проте 

подібні «чисто формальні» норми, як правило, є похі-

дними від більш фундаментальних змістовних право-

положень. Скажімо, правила, які встановлюють рекві-

зити векселя, є морально нейтральні, проте такою не 

буде загальна вимога наявності у векселя суворо ви-

значених реквізитів. Не будуть етично нейтральними 

й будь-які процедурні правила, дотримання яких 

у сукупності є надто обтяжливим для учасників вексе-

льних відносин). 
** Формалізм – кредо юридичного позитивізму, як 

слушно зазначалось в юридичній літературі 80-х років 

[6, с. 188-189].  
*** Для прикладу, звичаєвим «правом» сучасної Ук-

раїни давання й отримання хабарів розцінюється як 

соціально допустимий засіб розв’язання багатьох ін-

дивідуально-суспільних проблем. Отже, з позицій по-

такі критерії можуть бути знайдені за умови 

розуміння права як однієї з форм виразу суспі-

льної моралі, в єдності формального й змісто-

вного аспектів права. Виходячи з цього, серед 

визначальних властивостей права можна виді-

лити формальні – соціальна легітимність та 

зовнішня загальнообов’язковість**** та змісто-

вні – антропна загальнозначущість та сутнісна 

обов’яз-ковість.  

Змістовні та формальні властивості права 

виражають взаємопов’язані між собою сто-

рони правової реальності, два її виміри – зов-

нішній, “матеріальний” і внутрішній, духов-

ний. Проте в реальному суспільному житті 

спостерігаємо численні приклади фактичного 

роз’єднання цих вимірів права, неспівпадіння 

формального («державного», звичаєвого, кор-

поративного, договірного тощо «права») і Права 

сутнісного. Це явище зумовлюється як конфлік-

тністю конкретних соціальних інтересів, так 

і складністю пізнання духовної правової реа-

льності. Відтак вказане протиріччя є постійним 

джерелом для удосконалення й розвитку позити-

вного права як одного з гуманістичних інструме-

нтів розв’язання соціальних конфліктів. 

 

Антропосоціальні основи цивільної рів-

ності*****. З’ясування змісту поняття такої рів-

ності як недержавної, неюридичної властиво-

сті цивільних відносин потребує застосування 

відповідної методології. На нашу думку, в да-

ному випадку може бути використано соціо-

лого-правовий підхід, який, зокрема, передба-

чає дослідження права як складної структури 

правовідносин, тобто таких соціальних відно-

син, що з огляду на їх внутрішню об’єктивну 

природу мають правовий характер, у системі 

яких здійснюється взаємодія суб’єктів – реа-

льних носіїв права [5, с. 160]. Зарубіжними, 

а почасти й вітчизняними прихильниками со-

ціологічного праворозуміння неодноразово ви-

словлювалась слушна думка про те, що право 

формується і розвивається об’єктивно, шляхом 

виникнення правовідносин, котрі іманентно 

і безпосередньо породжуються самими умо-

                                                             
зитивістсько-соціологічного підходу, зазначені відно-

сини мали б визнаватись правовими! 
**** На наш погляд, вказана властивість права прояв-

ляється у формальній обов’язковості правового при-

пису для кожного, кому він адресований. 
***** Природну рівність учасників таких відносин на-

зиватимемо рівністю цивільною. 
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вами людського співжиття. У другій половині 

ХІХ – на початку ХХ ст. Ця ідея в тій чи іншій 

формі підтримувалась Н. Гредескулом, Є. Ер-

ліхом, Р. Ієрингом, М. Ковалевським, М. Кор-

куновим, С. Муромцевим, Л. Петражицьким, 

а згодом отримали розвиток у працях Л. Дюгі, 

Ж. Карбоньє, К. Кульчара, М. Оріу, Р. Паунда, 

П. Сорокіна та низки інших видатних правників. 

У радянському правознавстві, попри досить ши-

роке застосування конкретно-соціологічних до-

сліджень, соціологічне розуміння права і пра-

вовідносин зі зрозумілих причин не отримало 

поширення. Із деякими застереженнями до 

прибічників цього типу праворозуміння мо-

жуть бути віднесені С. Боботов, Г. Злобін, 

В. Козлов, Г. Мальцев, Л. Спиридонов. Соціо-

логічне бачення права відображено, зокрема, 

й у наукових публікаціях Ю. Гревцова, К. Жо-

ля, В. Лапаєвої, В. Сирих [24, с. 6, 7, 48]. 

Як видається, ще одним адекватним мето-

дом аналізу природної основи цивільної рівно-

сті має бути етико-антропологічний підхід, до 

представників якого належать, зокрема, М. Але-

ксєєв, Дж. Дель Векіо, І. Кант, П. Новгородцев, 

Й. Покровський, В. Соловйов. Серед сучасних 

українських правознавців етико-антрополо-гічний 

різновид праворозуміння підтримує Ю. І. Римарен-

ко. Відтак, поєднуючи обидва позначених ви-

ще підходи, спробуємо визначити об’єктивне 

підґрунтя цивільно-правової рівності на основі 

парадигми, яку умовно назвемо соціально-

антропологічною. 

Нині для правової соціології є усталеним 

положення про те, що, об’єктивним, природ-

ним фактором правоутворення є взаємодія ін-

дивідів, яка здійснюється у відносинах між 

ними (відповідно, щодо права цивільного – 

у цивільних відносинах) [13, с. 73]. Будь-які ж 

правові відносини являють собою певні соціа-

льні зобов’язання, змістом яких виступають 

взаємні права та обов’язки їхніх учасників 

(скажімо, цивільні зобов’язання, спрямовані 

на збереження спокійного володіння речами; 

зобов’язання з виконання робіт; з надання ут-

римання). Для подальшого аналізу доцільно 

виділити два основних типи таких соціальних 

зобов’язань: а) всезагальні, суб’єктами яких 

є всі однойменні учасники суспільного життя 

– окремі люди та їхні спільноти; б) соціально-

рольові, учасники яких виступають в особли-

вих якостях – батька, дружини, продавця, за-

подіювача шкоди тощо. 

Всезагальні зобов’язання інакше можуть 

бути названі стосунками відносно незалеж-

ного, автономного співіснування індивідів, 

іншими словами – відносинами індивідуальної 

свободи й недоторканності. У них суспільство 

наче би атомізується, перетворюючись на спі-

льноту зовнішньо незалежних одна від одної 

осіб. Відтак природною основою цивільної рі-

вності у даному випадку є насамперед рівно-

цінність благ, належних учасникам всезагаль-

них відносин (речей, творів, винаходів й таке 

ін.) чи «втілених» в їхніх особистостях (життя, 

здоров’я, честь, гідність тощо). У всезагальних 

немайнових відносинах антропною основою 

правової рівності виступає рівна гідність осіб 

(людей та спільнот); вказана ознака відобра-

жає рівно-значність тих невідчужуваних фізи-

чних та духовних благ (життя, здоров’я, честі, 

гідності, імені тощо), які втілені у кожній лю-

дині або нерозривно пов’я-зані з нею, з її фі-

зичною та духовною життєдіяльністю.  

Відносини з приводу володіння майном 

є всезагальними у тому сенсі, що кожна лю-

дина неодмінно є володільцем певного майна. 

З огляду на це можна стверджувати про тотож-

ність взаємних зобов’язань, які пов’язують 

між собою учасників цього різновиду суспіль-

них відносин. Рівність учасників всезагальних 

майнових відносин є об’єктивно зумовленою 

як законами економічного розвитку, так і соці-

ально-антропними закономірностями. Адже 

речі для людини – це «улюблені речі», матері-

альне продовження її особистості, вони утво-

рюють неповторний світ індивіда, його уніка-

льний предметно-соціальний простір [25, c. 132-

144]. Тому цивільна рівність володільців речей 

виражає рівну гідність цих осіб та рівноцінність 

будь-якого суб’єкта мирного володіння.  

Оскільки в усіх всезагальних зобов’язаннях 

проглядаються потенційні відносини коопера-

ції чи конфлікту, такі зобов’язання виражають 

рівну антропосоціальну правоздатність їх 

суб’єктів. Окрім цього, в усіх всезагальних 

відносинах цивільна рівність зумовлює також 

і однаковий зміст зобов’язань, якими їх учас-

ники взаємно поєднані, тобто – рівноправ-

ність. Інший підхід до цих відносин був би 

можливий лише за умов відвертої дискриміна-

ції та суперечив би базовим сучасним уявлен-

ням про справедливість. Фактичне відхилення 

від засади рівноправності викликає справед-

ливе обурення й протест, оскільки внутрі-

шньою основою такої рівності є загальнолюд-
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ська природа, загальна гідність і свобода, спі-

льність умов людського існування (Г. Арендт). 

Соціально-рольові відносини. Договір. Як-

що природне публічне право – це царина пря-

молінійної необхідності, «надійності» і пе-

редбачуваності, то природне цивільне право – 

це царина індивідуальної свободи, ймовірності 

та ризику*. Насамперед це стосується зо-

бов’язань, зміст яких має переважно індивіду-

ально-вольове походження. 

Природною основою рівності сторін у дого-

ворі виступає власне координаційний характер 

їхнього індивідуального взаємозв’язку. Рів-

ність є невід’ємним атрибутом останнього. 

З огляду на це у договірних відносинах най-

більш адекватним є «негативне» розуміння рі-

вності як рівно-вільності, однакової не підпо-

рядкованісті. За такою інтерпретацією стоїть 

усе потенційне різноманіття договірних типів 

у координаційних відносинах. 

Цивільна рівність тут означає принципову 

рольову взаємозамінність учасників договір-

них відносин (В. Ф. Яковлєв, 1972): однако-

вість можливостей у зайнятті того чи іншого 

місця, тієї чи іншої соціально-рольової позиції 

(покупця, продавця, замовника, виконавця то-

що) у системі відносин учасників ринку. Ін-

шими словами, йдеться про рівність «соціа-

льно-економічних» правоздатностей учасників 

цивільних відносин. Засада рівності тут зумо-

влюється насамперед тим значенням, цінністю, 

яку учасники цивільних правовідносин нада-

ють один одному як особам, належним їм бла-

гам, а також їхнім взаємним діям. 

Джерелом договірного права є погоджена 

воля окремих осіб. При цьому свобода волеви-

явлення означає не повну, абсолютну індетер-

мінованість останнього, але лише визнання 

автономності волі особи щодо детермінуючого 

психічного чи фізичного впливу з боку інших 

осіб, і, відповідно, внутрішньо-вільне форму-

                                      
* Сама поява та дія того чи іншого індивідуального 

правового акту у приватному праві є лише ймовірною; 

імовірнісним є також його зміст. Характерно, що 

у низці сучасних теоретико-правових публікацій роб-

ляться цікаві спроби використання такої методологіч-

ної основи правознавчих досліджень як синергетика 

(вчення про самоорганізацію динамічних систем).. 

«З точки зору синергетики сфера приватного права 

постає перед нами як динамічний (детермінований) 

хаос, тобто як деяка надскладна впорядкованість, що 

існує неявно, потенційно й виявляється у величезному 

різноманітті впорядкованих структур [14, с. 12]. 

вання волевиявлення. (Фактично на свободу 

волевиявлення певною мірою завжди впливає 

майнова та інші різновиди нерівності учасни-

ків суспільно-правового життя). Відтак у до-

говорі цивільна рівність є нічим іншим, як 

формально-правовою проекцією природних 

властивостей міжлюдської взаємодії, право-

вим відображенням антропосоціальної сутно-

сті такої взаємодії – взаємоузгодженої сво-

боди її учасників. 

Цивільно-правовий договір являє собою ту 

правову форму, яка адекватно виражає як ма-

теріальну еквівалентність товарного обміну, 

так і рівну міру свободи його учасників. За-

вдяки своїй індивідуальності, партикулярному 

характеру цивільні відносини виступають як 

«приватні» відносини. Приватність таких від-

носин протистоїть тотальності відносин публі-

чно-правових. Тому природне приватне право 

конституюють індивідуальні домовленості. 

Цивільне ж законодавство, в принципі, покли-

кане виконувати, гадаємо, допоміжну, субси-

діарну роль у регулюванні цивільних відносин. 

Держава не визначає змісту цих відносин “від 

себе й примусово”, а лише “займає позицію 

органу, який охороняє те, що буде визначено 

іншими” [18, c. 39]. При цьому цивільне зако-

нодавство регулює: а) ті відносини, які зали-

шилися неврегульованими в договорі (диспо-

зитивні норми); б) особливо важливі, з точки 

зору забезпечення соціальної справедливості 

та інших публічних інтересів, договірні відно-

сини (імперативні норми). Наявність значної 

питомої ваги таких норм у низці інститутів 

договірного права свідчить не стільки про во-

люнтаристський характер діяльності законода-

вця, скільки про адекватне регулювання тих 

відносин, які з міркувань спільного блага чи за 

їхньою етико-соціальною сутністю потребу-

ють владного втручання (захист економічно-

слабкої сторони за договором, недопущення 

недобросовісної конкуренції тощо). 

Характерним проявом індивідуальної сво-

боди є випадкові умови договорів. Такі умови, 

на відміну від істотних та звичайних, повні-

стю залежать від вільного розсуду сторін до-

говору. «Сваволею» сторін визначається саме 

існування таких умов у договорі, а також їх 

зміст**. Випадкові умови договору є правовим 

                                      
** Зауважимо, що істотні умови договору також не 

позбавлені випадковості, оскільки такими визнаються 
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виразом індивідуальних особливостей кожної 

окремої договірної ситуації, індивідуальних 

потреб, інтересів, воль її учасників “Найголо-

вніший акт товарного обміну – договір – ре-

зультат випадковості, сваволі сторін, які всту-

пають в обмін. Як тільки договір намагаються 

нав’язати примусово, право гине” [25, c. 26]*. 

Непередбачуваність, випадковість, відкри-

тість є характерними рисами індивідуальної 

правотворчості, яка є постійним джерелом 

внутрішнього розвитку цивільного права. Ві-

дображаючи свободу індивідуальних людсь-

ких проявів, цей різновид соціальної творчості 

стає правовим виразом вільного розвитку між-

особистісної взаємодії в суспільстві та загалом 

людської особистості як такої. Завдяки цьому 

цивільне право являє собою відкриту, саморе-

гулятивну, а відтак і живу, систему, яка якнай-

краще пристосована для існування у змінюва-

них зовнішніх умовах. Індивідуальне цивільне 

право – це всезагальна правова форма людсь-

кого життя, форма, яка виражає всезагаль-

ність індивідуального. У цьому сенсі значення 

цивільного права важко переоцінити. 

У цьому контексті слід знову повернутись 

до проблеми об’єктивних меж застосування 

імперативного методу в юридичному цивіль-

ному праві. Цей метод (накази та заборони) 

виражає недовіру й підозру держави до свобі-

дної волі людини як джерела її соціальної по-

ведінки. Така недовіра є доречною, якщо йде-

ться про відносини соціального конфлікту, про 

захист недоторканної сфери інтересів, благ 

індивідів та спільнот від неправомірних пося-

гань, які є наслідком прояву не «доброї», 

а «злої» волі. Ця підозра також є цілком ви-

правданою у випадках, коли правові приписи 

адресовані представникам влади. Однак у сфе-

рі соціального співробітництва, де суспільні 

                                                             
будь-які умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі 

сторін має бути досягнуто згоди (ст. 638 ЦК). 
* Випадковість може бути притаманною не лише ок-

ремим умовам договору, але й обраному сторонами 

договірному типу в цілому. Йдеться про «нетипові» 

домовленості, зокрема непоіменовані та «змішані» 

договори, роль яких у сучасному цивільному праві 

України постійно зростає. Індивідуальність та випад-

ковість яскраво проявляється і в односторонніх актах - 

заповітах, оголошеннях конкурсу, обіцянках винаго-

роди тощо. Загалом у контексті цивільного права до-

речно вести мову не лише про свободу договору, але 

й про свободу правочину. 

 

зв’язки виникають з доброї волі їх учасників, 

подібна – соціально необґрунтована – наказо-

вість часто постає правовим виразом і засобом 

деперсоналізації, «опредмечування», людини, 

якій у такий спосіб відмовляється у здатності 

до правотворчості. Тому, на наш погляд, імпе-

ративний метод юридичного регулювання по-

винен застосовуватись до лише тих цивільних 

відносин, котрі стосуються спільного блага 

всього суспільства, а відтак мають приватно-

публічну природу. 

Позадоговірні соціально-рольові відно-

сини. До цієї групи входять змістовно різно-

манітні зобов’язання, спільним для яких є те, 

що їх зміст формується поза волею їх учасни-

ків (скажімо, заподіяння шкоди; аліментні зо-

бов’язання) або лише за волі одного з них 

(обіцянка винагороди, видача довіреності). 

Учасники цих відносин мають протилежні за 

змістом права та обов’язки (наприклад, стано-

вище автора твору та всіх інших осіб; потерпі-

лого та заподіювача шкоди; довірителя та 

представника). Тому в даному випадку, на ві-

дміну від всезагальних відносин, можна вести 

мову не про рівноправність, а лише про рів-

ність природних правоздатностей. Зокрема, в 

авторських відносинах остання виражає той 

буттєвий факт, що кожна людина потенційно є 

творцем, є здатною до творчості рівною мірою 

з іншими. Попри фактичну неоднаковість ная-

вних у окремих індивідів творчих здібностей, 

рівність правоздатностей відображає єдину 

загальну сутнісну характеристику людини – 

здатність до творчості. В інших же позадого-

вірних відносинах (обіцянка винагороди, ряту-

вання чужого життя чи майна, завдання шкоди 

тощо) природна рівність також відображає 

лише принципову однаковість можливостей 

(рівну ймовірність) стати учасником конкрет-

ного зобов’язання. Антропосоціальною ж ос-

новою цивільно-правової рівності виступають 

спільні антропні властивості та рівноцінність 

майнових і немайнових благ, належних учас-

никам цивільних відносин. 

Вельми специфічними є батьківські зо-

бов’язання, учасники яких наділені протилеж-

ними правами й обов’язками та принципово не 

можуть помінятись своїми соціально-право-

вими «ролями» (батько – дитина, батько ди-

тини – мати дитини). Як видається, в даному 

випадку цивільно-правова рівність виражає 

всезагальну людську гідність, рівною мірою 

притаманну кожному з батьків та дитині як 
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учасникам сімейних відносин. Саме гідність 

дитини є джерелом батьківських обов’язків з її 

утримання та виховання – обов’язків, спрямо-

ваних на забезпечення соціальної реалізації 

цієї гідності. Власне, саме цей факт і породжує 

батьківське аліментне зобов’язання, виник-

нення якого рівною мірою не залежить від волі 

тих членів сім’ї, між якими воно існує. 

 

Основні висновки. Гадаємо, що все викла-

дене дає підставу стверджувати наступне. 

В усіх розглянутих вище відносинах цивільна 

рівність виражає однакове значення індивідуа-

льних воль учасників зобов’язань при здійс-

ненні своїх природних прав (всезагальні та ро-

льові відносини) чи при їх виникненні (рольові  

відносини). В усіх випадках така рівність 

означає й однакову цінність належних особам 

невід’ємних благ чи майна, але насамперед – 

однакову значущість самих учасників цивіль-

них зобов’язань. У мікросоціальних цивільних 

відносинах їхні учасники визнають самі у собі 

та один в одному «людське всезагальне» – все-

загальнолюдську гідність та свободу. Ці фак-

тори якраз і слугують об’єк-тивною, природ-

ною передумовою для конституювання пози-

тивно-правової рівності, котра є нічим іншим, 

як формально-правовою проекцією сутнісних 

властивостей міжлюдської взаємодії. Цивільна 

рівність відображає універсальність цивіль-

ного права та принципову можливість застосо-

вування цивільно-правових норм до будь-

якого учасника цивільних відносин. Проявом 

цієї ж універсальності є загальне поняття 

«особа», яким позначаються суб’єкти позитив-

ного цивільного права. Відтак, цивільна рів-

ність виражає тотожність фундаментальних 

антропних властивостей суб’єктів цивільного 

права. Тому загальним значенням цивільної 

рівності є рівність природних правоздатнос-

тей учасників цивільних відносин. 

Зауважимо, що загальна теорія природної 

цивільної правоздатності ще чекає на свою 

розробку. Проте, як видається, деякі її вихідні 

положення можуть бути попередньо сформу-

льовані вже сьогодні. По-перше, методологіч-

ною основою для такої розробки має бути уяв-

лення про особу як родового суб’єкта, “особу 

взагалі”, що є необхідною передумовою ви-

знання за кожним учасником цивільних відно-

син певних правових характеристик, тотожних 

із такими ж характеристиками інших осіб. 

По-друге, властивості природної правозда-

тності людських спільнот є похідними від пра-

воздатності їхніх учасників, хоча й утворюють 

нову якість. Тому важливою складовою побу-

дови концепції природної правоздатності люд-

ських спільнот виступатиме «образ людини» 

як учасника правовідносин. 

По-третє, зміст поняття людини як суб’єкта 

природного права повинен диференціюватись. 

Першим значенням цього поняття є правовий 

діяч як особа, здатна до самостійних свідомих 

і вольових актів; другим його значенням є пе-

рсоніфікована правова цінність [1, с. 83-96]. 

З огляду на останнє положення, необхідною 

причиною визнання рівності природних право-

здатностей усіх людей є, по-перше, той факт, 

що будь-яка окрема людина (навіть дитина чи 

психічно хвора) є унікальним проявом життя, 

потенційною духовною безкінечністю, істо-

тою, чия специфічно людська сутність розкри-

вається лише в процесі її всебічного розвитку. 

Адже саме у такий спосіб формуються (чи від-

новлюються) властивості людини як правового 

діяча. Внаслідок цього універсальна природна 

правоздатність постає уособленням тієї цінно-

сті (блага), котрою є кожна людина як така. 

Тому й поняття всезагальної природної право-

здатності повинно виводитись насамперед із 

аксіотичних засад, із тієї всезагальної унікаль-

ності, яку являє собою кожна людина. Відтак, 

поняття природної правоздатності людини мо-

гло би бути визначено як така невід’ємна вла-

стивість людини, що полягає в її загальній 

здатності бути суб’єктом соціальних прав та 

обов’язків і ґрунтується на рівній самоцінно-

сті кожної людини як унікального прояву 

життя, як істоти, здатної до розвитку 

й потребуючої його задля розкриття своєї 

специфічної людської сутності (природи).  

В сучасній природно-правовій думці така 

самоцінність відображається поняттям всеза-

гальної людської гідності*. Ідея такої гідності 

є аксіоматичним підґрунтям декількох приро-

                                      
* Принцип людської гідності визнавався “єдиним не-

заперечним змістовним критерієм природно-правової 

аксіології” ще у юриспруденції радянського періоду. 

Див., напр.: Четвернин В. А. Современные концепции 

естественного права. – М., – 1988. – С. 119. Аналіз 

концепцій людської гідності, пропонованих вітчизня-

ним й зарубіжними правознавцями, філософами, політо-

логами та теологами, виходить поза рамки цієї статті. 
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дно-правових концепцій і як така принципово 

не може бути верифікована в рамках жодної 

з них [2; 4; 15; 27; 30; 31]. Така верифікація 

потребує створення метатеорії природного 

права. Обґрунтування всезагальної людської 

гідності є насамперед світоглядно-аксіологіч-

ною проблемою і, на наш погляд, є одним із 

тих пунктів, де й має відбуватись «злиття ра-

ціональних та ірраціональних знань про світ» 

(Г. Мальцев). 

На завершення зауважимо, що ті філософ-

сько-методологічні підходи, які знайшли своє 

відображення у ст. 1 ЦК, дають підстави спо-

діватись на те, що український законодавець 

зрештою «впізнав» ту природну суть цивіль-

них відносин, про яку вели мову розробники 

Кодексу, і надалі встановлюватиме адекватне 

цій суті законодавче регулювання. А це, 

в свою чергу може сприяти й поступовому від-

новленню у нашому суспільстві вже забутого 

нині розуміння юриспруденції як мистецтва 

добра і справедливості. 
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С. П. Рабинович 

 

ПРИРОДНО-ПРАВОВОЕ  РАВЕНСТВО  КАК  ОСНОВА  ГРАЖДАНСКИХ   

ОТНОШЕНИЙ:  ПОПЫТКА  АНТРОПОСОЦИАЛЬНОГО  АНАЛИЗА 

 

Естественные цивильные отношения – это такие общественные отношения, в которых проис-

ходит уравнивание взаимных интересов отдельных лиц – людей и их сообществ. Участники этих 

отношений узнают сами в себе и друг в друге «всеобщее человеческое» - достоинство и свободу. 

В силу этого неотъемлемым, конститутивным свойством цивильных отношений выступает 

именно равенство. Гражданское равенство выражает тождественность фундаментальных антро-

посоциальных свойств участников гражданских отношений – их естественных правоспособно-

стей. Понятие естественной правоспособности человека может быть определено как его неотъ-

емлемое свойство, которое состоит в общей способности быть субъектом социальных прав и 

обязанностей и основывается на равной самоценности каждого человека как существа, способ-

ного к развитию и требующего такого развития для раскрытия своей специфической человече-

ской сущности (природы). 

 

S. P. Rabinovych 

 

NATURAL  AND  LEGAL  EQUALITY  AS  THE  BASIS  OF  CIVIL  RELATIONS:  

THE  ANTHROPOSOCIAL  ANALYSIS  APPROACH 

 

Natural civil relations are those social relations, in which the interests of individuals and their 

groups are made mutually equal. Participants of these relations recognize in themselves and in each 

other the “universally human” aspects, which are freedom and human dignity. Therefore an integral 

constitutive feature of civil relations is equity. Civil equity expresses an identity of the fundamental 

anthropo-social features of civil participants. The named features are their natural legal abilities. The 

concept of natural human legal capacity (ability) might be defined as an integral human feature, which 

derives from a human general ability to be an owner of social rights and duties. This feature is based 

on selfvalue of each person as an unique form of life and a being, which is liable to development and 

needs it for revealing of its specific human essence (nature). 
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ПРОБЛЕМИ  ЗАСТОСУВАННЯ  ТЕОРІЇ  ЦІННОСТЕЙ  

У  ПРАВОВИХ  ДОСЛІДЖЕННЯХ 
 

Цінність – термін, який достатньо широко 

застосовується як у науковій літературі з різних 

галузей знань, так і у художніх, публіцистичних 

творах та повсякденному спілкуванні для ви-

значення значення і ваги для людини певних 

явищ дійсності. По суті усе розмаїття предметів 

людської діяльності, відносин у суспільстві та 

залучених у їх коло природних явищ може ви-

ступати у якості цінностей, як об’єктів цінніс-

ного відношення, тобто оцінюватись з погляду 

добра і зла, істини або неістини, краси або по-

творності, можливого або неприпустимого, ко-

рисного або шкідливого, справедливого або не-

справедливого та ін. 

 Виникнення цінностей пов’язане з тим, що 

нас цікавить не просто об’єкт сам по собі, 

а його значення для людини, для задоволення її 

потреб. У зв’язку з цим людина оцінює факти 

свого життя за їх значимістю, реалізує ціннісне 

ставлення до світу, яке є специфічною рисою 

саме людської істоти. Цінністю для людини 

є все, що має для неї певне значення, особистіс-

ний або суспільний зміст. З цінністю ми маємо 

справу там, де мова йде про рідне, святе, до-

роге, досконале, коли ми хвалимо та засуджу-

ємо, захоплюємось та обурюємось, визнаємо 

і заперечуємо. 

Як у буденному житті, так і в наукових пра-

цях досить часто зустрічаються числені поняття 

так чи інакше пов’язані із вживанням терміна 

“цінність”. Це, зокрема, матеріальні, економічні 

цінності. Оскільки вони стосуються різних сфер 

життя людини, які не пов’язані з її духовною 

діяльністю, вони не набувають аксіологічного 

забарвлення. Тобто це цінності у прямому, еко-

номічному значенні цього слова, які відобра-

жають матеріальне наповнення того або іншого 

предмета або явища. 

Проблеми цінностей досліджуються теорією 

цінностей, або аксіологією (від грецького ахіа – 

цінність та logos – слово, вчення), яка є одним 

із найбільш молодих розділів філософії. Певної 

самостійності та визначеності аксіологія набула 

наприкінці ХІХ на початку ХХ століття. Це фі-

лософське вчення про природу цінностей, їх 

місце у реальності та про структуру ціннісного 

світу, тобто про зв’язки різних цінностей між 

собою, з соціальними та культурними факто-

рами і структурою особистості. 

Аксіологія як самостійна сфера філософсь-

ких досліджень виникла тоді, коли поняття бут-

тя розділилось на два складові елементи: реа-

льність і цінність як об’єкт різноманітних люд-

ських бажань та прагнень. Головне завдання ак-

сіології полягає у тому, щоб показати як мож-

ливе існування цінності у загальній структурі 

буття та як вона співвідноситься з фактами реа-

льності. 

Називаючи певне явище цінністю, ми вихо-

димо з його значення для суспільства та лю-

дини. Поняття цінності – це певний підхід до 

явищ та дійсності. Теорія цінностей являє со-

бою теоретичне обгрунтування загального по-

няття цінностей та пов’язаної з ним групи по-

нять, а також обгрунтування тих проблем, які 

виникають у зв’язку з ціннісним відношенням 

людей до явищ дійсності.Отже, аксіологічний 

підхід не обмежується визначенням певних 

предметів або явищ як цінностей.  

За радянських часів єдина з існуючих тоді 

в Україні марксистська філософія відкидала 

саме поняття цінності як “буржуазне” та вва-

жала аксіологію ідеалістичним вченням (як 

і філософську антропологію та інші вчення що 

виходили за межі теорії пізнання, до якої зво-

дився діалектичний матеріалізм та історичний 

матеріалізм) [4, с. 7]. У зв’язку з цим аксіологі-

чній проблематиці не було відведено достатньої 

уваги, хоча й у ті часи було видано кілька ваго-

мих праць (авторами яких є, зокрема Тугари-

нов, Неновськи та ін.). 

Однією з найважливіших сфер застосування 

теорії цінностей є право. Предметна сфера та 

основна тематика юридичної аксіології – це 

проблеми розуміння та тлумачення права як 

цінності та відповідні ціннісні судження про 

правове значення фактично даного закону (по-

зитивного права) та держави. Юридична аксіо-

логія, як і філософія права та юридична наука 

в цілому, включає в предмет свого дослідження 
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поряд з правом також і державу у якості саме пра-

вового явища – як правової форми організації пу-

блічної влади вільних членів даного суспільства.  

Розвиток аксіології як одного з напрямків 

філософської думки дав можливість досліджу-

вати цінність права як найважливішого регуля-

тора суспільних відносин. Право у суспільстві 

в умовах цивілізації, його сила з аксіологічного по-

гляду – це не лише необхідність, не просто засіб 

соціального регулювання, але й таке утворення, яке 

саме виступає як цінність, соціальне благо. 

Вихідними для розуміння права у цьому ас-

пекті є його особливості як специфічного утво-

рення. Воно має ряд важливих соціально зна-

чимих властивостей – загальнообов’язкову но-

рмативність, формальну визначеність за зміс-

том, державну гарантованість, що розкривають 

його як істотну соціальну силу суспільства, но-

сія значної соціальної енергії. 

Право завжди спрямоване на досягнення пе-

вних цілей. Їх досягнення стає можливим тому, 

що вони є цінностями, заради досягнення яких 

та володіння ними люди готові прикладати ве-

личезні духовні та практичні зусилля. Благо та 

справедливість, свобода і рвність, соціальний 

порядок та права громадянина представляють 

собою цінності, якими дорожить культурна сві-

домість та весь цивілізований світ. 

Погляд на право крізь призму ціннісного 

підходу, увага до проблеми ціннісного напов-

нення права призводить до появи самостійного 

комплексу питань, який може бути визначений 

як сфера аксіології права. 

 Однак застосування теорії цінностей у пра-

вознавстві пов’язане з необхідністю розв’язання 

цілого ряду теоретичних проблем. 

“Одним з найбільш спірних питань аксіології 

є питання про співвідношення пізнання і оцінки, їх 

спільних рис та відмінностей у пізнавальному та 

ціннісному (і оціночному) відношенні” [8, с. 30]. 

Єдність або відмінність ціннісного і наукового під-

ходів обґрунтовувалась різноманітними філософсь-

кими та філософсько-правовими напрямками.  

У нашому підході до предметів, а також 

явищ природи і суспільного життя необхідно 

розрізняти дві нерозривно пов’язані сторони – 

теоретичну та ціннісну (духовну і практичну). 

Теоретична сторона полягає у вивченні явища 

як воно існує саме по собі, з’ясуванні питання 

що воно собою представляє, як його пояснити, 

які його причини та підстави. Її покликана до-

сліджувати наука, метою якої є з’ясування іс-

тини. “Говорити про істинність теоретичних 

знань має сенс лише остільки, оскільки ця тео-

рія наукова (або сформована у суворій відпові-

дності з науковими вимогами до знання). Наука 

відноситься до сфери позаіндивідуального, по-

засуб’єктного, колективного духовного буття 

людей” [7, с. 34]. 

Науковий підхід є підходом суто об’єктив-

ним, онтологічним у тому розумінні, що об’єкт 

вивчається поза його відношенням до суб’єкта, 

який його пізнає. Наука підходить до об’єкта 

онтологічно як до явища, яке існує об’єктивно 

і має незалежні від волі людини закони свого 

розвитку. Іншими словами, наука дає пояснення 

своєму предмету як об’єкту, що знаходиться 

поза суб’єктом пізнання та протистоїть йому, 

а також як певному факту, сущому, тому, що 

є. Вона орієнтується на корисність і на практи-

чне застосування.  

Отже, для наукового підходу характерним 

є онтологічний підхід до явищ. Він полягає 

у тому, що явища, їх властивості та закони, які 

їх пов’язують вивчаються так, ніби вони існу-

ють самі по собі, незалежно від нас, від нашої 

свдіомості, відволікаючись від законів самого 

процесу пізнання (від гносеології). Ці останні 

закони досліджує філософія, яка, отже, поряд із 

загальним для всіх наук онтологічним підходом 

застосовує ще й гносеологічний та аксіологіч-

ний (ціннісний). 

Щодо ціннісного підходу, то він не може аб-

страгуватись від людини, адже він виходить з її 

потреб та інтересів, які лежать в основі його 

оцінок. Аксіологічний підхід уособлює став-

лення людини до об’єктивного предмету оці-

нки, до певного явища, показуючи як треба по-

ставитися до цього явища, як його використати, 

якщо воно корисне, та уникнути – якщо шкід-

ливе. Метою аксіології є позиція, певне світо-

глядне осягнення предмета. Питання про істин-

ність оцінок не є принциповим для визначення 

їх значущості, для якої наукові знання викону-

ють лише допоміжне, демонстраційне завдання, 

не впливаючи на ціннісні установки особи.  

Так, правова аксіологія досліджує певні іде-

альні сутності (цінності), які є першоосновою 

права та його метою. Виникнення ціннісного 

підходу пов’язане з появою позапізнавального 

відношення суб’єкта до об’єкта, що й мало 

у кінцевому рахунку призветсти до усвідом-

лення цього відношення як ціннісного.  Аксіоло-

гічна позиція зводиться до визначення цінніс-

ності або антиціннісності, на відміну від науко-

вих тверджень, які оцінюються у діапазоні зна-
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чень “істинність – помилковість”. Аксіологія 

відноситься до сфери індивідуального духов-

ного буття, вона завжди є продуктом особистих 

уявлень, ідей та переконань. У зв’язку з цим 

вона не є наукою і ніколи не будується у суво-

рій відповідності з вимогами науковості. Однак 

вона є методологічною основою для багатьох 

наук, які вивчають суспільні та духовні явища. 

Тому не можна погодитись з думкою окре-

мих дослідників, які визначають аксіологію як 

науку (зокрема російський аксіолог М. С. Ка-

ган). Безумовно, активізація аксіологічних до-

сліджень у кінці 19 та у 20 століттях призвела 

до оформлення аксіології у самостійну сферу 

пізнання з рядом ознак науковості. Так, за сло-

вами С. Максимова, одним з необхідних елеме-

нтів будь-якої науки є її основоположення, тоб-

то деякі аксіоматичні положення, які не об-

грунтовуються, а беруться як такі. Вихідним 

пунктом класичної фізики, наприклад, є при-

пущення про дію принципу причинності, еко-

номічної науки – припущення, що всі люди ді-

ють у відповідності зі своєю вигодою [6, с. 13].  

Вихідним пунктом аксіології є поняття ціннос-

тей, які існують об”єктивно та є мірою для всіх 

предметів або явищ, які піддаються оцінці. 

Однак, визнавати цінності як предмет, а оці-

нки як метод науки аксіології було б передчас-

ним. По-перше, поняття цінності все ще не має 

стійкої традиції свого вжитку та чітко фіксова-

ного змісту. Крім того, цінності не є статич-

ними утвореннями. Вони знаходяться у постій-

ному русі та динамічно змінюються в залежно-

сті від історичних, соціальних, політичних та 

інших факторів, тому розглядати їх у метафізи-

чному вимірі неможливо. 

Оцінки теж не можна визнати суто аксіоло-

гічним поняттям, оскільки вони застосовуються 

різними науками для зівставлення досліджува-

ного явища з тим, яке вже визначене пізнаваль-

ними методами.  

Будь-яка наука, визначаючи свій предмет до-

слідження, прагне зосередитись на цьому пред-

меті, залишаючи в стороні питання про його 

місце у загальній картині світу та про його від-

ношення до сутності людини, тобто його люд-

ський зміст. Цим самим наука у порівнянні 

з аксіологією має дещо обмежений характер, 

у той час як аксіологією застосовується філо-

софський спосіб осмислення ціннісних явищ, 

коли на першому місці стоїть з’ясування гли-

бинної сутності, першооснов існуючих ціннос-

тей та процесу оцінки, який не обмежується 

простим зіставленням оцінюваного об’єкта 

з цінностями, а є одним з фундаментальних ме-

тодів філософського осмислення дійсності та 

майбутнього. 

Науковий підхід пов’язаний з практичним, 

раціональним пізнанням світу. Ціннісний підхід 

пов’язаний з духовною сферою діяльності лю-

дини. Усвідомлення самостійності цих двох на-

прямків можна простежити у Канта, для якого 

науковий підхід є сферою “практичного ро-

зуму”, а ціннісний – більш близький до “чис-

того розуму”. 

Отже, істина та цінність – різнородні за їх 

природою феномени культури, що належать до 

різних її сфер – пізнавальної та ціннісно-осмис-

люючої по відношенню до буття. 

Відмінності між науковим та ціннісним під-

ходами були предметом дослідження багатьох 

вчених. Так, на думку японського мислителя та 

педагога Тс. Макигуши “…на відміну від по-

няття “істина”, яке є вираженням реальності 

такою, яка вона є, поняття “цінність” означає 

відношення між людиною та об’єктом” [4, с. 

50]. Цінності, властиві певним об’єктам або 

явищам не існують самі по собі. Вони виника-

ють лише внаслідок взаємодії об’єкта та суб’єк-

та оцінки. 

Необхідною передумовою для успішного 

здійснення пізнання об’єктивної дійсності є ма-

ксимально можливе усунення усіх суб’єктивних 

факторів з цього процесу. Суб’єктивні погляди 

на будь-які елементи процесу пізнання неми-

нуче призводять до оцінок, які проходячи крізь 

призму людської особистості заважають дати 

об’єктивну картину того або іншого явища. Ін-

шими словами аксіологічний підхід пов’язаний 

з суб’єктивним, а науковий з об’єктивним відо-

браженням світу. Хоча ціннісне відображення 

має не менше значення, ніж наукове, однак, воно не 

може його замінити, оскільки відображає об’єкт 

з точки зору значення його для людини.  

 Науковий підхід потребує такого процесу 

дослідження предмета, який буде позбавлений 

конкретного ставлення до нього. Саме тоді ми 

зможемо пізнати предмет таким, яким він є сам 

по собі, а не таким яким він є для людини. Так, 

закон юридичною наукою досліджується таким, 

яким він є: з’ясовуються його елементи, об’єк-

ти, на які його спрямовано, коло суб’єктів, які 

його мають виконувати і т. д.  

Підходячи до цього ж закону з аксіологічного 

погляду нас цікавить причина його створення, 

справедливість, гуманність, істинна сутність. 
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Англійський філософ В. Урбан зазначав, що 

“в сучасній філософії центр тяжіння перемісти-

вся з проблеми пізнання на проблему цінностей, 

і сама проблема пізнання стала розчинятись, іноді 

частково, а іноді повністю у проблемі цінностей… 

відношення цінності до реальності є ключовою 

проблемою нашого часу ” [4, с. 16]. 

Слід зазначити, що сама істина може бути 

предметом оцінювання, у той час як цінність за 

своєю природою істиною бути не може. 

Крім того, розробка так званою “соціологією 

знання” (М. Вебер та його школа) показала, що 

функціонування та розвиток науки багато в чо-

му залежить від ціннісного опосередкування 

пізнавальної діяльності”. 

Так, відкриття людством процесу розщеп-

лення атомів безумовно призвело до відкриття 

істинного знання. Однак, використання цих знань 

спричинило виникнення однієї з найбільших за-

гроз для освної цінності – людського життя. 

За різних умов ціннісного значення може на-

бувати не лише істина, але й неістина. Так, 

важко переоцінити те значення, якого може на-

бувати в умовах воєнного часу обман, дезінфо-

рмація противника, тобто свідоме спотворення 

істини [4, с. 70]. 

У зв’язку з цим не можна погодитись з дум-

кою окремих аксіологів про аксіологічну нейт-

ральність істини, адже оцінці підлягають усі 

явища, процеси та об’єкти, що мають значення 

для людини, а істинне, наукове знання є, безу-

мовно, надзвичайно значимим для людської 

спільности та кожного її окремо взятого пред-

ставника. Істина відображає об’єктивну дійс-

ність такою, яка вона є. Аксіологія ж має на ме-

ті з’ясувати, якою ця дійсність має бути. Якщо 

буде виявлена тотожність між реальним та ба-

жаним, то виникає підстава для позитивної оці-

нки дійсності. 

Мова може йти лише про те, що встанов-

лення, пошук істини мають здійснюватись ви-

нятково науковими методами очищеними від 

будь-яких суб’єктивних оцінок. Оцінці може 

підлягати лише встановлене істинне знання. 

Отже, головним здобутком аксіології, який 

можна виділити у сучасному її стані розвитку, – 

це здатність обгрунтувати відмінності, які існують 

між поняттями “цінність” та близькими до нього 

“мету”, “користь”, “задоволення” та ін. 

Виходячи з викладеного можна зробити ви-

сновок, що дослідження правових явищ відбу-

вається у тісному поєднанні наукового та цінні-

сного підходу. Однак, таке поєднання не можна 

абсолютизувати, адже методи, які нам нада-

ються теорією права та спеціальними юридич-

ними науками не завжди можуть дати повну та 

адекватну картину дійсності. Так, будучи неза-

мінними при дослідженні нормативно-правових 

актів, галузей та інститутів права, вони, напри-

клад, малоефективні у разі вивчення питання 

щодо доцільності призначення смертної кари за 

вбивство. Тут на першому плані постають такі 

ціннісні категорії, як людина, справедливість, 

свобода, а не “істинність” або “неістинність”. 

Сфера впливу юридичних наук закінчується 

там, де у правозастосовчого органу виникає 

право обирати між життям і смертю винного. 

Цей вибір можна зробити, лише керуючись 

найвищими цінностями, такими, як життя лю-

дини та справедливість. У такій же ситуації 

опиняється і правотворчий орган при вирішенні 

питання про скасування або залишення в силі 

норми, що визначає таке покарання. 

Тому увесь арсенал аксіологічних засобів 

може бути безсилим там, де вибір робиться не 

між цінністю та нецінністю, а між двома анти-

цінностями. Це стосується, насамперед, вибор-

чого законодавства. Роблячи вибір між пропор-

ційною та мажоритарною виборчими систе-

мами, законодавець усвідомлює, що дотрима-

тись справедливості, як визначальної цінності, 

у даному випадку не вдастся у будь-якому разі, 

адже значна, якщо не більша, частина виборців 

за будь-яких обставин не буде мати свого пред-

ставника у виборному органі. Тому при ви-

вченні відповідних виборчих систем ми керує-

мось не ціннісними критеріями, а методологіч-

ними та понятійними інструментами юридич-

них наук. 

Говорячи про цінність права, необхідно усвідом-

лювати наявність двох ціннісно-правових аспектів – 

інструментальної та власної цінності права.  

“Як регулятор суспільних відносин право 

перш за все має інструментальну цінність, тоб-

то цінність “інструмента”, “засобу” вирішення 

завдань, що відносяться до різних сторін життя 

суспільства – економічної, політичної, культур-

ної” [1, с. 4-5].  

 У процесі історичного розвитку позитивне 

право склалось у взаємодії з державою як нор-

мативне утворення, що має набір достатньо 

ефективних регулятивних засобів. А це означає, 

що стало можливим застосування права з його 

властивостями як знарядядля вирішення різно-

манітних завдань, що стоять перед усіма 
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суб’єктами правовідносин – державою, громад-

ськими об”єднаннями, церквою, громадянами. 

Інструментальна цінність права виявляється 

у здатності надавати діям людей організовано-

сті, стійкості, погодженості, безпечності. “Пра-

во тим самим вносить елементи упорядкування 

та порядку у суспільні відносини, робить їх ци-

вілізованими. Державно організоване сус-

пільство не може без права налагодити вироб-

ництво матеріальних благ, організувати їх 

більш або менш справедливий розподіл. Право 

закріплює та розвиває ті форми власності, які 

іманентно властиві природі даного ладу. Воно 

виступає потужним засобом державного управ-

ління” [1, с. 138]. 

Власну цінність права можна визначити як 

вираження та уособлення свободи та активності 

людей на основі упорядкованих відносин і у 

відповідності з справедливістю, необхідністю 

узгодження волі та інтересів різних верств на-

селення, соціальних груп та окремих індивідів. 

Іншими словами, право в ідеалі – це цінність, 

якої не має будь-яке інше соціально-політичне 

явище. Це цінність упорядкованої свободи лю-

дини, справедливості, консенсусу. У цій якості 

право може надавати людям та їх колективам 

простір для свободи у вигляді суб’єктивних 

прав і водночас воно спрямоване на те, щоб ви-

ключити свавілля, протистояти йому, узгоджу-

вати поведінку з мораллю та справедливістю. 

Саме як явище, що заперечує свавілля та 

беззаконня і водночас забезпечує простір для 

упорядкованої соціальної свободи та активно-

сті, право саме по собі відіграє велику роль 

у суспільному житті, виступаючи як фактор су-

спільного прогресу. І саме у цьому значенні 

право і є великою самостійною цінністю. 

Право в суспільстві в умовах цивілізації, йо-

го сила з аксіологічного погляду – це не лише 

необхідність, не просто засіб соціального регу-

лювання, але й таке утворення, що саме висту-

пає як цінність, суспільне благо. 

 У сучасному демократичному суспільстві 

власна цінність права набуває домінуючого 

значення. Ця власна цінність дає про себе знати 

і у суто регулятивному плані. Позитивне право 

має здатність відтворювати дану соціальну сис-

тему та вносити у неї нормативні засади, справ-

ляти на життя суспільства вагомий вплив. 

Право як суспільне явище покликане регулю-

вати відносини між людьми, має характер цінно-

сті, оскільки відбиває, вбирає у себе й закріплює 

цінності. За допомогою права моральні, культу-

рні, соціальні та інші цінності набувають значення 

правових цінностей. Право надає їм практичної 

сили, забезпечує умови для їх здійснення та роз-

витку, стає засобом їх досягнення. Отже, воно та-

кож входить до кола цінностей. 

Разом із тим право має свою власну, безпо-

середньо пов’язану з його природою, структу-

рою і призначенням цінність. Ідеться про мож-

ливість права забезпечувати порядок, устале-

ність, організованість у суспільстві. Воно за 

своєю сутністю несумісне зі свавіллям, анар-

хією, відсутністю порядку. Однак цей аспект 

цінності права виявляється не автоматично, а за 

певних передумов. Так, зокрема, його властиво-

сті можуть виявитись лише за наявності чітких, 

загальновизнаних, доступних і зрозумілих для 

всіх форм, у яких право втілюється. Крім того, 

право мало виявляє свою цінність за недемок-

ратичних режимів, які часто порушують прин-

цип законності, використовуючи правові норми 

у своїх інтересах. У громадянському ж суспіль-

стві закони є однаково обов’язковими як для 

населення, так і для влади. 

Реальну цінність права можна з’ясувати ли-

ше у його взаємозв’язку з державою та особис-

тістю. Визначається вона тим, чи забезпечує право 

і якою мірою гармонійний розвиток особистості, 

розширення її свободи. Пов’язувати цінність пра-

ва з державою можна лише тією мірою, у якій 

вищою цінністю для держави є людина. 

 Цінність праву надає ряду специфічих при-

таманних лише йому “цінних” властивостей – 

загальнообов’язкову нормативність, високу 

(формальну) визначеність за змістом, держав-

ну гарантованість. Саме ці властивості розк-

ривають значення права як вагомї суспільної 

сили, наділеної як інструментальною, так і 

власною цінністю. 

У дослідженні правових явищ аксіологічний 

підхід передбачає пошук відповідей на питання 

про те, яке місце людина відводить праву у іє-

рархії значимих цінностей, який ціннісний 

зміст норм права, які з цінностей мають за-

ймати у системі права приорітетне становище. 

Входячи так чи інакше до загальної ієрархії 

усіх цінностей суспільства, правові цінності 

можуть у ряді випадків вступати у конфлікт 

з іншими цінностями та отримувати при цьому 

перевагу. Наприклад, у ім’я законності, право-

порядку як відносно самостійних правових цін-

ностей, допускається позбавлення осіб, які вчи-

нили злочини, такої безумовної цінності, як 

особиста свобода. 
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У межах усієї ціннісної системи існують су-

перечності, які відображають ті протиріччя, що 

існують у суспільстві. На цій основі можливі 

гострі конфлікти між цінностями, що охороня-

ються та не охороняються правом. Класичним 

прикладом є суперечності, що виражаються пи-

таннями: чи потрібно підкорятись несправедли-

вому закону; чи можливе (і за який злочин) по-

збавлення людини життя? У цьому разі виникає 

конфлікт між справедливістю та законністю як 

цінностями, у які може вкладатись різний зміст 

різними групами осіб та окремими державними 

інститутами. 

На жаль, цінності, що є такими в очах біль-

шості громадян, часто не отримують послідов-

ного та беззаперечного законодавчого закріп-

лення. Зазначені суперечності пов’язані з недо-

ліками законодавчого процесу, а також можуть 

бути викликані прорахунками у реалізації права, 

коли правові норми застосовуються не у відповід-

ності із закріпленими законом цінностями. 

Вихід з цього конфлікту може бути лише 

один – в усвідомленні законності як найвищої 

цінності громадянського суспільства, в утвер-

дженні принципів справедливості лише закон-

ним шляхом через запровадження справедливих 

законів як нової цінності. Ціннісний підхід 

у дослідженні та застосуванні права дає змогу 

зрозуміти, що розвиток суспільства в економіч-

ній, політичній, соціальній та інших сферах 

можливий лише правовим шляхом.  

Чим повніші наші уявлення про ціннісні вла-

стивості права, умови їх прояву та тенденції 

розвитку, тим ефективніше можна використо-

вувати правове регулювання для розв’язання 

суспільних проблем. Тобто цінність права не-

віддільна від його ефективності, забезпечення 

якої є завданням держави. 

Крім того, ціннісне дослідження права до-

зволяє встановити його справжнє значення для 

особи, визначити його місце та роль серед ін-

ших засобів задоволення життєвих потреб та 

інтересів людей. Такий аналіз має стати необ-

хідною передумовою вдосконалення чинного 

законодавства у напрямку підвищення його су-

спільної корисності. Сама природа правового 

регулювання людської поведінки потребує цін-

нісного підходу як до створення правових норм, 

так і до їх дослідження та реалізації. Цей підхід 

дає зрозуміти, що розвиток суспільства в еко-

номічній, політичній, соціальній та інших сфе-

рах можливий лише правовим шляхом. Будь-які 

суспільні процеси мають грунтуватись на пра-

вових засадах. 

Ефективне застосування аксіологічного спо-

собу осмислення права неможливе без чіткого 

усвідомлення його відмінності від теоретико-

пізнавального (гносеологічного) та соціологіч-

ного підходів до вивчення правових явищ, які 

у значній мірі таж застосовують оцінки та інші 

інструменти акіології. 

Для гносеологічного підходу у вивченні пра-

вової дійсності характерним є з’ясування того, 

що та як відображається в праві (у правосвідо-

мості, правовій ідеології, законодавстві) та за 

допомогою яких засобів. Наскільки законодав-

ство, юридична практика адекватні правовідно-

синам, що склались у суспільстві, що може 

служити критерієм цієї адекватності? Відповіді 

на ці та інші запитання передбачають концент-

рацію уваги дослідника на мові права, враху-

ванні його специфіки, знакових та семантичних 

особливостей. Такий підхід, що спирається на 

методи ряду спеціальних гуманітарних наук 

(мовознавства, герменевтики, логіки та ін.). 

Для соціологічного підходу характерний ро-

згляд права з погляду його обумовленості яви-

щами та процесами матеріального, соціального 

порядку. У такому разі дослідник ставить перед 

собою завдання розкрити первинні фактори 

об’єктивної соціальної дійсності, які служать 

причинами виникнення, існування та при-

пинення дії тих або інших елементів правової 

системи суспільства. За допомогою принципів 

соціального детермінізму та історизму розкри-

ваються причини правових процесів, механізми 

їх виникнення та закони їх розвитку. Правові 

явища розглядаються як сукупність певних іде-

альних утворень (понять, термінів, норматив-

них актів та ін.) у тісному зв’язку з їх носіями, 

суб’єктами правової дійсності (окремими осо-

бистостями, соціальними групами…). 

Одним з головних недоліків соціологічного 

підходу є посилена увага лише до проблем со-

ціальної природи та функцій права, без роз-

криття його змісту. 

Щодо аксіологічного підходу, то він, перш 

за все, передбачає дослідження права як кінце-

вої мети та рушійної сили поведінки людини. 

Закономірності соціальної дійсності, що стали 

причиною виникнення права, а також предмет 

правового регулювання тієї та іншої норми 

з’ясовуються аксіологією лише у тій мірі, яка 

необхідна для обгрунтування духовної цінності 

права як мотиву тих або інших вчинків людини 
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та обгрунтувати це явище зпозиції принципів 

і мети людського існування. Аксіологічний ана-

ліз покликаний дати визначення права по суті 

його змісту, який безпосередньо впливає на фу-

нкціональні та інструментальні властивості ок-

ремих правових форм.  

Аксіологія з’ясовує, як мотиви поведінки 

людини визначаються правом і що спонукає 

людину діяти у межах права. Тобто право роз-

глядається у своєму ідеальному та об’єктив-

ному вимірі як елемент свідомої діяльності лю-

дини та суспільства. Присутність цього елеме-

нту є результатом ряду оцінок, які призводять 

до визнання цінності права та визначають за-

стосування людиною правових засобів для дося-

гнення певних цілей. Аксіологічний підхід перед-

бачає також виявлення невідповідності між наяв-

ними життєвими ситуаціями та правом, тобто оці-

нку дійсності з точки зору права. 

Право (ідея права, принцип права) виступає 

у цьому розумінні як спосіб інтеграції різних 

дій людини і суспільства у певну послідовність 

або систему.  

Юридична аксіологія є підгрунтям для роз-

витку юридичної деонтології, яка із загальної 

ідеї права намагається вивести та обгрунтувати 

певні взірцеві норми, яким має відповідати пра-

вомірна поведінка. Частина цих норм конкрети-

зується та стає частиною законодавства, інша 

частина носить неформальний характер зали-

шаючись у загальному вигляді, не втрачаючи 

при цьому свого авторитету та впливу на всіх 

суб’єктів правовідносин.  

Цілком очевидно, що зміст подібних норм не 

можна повністю розкрити, не звертаючись до 

ціннісних характеристик права, перш за все 

принципів свободи та справедливості. Цим 

і зумовлюється тісний взаємозв’язок юридичної 

деонтології та аксіології.  

В сучасній науковій практиці соціологічний, 

гносеологічний, деонтологічний та аксеологіч-

ний підходи до вивчення правових явищ не ви-

ключають один одного. Звичайно, в залежності 

від специфічних цілей у конкретному дослі-

дженні перевагу може бути надано тому або 

іншому методу. Однак при всебічному аналізі 

права, коли вказані методи виступають у нероз-

ривній єдності, можливе найбільш глибоке ус-

відомлення його сутності. Особливо ефектив-

ним є поєднання соціологічного та аксіологіч-

ного методів, коли основні правові принципи 

аналізуються та виводяться з тих відносин, які 

існували у суспільстві до запровадження дер-

жавного регулювання цих відносин. Соціологія 

права у даному випадку розкриває соціальні 

потреби, що породжують дані відносини, а пра-

вова аксіологія виділяє у різноманітних відно-

синах власне правові відносини. 

 Однією з основних проблем, яка постає пе-

ред правовою аксіологією, є суперечлива при-

рода вищих загальнолюдських та відповідних 

їм правових цінностей. Ця суперечливість 

пов’язана перш за все із розбіжностями, які іс-

нують між ціннісними орієнтаціями окремих 

індивідів, між цінностями особи та суспільства 

і навіть між різними цінностями, які складають 

світоглядну основу однієї особистості. Крім 

того, як зазначає Козловський, моральні цінно-

сті самі суперечливі за своєю природою. З од-

ного боку, вони спрямовують поведінку лю-

дини у альтруїстичному руслі, коли особа нех-

тує своїм вищим покликанням та дбає насампе-

ред про благо інших, з іншого боку, існує егоїс-

тична позиція, коли особа зловживає особистими 

інтересами за рахунок інших [5, с. 181-182]. 

Оскільки право є втіленням цінностей, воно 

саме по собі є найбільш ефективною спробою 

узгодження цих суперечностей, і у цьому поля-

гає його головна цінність. 

Цінність, як будь-яке інше явище, знахо-

диться у постійному русі, який відбувається, 

зокрема, і згідно з основним законом діалек-

тики – законом єдності та боротьби протилеж-

ностей. У зв’язку з цим будь-яке дослідження 

пролеми цінностей було б неповним без з’ясу-

вання природи їх протилежності – антицінності. 

Не можна погодитись з думкою деяких до-

слідників, які надають їм значення цінностей 

з негативним значенням. Так, на думку Макси-

мова, “будь-яка позитивна цінність завжди пе-

редбачає протилежну негативну цінність” [6, с. 

275]. Надання цінностям позитивного та нега-

тивного значення призводить до втрати первіс-

ного значення самого поняття “цінність”, ро-

бить його суперечливим та викликає сумніви 

у його доцільності. Цінністю може визнаватись 

лише те, що має позитивне значення. Тому 

у даному разі доцільніше було б застосування 

поняття “антицінність”.  

Як будь-яке явище існує у єдності та боро-

тьбі зі своєю протилежністю, так і право може 

виступати у ролі цінності та антицінності. За-

лишення поза увагою цієї сторони правової ре-

альності зробить її ціннісну картину неповною.  

Будь-яке суспільне явище, у тому числі 

і право, розвивається за одним з основни зако-
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нів діалектики – єдності і боротьби протилеж-

ностей. Розглядаючи проблему цінності права, 

не можна залишити поза увагою питання про 

його антицінність. “Суспільство і право – взає-

мопов’язані й відносно незалежні динамічні 

системи, які перебувають між собою у відно-

шенні гармонійної взаємодії, стимулюючи роз-

виток одне одного, і у відношенні протидії, га-

льмуючи еволюційні процеси розвитку вказних 

систем. Саме в останньому випадку право і мо-

же поставати як антиціннітсь з погляду своєї 

загальної значущості” [6, с. 189]. Досить часто 

право використовується як інструмент для до-

сягнення політичних, економічних, кланових та 

інших інтересів всупереч основним правовим 

принципам та цінностям.  

Правові цінності формуються як антиподи 

правових нецінностей. Тому правові норми, що 

охороняють правові цінності, мають на меті 

обмежувати, витісняти і ліквідовувати правові 

нецінності з урахуванням ступеня їх впливу на 

інтереси, цілі та ідеали суспільства. Засобами 

досягнення цієї мети є юридичне заохочення та 

юридична відповідальність. 

Переважна більшість дослідників філософ-

сько-правових проблем виходять із заздалегіть 

визначеної цінності права. Така властивість 

права є аксіомою і доведення не потребує. Од-

нак насправді право може не лише стимулю-

вати суспільство до позитивного розвитку, але 

й часто гальмує еволюційні процеси змін і пе-

ретворень.Отже, воно поєднує у собі консерва-

тивність з лібералізмом і навіть радикалізмом. 

Це дало підстави окремим дослідникам гово-

рити про антиціннісний характер права, який 

існує поряд з його цінністю. 

Як зазначає Козловський, найчастіше анти-

ціннісний бік права виявляється у разі, коли до-

пускається його використання у неправових ці-

лях, коли державою приймаються такі закони, 

що нехтують правами людини. Інший, не менш 

поширений випадок – це бездіяльність права 

тоді, коли воно найбільш необхідне для понов-

лення порушеної справедливості. Це стає мож-

ливим внаслідок зловживань з боку тих, хто на-

ділений владою, або впливу тих, хто близький 

до неї [5, с. 189]. 

На нашу думку, говорити про негативну дію 

або бездіяльність права взагалі не зовсім пра-

вильно. Будь-які зловживання, як то захист ін-

тересів владної верхівки всупереч прагненням 

народу до утвердження загальнолюдських цін-

ностей відбувається за допомогою окремих 

правових форм і засобів, тоді як саме право має 

власне буття таким інструментом зловживань 

бути не може.  

У зв’язку з цим ми і ставимо право в один 

ряд із загальнолюдськими цінностями, та роз-

глядаємо його як дзеркальне відображення цих 

цінностей. 

Історично ціннісні аспекти правових явищ 

досліджувались прихильниками двох протиле-

жних філософських напрямків – ідеалістами та 

матеріалістами. 

Найбільш поширений у світовій філософ-

сько-правовій думці саме ідеалістичний підхід 

до проблеми цінностей, який зводиться до двох 

основних поглядів: об’єктивно-ідеалістичного 

(феноменологія) та суб’єктивно-ідеалістичного 

(позитивізм та екзистенціоналізм). Теорії цін-

ностей, пов’язані з об’єктивним ідеалізмом (не-

окантіанство, феноменологія та ін.) визнають 

особливе трансцендентне царство цінностей, 

тобто особливі об’єктивні сутності, позачасові, 

незалежні ні від суб’єктата його оціночних су-

джень, ні від об’єктивного світу. Вони належать 

до світу ідеального буття та мають всеосяжну 

значимість. Вони ніби стоять над історією та 

дійсністю і дані людині або “а priori”, або як 

об’єкт “бачення”. Це “бачення”, наприклад у 

Н. Гартмана, представляє собою той же апріо-

ризм, який відрізняється від кантівського тим, 

що це апріоризм почуття, певне емоційне апрі-

орі, закладене у людській душі. Саме почуття 

цінності, яке стверджує життя та заперечує 

смерть і загибель. Цій позиції близька точка 

зору на цінності як на почуття вроджене для 

людини, як наприклад зір. 

Окремі представники суб’єктивно-ідеалісти-

чного підходу до цінностей використовували 

у своїх дослідженнях ті або інші теологічні до-

ктрини, які виводять найвищі цінності із божес-

твенних джерел. 

Суб’єктивно-ідеалістичний напрямок у тео-

рії цінностей зводить цінності до прагнень лю-

дини, до його суб’єктивних оцінок дійсності, до 

його “вибору” дій у тій або іншій ситуації 

у відповідності зі своїми прагненнями, сма-

ками, оцінками, планами та ін. безвідносно до 

об’єктивного змісту дійсності. Іншими словами, 

цінність виражає те або інше суб’єктивне став-

лення людини до дійсності та визначається ви-

нятково нею самою (прагматизм, екзистенціа-

лізм та ін.). Різновидом цього підходу до ви-

вчення природи цінностей є прийняте у сучас-

ній позитивістській філософії абсолютне відо-
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кремлення цінностей від фактів, від емпіричної 

дійсності (Юм). Цінності розглядаються як де-

що непідвладне емпіричній перевірці, а тому 

недоказуєме; ціннісні судження оголошуються 

такими, що лежать поза раціональним обгрун-

туванням. 

Цінності як орієнтири для пошуку найбільш 

ефективних способів задоволення потреб суспі-

льства розглядаються і матеріалістичною філо-

софією. Основні її засади ґрунтуються на тому, 

що на протязі багатовікової історії суспільства 

люди набули здатності виділяти у оточуючому 

їх світі предмети та явища, які набували для 

них особливого значення, у зв’язку з чим вони 

мали до них особливе ставлення: цінували 

й оберігали їх, прагнули до оволодіння ними, 

орієнтувались на них у своїх діях і прагненнях.  

Спочатку цінності обмежувались сферою 

утилітарного відношення до природи. Єдиною 

підставою для їх розмежування була ознака ко-

рисності. Люди цінували предмети природи, які 

служили для них їжею; вони цінували тварин, 

яких приручали та використовували у якості 

знарядь праці; вони цінували усе, що створюва-

лось власною працею, у що вірили і перед чим 

прихилялись, що полегшувало їм життя, або 

хоча б здавалось таким, що допомагає жити, 

захищає від страждань і бід. 

Ці початкові ціннісні орієнтації, цінності та 

ціннісні відношення людей до оточуючого світу 

з розвитком суспільства зазнавали істотних 

змін в процесі формування насущних потреб, 

прагнення до їх задоволення. Людина виділяє, 

оцінює різноманітні предмети та явища дійсно-

сті за тією корисністю, яку вони – прямо чи по-

середньо – мають для неї. Самі ці предмети іс-

нують не лише як предмети, що знаходяться 

у природі, але й виробляються людиною. А ви-

робляючи предмети, матеріальні та духовні, 

люди змінюють і свої природні потреби, ство-

рюють нові потреби. 

У залежності від характеру цих потреб та 

способів їх задоволення цінності стали поділя-

тись на матеріальні та духовні, які у свою чергу 

можуть бути моральними, естетичними, право-

вими, пізнавальними, художніми. У найбільш 

загальному вигляді відмінності матеріальних 

і духовних цінностей полягають у тому, що пе-

рші пов’язані із задоволенням суто практичних 

потреб і тому їх мірою виступає практична ко-

рисність предметів, другі ж, як правило, харак-

теризують найвищі запити людей, тому критерії 

для їх визначення інші. Мірою визначення пі-

знавальних і наукових цінностей, наприклад, 

є істина; естетичних і художніх – краса і прек-

расне. Необхідність розмежування цінностей 

матеріалісти обгрунтовують тим, що теорія цін-

ностей, яка оперувала б загальним поняттям цін-

ності і для відображення вартості товару і для 

визначення художньої цінності предметів, була б 

сповнена суперечностями та двозначностями. 

Особливості моральних цінностей зумовлені 

основною роллю моралі у житті суспільства. 

Призначенням моралі є регулювання та гармо-

нізація взаємовідносин між людьми, вирішення 

суперечностей між суспільством і поведінкою 

окремих людей. Моральні цінності, до числа 

яких відносяться добро, совість, гідність та ін., 

покликані забезпечувати чистоту людських від-

носин. Тому вони мають бути вільними не лише 

від будь-яких меркантильних, але й взагалі від 

утилітарних спонукань. Мораль вища за інте-

реси сьогоденної вигоди, розрахунку, її мета – 

сприяти утвердженню ідеалів гуманізму та 

справедливості. 

Прихильники матеріалістичного підходу 

вважають, що перш ніж значна частина ціннос-

тей відділилась від свого генетичного підґрунтя 

– корисності, пройшли цілі епохи, заповнені 

розвитком матеріальної та духовної культури, 

духовного зростання самої людини, розвитком 

її здатностей вибірково ставитись до предметів 

та явищ дійсності. 

Позитивну роль моральних цінностей мате-

ріалізм визнає у тому, що спонукаючи людей 

заінтересовано ставитись до цілей суспільного 

розвитку і практичних засобів їх досягнення, 

моральні цінності вказують на високі мотиви 

участі людей у суспільній практиці. Але при 

цьому необхідно мати на увазі, що людина та її 

інтереси є найвищими цілями суспільного роз-

витку. Суспільство лише направляє, організо-

вує, забезпечує досягнення цієї високої мети. 

Тому людина, її життя та щастя є найвищими 

цінностями.  

Отже, на противагу ідеалістичній аксіології 

матеріалізм пов’язує питання про цінності 

з практичним ставленням людини до дійсності. 

Ті або інші предмети та явища оточуючого сві-

ту набувають в очах людей цінність у залеж-

ності від того, чи задовольняють вони певні ма-

теріальні та духовні потреби людей. Основою 

всіх цінностей є саме матеріальні блага, оскі-

льки лише особа, наділена хоча б певним міні-

мумом матеріальних благ та зручностей, може 

користуватися й духовними благами. Іншими 
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словами, матеріальні блага є цінностями спону-

каючими, тобто такими, що забезпечують кори-

стування іншими цінностями та викликають 

потребу в останніх. Крім того, матеріальні бла-

га є цінностями самі по собі, адже людина є ма-

теріальною істотою, наділеною потребами, які 

витікають з її фізичної природи. Матеріалізм 

заперечує значення цінностей як певних ідеаль-

них сутностей та їх існування поза суспільством 

у його історичному розвитку. 

Усі цінності виводяться матеріалістами з ре-

альних умов життя. Усвідомлення їх людиною 

є результатом роботи свідомості, направленої 

на практичні життєво-необхідні цілі. Визнача-

ється, що ідеї не можуть існувати поза матеріа-

льною основою у чисто духовному вигляді осо-

бливих нематеріальних сутностей. 

На нашу думку, такий підхід суперечить са-

мій природі цінностей та позбавляє їх власної 

сутності (не пов’язаної з корисністю, вартістю, 

ціллю та ін.). У разі, якби ціннісні прагнення 

людини були спрямовані лише на власну ко-

ристь, в утилітарному напрямку, людині не були б 

властиві відданість, самопожертва, почуття 

обов’язку. Саме існування ідеальних образів, сут-

ностей, якими є цінності, робить людське існу-

вання сповненим високими переконаннями та по-

стійним прагненням до вдосконалення, до ідеалу.  

Ще більш крайніх поглядів на цінності до-

тримуються представники іншого філософсь-

кого напрямку – позитивізму, як зводять добро, 

красу та інші цінності до проявів біологічної 

корисності, психофізіологічних оцінок, засно-

ваних на задоволенні, або до економічної вар-

тості. (Каган, 26).  

Прихильники юридичного позитивізму вба-

чають у праві систему реально діючих та забез-

печених владним примусом правил поведінки 

людей, яку також характеризують як примусо-

вий характер суспільних відносин. “Право, – 

писав Г. Кельзен, – відрізняється від інших со-

ціальних порядків тим, що це примусовий по-

рядок. Його особлива ознака – використання 

примусу; це означає, що акт, передбачений по-

рядком у якості наслідку соціально шкідливого 

діяння, має здійснюватись також і проти волі 

адресата, а у випадку опору з його боку – і з за-

стосуванням юридичної сили”. 

Отже, позитивісти надають праву інструмен-

тальну цінність як засобу забезпечення певного 

порядку суспільних відносин. Одночасно у яко-

сті цінності виступає і сам порядок. Тобто упо-

рядкування суспільного життя здійснюється 

заради самого упорядкування. При цьому, від-

значає Г. Кельзен, не має значення зміст закону: 

справедливий він чи ні, адже при встановленні 

норми не закріплюються ніякі цінності, що іс-

нують поза позитивним правом. Установлений 

будь-яким законом порядок є самоцінним, він 

не потребує жодного виправдання (етичного, 

політичного, соціального, історичного та ін.).  

Відоме протиріччя між цілями та засобами 

юридичний позитивізм долає шляхом погли-

нання перших другими, ототожнення права 

з державним свавіллям, держави – з монополі-

зованим та легалізованним насильством. 

Отже, аксіологія була та залишається яке 

більш розвинене ідеалістичною філософією та 

споріднена з нею. 

Саме у межах ідеалістичного напрямку філо-

софії виникла теорія природного права, у якій 

була найбільш повно відображена аксіологічна 

проблематика. Виникнення юридично-аксіоло-

гічного підходу до вивчення правових проблем 

безпосередньо пов’язане з розвитком ідеї при-

родного права, яка передбачає існування права 

природного та позитивного (офіційно встанов-

леного державою). У європейській правовій 

традиції у найбільш загальному вигляді розріз-

няють та протиставляють юридичний позити-

візм та природно-правову школу. 

 Природно-правова школа розрізняє справ-

жні та інструментальні цінності та. Її прихиль-

ники намагаються змістовне (ціннісно-цільве) 

обґрунтування встановлюваного ним порядку, 

тобто, знайти надпозитивне природне право, що 

виступає стосовно права позитивного у якості 

критерію його правової оцінки та створює для 

нього ціннісне підгрунтя. 

Здебільшого цінності, які є критерієм для та-

кого обґрунтування, формулюються досить абс-

трактно та розмито. Фактично вони лише намі-

чають необхідність та напрямок пошуку власне 

правових цінностей. Такими є, наприклад, ви-

значення права, які надавались відомим римсь-

ким юристом Цельсом: “Право – це наука про 

добре та справедливе”, або висловлювання ви-

датного російського філософа Володимира Со-

ловйова: “Правом є примусова вимога реаліза-

ції певного мінімального добра, або порядку, 

що не допускає проявів зла”. 

Взірцем для більшості правих систем сучас-

них демократичних держав стали правові цін-

ності сформульовані прихильниками теорії сус-

пільного договору (Г. Гроций, Т. Гобс, Д. Локк, 

Ш. Монтеск’є, Ж. Руссо та ін.). Найвищою ме-
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тою держави та встановленого нею позитивного 

права вони ваажали забезпечення природних і не-

від’ємних прав людини, якими є життя, свобода, 

рівність і недоторканність приватної власності. 

Саме способи забезпечення цих цінностей 

були і залишаються одним з найважливіших 

предметів філософсько-правового дослідження. 
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ПРОБЛЕМЫ  ПРИМЕНЕНИЯ  ТЕОРИИ  ЦЕННОСТЕЙ  

В  ПРАВОВЫХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

В статье рассматриваются основные проблемы связанные со становлением и развитием правовой 

аксиологии. Исследуется понятие ценности применительно к праву, анализируется соотношение нау-

чного и ценностного подходов в правовых исследованиях, различные трактовки ценностей, применя-

емые сторонниками материалистической и идеалистической философии, опровергается определение 

права как антиценности. Выделены две стороны ценности права – инструментальная и собственная. 

 

 

A. B. Chefranov 

 

ISSUES  OF  APPLICATION  OF  THE  VALUE  THEORY  IN  LEGAL  RESEARCH 

 

The article deals with the main problems of the formation and development of the axiology of law. It pre-

sents a research on the notion of value with regard to law, the correlation of the analysis of scientific and 

value approaches to legal research, various determinations of values used by supporters of materialistic and 

idealistic philosophy. The definition of law as an antivalue is refuted. Two sides of the value of law are dis-

tinguished: instrumental and own (inherent). 
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ПРАВО  ЯК  ФЕНОМЕН  КУЛЬТУРИ:  

ФІЛОСОФСЬКО-ІСТОРИЧНИЙ  АНАЛІЗ 
 

Становлення українсь-

кої державності, визна-

чаючи системні зміни всіх 

складових суспільства, 

передбачає розбудову тих 

елементів, які в силу пев-

них причин були або від-

сутні, або існували в спо-

твореному вигляді. Це по-

ложення в повній мірі від-

носиться до феномена віт-

чизняного права. На його стан негативно впливав 

характер української ментальності, переважання 

в ній емоційно-чуттєвої складової, а також відсу-

тність державності, яка, за Гегелем, породжує 

право і засіб виконання правових норм у вигляді 

адміністративної системи. Право – своєрідна 

ахілесова пята української культури, його стан, 

позначаючись на положені людини, стримував 

і стримує автентичне сприйняття і поширення єв-

ропейських цінностей на терені України. Таке 

відношення до права посилювалося тривалим пе-

ребуванням в колоніальній залежності від росій-

ської імперії, характерною рисою якої було нігіліс-

тичне ставлення до цього феномена. Як зазначав 

А. Валицький, “однією із характерних ознак росій-

ської дореволюційної думки було заперечення або 

зневажливе відношення до права, пов’язане із ідеа-

лізацією общинного колективізму” [5, с. 25]. 

Такий стан права зумовлює завдання, які сто-

ять перед суспільною думкою, у тому числі й перед 

філософією. Справа не у формальному прийнятті 

законів, підзаконних актів і навіть конституції (тоб-

то того, що становить зміст позитивного права), 

справа в стані правової свідомості, правової куль-

тури в цілому, формування якої передбачає систе-

мну зміну всіх складових суспільства. 

Для України важливою є розбудова права як 

чинника культури, як тієї складової, яка значною 

мірою визначила обличчя Заходу, і на основі якої 

зберігається, розбудовується і пролонгується 

в часі система цінностей закладених ще в Анти-

чності, в першу чергу мова йде про цінність 

людської особистості та її свободи.  

Особливості історичного шляху, постійне ба-

лансування на межі західної культури, ставлять 

завдання розбудови права, яке би враховувало не 

тільки перспективи сучасної цивілізації, але 

й специфіку історичного буття українського на-

роду. Для України питання “Чи можлива націо-

нальна філософія права?” [9, c. 12], яке справед-

ливо ставить А. А. Козловський, не просто пи-

тання, але й та планка, яка задає смисловий про-

стір для розбудови правової культури. Тобто во-

но визначає можливі флуктуації теоретичної ду-

мки в процесі розбудови правового суспільства. 

Мова йде про те, чи може Україна обмежитися 

безпосереднім наслідуванням існуючих систем 

права, чи вона змушена стати на шлях, якщо не 

створення власної національної моделі права, то 

принаймні доповнення існуючого права принци-

пово новими розділами.  

Слід сказати, що філософія права переживає 

сьогодні значне піднесення на пострадянському 

культурному просторі, у тому числі, що є особ-

ливо цінним, в Україні. Про це свідчить не тіль-

ки її інституалізація як міждисциплінарного на-

прямку філософії і права, але й зростання кі-

лькості публікацій, зокрема монографічної літе-

ратури. Про це ж свідчить і поява спеціалізова-

ного часопису. Огляд літератури показує, що во-

на охоплює досить широке коло проблем і ас-

пектів права (буття права). Зокрема методологі-

чна проблематика досліджується в працях 

М. Козюбри, І. П. Малинової, Л. В. Петрової, 

П. М. Рабіновича і інших. Гносеологічні про-

блеми права аналізуються в працях А. А. Козлов-

ського. Онтологічний, антропологчний і аксіологі-

чний аспекти права на основі феноменологічного 

підходу досліджуються в працях С. І. Максимова. 

Онтологічний аспект права розглядається в пра-

цях Полякова А. В. Значна увага приділяється 
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аналізу філософсько-правової спадщини П. Юр-

кевича, Б. О. Кістяковського тощо. В цьому плані 

звертає на себе увагу монографічне дослідження 

В. М. Тихонова, присв’ячене творчості П. Юркеви-

ча. Можна приєднатися до висновку С. І. Макси-

мова, що в Україні спостерігається “певний філо-

софсько-правовий “Бум” [15, c. 7]. 

Говорячи про філософію права не можна не 

сказати про значну інтенсифікацію філософсько-

правових досліджень в Росії, котра вирішує по-

дібні завдання, а саме, розбудову правової куль-

тури, що, зрозуміло, являє значний інтерес для 

України. Філософсько-правові проблеми дослі-

джуються в працях С. С. Алексеєва, І. П. Малі-

нової, Ю. В.Т ихонравова, В. С. Нерсесянца, 

В. М. Розіна і інших.  

Позитивно оцінюючи піднесення філософ-

сько-правових досліджень, разом з тим, слід за-

значити, що сама собою філософія права, будучи 

обмеженою своїм предметом – правовою реаль-

ністю – не охоплює всі його зв’язки як феномена 

співмірного культурі, як одного із системоутво-

рюючих чинників західної культури. Це означає, 

що потрібно довести рефлексію над правом до 

такого рівня загальності, який би розкрив його 

органічні зв’язки із іншими частинами культури, 

з різними чинниками становлення західної куль-

тури, котрі мали місце в Античності.  

Відродження України вимагає рефлексії не 

тільки над власною історією (яка знаходиться 

сьогодні в центрі уваги україністики), але й над 

світовою історією. При цьому розбудова України 

створює певну диспозицію (і гносеологічну си-

туацію): вона, вимагаючи переосмислення влас-

ної історії, водночас задає певний кут зору на сві-

тову історію, у тому числі й на феномен права.  

Саме таке розуміння визначає спрямування 

погляду на право, зумовлює необхідність, обра-

зно кажучи, налаштування (наведення), оптики 

на дослідження його як феномену культури. 

Проблема правової культури в Україні є тим ви-

падком, про який писав Д. Ллойд в праці “Ідея 

історії”: “Держави, які виникли нещодавно, – 

зазначав він, – потребують більш чітко виражену 

систему, ніж той достатньо випадковий набір 

законів і традицій, який цілком надійно служив 

і служить Англії до цього часу” [13, с. 155]. Мо-

ва йде про дослідження права як феномена куль-

тури, при цьому не тільки його наявного стану, 

але й особливостей його генезису, оскільки, як 

писав Гегель, лише “результат разом із своїм 

становленням” є дійсним цілим. Ці міркування 

зумовлюють мету дослідження, а саме, філософ-

сько-історичний аналіз права як феномена куль-

тури, взятого в його історичному розвитку. Дося-

гнення даної мети визначає зміст і логіку розта-

шування матеріалу. В статті автор свідомо про-

тиставляє свою позицію тим авторам, які виво-

дять виникнення права із правил і норм поведі-

нки, які існували ще за родового ладу. На наш 

погляд, виникнення права визначається станом 

всієї культури, як вона склалася на час вісьової 

епохи. Таке розуміння зумовлює посилену увагу 

в статті до тих культурно-історичних процесів, 

результатом і умовою яких є право.  

Слід сказати, що філософсько-історичний 

підхід до дослідження права має значні перспек-

тиви. Справа в тому, що такий підхід охоплює 

різні прояви (елементи, пласти, епохи тощо) 

людської історії, в тому числі і право, маючи ж в 

собі філософську складову він, тим самим, охоп-

лює і різні аспекти буття (і пізнання) права, 

в тому числі екзістенційний, феноменологічний, 

онтологічний тощо. Наявність історичної скла-

дової, в свою чергу, означає, що ці аспекти права 

розглядаються в їх динаміці, в контексті істори-

чного розвитку. Саме в історичному розвитку 

виявляється суперечлива природа права, діалек-

тика сутності і явища, засадничого змісту і зов-

нішніх проявів, внутрішньої логіки і зв’язків 

з іншими складовими культури.  

В цьому плані особливу увагу звертає на себе 

зміст процесів, які відбувалися за вісьової епохи. 

Мова йде про особливу епоху, котру виділяє 

в своїй відомій праці “Смисл і призначення істо-

рії” К. Ясперс, яка охоплює УІІІ-ІІ ст. до нашої 

ери. В дану епоху, як показав К. Ясперс, відбу-

ваються принципові зміни, які, охоплюючи різні 

сторони людського життя, визначили подальший 

розвиток людської історії. Цілком виправдано 

цю епоху В. А. Бачинін, В. С. Журавський та 

М. І. Панов розглядають в своїй книзі “Філосо-

фія права” як епоху “генезису правових цивілі-

зацій і філософсько-правової свідомості”. В цей 

час “Розхитувалися нормативні основи звичних 

стереотипів поведінки” [2, с. 185]. У відповідь на 

ці зміни і виникає право як “додаткова нормати-

вна система, покликана регулювати людську по-

ведінку в якісно ускладнених умовах цивілізації” 

[2, c. 185-186]. Безпосереднім чинником права 

розглядається посилення трансгресивної поведі-

нки, воно виникає, вважають вони, “як відповідь 

цивілізацій, що формуються, на трансгресивний 

виклик людини” [2, c. 187]. Завдання права в тому, 

щоб “оберігати творчу трансгресивність і прибор-

кувати, обмежувати негативно орієнтовані форми 
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трансгресивності. Воля до самоствердження, твор-

чості і свободи повинна була неминуче наштовхну-

тися на волю до порядку” [2, c. 187]. 

На феноменологічному рівні розгляду виник-

нення й існування права дійсно постає як реакція 

на трансгресивність, як засіб урегулювання люд-

ських відносин шляхом їх обмеження. З плином 

історії дана роль права посилювалась, що позна-

чається й на уявленнях про його місце і роль 

в історії. Часом така уява набувала крайніх 

форм, зокрема, в філософії легізму в Китаї. 

Справді, якщо при визначенні права керуватися 

його формально-загальними проявами то, в пе-

ршу чергу, в вічі впадає його обмежувальна 

роль. Цю роль виконує держава, стаючи голо-

вним суб’єктом законотворчої діяльності. Такий 

прояв права, виражаючи його формальну загаль-

ність для різних країн і культур, став згодом но-

рмою, традицією, яка відбилася в його сприй-

нятті як застережого інструменту. Так, розгля-

даючи стан правосвідомості в Росії Б. О. Кістя-

ковський зауважує, що в ній право розглядається 

як дещо похідне, відносне щодо економічних 

і соціальних умов, що “дає привід деяким теоре-

тикам визначати дуже низьку його цінність. Одні 

бачать в праві лише етичний мінімум, інші вва-

жають невідємним елементом його примус, тоб-

то насилля” [11, с. 122]. На цей аспект права вка-

зує назва праці Д. Ллойда “Ідея права. Репре-

сивне зло чи соціальна необхідність?” Саме така 

(обмежуюча, репресивна) роль права знахо-

диться на поверхні позитивного права. Подібне 

розуміння знаходить підкріплення в християнсь-

кому світогляді, який проголошує початкову грі-

ховність людини, її потенційну схильність до 

анормальної поведінки, що санкціонує обмежу-

вальну роль не лише релігійних, але й правових 

норм. Таке розуміння суті й призначення права 

знайшло вираз у формулі “Все, що не дозволено 

– заборонено”. Лише згодом виникає нова альте-

рнатива – “дозволено все, що не заборонено”. Ця 

зміна свідчить не тільки про еволюцію правосві-

домості, але й про наявність в праві потужного 

позитивного, в смислі конструктивного, культу-

ротворчого начала. У зв’язку з цим постає пи-

тання, а саме, як культуротворчий потенціал 

права був представлений за часу становлення 

права, зокрема, в Античності. Це питання вима-

гає філософсько-історичного підходу. Він дозво-

ляє доповнити можливості феноменологічного 

підходу. Справа в тому, що на феноменологіч-

ному рівні право сприймається в його наявній 

безпосередній данності, а отже, досить часто за 

рахунок розуміння тих процесів і закономірнос-

тей, які мали місце за часу його становлення. За 

такого підходу конкретно-історичні прояви пра-

ва (представленого здебільшого позитивним пра-

вом) приймаються за його сутнісні визначення. 

Тому, навіть, розглядаючи історію права, дослі-

дник приймає до уваги форми його прояву в ми-

нулому, а не власне механізм генезису права, 

котрий пов’язаний із культурою в цілому. В силу 

цього склалася традиція виводити право із са-

мого права, з його протоправових форм і станів.  

Ретроспективний аналіз вісьової епохи свід-

чить, що при певній спільності процесів, які від-

бувалися в цей час в різних культурах, їх пода-

льша доля суттєво відрізняється, що створює ці-

каву “природну” гносеологічну ситуацію для по-

рівняльного дослідження різних можливостей 

реалізації логіки історичного процесу. Сам факт, 

що дана епоха знаменується виникненням здат-

ності до рефлексії, дає певну підказку для по-

шуку відповіді про причини, які зумовили різні 

варіанти розгортання кожної із вісьових культур. 

Мова йде про особливості реалізації цієї здібно-

сті, в першу чергу, про рефлексивне відношення 

до попереднього стану культури, а відтак, і про 

ставлення до нього.  

Такий перебіг подій, тобто різні варіанти від-

ношення до досвіду минулого, з’являється уже за 

архаїчного стану. Як показав Леві-Строс, на межі 

архаїчного суспільства формується різне відно-

шення до попередньої історії, що впливає на по-

дальшу долю відповідного народу. Так, аналізу-

ючи відмінність між так званими історичними 

й неісторичними народами (за його терміноло-

гією відповідно “гарячими” і “холодними” сус-

пільствами), він встановлює залежність їх долі 

від відношення до минулої історії. “Одні з них, – 

пише Леві-Строс, – прагнуть завдяки наявним 

інституціям, анулювати квазіавтоматично той 

вплив, який могли б справити історичні чинники 

на їхню рівновагу й спадкоємність, інші рішуче 

інтеріоризують історичне становлення, роблячи 

з нього двигун свого розвитку” [7, с. 254]. Отже, 

в одному випадку, мова йде про десакралізацію 

минулого, про нейтралізацію впливу минулої 

історії. В іншому випадку мова йде про утри-

мання минулого в полі культури в якості засади 

подальшого існування. 

За вісьової епохи відношення до минулого 

набуває визначальної ролі. Прикладом особли-

вого, діалектичного і, як виявилось з плином ча-

су, найбільш перспективного відношення до 

спадщини минулого, є Античність. Вона змогла 
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подолати тяжіння минулого і, разом із тим, не 

зникнути з горизонту буття. Як зазначає М. Бер-

дяєв. “Антична культура упала і як би вмерла, 

але вона продовжує жити в нас як глибоке наша-

рування нашої суті” [3, с. 172].  

Якщо продовжити метафору з оптикою, то 

в межах вісьової епоху особливу увагу варто 

звернути на Античність, на її шлях і досвід реа-

лізації культуротворчого потенціалу цієї “приві-

лейованої” епохи. Для такого звернення є ряд 

причин. По-перше, Україна перебуває з нею 

в одному смисловому і культурному полі. По-

друге, рефлексивні процеси тут проявлялися 

в раціональній, тобто у виразній формі, а отже, 

процеси культуротворення, в тому числі і право-

творення, піддаються раціональній реконструк-

ції. Це значить, що з висоти саме західної куль-

тури можна розпізнати і ті можливості, які від-

кривалися перед іншими культурами, але в силу 

історичного вибору були не реалізовані, або були 

реалізовані по іншому.  

Правогенеруюча ситуація виникає в Старода-

вній Греції, як і в інших вісьових культурах, 

в результаті загальної кризи первісного суспільс-

тва. Криза, охоплюючи всі сторони життя, про-

являлася на стороні людини, в першу чергу, 

у втраті нею тієї життєвої і світоглядної визначе-

ності, яку вона традиційно мала. Людина була 

поставлена в жорстку, неоднозначну ситуацію, 

в поле життєвих проблем, стосовно яких немож-

ливо застосувати звичні правила міфологічного 

світорозуміння та мислення. Як відзначав В. Ві-

ндельбанд, “роздуми про правила моральності, 

якщо вони з’являються в великій кількості, вка-

зують безпосередньо на те, що їх роль зробилась, 

яким би то не було чином, сумнівною; що грунт 

народної самосвідомості похитнувся; і що прояв 

особистої самостійності привів до руйнування 

тих меж, які авторитарно були зведені суспіль-

ною самосвідомістю” [6, с. 31]. 

В кризовій ситуації, в умовах полісної демокра-

тії проблеми суспільства стають індивідуально зна-

чущими, вони вимагають від людини самостійного 

самовизначення, тобто не через традицію чи зага-

льнообщинну норму, а через власний розум, який 

критично ставиться до традицій. Постає питання, 

які чинники зумовили особливості античного варі-

анту трансформації родового ладу, а відтак, і особ-

ливості реалізації культуротворчого потенціалу 

вісьової епохи, в тому числі безпрецедентне підне-

сення права як феномена культури?  

На наш погляд, серед головних чинників слід 

вказати, по-перше, на зміст і особливості розви-

тку старогрецької міфології, а, по-друге, на осо-

бливості полісного устрою суспільного життя. 

Вони зіграли ключову роль в трансформації куль-

тури. Звернення до цих чинників не заперечує існу-

вання і дії інших чинників, але вони, на наш по-

гляд, незалежно від міри їх впливу, можуть знайти 

своє пояснення в контексті названих чинників.  

Звернення до міфології пояснюється тим, що 

вона, акумулюючи досвід багатьох поколінь, тим 

самим, виражає і міру зрілості різних складових 

даного суспільства, а отже, його готовність до 

змін. В цьому плані варто підкреслити особливу 

зрілість саме античної міфології. Мова йде не 

про кількість міфологічних персонажів-богів 

і героїв, а про повноту виразу різних сторін люд-

ського життя. Про зрілість античної міфології 

свідчить формування і поширення в Пантеоні 

грецьких богів таких, які пов’язані із когнітив-

ними здібностями людини. Мова йде, зокрема, 

про Аполона, Прометея, Афіну, а згодом про 

Мнемозину (богиню пам’яті), яка, в свою чергу, 

породжує дев’ять муз, які спочатку опікали мис-

тецтва, а згодом науки і всю творчу діяльність. 

Виникнення таких богів означало високий рівень 

внутрішнього розвитку міфологічного світогляду 

і свідчило про когнітивну зрілість самої людини, 

що не тільки формувало можливість до рефлек-

сії, але й визначало її особливий масштаб і гли-

бину. Про це свідчить, зокрема, той факт, що ок-

ремі частини праці Геродота були названі іме-

нами муз. Така особливість грецької міфології 

дає підстави для її диференційованого розгляду.  

В цьому плані уявляється доречною конкре-

тизація міфологічного світогляду в понятті сак-

рально-когнітивний комплекс, яке запропонував 

А. П. Огурцов. Це поняття виражає, по-перше, 

цілісність даного духовно-практичного утво-

рення, а, по-друге, його внутрішню структурова-

ність, а саме, наявність у ньому сакральної і ког-

нітивної складових. Перша складова виражає 

зміст уявлень про світ, друга – виражає ті когні-

тивні структури, з допомогою яких даний зміст 

формується. Оскільки такий комплекс включає 

дві основні складові – сакральну й когнітивну, то 

й його диференціація відбувалася за цим “при-

родним” поділом. Мова йде про виділення з єди-

ного масиву міфологічного світогляду його ког-

нітивної складової. Людина, використовуючи 

набуті в межах міфології когнітивні структури, 

спрямовує їх проти її сакрального змісту. Відбу-

вається своєрідна деконструкція міфологічного 

комплексу, як і общинно-родового ладу в цілому. 

Полюсом такої деконструкції, а отже і основою 
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розбудови нового світогляду і нового суспільс-

тва в цілому стає когнітивна складова. Як зазна-

чає А. П. Огурцов, “Когнітивні структури з під-

порядкованого, вторинного, службового елеме-

нта сакрально-когнітивних комплексів перетво-

рюються в ході розвитку культури в первинний, 

центруючий елемент ,“навколо якого уже органі-

зуються інші елементи” [17, с. 13]. Тобто в ме-

жах міфології виникають надлишкові (по відно-

шенню до потреб власне родового ладу) інтелек-

туальні можливості, які стають основою зміни 

міфології іншим – філософським світоглядом.  

В другому випадку мова йде про культурот-

ворчий потенціал полісу (полісної організації 

суспільного життя). Поліс виникає в значній мірі 

під впливом природних умов, зв’язаних з прожи-

ванням на межі гористої місцевості і моря. Гори 

ділили країну на чисельні мілкі округи (кан-

тони), більшість з яких мала вихід до моря. При-

родна ізоляція окремих розселень (полісів) спри-

яла в межах єдиного грецького народу автономі-

зації суспільного життя. До природних умов слід 

додати несприятливий для землеробства клімат, 

а саме, постійне чередування посухи і паводків, 

що стримувало розвиток землеробства і змушу-

вало греків шукати додаткові джерела продово-

льства, зокрема, “відправлятися за зерном в бла-

годатні краї – в Сіцілію або в ті країни, які нині 

називаються Україною і Румунією” [4, с. 37]. Це 

сприяло освоєнню нових земель, розбудові ко-

лоній, культурному збагаченню.  

Полісний спосіб організації життя створював 

особливі умови для реалізації трансформацій-

ного процесу, для реалізації змін, які об’єктивно 

назрівали в родовому ладі. Він породжує специ-

фічне відношення до життя, а саме, змагальність 

(агональність), яка стає одним із організуючих 

принципів грецького життя, пронизуючи всі сто-

рони, від фізичної культури до правової куль-

тури (греки мали особливу пристрасть до судо-

вих процесів). На агональний характер внутріш-

ньополісного життя накладалася змагальність 

між полісами, яка охоплювала самі різні сторони 

життя. Вона сприяла накопиченню різноманіт-

ного досвіду. Тобто позитивну роль грав фактор 

розмаїття культур. Можна сказати історія “ви-

пробувала” різні варіанти реалізації логіки пере-

ходу на принципово новий рівень історичного 

буття. Полісний устрій створював ситуацію ку-

льтурно-історичного відбору, посилював мож-

ливі флуктуації, сприяв формуванню відкритого 

відношення до досвіду інших країн і культур.  

Поліс утворював по відношенню до міфу сво-

єрідну опозицію, він виражав нову перспективу 

існування людини. Міф виражав минуле, він був 

тією формою культури, завдяки якій виникла 

людина, тобто виражав стан, альтернативний її 

зрілому існуванню і розвитку. Зміст міфу – це 

акумульований досвід становлення людини як 

родової істоти, він пронизує всі сторони людсь-

кого життя, він є “спосіб організації і конструю-

вання людських сил або самої людини” [14, c. 

19]. Будучи однією із умов виникнення людини, 

міф, разом з тим, консервував своїм змістом по-

чаткові умови існування людини, а отже, обме-

жував її існування і розвиток.  

Поліс, виникаючи за міфологічного світо-

гляду, набуває під впливом природного середо-

вища нових якостей, а отже, ставить людину 

в нові умови. Він є втіленням особливої раціона-

льності й доцільності, які витискують людину за 

межі міфологічних норм і правил, руйнують фо-

рми початкової – родової – колективності. Тому 

можна сказати, що він репрезентує майбутній 

стан людської спільноти. Тобто поліс виникає на 

межі родового і постродового ладу, міфологіч-

ного і постміфологічного (філософського) світо-

гляду. Історична “місія” полісу – посередництво 

між минулим і майбутнім, між двома суспіль-

ними ладами і типами світогляду. Для виходу 

людини, яка була плоть від плоті продуктом мі-

фу, за його межі, необхідні були особливі умови, 

які були пов’язані із міфом і, водночас, були від-

носно незалежні від нього. Такі умови створив 

поліс. Він не просто середовище проживання 

людини, але й чинник змін в духовній сфері. Він 

породжує на стороні людини та її свідомості нові 

раціональні зв’язки, нове світосприйняття. Мож-

на сказати, що архаїчна людина створила поліс, 

а поліс творить нову – полісну – людину. Саме 

так визначав людину Арістотель. Людина ство-

рює поліс, знаходячись за традиційного стану 

міфології, а полісне життя, набуваючи власної 

логіки, породжує нову людину і нову культуру, 

в тому числі та правову культуру.  

Аналіз соціокультурних процесів свідчить, 

що мова йде про системні зміни, які, охоплюючи 

всі сторони суспільства, концентрувалися в ду-

ховній сфері. Така особливість зумовлює необ-

хідність поглиблення рівня аналізу, а саме, звер-

нення до категоріального аналізу процесів, які 

відбувалися за цієї перехідної епохи. Як відомо, 

категорія, будучи формою і організуючим прин-

ципом процесу мислення, відтворює властивості 

і відношення буття і пізнання у всезагальній і най-
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більш концентрованій формі. Категорія містить 

в знятому вигляді глибинні зв’язки, логіку розвитку 

об’єкту, яка не завжди існує в безпосередній, явле-

ній формі. Звісно такий аналіз не самоціль, він не 

може замінити інших підходів, однак, він дозволяє 

виявити глибинні, необхідні, всезагальні зв’язки 

між різними складовими культуротворчого про-

цесу, у випадку із темою статті – ті загальні проце-

си і закономірності, які супроводжували форму-

вання права як феномена культури.  

Звернення до категоріального аналізу перед-

бачає наявність відповідних відношень в самій 

дійсності, в історії культури. В цьому плані звер-

тає на себе увагу поняття “міра”, яке набуває 

особливої значимості уже за ранньої Атичності 

і проходить червоною ниткою через всю її істо-

рію. Це поняття, виражаючи різні сторони дійс-

ності, органічно корегується з правом, ознакою 

чого є поняття “правомірність” і “закономір-

ність”. Дане поняття з’являється спочатку в сфе-

рі моралі, про що свідчить творчість поетів і му-

дреців. Зокрема, воно зустрічається уже в поезії 

Гомера і Гесіода. При цьому цінним є не тільки 

факт звернення до цього поняття, але й еволюція 

його змісту, яка відображує розвиток самої люд-

ської спільноти. Так, в поезії Гомера поняття мі-

ра (“метрон”) вживається ще в своєму початко-

вому, інструментальному значенні як вимірю-

вання (міра) кількості зерна, масла або вина. 

Принципово нового значення поняття міра набу-

ває в творчості Гесіода, де воно поширюється на 

сферу моралі, стає ознакою моральної дій – “на-

лежної міри” або “поміркованості” [22, с. 221]. 

Тема міри стає провідною в висловлюваннях 

семи мудреців, одне з яких “Міра – найкраще” 

належить Клеобулу. Ця ж тема органічно переті-

кає в філософію, з’являючись у Фалеса, в його 

заклику “Користуйся мірою”. Це означає, що те-

ма міри, виражаючи потребу самовизначення, 

стає основним імперативом полісного устрою, 

а отже, представляє головну інтенцію полісної 

свідомості. Така увага до міри не випадкова, во-

на означала вичерпання нормативної бази мі-

фології, а отже, необхідність пошуку інших чин-

ників поведінки. Принцип міри виражає перехід 

до поведінки на основі власного самовизначення. 

Набувши імперативного значення, даний прин-

цип визначив зміст тривалого етапу античної іс-

торії і знайшов відбиток в усіх сферах життя, 

в тому числі, в філософії, моралі, мистецтві то-

що. Але чи не найбільший його вплив саме на 

становлення права. Недаремно символом право-

суддя у греків були ваги. Разом з тим, даний 

принцип саме в цій частині не отримав належної 

інтерпретації, що затьмарює розуміння його дій-

сної ролі в Античності. Філософія права приймає 

до уваги його зміст тою мірою, якою він “засві-

тився” в філософських джерелах, однак, справа 

в тому, що він має пряме відношення саме до 

генезису права, до формування правовідповідної 

людини (тобто до тих процесів, які знаходилися 

у витоків становлення права).  

Особливість даного принципу в тому, що він 

звернений до окремої людини. Про це свідчить 

не тільки зміст, але й пафос його формулювання 

– “Шукай міру!”. Це зумовило його суперечливу 

роль в історії, оскільки людина жила в суспільс-

тві, соціальні і моральні норми якого культиву-

вали цінність колективного, а не індивідуаль-

ного. Заклик до мірної поведінки відбувався 

в середовищі чужому для його виконання. Даний 

принцип являв собою своєрідного троянського 

коня в родовому суспільстві. Виникаючи за умов 

родового ладу, але будучи зверненим до людини, 

він підривав його колективістське начало, руй-

нував зміст міфології. Прагнення міри викону-

вало подвійну роль, а саме, деструктивну роль 

щодо попереднього стану і конструктивну щодо 

майбутнього. Це позначалося на суперечливому 

положені полісної людини. Як пише Б. Рассел, 

греки “знали правило “надмір шкодить у всьо-

му”, але насправді не знали міри ні в чому – ні 

в чистому мисленні, ні в поезії, ні в релігії, ні 

в гріху. Саме сполучення пристрасті й розуму 

давало їм велич, поки вони були великі” [19, с. 

31]. Тобто, важливою була не сама міра (вона 

залишалася здебільшого недосяжним ідеалом), а її 

пошук, інтенційне спрямування свідомості людини.  

Вносячи зміни в людську поведінку, принцип 

міри посилював суперечність між людиною і мі-

фологічним світоглядом. Інституюючи в межах 

міфології нові форми поведінки, він грав перехі-

дну роль, зумовлюючи перехідний характер три-

валої епохи. Він наповнює її новим змістом, но-

вими можливостями самої людини, новими не-

традиційними проявами її поведінки. В даному 

випадку, слід зважити на значний когнітивний 

потенціал міри. Принцип міри, спонукаючи до 

пошуку середнього стану між протилежностями 

[1, c. 91-92], передбачав низку когнітивних стру-

ктур, зокрема, аналіз, синтез, порівняння, абстра-

гування, ідеалізацію тощо. Тому заклики типу “шу-

кай міру”, призводили до освоєння подібних логіч-

них операцій, що вело до піднесення рівня індиві-

дуальної свідомості. Відповідно зміна поведінки 

людини вимагала оновлення, своєрідну корекцію 
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суспільної свідомості, приведення її у відповідність 

із змінами на стороні людини, формування нової 

нормативної основи відношень між людиною і су-

спільством. Реакцією на ці різноманітні, глибинні 

зміни постає виникнення права.  

Виникнення права – це настільки ж свідомий, 

наскільки й несвідомий процес. До деякої міри 

його виникнення пояснює поняття інтеріорізації, 

яке виражає формування загальних структур, не-

залежно від того чи йде мова про форми мис-

лення, чи правила поведінки. Право за своїм по-

ходженням – це результат інтеріорізації мірних 

відношень, тобто відношень на основі власного 

самовизначення, в процесі якої виникали зага-

льні правила і норми (“формули права”), відбу-

валося їх піднесення до рівня загальнозначимих 

положень – законів. Право як феномен культури 

конституює і “санкціонує” не окремі вчинки (хо-

ча і їх також), а новий спосіб життєдіяльності. 

Тим самим, право постає своєрідним органом, 

який закріплює новий стан людини в суспільстві, 

а відтак і новий стан суспільства.  

В даному випадку доречно звернутися до ана-

логії. Звісно, кожна аналогія страждає однобіч-

ністю, разом з тим, вона може прояснити і вира-

зити чіткіше зміст думки. Мова йде про аналогію 

із закономірностями виникнення нових видів 

живого. Цей процес, як свідчить біологія, відбу-

вається під впливом зміни умов проживання, що 

призводить до зміни поведінки живих істот і веде 

до оновлення функцій організму. В свою чергу, 

таке оновлення приводить до формування нових 

органів, які адаптують тварину до умов проживан-

ня і конституюють виникнення нового виду.  

Для античної людини новим соціокультурним 

середовищем, в умовах якого здійснювалася її 

життєдіяльність, був поліс. Він призводить до 

суттєвої зміни поведінки, яка, ґрунтуючись на 

принципі міри, приходить в суперечність із нор-

мами родового суспільства. Цей принцип, опосе-

редковуючи різні форми діяльності, створював 

нове культурне середовище. Дані зміни знайшли 

своє закріплення в праві, яке виражає не тільки 

здатність, але й соціально визначену необхід-

ність (правомірність) притязань людини на нову 

поведінку, на нове місце і роль в суспільстві. 

Саме право і постає тим органом, який забезпе-

чує існування і відтворення людини (як і куль-

тури в цілому) на принципово нових засадах. 

Виникнення права – це природна реакція спіль-

ноти на зміни, практичний крок утвердження 

позитивних тенденцій в суспільстві. Тобто право 

у своїх витоках виражає не звичайну поведінку 

людини, а поведінку, пов’язану із принциповою 

трансформацією людини, з формуванням і роз-

витком нових людських якостей, які стосуються 

сутності людини. Справа не просто у відхилен-

нях, не в деструктивній поведінці, головне в сут-

нісній зміні самої людини. Даний факт має 

принципове значення. Він означає, що стан права 

за часу його становлення не може не відрізня-

тися від його зрілого стану. Проблема в тому на-

скільки глибоко право пов’язано із цими змі-

нами, якою мірою воно причетне до цих змін? 

Чи йде мова про зовнішнє співпадіння, чи про 

органічний зв’язок, причому настільки органіч-

ний, що без права ці зміни або не відбулися, або 

мали інший вигляд?  

В даному випадку звертає на себе увагу своєрід-

ність існування права, а саме, наявність у ньому 

двох рівнів – природного і позитивного права, 

один з яких спрямований до проблеми сутності 

(природи) права, а інший виражає зміст правових 

норм і законів. Кожен з цих рівнів знайшов відо-

браження в літературі. Проблема сутності права 

є предметом особливої уваги філософії права, 

тоді як розробка правових норм і законів 

є безпосереднім завданням позитивного права, 

тобто чисельних юридичних дисциплін. Однак, 

справа не лише в змісті кожного з цих рівнів, 

справа в самому факті такого існування права. 

На наш погляд, такий стан права не випадковий. 

Він виражає реально існуючу суперечність між 

сутністю права, як вона складалася за часу його 

виникнення, і формами її прояву в подальшій 

історії. Справді, не може не викликати подив той 

факт, що правова наука, маючи багатовікову іс-

торію, донині шукає сутність права, опікується 

питанням його істинної природи. Така розбіж-

ність набуває парадоксальних форм в юридичній 

практиці, коли право стає чинником пригнічення 

людини, правової нерівності, соціальної неспра-

ведливості, і, як це не парадоксально звучить, без-

законня. Тобто на рівні проявів воно зіткано із су-

перечностей. Досить часто інтереси держави 

і окремих соціальних груп вирішуються за рахунок 

людини, її особистісного начала, що веде до пони-

ження стану культури і людини.  

Така суперечливість права викликає низку 

питань. По-перше, що є її причиною, чи вона за-

кладена в природі права, чи в неавтентичному 

розумінні й реалізації його суті? По-друге, по-

стає питання про те, якою мірою суперечливість 

права пов’язана із людиною, її сутністю, особли-

вістю її історичного буття. Звісно мова йде не 

про досягнення абсолютної справедливості, мова 
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йде про прогрес в її досягненні, про простір роз-

витку людини, про гармонію відношень людини 

і суспільства, яка забезпечує розвиток, з одного бо-

ку людини, а, з іншого боку, держави як умови та-

кого розвитку. Це є метою і прерогативою права.  

Розглядаючи сутність природного права філо-

софія пов’язує його із сутністю людини, при 

цьому вона прагне відшукати якусь надчасову, 

формальну визначеність людини. Вона зверта-

ється до біологічної природи людини, божест-

венного провидіння, розумності людини як про-

яву її соціальної сутності (що стає характерним 

для Нового часу). Однак, кожне з таких звернень 

не дає задовільної відповіді на питання про сут-

ність права. На наш погляд, причина такого ста-

ну в позаісторичному відношенні як до людини, 

так і до права. Справа не в якійсь абстрактній 

сутності, справа в такому розумінні умов станов-

лення і початкового змісту права, яке би прояс-

нювало не тільки наступну долю права, але 

й людини, людської історії. Тобто причина в не-

розумінні сутнісного зв’язку між правом і люди-

ною, який формувався за часу становлення права.  

Це значить, перш ніж розглядати зміст сутно-

сті людини (і права), варто прояснити відно-

шення поняття сутності до людини. На цю про-

блему звернула увагу в ХХ ст. філософія екзіс-

тенціалізму. Зокрема відношення поняття сутно-

сті до людини розглядав Ж.-П. Сартр. Він пока-

зав, що людина це єдине творіння серед живих 

істот і предметів природи, існування якого пере-

дує його сутності. Людина, писав він, поясню-

ючи, що означає положення “існування передує 

сутності”, “спочатку існує, зустрічається, зявля-

ється у світі, і лише потім вона визначається” 

[21, с. 323]. Така особливість людини робить 

можливою її свободу, завдяки їй людина висту-

пає творцем, суб’єктом власної долі, від неї за-

лежить та сутність, якої вона набуде. При цьому 

Сартр, виходячи із загальних настанов екзистен-

ціалізму, розглядає співвідношення цих катего-

рій в плані онтогенезу, приймає до уваги су-

часну, наявну людину. 

Такий підхід має право на існування, але він за-

лишає без відповіді важливі питання. Чи людина 

кожної культури може бути суб’єктом власної до-

лі? Чи може бути людина суб’єктом власної долі, 

якщо вона не є автономною особою, якщо вона са-

мим фактом свого народження приречена бути ли-

ше функцією колективу. Обмеження цієї проблеми 

онтогенезом не дозволяє врахувати всі ті умови, які 

роблять можливим дійсне самовизначення людини, 

тобто свободу вибору.  

Аналіз вісьової епохи свідчить, що дана про-

блема має і філогенетичний аспект. Існування 

людини не співпадає з її сутністю не тільки 

в житті окремої людини, але й в історії станов-

лення людcтва, тобто дана проблема стосується 

буття людини як родової істоти. Власне вісьова 

епоха є епохою розв’язання цієї суперечності 

в філогенетичному плані. В цю епоху, при пере-

ході від родового до класового (громадянського) 

суспільства, кожна культура пропонувала свій 

варіант розв’язання суперечності між існуванням 

людини і її сутністю, тобто варіант усутнення лю-

дини, особливості якого, як свідчить історія, від-

творюються на індивідуальному (онтогенетичному) 

рівні, що знаходить вираз в мірі свободи людини, її 

можливостях реалізації життєвих сил, в співвідно-

шенні особистості і суспільства (держави). 

Розглядаючи особливості розв’язання даної 

суперечності в античності, варто звернути увагу 

на особливості рефлексивного відношення до 

світу, предметом якого постали не тільки окремі 

феномени (артефакти), які існували в межах ро-

дового суспільства, але й міф як цілісне утво-

рення. Він став об’єктом прискіпливої уваги, яка 

торкалася його глибинної природи. “В ході цієї 

зміни, писав К. Ясперс, – ...в момент, коли міф, 

як такий знищювався, йшло перетворення міфів, 

освоєння їх на більшій глибині” [25, c. 33-34]. 

При цьому слід врахувати те, чим був міф для 

людської історії, а саме, його роль як онтології 

становлення людини і людського буття, як “ма-

шини”, яка формувала людські якості. Рефлекси-

вне відношення до міфу, маючи висхідним моти-

вом прояснення морально-виховного змісту мі-

фологічних сюжетів, поставало, по суті, освоєн-

ням його змісту як чинника творення і існування 

людини. Рефлексія над міфом вела до освоєння 

в раціональній формі (зокрема в філософії) тих 

структур, які виражають істину людського буття, 

яка була зосереджена не в окремій людині, а в 

роді, в міфу. При цьому мова йде менше всього 

про теоретичне пізнання міфу, що характерно 

для сучасної науки, мова йде про практичне 

освоєння, тобто про виокремлення і привлас-

нення різноманітних структур, які формувалися 

на протязі тривалої історії і, виражаючи людську 

сутність, були зосереджені в міфі.  

Послідовна розбудова полісу крок за кроком 

приводила до витіснення міфу як смислової, сві-

тоглядної основи буття людини “у царину не-

обов’язкової гри уяви” [18, c. 104]. Надалі чин-

ником людської поведінки, як і подальшого роз-

витку суспільства, постає не міф, а слово, закон, 
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логос. Відштовхуючись від реальності і “раціо-

нальності” міфу людина полісу приходить до 

визнання вищої реальності полісного розуму, 

уособленням якого виступає логос. Логос стає 

дійсною основою життєдіяльності людини і сус-

пільства, історії, а отже мірою доцільності, ро-

зумності поведінки. Логос – це мірне відношення 

підняте до рівня всезагальності, до рівня суспі-

льної свідомості, воно складає її новий – раціо-

нальний пласт. Про таку спадкоємність говорить 

і походження слова логос. Як зазначає Гадамер, 

первісне значення слова “логос” “збирати”, “пе-

рераховувати” – вказує на раціональну сферу 

цифр і цифрових зв’язків, в якій конституюва-

лось спочатку поняття логосу” [7, с. 107].  

Тим самим поліс формує людину, яка підпо-

рядковується не стільки міфу, скільки тим струк-

турам, які виникають разом із полісом. Зв’язок 

права, правової думки з логосом постійно від-

значається в літературі. На такий зв’язок вказу-

вав у виразній формі Геракліт. Для нього поліс 

і закон – це дещо спільне, однаково божественне 

і розумне. Надалі до гераклітівської концепції 

“підносяться всі ті природноправові доктрини 

античності і нового часу, які під природним пра-

вом розуміють деяке розумне начало (норму все-

загального розуму), яке підлягає виразу в пози-

тивному законі” [16, с. 403]. Такий зв’язок вира-

жає єдність норм і правил права з раціональним 

устроєм полісу. Однак, такий зв’язок виражає 

і дещо більше. Він виражає формування як фено-

мену права, так і правовідповідної людини, ви-

ражає їх сутнісну єдність. Логос – це результат 

освоєння, своєрідної персоніфікації попере-

днього історичного досвіду, продукт персональ-

ної участі людей в громадському житті, в чисе-

льних дискусіях, різноманітних зібраннях, зако-

нотворчих процесах тощо, тобто всьому тому, 

в чому проявлялось життя античної людини. Під 

логосом мається на увазі сукупний, спільний, 

полісний розум. Його мав на увазі Геракліт, фо-

рмулюючи дане поняття, підносячи всі часткові 

закони, підмічені ним в житті, до поняття єдиної 

світової закономірності. Будучи результатом пе-

рсоніфікації попереднього досвіду, логос надалі 

залишається основою відтворення полісної лю-

дини як особистості. Саме через освоєння поліс-

ного розуму людина стає автономною особисті-

стю, або, як говорив Геракліт, “через участь 

в полісі ми стаємо розумними”. При цьому, як 

зазначає Х. Янарас, “спілкування (співучасть) не 

означає пристосування чи підкорення одного 

думці багатьох, думці більшості. Воно означає 

участь, яка творить розумність: ми стаємо ро-

зумними такою мірою, якою беремо участь 

у спільному логосі (котрий є божественним, то-

му що є логосом життя), а не тому, що ми на-

ділені можливістю цієї участі, тобто особистим 

інтелектом” [ 24, c. 39-40]. 

Освоєння міфу можна охарактеризувати як 

процес персоніфікації історичного досвіду, тобто 

того досвіду становлення людини, який зосере-

джений в міфі. Це поняття виражає як процес, 

так і результат. Як процес воно виражає оволо-

діння людиною історичним досвідом людства, 

в першу чергу, досвідом акумульованим в міфі, 

мова йде, зокрема, про мову, логіку, форми мис-

лення, когнітивні структури тощо. Як результат 

воно виражає зміни на стороні самої людини, 

а саме, виділення її із спільноти і подальше існу-

вання в якості автономного індивідума. В про-

цесі такої трансформації (персоніфікації) струк-

тури, які формувалися і існували як властивості 

роду, стають властивостями індивідума, надають 

йому нового – особистісного – виміру. Право 

постає тут як феномен, який утверджує новий 

стан людини і її свідомості, який визначає його 

природність і “легітимність”. Такий зв’язок між 

правом і усутненням людини як особистості про-

являється уже за ранньої Античності, що знахо-

дить вираз в змісті епосу. “Перш за все завдяки 

ідеї права, – писав Касірер, – епос набув нового 

вигляду. Ідея права вдихнула в епос нове життя, 

вона дала йому особистісний характер, який ще 

був відсутній у Гомера” [Див. 16, с. 400]. В цей 

час, зазначав К. Ясперс, “Людина в якості окре-

мого індивідума відважилась на те, щоб шукати 

опору в самій собі” [25, c. 34]. Результатом про-

цесу персоніфікації є становлення людини як 

автономної особистості, як “справжньої людини” 

[25, с. 34.]. Мова йде про виникнення людини, 

яка відповідає, говорячи словами Гегеля, поняттю 

людини. Саме з особою, як сутнісним станом лю-

дини пов’язує Гегель існування права. “Особа, – 

писав він, – містить взагалі правоздатність і витво-

рює поняття й саму абстрактну основу абстракт-

ного, а тому – формального права. Звідси така ви-

мога права: будь особою й поважай інших як осіб” 

[8. с. 52]. Персоніфікація означає на стороні лю-

дини її усутнення, тобто виділення її із колективу 

в якості автономної особи.  

Причетність до логосу формує правовий стан 

людини як особистості. Мова йде не тільки про 

формальне дотримання законів, що виражає фо-

рмальну сторону правовідношення. Мова йде 

про відповідність людини логосу на сутнісному 
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рівні. Причетність до логосу означає доступність 

до нового образу життя і мислення, який перед-

бачає всебічний розвиток людських сутнісних 

сил. Цю можливість сповна використовує гре-

цька людина, реалізуючи самі різні форми пове-

дінки, які ставали ідеалом для наступних поко-

лінь. Мова йде не стільки про право як форма-

льну санкцію, скільки про право як стан людини 

тотожній “природі” полісу і змісту логосу. Про 

право, яке не дозволяє, чи заперечує, а яке вира-

жає саму можливість реалізації людини як особи, 

оскільки така можливість зосереджена в полісі. 

Правовідповідність – це сутнісна відповідність, 

тобто відповідність не фактом проживання і до-

тримання законів, а образом життя, місцем і ро-

ллю в спільноті. Право, тим самим, органічно 

пов’язане із сутнісним визначенням людини. Во-

но умова виділення людини із початкової форми 

колективності і формування її як особистості. 

Причому це така умова, яка надалі стає і складо-

вою людини і суспільства. Не дивно, що в праві 

вбачають чинника розвитку людини, воно постає 

як умова її соціалізації. Таку роль права мав на 

увазі Платон, вважаючи, що “з усіх наук більше 

всього вдосконалює людину, яка ними займаєть-

ся, наука про закони” [18, с. 463]. Міра реалізації 

особистісного начала залежить від міри оволо-

діння природою права, визначається тим, наскі-

льки право в своїй істині стало змістом свідомо-

сті людини, органічною складовою її внутріш-

нього “Я”. Тобто справа не лише в поведінці від-

повідній нормі писаного закону, справа в новому 

внутрішньому стані людини, справа в стані, який 

відповідає сутності права, як чинника особистіс-

ного начала. Право передбачає переконання як 

стан свідомості і дію на основі переконання, мі-

рне відношення до дійсності, можливість вибору, 

відповідальність за вчинки, а отже, знання умов 

і наслідків поведінки. Тобто право формує новий 

стан людини і культури. Можна приєднатися до 

оцінки права, яку дає В. С. Нерсесянц. “Правову 

культуру, – пише він, – можна умовно назвати 

“другою природою” (“другою натурою”). Але ця 

“друга природа” не механічна прибудова до ба-

зової “першої природи, а культурна трансформа-

ція, культуризація і культивація всієї (єдиної) 

природи окремих людей і народів” [16, с. 43]. 

Відношення персоніфікації можна розглядати як 

субстанцію права, оскільки воно має сенс там 

і тоді, коли існує і відтворюється особистісне 

начало людини. Інша справа в якій формі і мірі 

воно враховується, чи є людина лише об’єктом, 

чи й суб’єктом правових відношень. 

Подальший розвиток права засвідчує, що воно 

повторює загальну логіку становлення і розвитку 

суспільства, за якою стан суспільства часів ста-

новлення докорінно відрізняється від того стану, 

котрого воно набуває за свого зрілого існування. 

По відношенню до права це положення означає, 

що за часу становлення воно, будучи безпосере-

дньо зв’язаним із усутненням людини як особис-

тості, грало позитивну, тобто конструктивну, 

культуротворчу роль, воно виступало чинником 

становлення людини як особистості. Утвер-

дження людини як особистості, змінило пода-

льші умови існування і людини і суспільства, 

а отже, і умови існування самого права. В нових 

умовах особливого значення набуває право як 

засіб регулювання відношень між людьми, в то-

му числі шляхом обмеження природного права. 

Культуротворча роль права зникає з поверхні 

правової свідомості разом з античною куль-

турою, що привело до втрати розуміння дійсного 

зв’язку права із сутністю людини, в силу чого 

сутність права почали шукати поза людиною, 

поза правом, поза історією. На поверхні античної 

культури така зміна ролі права проявляється 

в переході від “полісу до імперії”, від “громадя-

нина до підданого” [23, с. 22]. Тут на місце від-

ношень побудованих на співучасті, постають ві-

дношення на основі підпорядкування. Це 

є ознакою того, що правовий розвиток людини 

і суспільства формує нові умови, виразником 

яких тепер постає держава. Людина створює 

продукт (державу), який відчужується від лю-

дини, набуває по відношенню до неї незалеж-

ного існування, стає над нею. Тут правові норми 

є результатом органів державної влади, які пови-

нні представляти волю народу. Надалі конструк-

тивна роль права підпорядковується регулятив-

ній функції. Право виражає не стільки стан ок-

ремої людини, скільки інтереси держави, які мо-

жуть співпадати, а можуть не співпадати 

з сутнісним розвитком окремої людини. 

Така трансформація феномена права співпа-

дає з становленням римської культури і визнача-

ється як її власним змістом, так і специфічним 

зв’язком з грецькою культурою. В даному випа-

дку доречно мати на увазі загальну “формулу”, 

яка характеризує їх зв’язок. Як пише Дені де Ру-

жмон “Первинна самобутня культура твориться 

у Греції. Римська імперія її поширює і перетво-

рює” [20, с. 83]. Разом з тим дана “формула” ви-

кликає ряд питань. В якій мірі така характерис-

тика поширюється на феномен права? Як узго-

джуються між собою грецьке і римське право? 
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Чи мова йде про різні моделі права, чи про різні 

частини, а відтак, і різні етапи формування пра-

ва? Питання не випадкові, якщо зважити на той 

великий авторитет, який має саме римське право, 

котре, ставши зразком для розбудови різних мо-

делей права, залишається, на відміну від грець-

кого права, предметом постійної уваги.  

На наш погляд мова йде про різні частини, які 

виражають різні етапи формування єдиної євро-

пейської системи права. Грецька частина права 

виражає його сутнісний зв’язок із усутненням 

людини як особистості. Тут на поверхні куль-

тури процес становлення дійсної сутності права, 

тобто того його рівня який є предметом природ-

ного права. Це пов’язано з тим, що грецьке право 

виникало в результаті внутрішнього розвитку 

культури. Полюсом грецької культури була роз-

будова полісу як феномена культури, яка уособ-

лювала собою трансформацію образу мислення 

і способу життя людини. Таку трансформацію 

виражає не тільки право, але й інші культурні 

феномени – мистецтво, філософія, історія тощо. 

Тут право виникає як орган формування полісної 

людини, людини як громадянина. Цьому процесу 

підпорядковані всі відношення в межах полісу, 

в тому числі і майнові, які не мають того само-

довліючого характеру, якого набувають в інших 

культурах, в тому числі в римській.  

Зовсім інші умови розвитку права в римській 

культурі, особливістю якої, як відзначається 

в літературі, є її експансіоністський характер. Як 

пише А. А. Козловський, “Така риса римського 

народу, як цілеспрямованість, спрямована на до-

сягнення зовнішніх цілей зовнішніми засобами, 

зумовила інтенсивний розвиток правової сис-

теми, її видатні досягнення та позаісторичне зна-

чення, оскільки ця риса чудово збігалася з низкою 

істотних рис права, таких як формальна (зовнішня) 

визначеність, регулювання поведінки (зовнішньої) 

суб’єктів права ... Римляни були передусім нацією 

зовнішніх досягнень, може тому вони стали видат-

ною правовою нацією” [10, с. 16].  

Відмінність в формуванні права проявляється 

у відношенні до майнової власності. В грецькій 

культурі майнові відношення органічно корегу-

ються із іншими відношеннями і не мають того 

самодовліючого характеру, якого набувають 

в римській культурі. Суть відношення греків до 

майна виражають слова Солона, який говорив, 

що “ми не будемо міняти доблесть на мішок із 

грошима”. В римській культурі процеси пов’яза-

ні із усутненням людини, а отже, конструктивна 

функція права, були підпорядковані іншим про-

блемам. Тут основою формування права і правової 

культури було майно і майнові відносини. Вони 

стають полюсом розвитку культури, в тому числі, 

і права. Якщо грек ототожнював себе із полісом, 

розбудова якого була, одночасно, формуванням 

його як особистості, то римлянин “ототожнював 

себе із власністю”, що дає підстави для висновку 

“історія розвитку Риму – це складна історія розви-

тку інституту власності” [10, с. 14].  

 Такий характер римської культури визначив 

особливості поведінки римської людини, а від-

так, і особливості формування права, його зміст 

і задачі, а саме, потребу в праві як органу регу-

лювання відношень між людьми в межах величе-

зної римської імперії. Тим самим римська куль-

тура орієнтувала розвиток правової думки до 

пошуку норм, правил, законів, тобто, того змісту, 

який складає основу позитивного права, вона 

прискорювало його трансформацію, надавала 

раціональної визначеності. Можна, з певною до-

лею умовності, сказати, що грецька культура ре-

презентує становлення сутності права (природне 

право), а римська культура репрезентує в вираз-

ній формі існування позитивного права. Тобто 

в історії античності проявилася своєрідна “спеці-

алізація” в становленні і розвитку права.  

Характер римської культури позначився і на 

особливостях персоніфікації людини, яка органі-

чно зв’язана із засвоєнням здобутків грецької 

культури. Про такий зв’язок свідчить, зокрема, 

особлива увага до філософії стоїцизму, яка видає 

дійсний стан життя римської людини, а саме, 

асиметрію між зовнішнім спрямуванням спіль-

ноти і внутрішнім станом людини. Вплив грець-

кої філософії не тільки в тому, що вона сприяла 

виробленню загальних принципів права (на цьо-

му акцентується увага в філософії права), але й в 

тому, що вона сприяла усутненню римської лю-

дини, формуванню її самосвідомості, сприяла її 

самовизначенню як особистості. Ці проблеми 

з особливою гостротою постали в період кризи 

римської імперії, саме вони (а не лише криза як та-

ка) були одним із головних чинників світоглядних 

пошуків, які вели до виникнення християнства. 

Християнство поглиблює суперечність між 

сутністю права і його існуванням у вигляді норм 

позитивного права. Воно, маючи справу з люди-

ною як продуктом античної культури, разом 

з тим, проголошує негативне відношення до Ан-

тичності, а отже, і до того шляху, який пройшла 

антична людина в процесі усутнення, що відразу 

негативно позначилося на тлумаченні сутності 

людини і сутності права. На місце полісної лю-
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дини воно пропонує її релігійне тлумачення. Тим 

самим людина на тривалий час відривається від 

умов свого сутнісного становлення, протистав-

ляється їм. Полюсом культури постає не поліс 

і не логос, а ідея бога, град божий. Сама ж лю-

дина уявляє себе творінням божим, що знімає 

питання про її істинну сутність. Такі ж зміни ві-

дбуваються і у відношенні до права. Християн-

ство сприймає античне право, але лише у його 

римській формі. Відкидаючи грецьку частину 

шляху формування права, воно започатковує 

традицію позаісторичного відношення до сутно-

сті права, як і до сутності людини. Воно, ствер-

джуючи початкову гріховність людини, акцентує 

увагу на обмежуючій ролі права, тобто, освячує 

позитивне право за рахунок природного права, 

а отже, за рахунок дійсної сутності права, в тому 

числі, за рахунок його культуротворчої ролі. Во-

но вбачає в ньому не стільки чинник формування 

особистості, скільки засіб обмеження життєвих 

(природних) сил людини. Приймаючи до уваги 

лише певним чином витлумачений духовний світ 

людини, воно протиставляє його іншим її життє-

вим проявам і, тим самим, позбавляє її права на 

власне самовизначення. Саме тут закладена су-

перечність природного і позитивного права, сут-

ності права і його проявів.  

Надалі склалася тенденція розбудовувати 

право шляхом рецепції положень римського пра-

ва, а отже, за рахунок нехтування його грецької 

частини, тобто ціною нехтування сутності права, 

що відкривало шлях до неавтентичного відно-

шення до людини. Лише відродження античної 

культури, в першу чергу, її грецької складової, 

створило можливості повернення цінностей Ан-

тичності, що дозволило стати на шлях емансипа-

ції культури від релігійних уявлень, а отже, по-

вернутися до античного тлумачення людини. Та-

ка зміна відбувається в новочасовій культурі, 

вона проявляється у поверненні до положень 

природного права, зокрема, в проголошенні Дж. 

Локком права на життя, як права на реалізацію 

сутнісних сил людини.  

Разом з тим, такі зміни в правовій культурі не 

знайшли свого належного, концептуального ви-

разу, що проявляється в філософії права в позаіс-

торичному тлумаченні природи права, в проти-

ставленні природного і позитивного права. Та-

кий стан правової думки має драматичні нас-

лідки в тих країнах, які, не маючи глибоких пра-

вових традицій, стають на шлях розбудови гро-

мадянського суспільства. Перехід до правової 

культури набуває парадоксальних форм. Прого-

лошення правових змін, прийняття атрибутів 

правової культури, навіть конституції, не при-

зводить до становлення правового поля для розви-

тку особистості. Співвідношення людини і суспіль-

ства (держави) традиційно розв’язується на користь 

держави. Причина вбачається в тому, що до уваги 

приймається форма права (позитивне право), а не 

його сутність, в силу чого право стає виразником 

інтересів держави, а не людини як особистості. Про 

це свідчать труднощі й особливості розбудови гро-

мадянського суспільства в Україні, що має бути 

темою окремого дослідження.  

Проведене дослідження дозволяє зробити ряд 

висновків: 

По-перше, формування права як феномена 

культури пов’язано з трансформаційними проце-

сами, які відбувалися у вісьову епоху. Такий 

зв’язок знайшов відображення в філософсько-

правовій літературі. На думку автора, головне це 

ті зміни, які відбувалися на стороні людини, 

а саме процес усутнення людини, тобто виділення 

її із родової форми колективності й формування її 

як автономної особистості. Право виникає як фо-

рма свідомості такої особистості, як специфічний 

орган, який виражає цей процес, забезпечує існу-

вання і відтворення особистісного начала.  

По-друге, категоріальною основою форму-

вання права є поняття міра. Міра стає в антично-

сті своєрідним категоричним імперативом, чин-

ником переходу від нормативної бази міфології, 

до поведінки людини на основі власного самови-

значення. Право (як форма свідомості) – це ре-

зультат своєрідних процесів інтеріорізації мір-

них відношень, в результаті яких виникали нові 

загальні правила і норми поведінки, відбувалося 

їх піднесення до рівня загальнозначимих поло-

жень – законів. Право як феномен культури кон-

ституює як окремі поступки, так і новий спосіб 

життєдіяльності. Тим самим, воно постає своєрі-

дним органом, який закріплює новий стан людини 

в суспільстві, а відтак і новий стан суспільства.  

По-третє, сутність природного права пов’яза-

на із сутнісними змінами на стороні самої лю-

дини, а саме усутненням її як особистості. Цей 

процес знаходить свій вираз в процесі персоні-

фікації. Мова йде про освоєння, своєрідне при-

власнення досвіду (в першу чергу духовного) 

історичного буття людини. Одним із проявів пе-

рсоніфікації є відношення майнової власності, 

яке отримало особливий розвиток в римській 

культурі. Відношення персоніфікації виступають 

своєрідною субстанцією права як феномена ку-
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льтури. Право має сенс там і тоді, де зберігається 

простір для розвитку особистісного начала.  

По-четверте, право як феномен культури, бу-

дучи пов’язаним із сутнісними змінами на сто-

роні людини має власну діалектику сутності 

й існування. Якщо для буття людини, як показав 

Сартр, характерно передування існування сутно-

сті, то для буття права характерно неспівпадання 

сутності права і форм його існування (прояву). 

Таке неспівпадання закладається в західній куль-

турі в античну епоху, де сутнісний (природно-

правовий) аспект права зв’язаний із грецькою 

культурою, а позитивно-правовий з особливос-

тями римської культури. Воно призводить до су-

перечності між природним правом і позитивним 

правом. Дана суперечність, відтворюючись через 

рецепції римського права в наступній історії, 

особливо негативно позначається на розбудові 

правової культури тих країн, які стають на шлях 

незалежного існування.  
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И. П. Проценко 
  

ПРАВО  КАК  ФЕНОМЕН  КУЛЬТУРЫ:  

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 

В статье раскрывается культуротворческая роль права, обосновывается положение о мере как его 

категориальной основе. Показано, что право, возникая в результате интериоризации “мерных” отно-

шений, в свою очередь, формирует поведение человека на основе собственного самоопределения, 

и, тем самым, создает условия для становления автономной личности и гражданского общества. 

 I. P. Protsenko  

  

LAW  AS  A  CULTURAL  PHENOMENON:  

A HISTORICO-PHILOSOPHIC  ANALYSIS 

The article treats the issue of the culture-formation role of law. The notion of a measure as a categorical 

basis is also substantiated. It is shown that law as a result of the exteriorization of measure relations forms 

person’s behavior on the basis of self-realization, the latter conditioning the creation of autonomous person-

ality and civil society. 
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ИСТОРИЯ  ФИЛОСОФИИ  ПРАВА  И  ИСТОРИЯ  ПРАВОВОЙ 

МЫСЛИ:  ВОПРОСЫ  СООТНОШЕНИЯ 
  

В настоящее время наиболее четко вырисовы-

вается только одна из внесенных в заглавие на-

стоящей статьи дисциплин – история правовой 

мысли, которая традиционно именуется «исто-

рия политических и правовых учений» или «ис-

тория учений о государстве и праве». Что касае-

тся истории философии права, то в юридической 

литературе самостоятельное существование ее 

молчаливо игнорируется, а в лучшем случае она 

отождествляется с историей правовой мысли [1, с. 

3; 3, с. 12]. По всей очевидности, этому способство-

вали те близкие связи этих дисциплин, которые 

существуют между ними и их роднят. А в тех ред-

ких случаях, когда между указанными дисципли-

нами проводится линия разграничения, остается 

немало дискуссионных вопросов [9, с. 7-8].  

Действительно, историю философии права 

и историю правовой мысли роднит многое.  

Во-первых, предметная область истории фи-

лософии права во многом пересекается с пред-

метной областью истории правовой мысли: и там 

и здесь объектом является теоретическое знание, 

в обоих случаях изучаются зачастую мысли од-

них и тех же выдающихся людей. В центре вни-

мания обеих дисциплин находится историческое 

развитие правовой мысли, идей; обе они относя-

тся к разряду так называемой истории идей.  

Во-вторых, указанные дисциплины бытуют 

в форме исторической саморефлексии. Квин-

тэссенцией этих дисциплин является наличие 

двойной рефлексии: первая рефлексия – это 

наблюдение в истории, когда объектом явля-

лась сама реальность, вторая рефлексия – это 

наблюдение с точки зрения сегодняшнего дня, 

когда объектами выступают знания (рефлек-

сия) об этой реальности, т.е. продукты первого 

наблюдения [7, с. 20; 16, с. 9].  

В-третьих, источниковедческая база подчас 

является общей для этих дисциплин: исследова-

тель в обеих дисциплинах имеет дело с текстами, 

среди которых подавляющее большинство сос-

тавляют сочинения на правовую проблематику.  

В-четвертых, в рамках данных дисциплин 

освещаются проблемы исторического становле-

ния и развития многих правовых категорий и по-

нятий и т.д. 

Вот почему зачастую трудно отграничить 

указанные дисциплины друг от друга. Тем не 

менее, представляется, что каждый из них имеет 

свою предметную специфику.  

Главное в предметной специфике истории 

философии права заключается в том, что в ее 

объект в отличие от истории правовой мысли 

входит не всякое теоретико-правовое знание, 

а лишь такое знание философского характера, 

т.е. философско-правовое знание, философская 

мысль о праве. Соответственно, история фило-

софии права имеет своим предметом философию 

права в ее временном измерении, иначе говоря, 

исторический процесс формирование философ-

ско-правового знания. 

Поскольку философия права формируется 

и продолжает свое развитие в лоне истории фи-

лософии права, постольку всестороннее изу-

чение первой непременно предполагает вторую. 

В этой связи верно замечание о том, что, с одной 

стороны, «философия существует и продолжает 

существовать только в качестве истории, кото-

рую создают философы», а с другой – нередко 

«история философии выступает в качестве фило-

софской деятельности» [11, c. 58, 62]. 

История философии права является историчес-

ким самопониманием философии права. Она – раз-

новидность философско-правовых знаний, дисцип-

лина философско-правовая, подобно тому, как ис-

тория философии является дисциплиной философ-

ской. Что касается истории правовой мысли, то она 

в известной мере выполняет роль истории общей 

теории права. Поэтому качественное различие ме-

жду историей философии права и историей право-

вой мысли естественнее всего устанавливать на 

основании различения философии права (или фи-

лософского подхода) и теории права (или юриди-

ческого подхода). В этом плане их соотношение 

в известной степени может быть рассмотрено как 

соотношение философии права и теории права, но 

только взятые в историческом измерении. 

В юридической теории конечной предметной 

задачей является выявление общих закономерно-

стей развития и функционирования права, а в 
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философии права акцент делается на философс-

кую позицию, определенное философско-миро-

воззренческое постижение, интерпретацию пред-

мета, каковым является социально-правовая реа-

льность «в качестве наличного бытия в своих 

универсальных свойствах» [8, с. 29, 34].  

Философия права и юридическая теория 

представляют собой качественно разные стили 

мышления. Способом приобретения знания для 

философии права является специфический стиль 

мышления – философствование. В этом плане 

философию права (следовательно, и историю 

философии права) отличает степень рефлексив-

ности. Ей присуща философская рефлексия 

и дискурс [14, с. 15], которые являются не прос-

тым отражением в собственном смысле этого 

слова, а конструированием смысла [11, c. 94].  

Отличие философии права от теории права – 

значит, и истории философии права от истории 

правовой мысли – можно выявить также через 

проблему понимания. 

В указанной плоскости своеобразно разграни-

чивает историю философии права и историю 

правовой мысли (в авторской редакции – исто-

рию правовых учений) Ю. Пермяков. Так, ре-

зультатом познания в рамках политико-правовых 

учений, согласно автору, является внеличностное 

знание («наука изучает мир, из которого предва-

рительно удален субъект, именно поэтому науч-

ное знание внеличностно»): мы изучаем труды 

мыслителей прошлого такими, какими они были 

и существуют вне нас, ибо они существуют в ис-

тории, где нас не было. Ю. Пермяков, исходя из 

предпосылки о том, что философия наукой не 

является (соответственно, он отказывает фило-

софии вообще и философии права в частности 

в научном статусе), приходит к выводу, что 

в ходе философского познания субъект устанав-

ливает связи не только с тем отрезком времени, 

который мы называем «современность», но 

и вписывает себя в круг тех идей, которые воз-

никли задолго до нее, которые оформили мента-

литет народа, повлияли на понимание справед-

ливости и т.д. В данном случае, по мнению ав-

тора, история не противостоит познающему суб-

ъекту как вереница внешних ему событий и док-

трин, она теряет свою хронологию и субъект 

становится субъектом исторического действия, 

т.е. историческим человеком [9, с. 7]. Другой 

вывод автора состоит в том, что наука в отличие 

от философии, оперирующей категорией 

«смысл», не ставит себе задачей поиск смысла 

того или иного исторического действия [9, с. 8]. 

Отвлекаясь от тезиса о том, что философия 

наукой не является (это – спор без конца, и среди 

самих философов нет общепринятого ответа на 

этот вопрос), ограничусь следующими критичес-

кими замечаниями.  

Во-первых, вызывает возражение мнение 

о том, что наука, – значит и историческая наука 

вообще, история правовой мысли в частности, – 

изучает мир, из которого предварительно удален 

субъект. Здесь налицо неверное понимание при-

роды социально-гуманитарного познания, исто-

рического в том числе. Забывается, что одной из 

характерных черт исторического познания зак-

лючается как раз в том, что познание социально-

исторического объекта есть в то же время и по-

знание субъекта, ибо он выступает в форме дея-

тельности, где субъективное переходит в объек-

тивное, почему и изучение его объективных за-

кономерностей выступает как познание сущности 

самого человека [5, с. 100-101]. В этом аспекте 

мы своей жизнью включены внутри мира как 

истории [17, с. 377]. Субъект исторического по-

знания – это субъект истории. Как пишет 

Р. Арон, «историческая наука есть форма созна-

ния, которое общество имеет о себе самом», 

«субъект исторического познания есть не чистый 

субъект, трансцендентальное я, а живой человек, 

историческое я, стремящийся понять свое прошлое 

и свою среду» [2, с. 529]. Прав также К. Ясперс, 

когда подчеркивает, что история непосредственно 

касается нас; а все то, что касается нас, тем самым 

составляет проблему настоящего для человека. 

Особенность исторического изучения право-

вой мысли как всякого исторического познания 

вообще, истории идей в особенности, заключае-

тся в наличии здесь ситуации живого диалога, 

сменяющихся в процессе познания «вопросов» 

и «ответов», где субъект-объектные связи посто-

янно преобразуются в субъект-субъектные, ин-

терсубъектные отношения [7, с. 19]. Таким обра-

зом, человек в истории оказывается одновре-

менно и объектом и субъектом как социального 

познания, так и социального действия. 

Во-вторых, нельзя согласиться с утвержде-

нием, что наука в отличие от философии, опери-

рующей категорией «смысл», не ставит себе за-

дачу поиска смысла того или иного историчес-

кого действия. С подобным взглядом, пожалуй, 

можно было бы согласиться, если не признать 

важности понимания, интерпретации для позна-

ния социокультурной реальности. Нельзя объяс-

нить многие проблемы истории правовой мысли, 

не коснувшись проблемы понимания, ибо «объя-
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снить что-то нельзя без понимания этого “чего-

то”» [15, с. 63]. С другой стороны, при понима-

нии, интерпретации на первое место выдвигается 

постижение смысла бытия. Ведь интерпретация, 

– говоря словами П. Рикёра, – это работа мыш-

ления, которая состоит в расшифровке смысла, 

стоящего за очевидным смыслом [12, с. 18].  

Историческое (в том числе историко-право-

вое) познание направлено на раскрытие смысла. 

Это вытекает из природы историко-правового 

познания как гуманитарного знания, которое не-

возможно без отображения мотивационно-смыс-

ловых, ценностных факторов и целевых зависи-

мостей, которые являются ключом к открытию 

субъективного мира человека [6, с. 16]. Между 

тем важно заметить, что «поскольку речь идет об 

историческом исследовании, то имеется в виду 

не какой-то метафизический смысл истории (его 

демонстрацией озабочена теология и филосо-

фия), но тот смысл, который люди-участники 

исторического исследования привносили в свою 

жизнь, в окружавший их природный и социаль-

ный мир, в свое повседневное поведение. Исто-

рик не может отказаться от попыток расшифро-

вки символических и знаковых систем, кото-

рыми люди прошлого наделяли действитель-

ность. Человек – animal symbolicum (Э. Касси-

рер), и ко всем текстам, в которых запечатлены 

мысли и действия актеров и авторов историчес-

кой драмы, необходимо применять герменевти-

ческие процедуры. Наука истории не может до-

вольствоваться Erklären, ее конечной целью яв-

ляется Verstehen» [4, с. 249].  

Таким образом, можно предположить, что со-

держание категории «смысл» имеет философс-

кий (и философско-исторический) и конкретно-

исторический пласты. Эти пласты на примере 

истории правовой мысли и истории философии 

права могут быть прослежены следующим обра-

зом. Содержание категории «смысл» в истории 

правовой мысли находит свое наполнение в том, 

что оно связано с пониманием специфики иссле-

дуемой эпохи, выявлением ее своеобразных 

свойств, постижением изучаемого учения в его 

современной научно-теоретической значимости 

и когнитивной ценности, уяснением объективной 

социальной значимости (социального смысла) 

и личностного значения (личностного смысла) 

в воссоздании прошедшей исторической дей-

ствительности, реконструкции исторических си-

туаций [о проблеме понимания и истолкование 

смысла в истории правовой мысли см.: 7, с. 148-

159; 10, с. 26-27; 13, с. 148-150]. Наполнение ка-

тегории «смысл» содержанием в истории фило-

софии права происходит главным образом 

в процессе философско-мировоззренческой ин-

терпретации, философского осмысления право-

вого бытия путем применения тех или иных ти-

пов философствования к проблемам права и вы-

ведением знания из более общих мировоззренче-

ских положений. Между тем, при этом понима-

ние специфики эпохи изучаемой философии, от-

ношений между философом и средой не исклю-

чается, ибо любая «философия зарождается 

в определенной ситуации», «представляет свою 

эпоху, выражая ее через отдельные моменты 

универсального» [11, с. 88, 90]. 
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ПОВЕРНЕННЯ  ПАВЛА  НОВГОРОДЦЕВА,  

АБО  ПРО  НЕОБХІДНІСТЬ “ВИПРАВЛЕННЯ  ІМЕН” 
До 80-річчя з дня смерті видатного філософа права 

 

Павло Іванович Новгородцев (28 лютого 1866 

р. – 24 квітня 1924 р.) – один з найвидатніших 

російських філософів права кінця ХІХ – початку 

ХХ століття, постать європейського масштабу, 

без якої неможливо уявити потужну течію у сус-

пільнознавчій думці того часу, відому як “відро-

дження природного права”. Саме “повернення” 

або “відродження” природного права лежить 

у підмурках процесів гуманізації права, відстою-

вання прав людини у минулому столітті, що про-

довжили традиції, закладені в теоріях природ-

ного права найвидатніших мислителів ХVII-ХIХ 

століть, що знайшли відбиття в американській та 

французькій деклараціях у ХVШ столітті, а в ХХ 

столітті завершилися прийняттям “Загальної де-

кларації прав людини”. П. І. Новгородцев є ви-

знаним засновником і головою московської шко-

ли “відродженого природного права”, або “ідеа-

лістичної школи філософії права”, який усе своє 

життя присвятив дослідженню й відстоюванню 

моральних основ права та державно-правових 

установ. Серед його однодумців – видатний фі-

лософ Є. М. Трубецькой і визнаний право-

знавець І. О. Покровський, а навіть стислий пе-

релік імен його учнів і послідовників, серед яких 

є й видатні мислителі європейського та світового 

рівня (М. М. Алексєєв, Б. П. Вишеславцев, С. І. Гес-

сен, І. О. Ільїн, Г. М. Катков, В. В. Леонтович, 

В. О. Савальський, Г. В. Флоровський, С. Л. Франк, 

певною мірою Б. О. Кістяківський, з яким він 

співпрацював у Москві на початку століття, ін-

ші) свідчить про найвищий науковий рейтинг 

створеної ним школи.  

Утім багато десятиліть після кончини видат-

ного вченого його ім’я не згадувалось. Причи-

ною цього була непримиренна антимарксистська 

й активна антирадянська позиція мислителя, 

який був фактично першим ученим-суспільство-

знавцем, що науково коректно й логічно бездо-

ганно довів неспроможність самих засад маркси-

стської філософії, насамперед у питаннях держа-

вно-правових. А тому щодо нього в радянські 

часи було прийнято своєрідну “фігуру замовчу-

вання”: його не “розвінчували”, не “громили”, не 

“нищівно критикували”, – його просто не згаду-

вали. Однією з основних підоснов, мабуть, голо-

вною, було те, що його аргументацію неможливо 

спростувати, а прискіпливому й гранично надій-

ному в науковому відношенні аналізові еволюції 

марксистської теорії держави і права щось про-

тиставити у цьому ж, тобто науковому плані, бу-

ло просто нічого.  

Сьогодні постаті видатного вченого приділя-

ється все більше уваги, його твори повертаються 

до читача й залучуються до наукового обігу [71; 

74; 66; 68; 65], включаючи публікації частин йо-

го творів у періодичних виданнях, “товстих” жу-

рналах [70, с. 206-218], з’являються наукові пра-

ці, де досліджуються різні аспекти його спа-

дщини як у контексті духовного та соціально-

політичного життя того часу [47; 13, с. 25-40; 4; 

86, с. 233-235; 89, с. 276, 322; 18, с. 191-209; ін], 

так і суто його творчість та значення його ідей 

[83, с. 5-14; 9, с. 3-8; 46, с. 136-145; 49, с. 29-38; 

55, с. 3-10; ін.], включаючи видання в далекому 

зарубіжжі [111, р. 291-341; ін.]. Крім того, ім’я 

П. І. Новгородцева стало обов’язковим і у складі 

персоналій загальних та філософських енцикло-

педичних видань у Росії, України, Білорусі, 

в інших країнах [77, с. 209-210; 1, с. 470; 75, 

с. 813; 2, с. 686-687; 100, с. 431; 108, с. 176-177; 

ін.], тобто без цього імені сьогодні вже немож-

ливо уявити історію російської культури, а та-

кож історію філософії права. Щодо останньої – 

то, мабуть, не тільки російської. До його автори-

тету звертаються сучасні дослідники – і як істо-

рика філософсько-правової думки [17, с. 3; 59, 

с. 235; 8, с. 12, 4; 10, с. 411; ін.], у тому числі як 

критика соціальних утопій [5, с. 270], і як автора 

оригінальної концепції природного права [62, 

с. 528-531; 17, с. 31, 38, 41; 54, с. 79, 81; 3, с. 54; 

61, с. 98-100; ін.], ідеї якого мають велику актуа-

льність для розвитку української філософсько-

правової думки [7, с. 56, 57; 53, с. 30-37; 107, с. 9; 

ін.], і як ученого, який зробив неабиякий внесок 

у соціологію [105, с. 97-105; 78, с. 297-298; 85, 

с. 39; 38, с. 255-256, 259-260; 106, с. 222-245; 22, 

с. 446-451; 104, с. 3-10; 92, с. 6; ін]. Концепцію 



 О. М. Литвинов  

356                                                                                              Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2. 

П. І. Новгородцева сьогодні вивчають і право-

знавці, і філософи як у стандартних курсах істо-

рії вчень про державу і право (історії політичних 

та правових учень [29, с. 591-593; 28, с. 433-436; 

110, с. 105-107; 109, с. 177-181; 19, с. 314-316, 

323-324; 21, с. 318-340; ін.], так і в курсах філо-

софії права, що відроджується [23, с. 341-342, див. 

також с. ХIV; 99, с. 169; 98, с. 125-126; ін.], до неї 

звертається й сучасна не тільки соціологічна, а й 

політологічна [54, с. 409-422; ін] та історична думка 

[72, с. 43; ін.]. Згадують про нього, як і про інших 

філософів права межі ХIХ-ХХ століття, і в загаль-

них курсах історії філософії, причому підкреслю-

ється потужність цієї течії й її вплив на громадське 

життя країни [35, с. 714; 103, с. 519-529].  

Особливо варто відзначити внесок у повер-

нення та дослідження спадщини П. І. Новгород-

цева, як і багатьох інших мислителів “срібного 

віку” російської філософії, який зробили (і про-

довжують робити) московські історики філософії 

М. О. Колеров та М. С. Плотников. Їхніми зу-

силлями перевидано (із їхніми ж блискучими 

вступними статтями, фактично, за обсягом та 

змістом – науковими трактатами [82, с. 5-60; 42, 

с. 61-224]) загальновідому збірку “Проблеми іде-

алізму” [88], публікація якої стала на початку 

ХХ століття значною подією не тільки в науко-

вому, а взагалі у суспільному житті країни, її ус-

піх перевищив потім тільки успіх збірки “Віхи”. 

Вони підготували до видання “Твори” П. І. Нов-

городцева у серії “Бібліотека духовного відро-

дження” [74] і з своєю спільною вступною стат-

тею [83, с. 5-14]. У межах серії “Дослідження 

з історії російської думки” за загальною редакці-

єю М. О. Колерова кожен рік видаються досить 

об’ємні томи (до 30-ти друк.арк.), і в багатьох 

з них опубліковано матеріали про цього російсько-

го філософа права [43, с. 21-25; 44, с. 611-673; ін.].  

На цих сторінках доречно також буде зазна-

чити, що в Луганській академії внутрішніх справ 

імені 10-річчя незалежності України, починаючи 

з 1996 року, за ініціативою автора цих рядків ре-

гулярно проходять Новгородцевські читання, 

загальну проблему яких сформульовано як “Ідея 

правової держави: історія та сучасність”. З 2000 

року вони набули статус міжнародної конферен-

ції, у роботі якої беруть участь вчені України, 

Росії та Литви. За їх результатами було видано 

(спільно із Українським філософським фондом – 

громадською організацією професійних філософів) 

низку наукових збірок [57; 31; 34; 58], остання 

з них – у 5-ти частинах [32; 33]. Крім того, додамо, 

що в Луганську з нагоди 130-річчя з дня народжен-

ня П. І. Новгородцева у 1996 році було проведено 

ще одну науково-практичну конференцію – “Зна-

чення спадщини П. І. Новгородцева для розвитку 

культури Сходу України”, за результатами якої та-

кож видано збірник наукових праць [16], на який 

є вже посилання в новітній українській “Юридич-

ній енциклопедії” [108, с. 177].  

Причина такої уваги до постаті філософа пра-

ва не тільки у відновленні справедливості щодо 

вченого, але й у надзвичайній актуальності його 

ідей. З’ясувалося, що сказане ним на початку 

минулого століття не втратило своєї ваги й на 

початку століття нашого. Більше того, еволюція 

його поглядів від орієнтації на ліберальні ідеали 

правової держави західноєвропейського типу до 

усвідомлення необхідності звернення насампе-

ред до національних – православно-християнсь-

ких – святинь якось незбагненно перегукується із 

нашим часом, а наполегливе апелювання до мо-

ральних підмурків організації соціального життя, 

у тому числі життя правового, багато в чому має 

навіть більшу актуальність, аніж сто років тому. 

Причому, можна з великим ступенем упевненос-

ті твердити, що ця більша актуальність положень 

його концепції стосується не тільки аспекту тем-

порального, але й просторового, якщо мати на 

увазі сучасний фактор територіально-політич-

ний, а саме: для України вони, тобто його поло-

ження й висновки, сьогодні більш важливі, ніж 

навіть для Росії. Якщо гранично коротко доводи-

ти таке положення, то належить спиратися на 

більшу близькість, у порівнянні із російським, 

українського менталітету та загальної спрямова-

ності руху у бік світової цивілізованої спільноти, 

насамперед європейських економічних, політич-

них і загальноправових структур. Значно менша 

залежність від колективно-общинних форм існу-

вання та відповідна відмінність самого мислен-

ня, де індивідуальний чинник завжди мав якщо 

не визначальне, то значення одне з основних 

створювали більш благодатний ґрунт для сприй-

няття ідей персоналістичного ґатунку. Адже пос-

тавлена в центр його природно-правової концеп-

ції особистість однозначно продовжує традицій-

ну лінію класичного лібералізму, започатковано-

го Д. Локком та І. Кантом. Щодо останнього, то 

майже всі джерела відомостей про 

П. І. Новгородцева відзначають його опертя на 

кантіанство, хоча прискіпливе вивчення його 

текстів показує й досить потужний “гегелівсь-

кий” слід. Але більш важливим, як на наш пог-

ляд, є погляд не на ретроспективу теорії Новго-

родцева, а на її перспективу, тобто на те, які на-
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пучення московського професора можна враху-

вати і нам, тобто тим, хто намагається – і вже на 

весь світ про це заявив – побудувати державу на 

кшталт західноєвропейських правових держав, 

або, іншими словами, чому він нас учить і сього-

дні. І з цієї точки зору не так давно майже неві-

доме вчення професора Новгородцева надає нам, 

як мінімум, два уроки далекоглядності й навіть 

пророцтва. Обидва вони стосуються головного 

пункту його вчення – суспільного ідеалу. Пер-

ший – це відмова від механістичного світогляду 

Нового часу й мислення соціуму як відкритої 

системи: він вводить поняття нескінченності 

у визначення суспільного ідеалу, а в центр цього 

ідеалу ставить особистість, наділяючи її надзви-

чайно великим творчим потенціалом. І це, і не-

можливість прогнозування конкретних форм ор-

ганізації суспільного життя в майбутньому, 

а точніше – напрямків його розвитку очевидно 

передує і багато в чому збігається із одним 

з найпотужніших та найвпливовіших філософсь-

ко-методологічних концепцій ХХ століття – си-

нергетичної теорії І. Пригожина, докладно ви-

кладеної останнім із І. Стенгерс у відомій праці 

“Порядок з хаосу” [87]. Інший – це також відмо-

ва від конкретних форм самого ідеалу, а, отже, 

знову своєрідне попередництво концепції плю-

ралізму ідеалів одного з найбільш впливових те-

оретиків лібералізму ХХ століття І. Берліна [11, 

с. 51-62]. Обидва уроки ґрунтуються на нищівній 

критиці утопічних теорій можливості побудови 

досконалих – ідеальних – держав, починаючи 

з Платона й закінчуючи марксизмом (тому його 

вважають ще й першим марксологом Росії [95, 

с. 3]) та анархізмом. Навіть варто підкреслити 

думку П. І. Новгородцева, на якій він наполягав, 

про неабияку небезпечність такого погляду щодо 

утопій “земного раю”, оскільки їх втілення на 

землі завжди потребує величезних жертв. І ма-

буть, буде вже банальністю, якщо відзначити, що 

історія, насамперед історія нашої країни та країн 

колишнього Радянського Союзу, довела правоту 

і П. І. Новгородцеві та інших мислителів, які ви-

словлювали такі чи аналогічні думки. Взагалі, 

іноді вражає водночас і перспективність думок 

Новгородцева, і точність формулювань ідей, які 

мовби зазирають у наш час, наприклад, його ду-

мка про необхідність ідеалу “свободного універ-

салізму” [61, с. 130-131] – сьогодні ж існує такий 

напрямок філософської думки чи навіть рух [51, 

с. 34-39]. Його ж навчальні посібники, насампе-

ред “Лекції з історії філософії права. Вчення но-

вого часу, ХVI-ХIХ ст.” [74, с. 15-234], не тільки 

не втратили актуальності чи застаріли, а й багато 

в чому переважають деякі з сучасних посібників та 

підручників і можуть без будь-яких змін викори-

стовуватися у навчальному процесі [51, с. 3-14]. 

Звичайно, це не означає бездоганність його 

концепції, тим більше, що погляди вченого ево-

люціонували від класично-ліберальної позиції до 

абсолютизації православно-християнських світо-

глядних засад, і тут ми можемо знайти певні 

протиріччя [48, с. 24-35]. Утім, основні поло-

ження філософії права П. І. Новгородцева, де 

в центр суспільних процесів поставлена особис-

тість та її моральна свідомість, а також надзви-

чайно висока наукова культура його досліджень, 

які створили йому неабиякий авторитет на поча-

тку ХХ століття, стали основою й відродження 

його авторитету після краху авторитарно-тоталі-

тарної ідеології.  

Але такий процес, можна навіть сказати – 

своєрідна “мода на Новгородцева”, породили 

і безліч неточних даних, і відвертих помилок 

у відомостях про нього в наукових працях, при-

свячених його творчості.  

Взагалі неточність є ознакою непозитивною, 

у науці ж й зовсім неприпустимою. Неточність – 

чи то випадкова, чи то навмисна – змінює й по-

гляд на світ, і саму реальність. На це звертав ува-

гу, як відомо, ще великий давньокитайський фі-

лософ Кун Цю (або Кун Чжунні) – Конфуцій, 

який ще у V столітті до Р.Х. звернув увагу також 

на те, що за допомогою “виправлення імен” мо-

жна навіть виправити дійсність та змінити стан 

у суспільстві. Мусимо вказати, що в нього йшло-

ся насамперед про заплутаність справ, та, відпо-

відно, відбитті цієї заплутаності у понятійній не-

точності в суспільних та державних справах [27, 

с. 61-62]. Сам П. І. Новгородцев дуже вимогливо 

ставився до всіх аспектів наукової роботи: рете-

льно вивіряв апарат, уточнював термінологію, 

завжди вказував першоджерело тієї чи іншої ідеї 

тощо. Можна сказати, що у цьому плані він на-

лежить традиції Аристотелевого систематиза-

торства, а не Платонового напівхудожнього офо-

рмляв тексту, як мінімум, у цьому – формаль-

ному – аспекті наукової творчості. Виявлялася 

багаторічна виучка у німців (він багато років 

працював в університетських бібліотеках у Ні-

меччині, де підготував обидві свої дисертації – 

і магістерську [67], і докторську [69], апарат він 

оформлював за їхніми зразками навіть тоді, коли 

в російській науковій літературі не було єдиних 

вимог і текст викладався досить вільно (тут най-

більш російським за стилем викладення тексту – 
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для того часу – можна, мабуть, вважати 

М. О. Бердяєва). Щодо наукової термінології, то 

для П. І. Новгородцева важливою перш за все 

мала бути суть думки, а не впливовість чи авто-

ритетність на той час тієї чи іншої теорії. Напри-

клад, у період найбільшої популярності дарвіні-

зму він указує на неточність самого поняття ево-

люції в цій еволюційній теорії [71, с. 79-80]. Су-

часні дослідники посилаються на погляд Новго-

родцева, коли звертають увагу на протиріччя і в 

еволюційній теорії Г. Спенсера, адже він ще 

в той час, коли вона вважалася чи не останнім 

словом науки, бездоганно визначив її слабкі мі-

сця [38, с. 255-256, 259-260]. Тут П. І. Новгород-

цев у свій критиці й доведенні методологічної 

недостатності, недосконалості й обмеженості 

дарвінізму навіть випереджає природознавців 

(і що дуже важливо – філософськи мислячих бі-

ологів, таких, наприклад, як О. О. Любіщев), які 

також дійшли такого ж висновку щодо цієї теорії 

[52]. Останню офіційно підтримували 

в радянські часи з відомих ідеологічних причин, 

оскільки саме на ній розбудовували багато зі 

своїх висновків засновники марксизму. До речі, 

саме з методологічного погляду це не дуже логі-

чно, оскільки, по-перше, йдеться про теорію ево-

люційну, тобто антиреволюційну, а, по-друге, 

суто індивідуалістичну, тобто антиколективістську, 

до того ж таку, яка виросла з відомої і зовсім не 

гуманістичної соціальної теорії Т. Р. Мальтуса, про 

що свідчив сам Ч. Р. Дарвін [40, с. 54].  

Про вказану “моду на Новгородцева” і велику 

кількість помилок і непорозумінь і сьогодні мо-

жна сказати й так, як казав сам Павло Іванович 

про марксизм, точніше про його критику на межі 

1910-х та 1920-х років: “Тема, очевидно, стає 

модною. З’явилися навіть і деякі непорозуміння, 

що укорінилися, які без перевірки переходять від 

одного автора до іншого” [71, с. 14] Щодо мето-

дологічних (іншими словами – суто наукових) 

переваг ідеалізму платонівського ґатунку, який 

лежав у підмурках морально-ідеалістичної при-

родно-правової концепції П. І. Новгородцева 

і його принципового неприйняття досить примі-

тивного тлумачення “походження” наукових ідей 

суто із практичних, тобто повсякденних потреб, 

то ХХ століття в особі видатного математика 

й філософа О. В. Койре довело наукову некорек-

тність і неплідність такого вузького методологіч-

ного практицизму й утилітаризму [41, с. 116-117, 

122], що також однозначно доводить правоту 

таких мислителів, як П. І. Новгородцев. А тому, 

мабуть, мусимо сказати таке: щодо його особис-

того наукового внеску, то, окрім відомих істо-

рико-філософських розвідок і досліджень зако-

номірностей становлення правосвідомості, треба 

обов’язково відзначити внесок ученого у мето-

дологію суспільствознавства, насамперед, зви-

чайно, правознавства.  

Аналіз відомих нам помилок, що є у науковій 

та науково-довідковій літературі, почнемо з про-

стих і несуттєвих, а потім перейдемо до більш 

суттєвих і серйозних, тобто підемо від помилок 

фактично-біографічних до науково-світоглядних. 

Павло Іванович Новгородцев народився 28 

лютого 1866 року у місті Бахмуті Катеринослав-

ської губернії (нині Артемівськ Донецької обла-

сті). І вже тут, починаючи з вказівки на місце та 

рік народження, ми бачимо неточності та відве-

рту плутанину. Так, у вступній статті А. В. Со-

болєва до першого після більш ніж сімдесятирі-

чного замовчування видання фундаментальної 

праці П. І. Новгородцева “Про суспільний ідеал” 

помилково вказано, що Бахмут – це “нині Арте-

мівськ Луганської області” [95, с. 3]. В інших 

виданнях, де йшлося про Новгородцева, у тому 

числі українських авторів, ця помилка стала по-

вторюватися [81, с. 101; 90, с. 327; ін]. Справа, 

мабуть, у тому, що місто Артемівськ є і в Доне-

цькій, і в Луганській областях, але ж колишній 

Бахмут (а може й майбутній: згадаємо Жданов 

тієї ж Донецької області, якому повернено істо-

ричну назву – Маріуполь) – у першій. І взагалі, 

ми натрапляємо на досить значну кількість по-

милок, так би мовити різного ступеня дріб’язко-

вості, що стосуються чи то біографії вченого, чи 

то вихідних даних його творів, чи чогось іншого. 

Наприклад, коли вперше у радянському виданні 

згадали про Новгородцева як “юриста і філосо-

фа” (а не діяча партії кадетів не першого ряду – 

так у дослідженнях істориків це прізвище іноді 

згадувалося) після багатьох десятиліть замовчу-

вання, то одразу ж неточно вказали (і всього ли-

ше на 16 коротеньких рядках одного стовпця!) 

і рік народження – 1886 замість 1866, і рік, коли 

він емігрував – 1917 замість 1920 [63, с. 62], по-

тім ці помилки повторюються через багато років 

[15, с. 307]. У найсучаснішому ж українському 

філософському енциклопедичному довіднико-

вому виданні рік еміграції вказано 1921 замість 

1920 [100, с. 431], як і в російській “Антології 

політичної думки” [64, с. 422]. Така ж помилка: 

рік народження 1886 – у радянському [75, с. 

905], а рік смерті 1920 замість 1924 – у сучас-

ному українському виданні [94, с. 705]. Утім це, 

до речі, стосується не тільки радянських, а потім 
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сучасних російських та українських авторів. Так, 

у відомому, можна сказати, класичному, фунда-

ментальному дослідженні В. В. Зеньковського 

з історії російської філософії (перше видання: 

Париж: YMKA-PRESS, 1950) подається рік наро-

дження П. І. Новгородцева – 1863 [24, с. 126]. 

Мабуть, з цього джерела ту ж помилку відтво-

рює сучасний англійський історик російської 

філософії Ф. Буббайєр у монографії, присвяченій 

одному з учнів П. І. Новгородцева С. Л. Франку, 

де вчителю присвячено не один рядок [12, с. 39]. 

Прикладів неточних даних про рік чи місце пуб-

лікації його творів надто багато, щоб навіть на-

водити приклади. Утім, не утримаюсь від такого 

прикладу: у надзвичайно концептуально міцній 

праці сучасного російського філософа права 

В. П. Малахова у випадку звернення до постаті 

П. І. Новгородцева також натрапляємо на поми-

лки [56]. На с. 158 читаємо посилання на працю 

П. І. Новгородцева “Історична школа юристів” 

(М., 1999). Тут одразу ж дві помилки: перша, не 

дуже принципова – вказане неправильне місце 

видання (М., 1999, правильно – СПб., 1999); дру-

га – посилання подається для підтвердження тези 

автора про те, що “істинні основи й умови дійс-

ного права є абсолютними цінностями”, і вони 

“можуть бути ототожненими і з природою лю-

дини, і з проведінням Божиїм”. Справа в тому, 

що Новгородцев має відношення до цього по-

гляду, але, по-перше, ця його робота не є показо-

вою саме у цьому плані, та, по-друге, подана 

в одному посиланні із твором його учня 

І. О. Ільїна “Аксіоми релігійного досвіду”, вона, 

отже, стає з нею тут в один смисловий ряд, що 

також не може бути визнано правомірним, оскі-

льки за змістом цю ранню, фактично першу ве-

лику опубліковану працю присвячено дещо ін-

шим проблемам. До проблем суто релігійного 

характеру наш філософ права звернеться через 

декілька десятиліть. А цей факт непродуманого 

та невивіреного посилання віднесемо також до 

“моди на Новгородцева”.  

Аналогічне неточне, а можна сказати, й необ-

ережне звернення до імені П. І. Новгородцева 

трапляється на сторінках монографії, присвяче-

ної одному з його учнів – М. М. Алексєєву [79]. 

По-перше, надто спрощено й без відповідної ар-

гументації Новгородцеву приписано погляди, 

аналізу яких він присвятив досить багато рядків 

своїх праць, але це ж зовсім не означає, що він ці 

погляди поділяв (ідеться про історичну школу 

права у Німеччині) [79, с. 124-125]; а по-друге, 

коли подається думка М. М. Алексєєва про ви-

токи ідеї правової держави у Реформації як ори-

гінальна, то це свідчить про те, що авторам цієї 

праці невідомий елементарний факт, що ця ідея, 

точніше цей історико-філософський сюжет, роз-

роблений професором Московського універси-

тету П. І. Новгородцевим у його “Лекціях з істо-

рії філософії права” [74, с. 40-59], які слухав сво-

го часу студент юридичного факультету цього 

університету М. М. Алексєєв, і тому таке поси-

лання на думку останнього не може вважатися 

коректним [79, с. 101].  

До такої ж помилки належить міркування су-

часної російської дослідниці І. А. Кацапової [36, 

с. 101-111; 37, с. 152-162], яка, повторюючи вже 

помилку Л. Й. Петражицького про детермініст-

ське тлумачення визначення нормативних основ 

права, де останній називає своїм союзником 

П.І. Новгородцева [80, с. 380, 386], не враховує 

зауважень самого П. І. Новгородцева про те, що 

у цьому питанні з часом його погляди змінилися 

й він відмовився від такого погляду [72, с. 7]. 

Свої висновки дослідниця обґрунтовує лише на 

основі вивчення праць, написаних до 1905-1906 

року, і переносить на загальну характеристику його 

поглядів, не враховуючи еволюцію П. І. Новгород-

цева як ученого, і згідно з якою можна довести 

три її етапи або три періоди його творчості. Пе-

рший – від 1891 до подій революції 1905-1906 

років, що, безсумнівно, мали величезний вплив 

на суспільно-політичну думку країни, другий – 

до не менш драматичних, трагічних подій кінця 

1910-х років, і третій – до його кончини. Кожен 

з цих періодів мав свої особливості, на які звер-

тали увагу деякі дослідники, але спеціально цю 

проблему не досліджували. Оскільки характери-

стика кожного з періодів наукової творчості 

П. І. Новгородцева не є завданням цієї статті, по-

вернемося до її основного завдання: виявлення 

та виправлення помилок стосовно постаті видат-

ного російського філософа права.  

Ось ще приклад, уже більш суттєвої помилки. 

У “Примітках та коментарях» до монографії 

І. А. Ісаєва читаємо, що “П. Новгородцев – один 

з провідних авторів “Віх” [26, с. 265] Однак, як 

відомо, наш філософ права був серед авторів 

двох інших знаменитих філософських збірок: 

“Проблеми ідеалізму” (1902) та “З глибини” 

(1918), а серед авторів “Віх” (1909) його немає. 

Більше того, він принципово відмовився від уча-

сті у цій збірці, що стала справжнім явищем не 

тільки у філософському чи науковому житті кра-

їни, а й, без перебільшення можна сказати, 

у житті громадському. Ця збірка, як відомо, пе-
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ревершила за своїм впливом та популярністю 

“Проблеми ідеалізму”. Причиною ж неучасті 

П. І. Новгородцева у “Віхах” стала позиція, яку 

відстоювала переважна більшість авторів збірки, 

і сутність якої полягала в протиставленні особи 

суспільству. АНовгородцев, який особу ставив 

у центр своєї філософсько-правової концепції, 

і підкреслював природну антиномію інтересів 

особистості й суспільства, утім, не протиставляв 

“завдання духовного життя зовнішнім формам 

спільного життя”, про що безпосередньо говорив 

в основній своїй праці [71, с. 43]. Тому заяви, що 

він дотримувався тих же поглядів, що й автори 

“Віх”, на які ми можемо натрапити у присвяче-

ній йому літературі (стаття “П. І. Новгородцев” 

у широковідомій антології “Русская философия 

права: философия веры и нравственности” [91, с. 

209], де, до речі, серед його творів не указаний 

головний – “Про суспільний ідеал” [91, с. 210]), 

відверто не відповідають дійсності, оскільки 

спростовуються, як бачимо, ним самим. Зрозу-

міння цього має значення не тільки з погляду 

відновлення правди про видатного філософа 

й правознавця, воно означає також усвідомлення 

неоднозначності й навіть боротьби поглядів 

у філософсько-правовій думці Росії початку ХХ 

століття. Не кажучи вже про характеристику йо-

го винятково як неокантианця, що “кочує” з од-

ного видання до іншого, і яка стала своєрідним 

“кліше”. Утім така оцінка основи його філо-

софських поглядів однобічна й недостатня, але 

це потребує додаткових і доволі розгорнутих ко-

ментарів і навіть доказів (останні, однак, навести 

не дуже важко, якщо звернутися до текстів са-

мого російського вченого). Невиважені оцінки 

й відверто неправильні висновки щодо його кон-

цептуальних положень можуть бути результатом 

нерозуміння його текстів або, це теж не виклю-

чається у контексті “моди на Новгородцева”, 

звичайної поспішності та навіть наукової не-

охайності. Коли роблять висновки, що “Новго-

родцев розглядає право як явище, що не сприяє 

інтеграції”, а також “розбудовує таку модель су-

спільного ідеалу, в якій право має бути перебо-

рене” [84, с. 170], тобто, коли йому припису-

ються погляди навіть не інші, а протилежні, такі, 

з якими він сам боровся все життя, то тут, ма-

буть, залишається лише згадати про совість та 

моральність, яку так цінував Павло Іванович, 

і про які згадується вище [84, с. 170]. Зустріча-

ються й курйозні (у науковому плані) відомості 

про нього як про “відомого філолога (підкрес-

лено мною. – О. Л.) та енциклопедиста”. І якщо 

з останнім у певному сенсі не погодитися не мо-

жна, то перше вимушує не давати посилання на 

автора з етичних міркувань, оскільки йдеться 

про роботу, і досить змістовну, не в галузі філо-

софсько-правовій.  

Крім місця народження, а потім і навчання 

у гімназії (Катеринослав, нині Дніпропетровськ), 

потім ще досить багато фактів його біографії бу-

де пов’язано з Україною, що, втім, не дає підстав 

вважати його мислителем українським або вітчи-

зняним (коли написано, що він учений “ро-

сійський та вітчизняний”, то, зрозуміло, “вітчиз-

няний” означає однозначно “український”), як 

інколи ми зустрічаємо у вітчизняній науково-до-

відковій літературі [20, с. 247-250]. Віднесемо 

такі заяви до загальної тенденції перебільшень 

в оцінці минулого перших років так давно очіку-

ваної незалежності нашої країни. А продовжу-

ючи цей, так би мовити, напрямок (чи умовно 

сюжет: “Новгородцев – українець”), можемо від-

значити, що трапляються, причому у новітній ві-

тчизняній літературі, й безпідставні та навіть ди-

вні заяви про належність П. І. Новгородцева до 

невідомої фахівцям “Київської релігійної (мо-

ральної) філософсько-правової (так подано у те-

ксті. – О. Л.) школи” [97, с. 10], до якої (а про 

таку школу ані відомості, ані дослідження у на-

уці невідомі) – точніше навіть до “Київського 

кола” – ані він, ані його учень і наступник на ка-

федрі історії філософії права Московського уні-

верситету Б. П. Вишеславцев, ані Б. О. Кістяків-

ський (останній саме в релігійному аспекті), ані 

деякі інші з названих там учених не мають аж 

ніякого відношення. Тут варто додати таке. Пе-

рше. В ідейно-науковому або світоглядному пла-

ні можна знайти деякі коріння чи, швидше, збіг 

із колом думок П. Д. Юркевича і навіть Й. Б. Шада, 

як зазначає щодо Б. О. Кістяківського сучасний 

дослідник його спадщини [101, с. 126-182], але 

сам П. І. Новгородцев свідоцтв про це не дає, 

тобто у нього немає посилань ані на П. Д. Юркеви-

ча, ані – тим більше – на Й. Б. Шада. Взагалі те-

ма “Новгородцев – Юркевич” чи “Юркевич – 

Новгородцев” – це тема окрема й цікава, але 

надто особлива й потребує спеціальної розвідки, 

і ми вже маємо перші приклади роботи у цьому 

напрямку [60, с. 8-14]. Утім, до сюжету “Новго-

родцев – українець” вона мало чого може дода-

ти. Друге. Можна доповнити фактами, так би 

мовити, географічного ґатунку, тобто, коли бу-

вав на Україні і що робив учений. Але тут теж 

мало втішного для тих, хто хотів би зробити його 

українцем. Окрім факту народження й здобуття 
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середньої освіти у містах на території України 

(але ж тоді це мислилося як південь Росії), він 

декілька разів бував тут після жовтневого пере-

вороту 1917 року, у період громадянської війни. 

Втім діяльність його була пов’язана із належні-

стю до партії кадетів і з білим рухом. Так, від 

терору більшовиків (після жовтневого переворо-

ту на нього вже було виписано ордер на арешт, 

що в той час означало лише одне – страта, тобто 

розстріл) він утік на Україну, у Сімферополь, де 

деякий час викладав у місцевому (Таврійському) 

університеті. Потім був Київ, де на початку 1919 

року видано вдруге його головну працю “Про 

суспільний ідеал”, про що він сам пише у перед-

мові [71, с. 15-16]. Зауважимо, однак, що у цей 

час, як свідчить В. І. Вернадський, П. І. Новгоро-

дцев брав дуже активну участь в обговоренні та 

організаційних заходах щодо створення Україн-

ської Академії наук [14]. Пояснюється це давні-

ми й тісними дружніми взаєминами Володимира 

Івановича й Павла Івановича, але це питання по-

требує спеціальної розвідки, яку має намір здій-

снити автор цих рядків у найближчий час. Бував 

Павло Іванович й у Харкові, але також у справах 

партійних у межах загальної антибільшовицької 

боротьби. Утікав за кордон разом із Врангелем 

з Криму. Тут мені можуть закинути, що його бу-

ло обрано депутатом I Державної думи в 1906 

році саме від Катеринослава. Але це також не 

робить його українцем, оскільки він, російський 

– московський – професор завжди відстоював 

інтереси Російської держави, які розумілися ним 

як загальнонаціональні, а тому, до речі, його ста-

влення й до Центральної Ради й, відповідно, до 

української державності не було позитивним. Як 

мінімум, він і з співчуттям ставився до намагань 

деяких своїх друзів і колег-учених налагодити 

нормальне життя на теренах України, але очіку-

вати “українізації” від члена Особливої ради ге-

нерала А. І. Денікіна – це занадто явно грішити 

проти істини. Навіть те, що на цій – українській 

– ниві активно працювали його не тільки одно-

партійці, але й колеги-вчені, які були його дру-

зями (а йдеться, насамперед, про Б. О. Кістяків-

ського та В. І. Вернадського), не дуже впливало 

на таке його відношення у цьому питанні. Ми ж, 

однак, мабуть, повинні в загальнонауковому 

контексті спиратися не на політичні пріоритети 

вчених, а, звертаючись до їхньої спадщини, ди-

витись на те, чому вони нас вчать, щоб наше 

життя стало кращим і щоб ми уникали помилок 

наших попередників, які не врахували порад та-

ких мислителів, як П. І. Новгородцева Б. О. Кіс-

тяківського, В. І. Вернадського та багатьох ін-

ших. І останнє з цього сюжету, тобто про став-

лення видатного філософа права до України. 

Очевидно, не робить його українцем і маловідо-

мий, а точніше можна сказати, й зовсім невідо-

мий факт з його біографії, що дружиною його 

була українка: родина Лідії Антонівни Новгоро-

дцевої – з Угорської Русі [14, с. 190], (і, на жаль, 

крім цього, більше нам про неї нічого не відомо). 

Хоча, на нашу думку, через це він мовби стає 

нам трохи ближчим, навіть, якщо сказати з пев-

ною часткою сентиментальності, – ріднішим.  

Прикрі помилки трапляються і в досить солі-

дних філософських працях. Скажімо, у багато-

томному історико-філософському дослідженні 

знаних московських авторів читаємо, що серед 

“основних творів” Павла Івановича є “Історія 

філософії права” (1897) [30, с. 324] (правильно 

або “Історична школа права” (1897), або “Історія 

нової філософії права (німецькі вчення)” (1898) 

та “Моральні проблеми у філософії права Канта” 

(1903) [30, с. 324] (правильно ж – “Моральна 

проблема у філософії Канта” (1901). У першій 

назві, як ми бачимо, безвідповідально-механіч-

ним чином з’єднано назву його першої моногра-

фії (“Історична школа права”) та його ж також 

першого навчального посібника (“Історія нової 

філософії права (німецькі вчення)”). Приписують 

йому іноді й зовсім нісенітності: так, якщо ві-

рити відомостям найновішого посібника з філо-

софії права, П. І. Новгородцев, цей апологет 

природного права, який навіть створив відому на 

весь світ “школу відродженого природного пра-

ва” (адже мало хто має такі заслуги перед наукою 

і людством), як з’ясовується, виступав проти само-

го терміна “природне право” (?! – О. Л.) [25, с. 64]. 

Зрозуміло, що посилання на його твори або твір, 

де б він це говорив – немає, бо його, звісно, не 

існує. Приписують йому й твори інших авторів, 

як то ми бачимо в тексті також останньої “Хрес-

томатії з історії філософії (російська філо-

софія)”, з якої майбутні фахівці-інтелектуали 

(а сьогодні студенти) мають дізнатися, що 

П.І. Новгородцев є автором твору “Соціальні науки 

і право” [103, с. 519], хоча насправді це праця 

Б. О. Кістяківського, видана 1916 року.  

Багато дріб’язкових помилок є навіть у текс-

тах визначних учених. Так, нинішній ректор Мо-

сковського університету академік РАН В. А. Садо-

вничий у вступному слові до капітальної філо-

софсько-довідкової праці П. В. Алексєєва пише 

не П. І. Новгородцев, а чомусь П. Н. Новгород-

цев [93, с. 3]. До незрозуміло прикрих помилок 
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належить віднести дату на фото Павла Івановича, 

до речі, одного з двох відомих читачеві, тобто 

опублікованих. Перше було у виданні його праці 

“Про суспільний ідеал” 1991 року, друге, значно 

кращої якості, знаходимо у виданні “Щоденни-

ків” В. І. Вернадського [14], але стоїть там дата – 

1926, хоча, як відомо, Павло Іванович помер 

1924 року. Додамо, у цьому контексті, що 2000 

року член Національної спілки художників 

С. М. Кондрашов відтворив портрет П. І. Новго-

родцева (з першої фотографії) на замовлення Лу-

ганської академії внутрішніх справ, у бібліотеці 

якої він знаходиться. 

До концептуальних і неприпустимих помилок 

слід віднести досить дивне для такого відомого 

вченого-юриста, як Ю. Я. Баскін, (утім, не тільки 

його) твердження про те, що П. І. Новгородцев, 

разом із Б. О. Кістяківським, Є. М. Трубецьким 

та деякими іншими російськими мислителями, 

був “засновником теорії природного права і з 

змістом, що змінюється” [9, с. 5]. Що стосується 

Б. О. Кістяківського та Є. М. Трубецького, то 

варто зазначити, що нам не відома їхня позиція 

щодо саме цього питання, іншими словами, мо-

же, Ю. Я. Баскін і має рацію, коли стверджує 

таке у своїй роботі (хоча це твердження викликає 

великі сумніви). Але ж щодо позиції П. І. Новго-

родцева у питанні про “природне право і з зміс-

том, що змінюється”, то тут стверджувати зворо-

тнє можна без сумнівів, спираючись на тексти 

самого Павла Івановича. Коли він під час відомої 

полеміки із Л. Й. Петражицьким щодо проблем 

природного права й пріоритету у питанні відро-

дження цієї, як висловлювалися тоді ці професо-

ри, “доктрини” природного права як такого, 

зміст якого змінюється, П.І. Новгородцев висло-

влюється прямо, кажучи про такі погляди як 

спробу “еклектично поєднати старі філософські 

погляди з історичним спогляданням” [73, с. 19]. 

Ця ідея Р. Штаммлера для П. І. Новгородцева 

була принципово неприйнятною, оскільки він 

тлумачив природне право як ідеальний мораль-

ний критерій масштабу прогресу у праві, крите-

рій, який неможливо досягнути, але критерій не-

обхідний, оскільки без нього такий прогрес вза-

галі не є можливим. Іншими словами, цей крите-

рій є абсолютним (що, однак, не означає запере-

чення змін в ідеальних уявленнях про право 

у зв’язку і з змінами історичних умов), тому під-

хід до нього, тобто до природного права як та-

кого, що змінює свій зміст, за Новгородцевим, 

є contradictio in adjecto, вчений називає його ще 

більш суперечливим поняттям, ніж метр із дов-

жиною, що змінюється, чи такий же кілограм, 

тобто з вагою, що змінюється. П. І. Новгородцев 

підкреслює, що “не може бути різним той ідеа-

льний принцип, який правду робить правдою 

і дає найвищу санкцію праву” [73, с. 19], однак 

відзначаючи правильність думки Р. Штаммлера 

про те, що “проблема природного права є також 

і проблемою суспільного ідеалу” [73, с. 19].  

Концептуального характеру неприпустимі 

“огріхи” бачимо і в текстах сучасних українсь-

ких вчених, наприклад, коли Новгородцева зара-

хують до неопозитивістів, мабуть лише на тій 

підставі, що він наполягав на особливому зна-

ченні норми взагалі [96, с. 148]  

Окремого аналізу потребує перша книжка, 

присвячена П. І. Новгородцеву, автором якої 

є московська дослідниця Є. О. Фролова [102]. 

Сам факт появи такої праці слід тільки вітати 

(утім, видано її занадто малим тиражем – усього 

100 примірників), але в ній також є недоліки 

й неточності, як концептуального, так і суто ін-

формаційного характеру (хоча, наприклад, ав-

тором правильно сказано про “сполучення мето-

дологій Канта і Гегеля” у Новгородцева [102, 

с. 28-35]). Щодо перших (недоліків), то тут від-

значимо тільки те, що в автора не викликають 

першочергового інтересу саме філософські мір-

кування Новгородцева, у книжці часто превалює 

описовість, тобто переказ змісту його творів із не 

досить великими коментарями. Згадується й під-

тримка Новгородцевим теорії природного права 

“із змістом, що змінюється”, але деякі важливі 

аспекти його концептуальних положень випу-

щено (критика західництва тощо), деякі незро-

зуміло скорочені (розробка поняття кризи право-

свідомості тощо). Щодо інших (неточностей), то їх 

небагато, як приклад наведемо тільки неточність 

у кількості видань головної праці П. І. Новгород-

цева “Про суспільний ідеал” – указано три, які 

було здійснено за життя Павла Івановича (Мос-

ква, 1917; Київ, 1919; Берлін, 1921) [102, с. 105], 

четверте – сучасне (Москва, 1991), але більш на-

дійні дані в М.О. Колєрова, який свідчить про 

четверте прижиттєве видання (Берлін, 1922) [45, 

с. 4]. Узагалі ці помилки чи недоліки свідчать 

про одне: вивчення і спадщини, і життя видат-

ного філософа права тільки починається й по-

требує ще досить великих зусиль. 

На завершення даної статті скажемо, що зо-

всім невипадковим є той величезний інтерес до 

постаті та ідей П. І. Новгородцева, який ми конс-

татуємо сьогодні, оскільки його науковий – фі-

лософсько-правовий – доробок набув неабиякої 
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актуальності у зв’язку із тими проблемами, які 

вирішують країни пострадянського простору, 

і багато з цих проблем було мовби відкладено іс-

торією з часів його життя і, так би мовити, пере-

кладено на нас. Тому позбавлення прикрих по-

милок різного ґатунку стосовно цієї постаті 

й цих ідей виглядає завданням необхідним перш 

за все для розв’язання наших проблем. Заува-

жимо, що повернення до нас спадщини видатно-

го мислителя не означає висловлювання виклю-

чно панегіриків на його адресу, мабуть сам Пав-

ло Іванович образився б на таке. Повноцінний 

діалог вимагає й критичних зауважень, тим бі-

льше, що сам Новгородцев був неабияким поле-

містом, і при всій своїй доброзичливості у науці 

компромісів (як і помилок) не визнавав. Цю ри-

су, тобто його завзятість у полеміці, уже від-

значив у своєму досить некомпліментарному за-

уваженні А. А. Козловський, правда, також по-

милившись: замість П. І. у його тексті чомусь 

П. В. Новгородцев [39, с. 15]. Зрозуміло, що не 

все, що написане про П. І. Новгородцева відомо 

автору цих рядків, оскільки події останніх деся-

тиліть, як і будь-які події взагалі, принесли не 

тільки позитивні результати. Одним з негативів 

можна назвати ускладнення елементарного об-

міну інформацією, оскільки, навіть за наявності 

Internet, виникають такі, яких не було за часів 

більш загального наукового простору. Але спра-

ва не в кількості зазначених помилок, а в прин-

циповому зверненні до спадщини видатного фі-

лософа права й використання тих його порад, які 

зможуть допомогти нам побудувати суспільство 

й державу, яка більше відповідає нашим уяв-

ленням про достойне людське існування. Остан-

ня тема – про достойне існування – також була 

не обійдена увагою П. І. Новгородцева, та це вже 

окрема тема дослідження, як і багато інших, які 

тут не було порушено.  

Які ж можна зробити висновки з викладеного 

матеріалу?  

Новгородцев П. І., його ідеї – повертаються, 

їхній вплив на наукову думку зростає і нашим 

завданням стає переведення їх у площину тво-

рчу, практичну, щоб вони стали і фактами суспі-

льної й правової реальності. Тим більше важливо 

– не помилятися хоча б в елементарному, тобто 

у викладенні цих ідей, а також подій, які стосу-

ються життя та діяльності цієї неординарної лю-

дини. Ми і так занадто багато помиляємося, тому 

не варто забувати, що теорія не тільки описує 

реальність, але й певним чином її формує. Про 

це вчив великий Конфуцій, у цьому був упевне-

ний і П. І. Новгородцев. І тому ми із вдячністю за 

багатотрудну працю говоримо: з поверненням 

Вас, Павле Івановичу, у науку і наше життя. 

А ми будемо намагатися втілити Ваші поради. 
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ВОЗВРАЩЕНИЕ  ПАВЛА  НОВГОРОДЦЕВА, 

ИЛИ  О  НЕОБХОДИМОСТИ  “ИСПРАВЛЕНИЯ  ИМЕН” 

 

В связи со значительно возросшим интересом к творческому наследию выдающегося российского 

философа права Павла Ивановича Новгородцева анализируются многочисленные ошибки, имеющие-

ся в научной и справочной литературе: фактические и концептуальные (связанные с оценкой и инте-

рпретацией его теоретических положений). Предлагается возможный вариант периодизации творчес-

тва, опирающийся на качественные характеристики эволюции его взглядов. Рассматривается вопрос 

об отношении П. И. Новгородцева к украинской философско-правовой мысли. Показывается актуа-

льность его идей в связи с курсом Украины на евроинтеграцию и подчеркивается необходимость их 

дальнейшего изучения и развития. 

 

O. M. Litvinov 

 

THE  RETURN  OF  PAVEL  NOVGORODTSEV, 

OR ON  THE  NEED  FOR  “RECOVERING  NAMES” 

 

Reflecting on the considerably growing interest to the creative heritage of prominent Russian philosopher 

of law P. I. Novgorodtsev, the article analyzes the numerous errors present in scientific and reference litera-

ture both factual and conceptual (related to the appreciation and the interpretation of his theoretical views). 

A periodisation of his scientific work in suggested based on the qualitative characteristics of development of 

his views. The issue related to P. I. Novgorodtsev’s attitude to the Ukrainian philosophical and legal thought 

is considered. The contemporarity of his ideas in relation to Ukraine’s course towards the Eurointegration is 

suggested and the necessity for a further study is underlined. 
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ПРОБЛЕМА  ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  ТА  КОЛЕКТИВНОЇ  

БЕЗПЕКИ  У  ТВОРЧОСТІ  ТОМАСА  ГОББСА  

ТА  ІМАНУЇЛА  КАНТА 

(ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ  АСПЕКТ) 
 

Постановка проблеми. Проблема безпеки 

має велике значення для будь-якої людської спі-

льноти у зв’язку з необхідністю попередження 

й ліквідації загроз, здатних позбавити людей ма-

теріальних і духовних цінностей, а в деяких ви-

падках – і життя. У сучасних суспільствах, незва-

жаючи на наявність таких інститутів, як права 

людини, які, здавалося б, покликані забезпечу-

вати необхідні умови існування індивідів, про-

блема безпеки останніх залишається надзвичайно 

актуальною, оскільки задоволення саме інтересів 

безпеки є певною умовою здійснення всіх інших 

інтересів. Особливої актуальності дана проблема 

набуває в умовах перехідних суспільств. 

Сьогодні, як ніколи, актуалізується потреба 

у створенні гнучкої універсальної системи націо-

нальної безпеки. Розробка ж наукового підґрунтя 

системи національної безпеки сучасної держави 

обов’язково повинна здійснюватися на підставі 

як всебічного комплексного філософського уза-

гальнення й аналізу всього комплексу сучасних 

суспільних проблем (проблем геополітики, сус-

пільної та індивідуальної психології, тероризму, 

економіки тощо), так і з урахуванням теоретич-

них надбань світової філософсько-правової кла-

сики. У зв’язку з цим, важливим є ретроспектив-

ний аналіз і переосмислення ключових проблем, 

пов’язаних із визначенням основ проблеми без-

пеки, вихідних дефініцій, вибору найбільш при-

датних концепцій для реалізації основоположних 

моментів даної проблеми. 

Проблемам безпеки присвячено чимало праць 

– починаючи від античної філософії до сучасних 

                                      
 Тема даної статті безпосередньо пов’язана з соціа-

льно-філософськими дослідженнями в межах компле-

ксної цільової програми НДР “Соціально-філософські 

і філософсько-правові проблеми розвитку суспільст-

ва”, яку здійснює кафедра філософії Національної 

юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого 

(державний реєстраційний номер 0186.0.070870). 

 

наукових розробок. Дана проблематика привер-

тає увагу вітчизняних і зарубіжних дослідників 

різноманітних галузей соціального знання – фі-

лософії, правознавства, політології, соціології, 

теорії державного управління. Особливої уваги 

заслуговують доробки П. Бєлова, О. Дмитрієва, 

С. Кара-Мурзи, В. Кузнєцова, Н. Лакізи-Сачук, 

М. Рибалкіна, П. Ситника, А. Шарихіна та бага-

тьох інших дослідників [2; 6; 9 с. 117-119; 12 с. 

43-52 та ін.], а також дослідників творчості пред-

ставників класичної філософсько-правової думки 

(В. Бачиніна, Р. Гринюка, А. Коваленко, В. Нер-

сесянца, С. Максимова, Ф. Россі та багатьох ін-

ших) [1; 4, с. 5-15; 7; 10; 11 та ін.]. 

Проблема безпеки (особливо безпеки особис-

тості) останніми роками стала надзвичайно по-

пулярною й використовується настільки широко, 

що досить часто буває неможливим виділити 

сутність і межі застосування основних складових 

понять та категорій у даному контексті. Тому 

дана стаття має за мету певною мірою конкре-

тизувати сутність і зміст філософського-право-

вого розуміння проблеми безпеки на підставі ре-

троспективного аналізу спадщини найхарактер-

ніших представників філософсько-правової ду-

мки у даному напрямку (І. Канта та Т. Гоббса). 

Творчість Томаса Гоббса й Іммануїла Канта 

здійснила надзвичайно великий і суттєвий вплив 

на формування філософсько-правової думки як 

класичного, так і усіх подальших історичних пе-

ріодів. З їх іменами пов’язана глибоке філософ-

сько-правове опрацювання проблем права, дер-

жави, закону, безпеки тощо. Не випадково, що їх 

концепції вважаються класикою філософії права 

й розглядаються численними дослідниками 

у вигляді загальнотеоретичного підґрунтя бага-

тьох прикладних проблем, включаючи й про-

блему забезпечення безпеки. 

Точкою відліку для обох філософів є поняття 

“природного стану”, в яке ними вкладається 

практично аналогічний зміст. Так, Томас Гоббс 

підкреслює, що за відсутності громадянського, 
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тобто встановленого угодою індивідів з метою 

забезпечення своєї безпеки стану, завжди є у на-

явності війна всіх проти всіх. І поки люди жи-

вуть без загальної влади, яка тримає всіх їх 

у страху, вони знаходяться в тому стані, що нази-

вається війною, і саме в стані війни всіх проти 

всіх, оскільки війна є не тільки бій, або воєнна 

дія, а проміжок часу, протягом якого явно проявля-

ється воля до боротьби шляхом бою [3, с. 95].  

Іммауїл Кант також вважає, що стан миру між 

людьми, які живуть по сусідству, не є природним 

станом (status naturalis); останній, навпаки, є ста-

ном війни, тобто станом, який, якщо й не 

пов’язується з безперервними ворожими діями, 

то обов’язково пов’язується з постійною їх за-

грозою. Отже, стан миру повинен бути встанов-

лений, адже припинення воєнних дій не є ще га-

рантією від них, і якщо сусіди не дають такої 

гарантії один одному (що можливо лише в пра-

вовому стані), то той з них, хто запрошував до 

цього іншого, може обійтися з цим останнім як 

з ворогом [5, с. 13].  

Очевидно, це є основним співпадаючим по-

ложенням двох теорій, за допомогою якого оби-

два філософи приходять до необхідності встано-

влення мирного стану, умовно позначеного 

“громадянським”. Метою такого встановлення 

є безпека індивідів, однак уже починаючи зі спо-

собів її забезпечення дані теорії розходяться.  

Виходячи з рівності людей у природному ста-

ні, Т. Гоббс наводить три причини неминучої 

війни: суперництво, недовіру й жадобу слави 

[3, с. 95]. Адже з “рівності здібностей виникає 

рівність сподівань на досягнення цілей”, тому, 

якщо двоє побажають володіти однією річчю, то 

ні в кого не буде ані причини поступитися, ані 

права вимагати такої дії (суперництво). Але як-

що навіть людина створює яку-небудь річ сама, 

то вона не може бути впевненою у безпечному 

володінні цією річчю, адже існує небезпека до-

магань з боку інших (недовіра). Крім того, кожна 

людина хотіла б викликати з боку інших ту пова-

гу, яку вона сама відчуває до себе, нехай навіть за-

стосувавши примушення (жадоба слави). У такому 

стані, як стверджує Т. Гоббс, у кожного є право 

на все, але немає понять справедливого й не-

справедливого, немає власності, чіткого роз-

межування між моїм і твоїм. Кожна людина вва-

жає своїм лише те, що вона може добути, і лише 

доти, поки вона спроможна утримати це [3, с. 

97-98]. Тут ніхто не може бути впевненим у збере-

женні власної свободи й безпеки, тому потрібне 

заснування інституту суверена, яким може висту-

пати один або декілька індивідів.  

Деякі дослідники європейської філософсько-

правової класики, зокрема А. Коваленко, ведуть 

мову у цьому випадку про делегування індиві-

дами суверенові частини прав [7, с. 66]. Однак 

таке розуміння, на нашу думку, є не зовсім точ-

ним, оскільки в даному випадку мова йде не про 

винахід або передачу прав, а про відмову від 

права. Т. Гоббс підкреслює, що відмовитися від 

людського права на що-небудь – значить позба-

витися волі перешкоджати іншому користува-

тися вигодою від права на те ж саме. Тому що 

той, хто відрікається або відступається від свого 

права, не дає цим жодній людині того права, 

яким остання не володіла б раніше, оскільки від 

природи всі люди мають право на все [3, с. 100]. 

Згідно з цим, індивіди не наділяють суверена 

якими-небудь правами, адже він споконвічно 

нічим не відрізняється від них і, значить, володіє 

тими ж необмеженими правами, просто в резуль-

таті угоди суверен стає єдиним їхнім власником. 

При цьому велика кількість людей, що уклада-

ють таку угоду, виступають “єдиною особою”, 

а суверен, відповідно, – повноважним представ-

ником цієї великої кількості, носієм особи. 

Крім того, Т. Гоббс вводить поняття природ-

ного закону (lex naturalis), тобто розпорядження 

або знайденого розумом загального правила, згі-

дно з яким людині забороняється робити те, що 

згубно для її життя або те, що позбавляє її засо-

бів до його збереження, і нехтувати тим, що вона 

вважає найкращим засобом для збереження жит-

тя [3, с. 98]. З цієї точки зору задоволення інте-

ресів власної безпеки є природним законом, 

а звідси й розуміння держави, яка виникає на ос-

нові “суспільного договору”, як такої, яка при-

значалася для задоволення суто егоїстичної мети 

особистості. Тут може виникнути закономірне 

питання, чому б не обмежитися наявністю таких 

законів, навіщо створювати державу взагалі? На 

думку Т. Гоббса, наявність одних лише природ-

них законів ще не веде до миру й безпеки. Гара-

нтувати дотримання цих законів може лише за-

гальна влада, яка, як зазначалося, буде тримати 

людей у страху і спрямовувати їх дії до загаль-

ного блага й безпеки. 

Т. Гоббс зауважує, що мета держави – голо-

вним чином забезпечення безпеки. Кінцевою 

причиною, метою або наміром людей (які від 

природи люблять свободу й панування над ін-

шими) при накладенні на себе уз (якими вони 

зв’язані, як ми бачимо, живучи в державі) є тур-
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бота про самозбереження і при цьому про більш 

сприятливе життя [3, с. 129]. Причому, жодна 

спільнота, чи то сім’я, об’єднання родин або 

просто спільність невеликої кількості індивідів, 

гарантії безпеки не дає, оскільки завжди може 

з’явитися сила, яка їх переважає. Немає такої 

гарантії і для великої кількості людей, що не 

мають спільних устремлінь – їх погубить роз’єд-

наність. У державі ж усі окремі волі підкоря-

ються волі суверена, тому незгоди бути не може. 

Звідси, держава визначається філософом як єди-

на особа, відповідальним за дії якої зробила себе 

величезна кількість людей шляхом взаємного 

договору між собою, для того, щоб ця особа мо-

гла використовувати силу й засоби всіх їх так, як 

визнає за необхідне заради їхнього миру 

й спільного захисту [3, с. 133]. Однак незважа-

ючи на передбачувану добровільність угоди про 

державотворення, Т. Гоббс розмежовує два шля-

хи досягнення верховної влади, яким відпо-

відають держави: засновані на встановленні 

і засновані на придбанні [3, с. 133]. Звичайно, 

пріоритетним є перший шлях державотворення, 

коли індивіди вважають встановлення найбільш 

розумним способом забезпечення своєї безпеки. 

Але й у цьому випадку наслідками встановлення 

держави виступають неможливість зміни форми 

правління, звільнення від юрисдикції влади 

й навіть простого осуду дій суверена. Тобто пе-

регляд договору не допускається, суверен в жод-

ному випадку не вважається таким, що порушив 

його, у свою чергу, протест з боку індивідів 

є несправедливим. Вважається, що якщо хто-не-

будь добровільно приєднався до угоди, то тим 

самим узяв на себе зобов’язання підкорятися 

будь-яким рішенням більшості, якщо ж не при-

єднався, то повинен бути залишеним у колишньому 

стані війни, при якому будь-яка людина, не пору-

шуючи справедливості, може позбавити його життя 

[3, с. 137]. Держава, заснована на придбанні, відріз-

няється тільки примусовим способом створення 

верховної влади, наслідки в обох випадках одна-

кові. Тут індивіди вибирають суверена не з остраху 

один одного, а зі страху перед тим, кого вони наді-

ляють верховною владою [3, с. 154]. 

У загальному вигляді Т. Гоббс зауважує, що 

кожен підданий має свободу відносно всього то-

го, право на що не може бути відчужене дого-

вором. Так, ніякий договір не може зобов’язати 

людину звинувачувати себе й признаватися у ви-

сунутих звинуваченнях, вбити або поранити себе 

чи іншого, утримуватися від їжі, води й повітря, 

вживання ліків та інших необхідних для життя 

речей. Підданий вільний не підкорятися наказам 

суверена виконувати подібні дії, якщо, підкрес-

лює Т. Гоббс, відмова у підкоренні в подібних 

випадках не підриває ту мету, заради якої була 

встановлена верховна влада. Інші свободи підда-

них витікають з умовчання закону. Там, де суве-

рен не встановив ніяких правил, підданий може 

робити або не робити будь-що на власний роз-

суд. Міра й обсяги подібної свободи підданих 

у різних державах залежать від умов, місця 

й часу і визначаються верховною владою, її уяв-

леннями про доцільність тощо. Ці визнаванні 

Т. Гоббсом невідчужувані права й свободи підда-

ного в цілому стосуються питань його особис-

того самозбереження й самозахисту (безпеки). 

Отже, гарантувати захист індивідам від сва-

вілля один одного, згідно з даною теорією, може 

тільки держава. Але тут виникає інша небезпека 

– свавілля самої держави, оскільки остання фак-

тично володіє тими необмеженими правами, 

якими до її встановлення володіли всі індивіди.  

Як бачимо, гоббсівський погляд досить своє-

рідний, спірний і неоднозначний. Варто також 

зауважити, що ця теорія не містить положень 

про міждержавні відносини, окрім включення до 

обов’язків суверена обов’язки стосовно забезпе-

чення безпеки, захисту підданих як від внутрі-

шніх ворогів, так і від зовнішніх. Адже очеви-

дно, що світ не закінчується межами окремої 

держави. Чим у такому випадку регулюється спі-

віснування (а іноді й свавілля) численних “леві-

афанів”? Томас Гоббс не дає нам відповіді на це 

питання, що, безумовно, свідчить про недостатню, 

обмежену можливість застосування даної теорії 

в сучасних підходах до забезпечення безпеки.  

Іншої точки зору на проблему безпеки дотри-

мується Іммануїл Кант, не обмежуючись рам-

ками окремої держави, а стверджуючи прямо чи 

опосередковано необхідність створення системи 

колективної безпеки. Окрім усього іншого, сут-

тєвим позитивним моментом філософсько-пра-

вового розуміння І.Кантом проблеми безпеки 

є те, що він ставить і розглядає дану проблему 

у всесвітньо-історичному масштабі, не тільки 

стосовно відносин всередині окремого народу, 

держави, а й у плані міжнародних і міждержав-

них відносин – в перспективі прогресуючого ру-

ху (згідно з категоричними вимогами ідей ро-

зуму) до встановлення всесвітнього громадян-

сько-правового стану й вічного миру між наро-

дами. Дотримання й здійснення на практиці ре-

гулятивних ідей розуму в усіх людських відно-

синах (в індивідуальній і колективній поведінці, 
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в державному устрої, у діях влади, в законодав-

стві, в усій внутрішній і зовнішній політиці) є, за 

Кантом єдино можливим шляхом до здійснення 

цього ідеалу, ідеалу безпечного стану. І. Кант 

пропонує три рівні громадянського устрою: уст-

рій людей у складі народу за державно-циві-

льним правом (ius civitatis); устрій держав у їх-

ньому відношенні одне до одного згідно з між-

народним правом (ius gentium); устрій згідно 

з всесвітньо-цивільним правом (ius cosmopoliti-

cum) [5, с. 13]. На першому (внутрішньодержав-

ному) рівні відносини індивідів припускають 

рівність сторін, максимальну реалізацію своєї 

свободи, узгодженої зі свободою іншого. На дру-

гому (міждержавному) рівні учасниками відно-

син виступають держави, які також повинні бути 

рівні незалежно від розмірів території або еко-

номічного розвитку, і які повинні вирішувати 

виниклі між ними розбіжності договірним шля-

хом. Ідея третього (всесвітнього) рівня полягає, 

насамперед, у тому, що індивіди повинні почу-

вати себе “громадянами загальнолюдської дер-

жави”, тобто виключається ситуація сприйняття 

свого співвітчизника як такої ж людини, а інозе-

мця – як менш гідного такого відношення. При-

чому, для забезпечення безпеки індивідів необ-

хідною є наявність усіх трьох рівнів. Поки хоч 

хто-небудь залишається в природному стані, ін-

ші себе в безпеці почувати не можуть, оскільки 

індивіди, які знаходяться поза громадянським ста-

ном, не брали на себе зобов’язань, що гарантують 

іншим безпеку, і як і раніше нічим не обмежені. 

В теорії І. Канта існує певна аналогія між ін-

дивідами й державами. Останні також можуть 

загрожувати одна одній, а, значить, мають по-

требу у врегулюванні своїх відносин, причому ці 

відносини повинні бути засновані на федералізмі 

вільних держав [5, с. 18]. При цьому філософ 

розглядає можливість створення світової респу-

бліки, вважаючи федеративний союз мінімально 

необхідним. Однак небезпека існування єдиної 

всесвітньої держави полягає в тому, що в ній не 

існує влади, принаймні рівної верховній, що мо-

же призвести до сваволі з її боку. Але незро-

зумілим залишається спосіб створення пропоно-

ваного устрою. І. Кант говорить про те, що у ви-

падку примусового встановлення громадянсь-

кого стану, той, у чиїх руках влада, не дозволить, 

щоб згодом народ пропонував йому закони [5, 

с. 39]. Тому таке встановлення повинне бути до-

бровільним. Тут І. Кант наводить два поняття: 

“розчленована єдність волі всіх” і “колективна 

єдність об’єднаної волі”. Під першим розумі-

ється бажання всіх окремих людей жити в закон-

ному устрої за принципами волі. Під другим – 

ситуація, коли всі разом захочуть такого стану 

[5, с. 38]. у такому випадку виникають питання, 

по-перше, як визначити момент єдності такої ко-

лективної волі, а, по-друге, якими діями повинна 

бути підтверджена така воля, адже одного не ви-

раженого зовні спільного бажання, швидше за 

все, буде недостатньо. Втім, як стверджує Ф. Дж. 

Россі, спільне прагнення до такого суспільного 

союзу саме по собі можливе лише в тій мірі, 

в якій ми насамперед визнаємо його предметом 

надії. Він (союз) ще не відбувся, але його можна 

викликати до життя нашими власними спіль-

ними людськими зусиллями. Якщо ми втратимо 

надію на те, що він взагалі коли-небудь стане 

можливим, то він справді не виникне [11, с. 46]. 

Сполучення двох фактів (природи й розуму) 

означає в І. Канта, що вільні розумні істоти, що, 

подібно нам, не мають іншого вибору, окрім як 

жити разом, можуть робити це в такий спосіб, 

який личить їх свободі, і лише в тій мірі, у якій 

вони приходять до добровільної згоди з приводу 

умов свого спільного життя. Оскільки ми не мо-

жемо виплутатися із соціальних обставин на-

шого людського існування, ми виявляємося 

змушеними спільно виробляти умови нашого 

спільного життя у світі, який ми поділяємо один 

з одним [11, с. 51]. 

 Як бачимо, розбіжності у підходах до розу-

міння сутності й механізму забезпечення безпеки 

достатньо суттєві. Однією з найбільш істотних 

розбіжностей розглянутих теорій є відмінність 

у засобах забезпечення громадянського стану 

(а, значить, і безпеки). Якщо для Т. Гоббса та-

кими засобами виступає примусова сила, “меч” 

держави, то І. Кант наголошує на добровільності 

його дотримання, а саме: на самозобов’язуючому 

моральному законі. Він заперечує положення: 

все, що відбувається або може відбуватися, є ви-

нятково механізмом природи [5, с. 39]. Звідси 

обумовленість вчинків людини моральним зако-

ном як вищим принципом [13, с. 95]. Крім того, 

воля розумної істоти тут розглядається як наді-

лена законодавчими функціями, тому з’являється 

проблема співвідношення волі державного зако-

нодавця й законодавчої волі будь-якої людини як 

розумної істоти [8, с. 118].  

Дані теорії містять, крім того, класифікацію 

форм держави, що в контексті даної проблеми 

теж є досить цікавим. Зокрема, Т. Гоббс розуміє 

розбіжності держав як розбіжності суверена. То-

му верховна влада може належати або одній лю-
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дині, або зборам великої кількості людей, а в цих 

зборах можуть мати право брати участь або ко-

жен, або лише певні люди, які відрізняються від 

інших. Якщо представником є одна людина, тоді 

держава являє собою монархію; якщо збори всіх, 

хто хоче брати участь, – тоді це демократія; 

а якщо верховна влада належить зборам лише 

частини громадян, – тоді це аристократія [3, с. 

144]. З трьох наведених форм держави найкра-

щою, найприйнятнішою і найдосконалішою 

з погляду забезпечення безпеки індивідів, які жи-

вуть у даній державі, є, на думку філософа, мо-

нархія. Це зумовлено хоча б тим, що монарх не 

може розходитися в думках сам із собою або за-

лежати від того, який склад зборів бере участь 

в ухваленні рішень. Крім того, при даній формі 

держави інтереси монарха більше, аніж при ін-

ших, збігаються з інтересами підданих, тому він 

буде захищати ці інтереси. Втім, Т. Гоббс приво-

дить і недоліки такої форми держави, що ско-

ріше можуть вважатися недоліками монарха, 

тобто певні людські якості або неповноліття 

особи, а, відповідно, боротьба за опікунство 

й небезпека попадання влади в руки опікунів. 

І. Кант дає трохи іншу класифікацію. Він веде 

мову про те, що форми держави можуть бути 

розділені або за розбіжностями осіб, які володі-

ють верховною державною владою, або за спо-

собом управління народом (і його захистом від 

небезпек) його верховного глави, ким би цей 

останній не був. Перша форма називається фор-

мою панування (forma imperii) і можливими 

є лише три її види, а саме: суверенітетом володіє 

одна особа, декілька осіб, пов’язаних одна з од-

ною, або ж усе, що відповідає автократії, аристо-

кратії, демократії (владі монарха, дворянства, 

народу). Друга форма є формою правління 

(forma regiminis) і стосується того способу, яким 

держава розпоряджається повнотою своєї влади. 

У цьому відношенні форма правління може бути 

республіканською або деспотичною [5, с. 16]. 

Причому, розбіжності між останніми влаштову-

ються через поділ повноважень законодавчої 

й виконавчої влад: будь-яка держава, де такого 

поділу немає, вважається деспотичною. Для 

Т. Гоббса така ситуація рівнозначна поділу не-

подільного, адже тут суверен повинен зосере-

джувати у своїх руках усі повноваження й навіть 

за власним бажанням не може їх передавати. 

І. Кант же вважає, що громадянський устрій кож-

ної держави повинен бути республіканським, 

тобто заснованим на принципах свободи членів 

суспільства, на основоположеннях залежності 

всіх від єдиного загального законодавства й на 

законі рівності всіх [5, с. 14]. Тут способи забез-

печення безпеки індивідів залежать не від ба-

жання суверена, а від них самих, тому останні 

спільно вирішують питання, які стосуються вла-

сних інтересів.  

Отже, розглянувши обидві теорії можна зро-

бити висновок про те, що розуміючи під природ-

ним станом стан беззаконня й наявності у кож-

ного права на все, Іммануїл Кант та Томас Гоббс 

приходять до необхідності встановлення грома-

дянського устрою, у якому забезпечувалася б 

безпека індивіда. Зазначимо також, що дані тео-

рії збігаються ще й у тому, що споконвічно при-

таманна індивідам повна свобода ними (теорі-

ями) обмежується заради безпеки, але остання 

дає можливість цю волю здійснити. 

Однак Т. Гоббс пропонує як спосіб установ-

лення даного устрою створення держави, а як 

засіб дотримання такого положення – примусову 

силу цієї держави. Недоліком даної теорії є не-

обмеженість прав суверена, відсутність у нього 

відповідальності. Крім того, Т. Гоббс не вихо-

дить за межі державного рівня, не розглядає без-

пеки в міжнародних відносинах. І. Кант же про-

понує більш складний, трьохрівневий, устрій си-

стеми забезпечення безпеки, однак не обґрунто-

вує способів його створення. Стосовно ж засобів 

забезпечення безпеки, то в І. Канта такими, оче-

видно, виступають внутрішні, моральні зо-

бов’язання індивідів. 

Фундаментальні ідеї гоббсівського й кантів-

ського вчення про основні підходи до забезпе-

чення безпечного стану існування особистості, 

суспільства й держави, до способів забезпечення 

миру й безпеки набувають особливої актуально-

сті в сучасних умовах інтенсивного розвитку за-

гальноєвропейського й світового процесу в на-

прямку визнання й поступового ствердження 

ідей панування права, принципів свободи, рівно-

сті. Судження цих мислителів стосовно кола 

проблем безпеки продовжують відігравати вели-

чезну роль в уясненні того, де ми знаходимося 

і куди маємо рухатися у пошуку вірного шляху 

до майбутнього безпечного існування. В сучас-

них умовах пошуку оптимальних варіантів сто-

совно вирішення проблеми забезпечення безпеки 

індивідів, суспільств, держав та їх союзів органі-

чне поєднання раціональних зерен обох наведе-

них теорій, безумовно, сприятиме відшуканню 

того оптимального стану й способу забезпечення 

індивідуальної й колективної безпеки, який буде 
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прийнятним для різних суспільних утворень 

у багатополюсному сучасному світі.  

Сьогодні та на перспективу, очевидно, пода-

льші адекватні реальній соціальній дійсності на-

укові розвідки в царині безпеки без опори на 

класичну спадщину будуть досить сумнівними. 

Безумовно, філософсько-правова творчість То-

маса Гоббс й Іммануїла Канта, незважаючи на 

беззаперечну цінність і перманентну актуаль-

ність, далеко не вичерпує усіх аспектів філософ-

сько-правового осмислення проблеми безпеки. 

Однак їх погляди є найбільш показовими у своїй 

протилежності, єдність же цих точок зору 

й може стати, на думку авторів, тим перспектив-

ним аспектом осмислення сутності безпеки, на-

вколо якого й будуватиметься майбутня система 

забезпечення безпеки як на національному, так 

і на глобальному рівнях. 
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ПРОБЛЕМА  ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  И  КОЛЛЕКТИВНОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ  В  ТВОРЧЕСТВЕ  ТОМАСА  ГОББСА   

И  ИММАНУИЛА  КАНТА  (ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ  АСПЕКТ) 

 

Анализируются подходы к пониманию безопасности Томасом Гоббсом и Иммауилом Кантом. По-

казаны общие черты и различия в точках зрения классиков на основания и механизмы обеспечения 

безопасности. 
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THE  PROBLEM  OF  INDIVIDUAL  AND  SOCIAL  SECURITY  IN WORKS  OF  THOMAS  

HOBBES AND  IMMANUEL  KANT  (A PHILOSOPHICO-LEGAL ASPECT) 

 

The approaches of Thomas Hobbes and Immanuel Kant to the understanding of security are analyzed. 

Common characteristics and differences in the points of view of classics on the foundation and mechanism 

of providing security are showed. 
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ТРАДИЦІЙНІ  ПАРАДИГМИ  ПРИРОДНОГО  ПРАВА  

У  СТАРОДАВНЬОМУ  СХОДІ:  МЕТАФІЗИЧНІ  КОНЦЕПЦІЇ 

СЕМАНТИЧНОЇ  ТА  НЕКЛАСИЧНОЇ  ФІЛОСОФІЇ 
 

У найбільш глибинних основах культури 

будь-якого народу завжди, чи за дуже рідкіс-

ним виключенням, містяться певні елементи, 

які можна назвати культурними універсаліями. 

Підґрунтям для них і виступають ті чи інші 

способи мислення, які в процесі тривалого по-

вторення – закріплення набувають форм озна-

чуваних в науці парадигмами мислення. За 

умови стійкого і тривалого функціонування ці 

парадигми вважають традиційними. Змістом 

парадигм можуть бути міфологічні, релігійні, 

етичні, правові та будь-які інші уявлення будь-

якої іншої форми суспільної свідомості. 

Звичайно ж, нас в найбільшій мірі цікавлять 

філософія і право, зокрема ті концепції, які, 

по-перше, пов’язують між собою ці дві сфери 

вияву людського мислення в обов‘язковому 

порядку. По-друге, які стосуються найбільш 

давнього регіону планети, що по праву вважа-

ється зародковим у розумінні виникнення най-

давніших цивілізацій – шумеро-вавілонської, 

єгипетської, давньоіндійської та давньокитай-

ської. Це був період первісного накопичення 

філософсько-правових уявлень і понять, які, 

перебуваючи в обігу релігійно-міфологічного 

змісту, водночас уже виявляли ознаки їх прак-

тичного застосування в сенсі позитивного права. 

Цей процес трансформації понять і уявлень 

у стійкій парадигмальній культурі явища являє 

собою наукову проблему, що проектується 

у глобальних вимірах. Маємо на увазі той 

факт, що названі цивілізації Стародавнього 

Сходу хоча й були першими, однак уже самим 

фактом свого виникнення зламали вузькі ра-

мки племінних культур та сприяли усвідом-

ленню спільності між ними. Тим самим, на 

наш погляд, вони започаткували процес, який 

в особливо стрімкому темпі виявляє себе 

у сьогоднішньому планетарному самоусвідом-

ленні людства. Зокрема усвідомлення ним сво-

єї не тільки антропологічної єдності як біо-

логічного роду, але й культурної єдності, де 

кожен із народів вирішує сам для себе дилему 

із діаметрально протилежних тенденцій – до 

збереження унікальності своєї культури і вод-

ночас до її загальносвітової уніфікації. 

Від вирішення цієї дилеми залежить доля 

окремих культур і цивілізацій. Адже, з одного 

боку, чим більше особливостей матиме будь-

яка національна культура, у тому числі, на-

приклад, українська, тим більший внесок вона 

здатна зробити до скарбниці світової культури 

і, отже, зберегти свою унікальність. Хоча, 

з другого боку, стає все очевидніше, що куль-

тура, яка не перебуває у контактах з іншими 

культурами і не відчуває їхнього впливу, така 

культура неминуче приречена на відставання 

від темпів світового розвитку. Можна ствер-

джувати, що ступінь засвоєння тією чи іншою 

національною культурою світових досягнень 

і водночас здатність її до збагачення світової 

культури є критерієм її рівня розвитку. У цьо-

му сенсі окремі дослідники ведуть мову, на 

наш погляд, правомірну, не тільки про різно-

бічність культур, але і про різницю між більш 

та менш розвинутими культурами  [4, с. 494-

495]. А для цього необхідно, як мінімум, їх, (ці 

культури) знати, пізнавати, порівнювати. 

Вивчення традиційних парадигм мислення, 

зокрема філософського, у народів Стародав-

нього Сходу відповідає зазначеній меті. Тим 

більше відповідає, що ми – європейці ХХІ сто-

ліття – справедливо вбачаючи в античності, 

тобто культурі греко-римської цивілізації, ко-

рені нашої культури, не завжди пам‘ятаємо 

про справедливість твердження “поведінкові 

особливості греків і римлян кореняться в епосі 

стародавніх імперій” [6, с. 160]. 

Стає все більш очевидним той факт, що 

концепції М. Данілевського, О. Шпенглера, 

А. Тойнбі, які ґрунтувались на розумінні істо-

рії як певної суми незалежних один від одного 

циклів еволюції замкнутих культур і цивіліза-

ції, ці та їм подібні концепції виявляються пі-

сля Хіросіми, Чорнобиля, Нью-Йорка (11 ве-

ресня 2001 року) не придатними для описання 
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сьогоднішнього стану окремих культур і куль-

тури в цілому. Тим більше ці концепції вияв-

ляються непридатними для спроб прогнозу-

вання перспектив культурного розвитку або, за 

К. Ясперсом, “духовної ситуації часу”. В ній 

необхідною умовою зміни ситуації виступає 

зміна старих парадигм мислення [10, с. 102]. 

Звідси виходить, що якщо в загальному кон-

тексті свідомості людства домінує усвідом-

лення не єдності, а розбіжностей культур, то 

така “духовна ситуація часу” загрожує сумною 

перспективою. Саме тому вивчення традицій-

них парадигм мислення людства чи окремих 

його частин у різні історичні епохи є справою 

вдячною з погляду не тільки суто наукового, 

але й морально-етичного – як можливий вне-

сок у формування нового планетарного мис-

лення й будівництва єдиного світу. 

Крім зазначеного, необхідно мати на увазі 

також і той факт, що саме філософія була і за-

лишається “не тільки візитною карткою циві-

лізації, культури, але й їхньою основою та жи-

вотворним елементом… саме філософія була 

тією колискою, з якої виросли і наука, і мис-

тецтво, і мораль, і право і набули статусу са-

моусвідомлюваних особливих проявів людсь-

кого духу та практики життєдіяльності лю-

дини і суспільства” [9, с. 11]. Зазначимо також, 

що започаткувалась філософія саме з постановки 

питання про єдність речей і цілісність світу. 

У цьому розумінні жителі Стародавнього 

Сходу були практичними філософами, які свої 

інтуїтивні здогади і почуття, спостереження за 

розвитком природи і суспільства втілювали 

у міфах, релігіях, мистецтві, первісній науці. 

Філософсько-правові вчення зводились в ос-

новному до релігійних міркувань, морально-

етичних установок, природних мотивів пове-

дінки людини та пошуків її стимулів. 

Такими стимулами були певні парадигми 

(здебільшого міфи), які стали міцними тради-

ціями, передались філософам Стародавнього 

Заходу і частково до наших днів. У літературі 

зазначається, що в античній науці про право ці 

явища вперше отримали не просто словесний 

вираз, а були оформлені в рисах логічно стру-

нких концепцій, приведені в систему [1, с. 15]. 

Звичайно, вчення Стародавнього Сходу не від-

носиться до розряду класичного, воно більше 

нагадує метафізичні концепції семантики як 

знакові системи, як засіб вираження змісту фі-

лософсько-правових поглядів, що має певний 

вплив на класичну філософію права. 

Досягнення в інтелектуальній сфері були 

вражаючими. Вони здобувались стихійно, шля-

хом практичного досвіду (методом проб і поми-

лок) але, обов’язково поєднувались з і систе-

матизацією астрономічних досліджень, вна-

слідок чого емпірично нагромаджувались по-

зитивні знання [3, с. 24]. 

Із філософсько-правових проблем, до яких 

давньосхідна наука найбільше тяжіє, є оригіна-

льні міркування про вічні закони Всесвіту, про 

природу людини та її моральну поведінку. 

З цього приводу О. Лосєв зазначає, що анти-

чний символізм і всі його види та сфери засто-

сування таїли під собою деякий загальний 

життєвий досвід і деяке життєве світочуття, 

які пояснювали всі дуже своєрідні риси всієї 

теорії, філософії, мистецтва і т. д. Неможливо 

зрозуміти закінчений організм думки і життя, 

не заглянувши в ті первинні інтуїції, із яких 

він виростає [7, с. 8]. 

Спробуємо це зробити, розглянувши філо-

софсько-правову думку про природне право 

Стародавніх – Єгипту, Месопотамії, Хеттської 

держави, Стародавнього і Ранньосередньовіч-

ного (доісламського) Ірану. 

Так, значне місце у великій спадщині Дав-

ньоєгипетської цивілізації займають погляди 

на оточуючий світ і пануючі в ньому сили, 

а також на орієнтири поведінки людини і кри-

терії оцінки поведінки. В основі поглядів ле-

жало розуміння всього укладу життя як вста-

новленого Богом світопорядку [1, с. 21].  

У “Гімні Атону” відображено абсолютне 

всевладдя Ра – верховного божества. Зазнача-

ється таємниця життя, визначений час прожи-

вання людини на Землі, підкреслюється до-

сконалість вічних законів. При цьому світ по-

будований так, щоб різні народи не мали по-

треби ворогувати між собою, підкреслюється 

необхідність і користь для людського життя 

природи, тварин, птахів тощо. 

“Вислови Іпусера” містять у собі відомості 

про основні парадигми, ціннісні орієнтації 

життя древніх єгиптян. Звинувачуючи царя 

у бездіяльності, брехні та ненависті, автор 

трактату Іпусер відображає поведінку людини 

стосовно даної ситуації з метою уникнення 

безпорядків. При цьому наголошує, що лю-

дина може не втрачати свого онтологічного 

призначення: бути благородною в горі, прос-

толюдною в радості. Страх, насильство, розбої 

сприяють появі злих людей, псують їхні серця, 

що є великим гріхом, тому виникає потреба не 
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коритися владі царя, а шукати щастя у пі-

знанні, любові. 

“Книга мертвих” стала певною інструкцією 

для померлих (і водночас повчанням для жи-

вих), які ніби виголошують до Бога дві випра-

вдальні промови згідно Двох Істин (земної 

і небесної). Із переліку заперечень щодо видів 

неправомірної поведінки можна зробити ви-

сновок, що єгиптяни розуміли норми природ-

ного права. Зокрема, йдеться про терпіння лю-

дини, її виваженість, слухняність тощо. Тобто, 

людина згідно такого розуміння, не повинна 

робити чогось надприродного, що не виправ-

довується, а підлягає обов’язковій санкції по-

каранню – вічній смерті. 

Своєрідними нормативно-правовими актами 

у Єгипті були “Призначення везира”, “Посадова 

інструкція везира”, “Про службові обов’язки ве-

зира”. Везир, який здійснював правосуддя і по-

всякденне правове регулювання державними 

справами з метою утримання правопорядку, 

повинен був бути високоморальною людиною. 

Незважаючи на існуючі позитивно-правові но-

рми, везир повинен був приймати рішення на 

власний розсуд, виходячи з потреб держави, 

здорового глузду, за законами релігії та при-

роди. При цьому зазначається, що везир пови-

нен глибоко пізнати правове явище, здійснити 

філософсько-правовий аналіз, дати йому оцінку. 

Покарання здійснювалось обов’язково, але 

без відсічення частин тіла, оскільки тіло вва-

жалось єдиним цілим, яке відповідає природі. 

Аналізуючи “Указ Хоремхеба”, можна дій-

ти висновку, що єгиптяни вимагали наявності 

природно-правових рис від особи судді. Він 

повинен бути небагатослівним, благородним, 

мати дар здійснювати правосуддя, вміти уми-

ротворювати неслухняних людей. Застері-

галось, щоб суддя був непідкупним, твердо 

стояв на позиціях правди, в іншому випадку 

він сам підлягав покаранню. 

Фрагменти природного права в цьому указі 

простежуються у такій вимозі, як уміння ради-

тись зі своїм серцем. Вважалось, що серце не 

може наштовхнути людину на гріх чи творити 

неправедні вчинки. Серце людське повинно 

бути наповнене природними компонентами, 

які регулюють людську діяльність. Тому су-

ддя, виконуючи таку процедуру, приноситиме 

щастя для Єгипту, підтримуватиме красу та 

попередні задуми щодо життя на Землі. 

Деякі відомості про інтуїтивне викорис-

тання природного права містяться у “Мирному 

договорі (клятві) між Рамсесом ІІ і хеттським 

царем Хаттусілі”. Йдеться про вічний мир, до-

бре братство, розумні договори у взаємостосу-

нках. Причому цей договір поширюється на 

наступні покоління, відображає природний 

образ буття і має аксіологічні властивості. Так, 

домовлено, що перебіжчикам з однієї держави 

в іншу не варто давати притулок, а повертати 

до попереднього місця проживання. При цьо-

му проти перебіжчиків домовлено не по-

рушувати кримінальних справ, не позбавляти 

життя, не позбавляти їх окремих частин тіла. 

Це свідчить про високу онтологічну обізна-

ність царів (та й інших знатних чиновників) 

про природні засади людини. Людина прино-

сить більшу користь там, де її коріння, де її 

плекали народні традиції та звичаї. Подібно до 

законів розвитку рослин і тварин, біологічний 

і психічний розвиток людини повноцінний 

у своїй батьківщині. 

Цікаві висновки можна зробити із “Повчань 

Птахотепа”, де викладено постанови щодо по-

водження людини. Йдеться передусім про не-

обмеженість пізнання світу, про те, що людсь-

кий розум лише раціональний. Тому користу-

ватись власним розумом чи розумом інших 

(навіть мудреців) недостатньо, оскільки істина 

є таємницею, яку потрібно по-філософськи ро-

зуміти і її можна знайти навіть у бідного. На-

голошується на необхідності творіння добра, 

дружби, недопущення розпусти (як короткого 

сну), робиться порада насолоджувати своє се-

рце любов’ю до сім’ї, що дасть добрі резуль-

тати, збереження життя. 

Історико-правова спадщина Стародавньої 

Месопотамії відображає правові уявлення 

і зразки законодавчого мистецтва. Правова 

дійсність народу відображена через призму 

житейської мудрості, усвідомлення ієрархічної 

співпідлеглості між мудрістю богів і життєвим 

досвідом людей. Ці ж уявлення про ієрархію 

цінностей та орієнтири поведінки людини на-

клали свій відбиток на законодавчу діяльність 

правителів, визначаючи зв’язок процесу міфо-

логізації права з безпосереднім законодавчим 

процесом, який досягнув там досить високого 

рівня. Так, давньошумерський мудрець Шуру-

ппак давав життєві та практичні поради разом 

з повчаннями філософського характеру. У йо-

го творах обговорюється певний набір жит-

тєвих реалій, пов’язаних з правилами і нор-

мами морально-доброчесної і одночасно за-

конослухняної поведінки [1, с. 42-43]. 
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У праці “В давні, в стародавні дні…” Шу-

руппак повчає свого сина жити у злагоді 

з природно встановленими нормами. Отже, по-

ряд з простими істинами є філософські наста-

нови, які розшифрувати можна за допомогою 

філософії права, природного права. Так, тер-

мін “голову від шиї відрізняй” підкреслює, що 

голова не рядовий орган тіла , вона має інше 

призначення – думати. А “твоє слово – основа” 

стосується обітниці, яку дає людина для 

обов’язкового виконання, оскільки це приро-

дна вимога. Зміст фрази “не намагайся воду 

хапати рукою – ослабнеш” відображає немож-

ливість раціоналізувати життя, охопити всі 

природно-правові процеси. Важливо “з і сон-

цем встати разом”, яке освітить вчасно жит-

тєву дорогу. Проміння аж до заходу сонця (до 

смерті людини) не дасть жити у темряві, яку 

освітлюють також і настанови батьків. Запере-

чувати цю дійсність не потрібно, оскільки 

життя здійснюється за принципом бумеранга. 

Намагання встановити природну справедли-

вість висвітлені у “Законах вавілонського царя 

Хаммурапі”. Так, в одній із правових норм ві-

дображена віра у справедливість законів ріки 

(води), її магічну силу. Оволодіння рікою чи 

не оволодіння нею свідчить відповідно про 

винність чи невинність людини у чародійстві 

(про уміння плавати не згадується). Природнім 

видається покарання за купівлю завідомо кра-

дених речей, контролюються позички під про-

центи, недопущення зверхності сильного над 

слабшим тощо. Особливі вимоги висуваються 

до суддів, які не повинні змінювати свого рі-

шення. Такі правові норми наближаються до 

природно-правових. Однак покарання типу 

“око за око”, віддача в кабалу членів сім’ї та 

інші свідчать про значне нерозуміння законів 

природи та онтологічне призначення людини. 

Природно-правові погляди людини в Асси-

рії відображені у “Таблиці А” і “Таблиці В”. 

У них ідеться про відповідальність жінки за 

правопорушення, права членів сім’ї, правові 

норми для землевласників. Природність цих 

норм полягає у дотриманні моральних чеснот, 

терпінні, справедливості. Особливе місце за-

ймають природно-правові норми у регулю-

ванні сусідських відносин, утворюючи своєрі-

дне добросусідське право. 

Окремі ідеї природного права розвивались 

у хеттській державі. Так, у “Заповіті Хаттуси-

ліса І” відображаються заклики до мудрості, 

послуху батька. Однією із вимог до дітей була 

благоналаштованість до батьків. Тобто лю-

дина повинна завжди настроювати себе так, як 

цього вимагає серце, як серцю мило. Це не 

дасть можливості у відповідь на зло чинити 

зла, “пити кров своєї держави”. Цілком приро-

дною у “Хеттських законах” є правова норма 

щодо утримання худоби, винних у підпалю-

ванні відповідного приміщення і відшкоду-

вання нанесених збитків. У цьому ми бачимо 

логіку, відступ від якої був би неприродним. 

Важливі погляди про природне право зафік-

совані у девньоіранському релігійному пам’ят-

нику зороастризму “Авеста” – збірнику чоти-

рьох книг “Вендідад” – “Кодекс проти девів”, 

“Висперед” – “Покровителі благих істот”, 

“Ясна” – “Моління”, “Яшт” – “Шанування”. 

Релігійна система зороастризму ставила своєю 

метою по-філософськи осмислити світ, зрозу-

міти суть пануючих в ньому зв’язків та відно-

шень. У цій системі центральне місце займала 

етика. В основі вчення Зороастра (Заратуштри) 

– дуалістична ідея про непримиримість і по-

стійну боротьбу світла і темряви, добра і зла. 

Зороастризм вчив, що зло і страждання зале-

жить від поведінки самих людей. Люди покли-

кані бути доброзичливими, помірними в при-

страстях, готовими жити в мирі і дружбі зі 

всіма, повинні зробити вільний вибір між Доб-

ром і Злом [2, с. 250]. 

Так, у книзі “Вендідад” праведною люди-

ною називається та, яка вирощує хліб. Така 

людина має достатню кількість життєвого до-

бра. Крім того, зазначається, що сіячі хліба 

сіють праведність, проганяють зло своєю пра-

цею. Причому праця повинна здійснюватись 

обома руками одночасно. Ці філософські по-

станови стосуються не тільки сіячів хліба 

у прямому розумінні, а й переносному. Це сі-

ячі добра у людських стосунках, які повинні 

активно, потужно пропагувати природні, добрі 

ідеї серед членів суспільства. При цьому вони 

отримуватимуть не тільки духовну нагороду, 

а й матеріальні достатки. 

Повчальним для сьогоднішнього часу є Са-

санидський судебник “Книга тисячі судових 

рішень”, який наочно демонструє високу філо-

софсько-правову культуру давніх іранців. Так, 

вважалось недопустимим давати в судах супе-

речливі покази, змінювати зміст позовних за-

яв, за винятком відсутності при цьому шкоди 

потерпілому. Справді, у процесі розслідування 

глибше пізнається правова дійсність, повніше 

осмислюються природно-правові явища, що й 
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змінює зміст позову чи свідчення. Існували 

такі природні вимоги щодо жінки. Наприклад, 

батько повинен утримувати сина лише до пов-

ноліття, а дочку – аж до одруження. Дружина 

утримувалась чоловіком довічно. Це давало 

можливість піднести природні здібності 

і обов’язки чоловічої статі і водночас забезпе-

чити природний захист жінок. В цілому мета 

Судебника – утвердити безсмертну правду, 

впорядкувати людське творіння згідно з зако-

нами природи (людською природою), лікві-

дувати різні ворожнечі і незгоди. Тому Судеб-

ник називали сховищем основ мудрості люд-

ського творіння і розсудливої свідомості. 

Отже, багатовікова історія філософії – не 

просто про минулі часи. Це свідчення вічно-

живої гідності думки, понині актуальний та 

повчальний для нас урок духовного самови-

значення. Історія філософії – незамінна школа 

виучки розуму. І “давність” має в цьому розу-

мінні особливий смисл. Це не просто деяка 

абстрактна “давність”, що губиться в тумані 

минулої старовини. Античність означає час 

виникнення і формування європейської цивілі-

зації [8, с. 19, 21]. Тому особливо цінним для 

формування вчення про природне право є муд-

рість Стародавнього Сходу, що, як ми зазначали 

вище, є основою греко-римської цивілізації. 

Носіями мудрості Давнього Сходу були же-

рці Єгипту і Вавілону, старозавітні пророки, 

і ще більш давні легендарні герої – світобудів-

ники та релігійні реформатори. Але давньосхі-

дна мудрість призначена лише для вибраних. Її 

знають, зберігають, примножують і передають 

замкнуті стани жерців, достатньо вузьке коло 

осіб. Вона живе як глибоке таїнство, яке зви-

чайний, спеціально не підготовлений людсь-

кий розум не в змозі осягнути [8, с. 107].  

Проте можна зрозуміти метафізичність по-

глядів древньосхідних мудреців, в яких основ-

ною рушійною силою є релігійні переконання, 

спостереження за розвитком суспільства, наці-

онально-етнічні тенденції. Заважає повному 

розумінню язичницька віра, яка в більшості 

держав Стародавнього Сходу була пануючою. 

Зокрема, поклоніння різним богам (міфам), 

яких нараховується кілька десятків, призво-

дить до утворення своєрідної язичницької сис-

теми права. Тому, закони богів, на нашу ду-

мку, слід розуміти як закони розвитку при-

роди, оскільки один бог “відповідав” за якесь 

одне конкретне явище: грім, дощ, вітер і т. ін. 

Тобто давні мислителі інтуїтивно відчували, 

що існують непізнані вічні закони природи, 

яким належить поклонятися, яких треба боя-

тися, хоча таке “обожнювання” й суперечило 

Старому Завіту. 

Закони розвитку природи стали впроваджу-

вати у справи розгляду поведінки людей, су-

дові справи. Однак генезою природного права 

маємо вважати природно-правову поезію ста-

родавніх. Давньосхідна поезія мала поетичну 

форму природного права. Міфологічні погляди 

на тлумачення права знаходили свій вираз 

у різноманітних гімнах, заповітах, віршах і т. 

п. У них відображено морально-релігійну силу 

(звичаї, традиції того часу), яка згодом почала 

поступово “проникати” у примітивне законо-

давство. 

Основним видом законодавства Стародав-

нього Сходу були настанови та укази царів. Їх 

можна віднести до авторської творчості. На-

родна творчість у праві античного світу – це 

батьківські постанови, звичаї, повчання. Однак 

авторські і народні правові норми не були абс-

трактними. Їх диктувало життя, практичні си-

туації, чим і зароджувалося позитивне право. 

Але постійним опонентом позитивного під-

ходу до права завжди поставала ідея природ-

ного права як такого, що виражає його автен-

тичний смисл, конкретний у різних історичних 

умовах, але такий, що завжди відповідає 

принципу справедливості [5, с. 16]. Щоб уста-

новити справедливість давньосхідні царі вида-

вали своєрідні нормативно-правові акти під 

впливом ідей природного права, але не завжди 

могли знайти рівновагу. Так, якщо у природ-

ному праві порушення призводить до нещас-

них випадків, а у релігії зазначається, що гріх 

– це смерть, то царські закони здебільшого ві-

дображали адекватність. Звідси й поява не-

природної жорстокості, смертна кара, ампута-

ція окремих органів тіла, що призводило часто 

до страждання невинних. 

Отже, традиційні парадигми природного 

права у Стародавньому Сході можна трактувати 

двояко: як позитивно, так і негативно. Але важли-

вим є те, що зароджувалась інтуїція природного 

права, яка використовувалася у формуванні пози-

тивного права. У подальшому розвитку людс-

тва природне право набуватиме все більшої 

значущості, аж до усвідомлення своєї не-

від’ємності від права позитивного. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ  ПАРАДИГМЫ  ЕСТЕСТВЕННОГО  ПРАВА  ДРЕВНЕГО  ВОСТОКА:  

МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ  КОНЦЕПЦИИ  СЕМАНТИЧЕСКОЙ   

И  НЕКЛАСИЧЕСКОЙ  ФИЛОСОФИИ 

 

Автор обосновывает мысль о том, что интерпретация традиционных парадигм естественного пра-

ва Древнего Востока возможна в двух пониманиях: положительном и негативном. Более важным, 

однако, автор считает зарождение «интуиции естественного права», которая использовалась для 

формирования положительного права. В дальнейшем человечества естественное право будет получать все 

большую значимость в направлении осознания своей неразрывности от права положительного.  

 

S. S. Slyvka 

 

TRADITIONAL  PARADIGMS  OF  THE  NATURAL  LAW  OF  THE  ANCIENT  EAST:  MET-

APHYSICAL  CONCEPTS  OF  THE  SEMANTICAL   

AND  NEOCLASSICAL  PHILOSOPHY  

 

The author suggests that traditional paradigms of the natural law of the Ancient East may be interpreted 

both positively and negatively. More importantly, as the author advances, is the origination in that period of 

the “intuition of the natural law” that has been used for the formation of the positive law. In the future of the 

mankind the importance of the awareness of its connection with positive law will be growing. 
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ВЧЕННЯ  ОТЦІВ  ЦЕРКВИ  ПРО  ДЕРЖАВНУ  ВЛАДУ 

ТА  РЕЛІГІЙНУ  СВОБОДУ 
 

Утвердження хрис-

тиянської церкви як ок-

ремої інституції, цілком 

незалежної від держави 

і наділеної правом ак-

тивно впливати на ду-

ховні запити людства, 

небезпідставно можна 

вважати найреволюцій-

нішою подією в історії 

європейської цивіліза-

ції. Вона мала неаби-

який вплив на розвиток політико-правової думки 

в цілому і теорію державної влади та прав лю-

дини зокрема. Питання про природу політичної 

влади, про її справедливий (легітимний) та не-

справедливий (нелегітимний) характер, про межі 

державного впливу знайшли своє висвітлення 

в творах отців церкви – перших християнських 

літераторів, які користувалися визнаним автори-

тетом серед християн. Ці та інші питання отці 

церкви розглядали у контексті проблеми взаємо-

відносини церкви та держави. Однак, вони були 

актуальними не лише для епохи в якій жили отці 

церкви, але залишаються такими і сьогодні. Осо-

бливо актуальними вони є для українського сус-

пільства, яке вибороло свою свободу і тепер на-

магається формувати принципово нові стосунки 

між владою та людиною. 

Тому не випадковим є інтерес до цієї про-

блеми філософів, політологів, правознавців. Не 

дивлячись на те, що у вітчизняній та зарубіжній 

літературі є достатньо наукових досліджень при-

свячених питанню впливу християнства на роз-

виток політичної та правової думки, більшість 

з них мають загальний характер [25; 21; 22; 23], 

або стосуються в основному політичних поглядів 

одного з найбільш відомих отців християнської 

церкви Аврелія Августина [9; 10; 12]. Завданням 

даного дослідження є проаналізувати погляди 

найбільш відомих отців західної та східної цер-

кви про природу політичної влади та духовну 

свободу людини в контексті проблеми взаємо-

відносин між державою та церквою. 

Творіння отців церкви припадає на III – V ст. 

н. е. , тобто на той час коли християнство пере-

стало бути релігією, яка була гонима і катаком-

бна і тільки перетворювалася в релігію пануючу, 

а згодом, і державну.  

Витоки. Перемога християнства над язичниц-

твом була обумовлена цілою низкою обставин 

політичного, економічного і як наслідок духов-

ного характеру. На початку І ст. н. е. спостеріга-

ється криза і відмирання античного світогляду, 

який сформувався у еллінів на основі ідеї про 

велич людського ratio, а у римлян про всемогут-

ність людської волі, яка сама в собі черпає усві-

домлення справедливості і несправедливості. 

Віра у безмежну людську могутність слабшала 

прямо пропорційно до того як зникала довіра 

людей до державної влади і, зокрема, до тієї по-

літичної еліти яка її уособлювала. Людський ро-

зум є недосконалим, а тому несе в собі загрозу 

прийняття політичною елітою несправедливих 

рішень, так само як і законів, які є витвором 

людського розуму. Для того, щоб влада набула 

реальної легітимності їй необхідно володіти ав-

торитетом та визнанням серед своїх громадян. Їх 

відсутність загрожує втратою легітимності влади.  

Саме таку кризу легітимності переживала на 

той час Римська імперія. Колись могутня дер-

жава була змушена жорстоко придушувати повс-

тання рабів, вільних бідняків і підкорених наро-

дів, а також переслідувати релігійні громади ві-

рування яких не були офіційно визнані імпера-

торською владою, в тому числі й християн. Бі-

льше того, в самому Римі панував хаос, духовна 

спустошеність і моральна розпущеність правля-

чої верхівки. Для масової свідомості того часу 

була характерна віра у ворожіння, магію, проро-

ків, пристрасні надії на диво [17, с. 126]. Офі-

ційна релігія Риму не могла задовольнити духо-

вні потреби простих громадян позаяк була за-

надто тісно пов’язана з державною владою. Пе-

реситившись багатством і радостями земного 

життя, розчарувавшись в тимчасових земних 

благах, стародавнє суспільство було змушене 

шукати нову релігію яка б принесла людству 

спасіння. Такою релігією стало християнство. 
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У Христі стародавній світ знаходить вирі-

шення того життєвого і разом з тим філософсь-

кого завдання, яке він намагався і не міг вирі-

шити власними силами. Елінська філософія пра-

гнула до пізнання беззаперечної істини силами 

людського розуму. І ось християнство сповіщає 

про явління абсолютної істини в людському об-

разі. У відповідь на пошуки грецьких філософів 

воно стверджує, що людська свідомість може 

і повинна наповнитись божественним змістом. 

Римляни прагнули до світового панування, до 

панування людської волі над всесвітом. Але, щоб 

людина стала володарем всесвіту, вона повинна 

поєднуватися з Волею всемогутньою, яка одна 

здатна перетворювати світ і торжествувати над 

сліпою стихією. У Христі стародавній світ зна-

ходить і те і інше – людяність і всемогутність. 

У Христі вмираючий світ знаходить предмет 

свого пошуку [23, с. 155]. 

Щоб заснувати світове людське царство, щоб 

панувати над світом недостатньо об’єднати лю-

дей під спільною земною владою, недосить од-

нієї механічної єдності. Необхідно об’єднати їх 

внутрішньо, органічно, необхідно зробити їх 

учасниками єдиного спільного життя. Саме та-

кого внутрішнього, органічного життя невиста-

чало універсальній Римській імперії, в якій ко-

жна окрема людина жила егоїстичним, особис-

тим життям, в якому не було місця для інших 

людей. І ось в середині універсальної Римської 

імперії зароджується інший універсальний союз 

– християнська церква. Подібно Римській імперії 

церква є союзом загальнолюдським, який об’єд-

нує в собі всіх людей незалежно від національ-

ності, соціального стану та статі. Так звертаю-

чись до галатів св. апостол Павло зазначає: “Не-

ма юдея, ні грека, нема раба, ані вільного, нема 

чоловічої статі, ані жіночої, – бо всі ви один 

у Христі Ісусі!” [15]. Крім цього християни за-

кликають до всезагальної любові та терпимості. 

Сам Ісус у своїх проповідях навчав: “А Я вам 

кажу: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, 

хто вас проклинає, творіть добро тим, хто нена-

видить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує” 

[18, c. 8]. У своїй універсальній місії церква ви-

ступила проти есхатології іудейсько-месіанських 

уявлень про Царство Боже і стає святим домом 

для всіх народів, захисником і представником 

Царства Божого на землі. В цій ідеї простежу-

ється формальна, зовнішня подібність між церк-

вою Христовою і язичницькою імперією. 

Однак, за зовнішньою, формальною подібні-

стю приховується глибока внутрішня відмін-

ність, позаяк християнство не є політичною іде-

ологією. Ісус відмовляється від ролі політичного 

Месії, коли говорить: “Моє Царство не із світу 

цього” [19, c. 138]. Він запропонував своїм по-

слідовникам нові цінності навколо яких вони 

мають єднатися: “І пізнаєте правду, – а правда 

вас вільними зробить!” [19, c. 124]. Церква – спі-

льність людей навколо цінностей які кардина-

льно відрізняються від тих, що декларує дер-

жава. Римська держава є об’єднанням зовнішнім, 

штучним, заради вигод земних і цілей егоїстич-

них. Виконання громадянами наказів влади від-

бувається виключно в корисних цілях, для кори-

стування тимчасовими матеріальними благами. 

Навпаки, церква є єдністю спільної віри і спіль-

ного життя всіх людей у Бозі. Основним прин-

ципом та ідеалом церкви є божественна любов, 

яка об’єднує всіх віруючих як частини тіла Хри-

стового. На відмінну від держави, яка не може 

гарантувати вічного щастя, церква розпоряджа-

ється вічним блаженством і надією на щастя, яке 

в цьому світі ще ніхто не відчув.  

В межах протистояння між церквою та дер-

жавою інституціоналізується відмінність між 

позитивним та природнім правом, правом та мо-

раллю. В державі де панує примус і розрахунок 

домінують не норми моралі, а норми позитив-

ного права. Право держави – це право гріховного 

світу і його завдання гарантувати людині безпеку 

в протистоянні егоїстичним намірам інших лю-

дей. Натомість церква постійно апелює до норм 

моралі та чеснот і є носієм божественного права. 

Такий дуалізм церкви та держави передбачає 

роздвоєність людського існування як громадя-

нина та християнина. Відчуження при цьому 

і росте, і долається. Людина стає одночасно гро-

мадянином двох світів – civitas Dei та civitas terrena. 

Дуалізм держави та церкви, як вважають до-

слідники, започаткував становлення ідеї свободи 

в її європейській версії [25; 23; 24]. І це беззапе-

речно так, оскільки ідея духовної свободи була 

з самого початку притаманна християнському 

розумінню людини як морально самостійної осо-

бистості, наділеної сумлінням, розумом і свобо-

дою волі. Про це зокрема говорить св. Павло: 

“Христос для волі нас визволив” [15, c.221]. 

Християнство вперше вказало на те, що духов-

ний світ віруючої людини непідпадає під вплив 

світської держави. Принцип духовної свободи 

був невідомий стародавнім язичницьким держа-

вам. Тут держава являє собою вищий моральний 

та релігійний авторитет і її влада поширюється 

як на політичну так і на духовну сферу. Гоніння 
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проти християн в Римській імперії виникли не 

тому, що вони запровадили нове і незрозуміле 

язичницькому суспільству Божество, а тому, що 

християни відмовлялись визнавати верховний 

авторитет імператора в справах віри і сумління, 

а також тому, що вони відмовлялися брати уч-

асть в імператорському культі. “Тож віддайте 

кесареве – кесарeві, а Богові – Боже” [18, c. 32] – 

така типова формула християнського відно-

шення до державної влади. Християни не відмо-

вляються підкоритися кесарю, платити податки, 

виконувати свої громадянські обов’язки. Однак 

вони відмовляються бачити в кесареві божество 

замість людини.  

Таким чином, всупереч пануючому на той час 

язичницькому світоглядові християнство вно-

сить в правову думку ідею свободи людської со-

вісті, яка стоїть вище державно-правового по-

рядку. Як зазначає Джон Актон, слова Ісуса до 

фарисеїв напередодні його смерті “наділяли 

громадянську владу, з врахуванням веління сові-

сті, недоторканістю, якою вона ніколи не воло-

діла і покладала на неї обмеження, яких вона ні-

коли не визнавала. Ці слова були зреченням від 

абсолютизму і урочистим зведенням на трон 

свободи” [25, p. 10]. В той час як за межами хри-

стиянської Європи державне правління внаслі-

док свого зв’язку між світською та духовною 

владою тяготіло до універсальної монархії, яка 

своїми коріннями сягала абсолютизму, у самій 

Європі дуалізм держави та церкви став тією важ-

ливою причиною, яка не дозволила прийти до 

подібної універсальної монархічної держави.  

Протистояння церкви та держави, на думку 

Памфіла Юркевича, суттєво змінило стосунки 

між державною владою та людиною. Було закла-

дено принцип морального характеру влади. Від-

повідно до цього принципу основним завданням 

влади є служіння суспільству, а не суспільства – 

владі, як у деспотичних державах Азії [24, c. 

147]. Про це, зокрема, говориться у Біблії: “Ви 

знаєте, – говорив Христос своїм учням, – що 

князі народів панують над ними, а вельможі їх 

тиснуть. Не так буде між нами, але хто великим 

із нас хоче бути, – хай буде слугою він вам. 

А хто з вас бути першим бажає, – нехай буде він 

вам за раба. Так само й Син Людський прийшов 

не на те, щоб служити Йому, а щоб послужити, 

і душу Свою дати на викуп за багатьох!” [19, c. 29]. 

Крім цього, християнство обґрунтувало прин-

цип лояльності та покірності до існуючої держа-

вної влади. Так апостол Павло в посланні до ри-

млян говорить: “Нехай кожна людина кориться 

вищій владі, бо немає влади, як не від Бога, 

і влади існуючі встановлені від Бога” [16, c. 191]. 

Ця думка стала для християн основоположною. 

З одного боку, вона відкрила християнству шлях 

до легітимації і визнання наряду з іншими релі-

гіями (Міланський едикт 313 р. імператора Кос-

тянтина). З іншого боку, після перетворення хри-

стиянства в правлячу релігію (в 324 р. Костянтин 

став першим християнським імператором) цер-

ква освятила владу імператора і тим самим ого-

лосила перед усіма віруючими християнами про 

її легітимний характер. Так відбувся союз трону 

і вівтаря. 

Цей союз з самого початку приховував у собі 

серйозний конфлікт, який згодом переріс в не-

примириме протистояння церкви та світської 

влади. Вже з перших днів свого легального існу-

вання церква стає політичною установою оскі-

льки вона безпосередньо впливає на ставлення 

підвладних до чинної влади і має реальні важелі 

на поведінку віруючих. Поряд із тим, християни 

завжди пам’ятали слова св. Петра: “Бога повинно 

слухатися більш, як людей!” [5, c. 148]. Після 

хрещення Костянтина і встановлення християн-

ської імперії для церкви існувала реальна загроза 

попасти у повну залежність від світської влади. 

Але з падінням імперії на Заході незалежне ста-

новище церкви було відновлене Папою Геласієм. 

Саме йому належить висловлювання такого змі-

сту: “Є два уряди, о великий імператоре, які ке-

рують цим світом: священна влада духовенства 

і царська влада... у справах віри, в питаннях при-

йняття і належного здійснення божественних 

таїнств, ти маєш більше коритися, ніж повелі-

вати” [22, c. 60-61]. Відтак в країнах Європи 

з’явилося дві влади – світська та релігійна, ко-

жна з яких претендувала на першість в суспі-

льно-політичному житті держави. 

Свої претензії на легітимне панування церква 

обґрунтовує тим, що вона наділена монопольним 

правом на істинне знання. Церква, відповідно до 

цієї ідеї, як спадкоємиця Святого Духу та справи 

апостолів може законно претендувати на право 

сповістити ці істини світу. Думка про право 

спадкоємства і передачу права на істину прису-

тня в Новому Завіті, де Ісус пояснює своє право 

на істину тим, що його послав на Землю та бла-

гословив Бог-Отець. Право на істину передбачає, 

що лише церква може адекватно тлумачити іс-

тину так само, як і Святе Письмо в якому вона 

викладена. Легітимність того, хто передає боже-

ственне слово, у даному випадку, не менш важ-
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лива, ніж істина самого послання, оскільки вона 

пізнається на основі цієї легітимності. 

Латинська патристика. Проблема співвід-

ношення влади світської і церковної знайшла 

своє відображення в творах отців церкви. Одним 

з перших хто спробував обґрунтувати правові 

претензії церкви на володіння істинним знанням 

був Цецилій Кіпріан (200-258 рр.) у своєму вчен-

ні про цілісність церкви [21, c. 577]. Ідею Свято-

го Письма про те, що поза Христом немає спа-

сіння Кіпріан розтлумачив таким чином, що не 

лише поза Христом, але й поза церквою немає 

спасіння. Домагання церкви, яка була створена 

Христом, на право проповідувати істину є абсо-

лютно виправдані, оскільки: “Бог не може бути 

Отцем, якщо Церква не являється матір’ю” [8]. 

Хто перебуває поза церквою, той незнайде спа-

сіння. Хто не з церквою, той не може бути 

з Христом і за Христа. Особливо категоричні ви-

словлювання Кіпріана стосовно єретиків. Єретик 

для нього – це правопорушник. Кіпріан розгля-

дає церкву в юридичному, державно-правовому 

контексті і ототожнює єретика з ворогом дер-

жави і узурпатором церковного права.  

На думку Кіпріана церква володіє беззапере-

чним правом на істину віри і підкріплює свої 

універсалістські претензії юридичними аргумен-

тами. Вона поступово перетворюється на пра-

вову структуру. Ця теза Кіпріана не була позбав-

лена змісту, оскільки з моменту набуття легаль-

ного статусу церква проникла в правову та полі-

тичну сферу і завдяки цьому набула більш реа-

льних можливостей впливу на суспільство. Вона 

виступила проти спроб визначати закон та істину 

як похідні від політичної необхідності і стала 

носієм природнього права. Недивлячись на всі 

модифікації відмінностей між божественним та 

людським правом, через церкву природнє право 

отримало інституційну опору в суспільстві. Як 

вважає відомий християнський мислитель Жак 

Марітен, ідея природнього права була завжди 

присутня в християнському вченні про гідність 

і цінність кожної людини [11, c. 82-103]. З цього 

моменту дуалізм держави та церкви перетвори-

вся в дискусію про пріоритети природнього та 

позитивного права [9, c. 57]. Вказаний дуалізм 

визначив інтенції правової думки аж до появи 

ідеї державного суверенітету, яка набула свого 

концептуального оформлення в політичних трак-

татах Макіавелі, Бодена, Гобса.  

Церква в своєму протистоянні з світською 

владою поступово переймала функції останньої 

і практично перетворювалася на державу в дер-

жаві. Така ситуація приховувала в собі серйоз-

ний конфлікт, який був невигідний, перш за все, 

самій церкві. Для того, щоб його уникнути необ-

хідно було інше вирішення проблеми легітим-

ного панування, яке б відрізнялoся від того, що 

було запропоноване Кіпріаном. Однак, єдиної 

думки з приводу вирішення цієї проблеми в се-

редині християнської церкви в Західній та Схід-

ній частинах імперії на той час не було [2, c.52-

69]. Виявилося, що існують розбіжності у вченні 

латинських отців церкви та їх східних одновірців 

– перш за все представників каппадокійської 

школи, які обґрунтовували догматику право-

слaв’я. Дослідники, розглядаючи це питання, 

вказують, перш за все, на різницю в стилі мис-

лення між римлянами та греками, а також розбі-

жності в положенні самої церкви на Заході та 

Сході. Тому, цілком обґрунтовано розглядати 

погляди римлян та греків окремо, недивлячись 

на те, що і ті, і другі виходили у своїх міркуван-

нях із Священного Письма, але розуміли і тлума-

чили його по різному. 

Серед тих, кого католицька церква визнає 

святими отцями, Августин Блаженний займає 

одне із найпочесніших місць. Саме йому вона 

зобов’язана розробкою і найбільш детальною 

аргументацією концепції взаємовідносин з дер-

жавою. Але витоки цієї концепції ми знаходимо 

в його вчителя Амвросія Медіоланского (340-397 

рр.). До числа проблем, які цікавили Амвросія 

і які від нього перейшли до його учнів, слід виді-

лити три основних: сутність Божественної влади, 

влада в церкві і її взаємовідносини із державною 

владою. Саме Амвросій першим із християнсь-

ких вчителів та отців церкви протиставив civitas 

Dei та civitas terrena, тобто державу Божественну 

та людську [1, c.438]. При цьому під civitas ter-

rena він розуміє не якусь конкретну державу, 

а земне життя взагалі, в якому “панує” гріх. Цей 

світ, на думку Амвросія, перебуває в тісних сто-

сунках з дияволом і є аморальним. Навпаки, 

civitas Dei є уособленням абсолютно доскона-

лого та морального життя.  

Церква існує для спасіння душі людини і вона 

охоплює собою всю земну кулю. Навіть гріш-

ники можуть повернутися в її лоно, так як віра – 

це внутрішній, містичний зв’язок з Богом. Цер-

ква об’єднує не лише тих хто нині живе на Землі, 

але й усіх хто коли-небудь жив, чи буде жити 

в майбутньому. Всі вони рівні у вірі, але не всі 

рівні за своїм покликанням. В церкви є очі – про-

роки, зуби – апостоли, “утроба” – віруючі, які 

подають бідним, і т. д. Їх єдність заснована на 
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взаємній любові та безумовній владі єпископів. 

Але церква безпосередньо не примушує. Це – 

обов’язок і право держави, яка повинна пова-

жати звичаї та традиції церкви, не перешкоджати 

її діяльності, не зазіхати на її канони та майно. 

Правителі, які дотримуються цих принципів, 

є істинними правителями, а тому Амвросій про-

рочить їм блаженне життя в майбутньому. Істин-

ний правитель повинен також дотримуватися 

принципу справедливості, який реалізується че-

рез любов до Бога, своєї вітчизни, родини та ін-

ших людей [26, s. 35].  

 Свої погляди на проблему взаємовідносин 

між церквою та державою Амвросій найчастіше 

викладав в проповідях та посланнях імператорам 

Гонорію та Валентиніану ІІ, радником якого він 

був. Ці послання стосувалися приватних питань, 

але з часом вони набули принципового харак-

теру. Беззаперечно визнаючи владу імператора 

по відношенню до своїх підданих, він з немен-

шою категоричністю заперечував проти будь-

якого його втручання у внутрішні справи церкви, 

проти найменшого утиску її прав. Амвросій го-

ворив про те, що імператор перебуває у середині 

церкви, а не над церквою і повинен постійно 

звертатися до віри з пошуком відповіді на скла-

дні життєві питання. У своєму “Листі про алтар 

Перемоги” він закликає до того, щоб імператор 

з повагою відносився до християнства та його за-

хисників [13, c. 27].  

Своє вирішення проблеми протистояння цер-

кви та держави запропонував Аврелій Августин 

(354-430 рр.), який у своєму вченні спробував 

уникнути як жорсткого протистояння церкви та 

держави, так і теократичного отожнення цих 

двох інститутів. У своєму знаменитому творі 

“Про Град Божий“ Августин намагається відпо-

вісти на запитання, як можуть співіснувати між 

собою civitas Dei, царство Боже та civitas terrena, 

царство земне? Вчення про два царства є одноча-

сно спробою легітимації та подолання антагоні-

зму церкви та держави, а також наміром вирі-

шення проблеми відчуження між людиною як 

громадянином civitas terrena і хритсиянином, як 

громадянином civitas Dei. 

Августин по-новому ставить проблему пану-

вання і його обгрунтування, критично оцінюючи 

античну традицію. На відмінну від Платона та 

Аристотеля панування для Августина не є при-

роднім станом людини, яка створена за образом 

та подобою Божою і є істотою розумною та віль-

ною. “За своєю попередньою природою, з якої 

Бог створив людину, ніхто не являється рабом 

іншої людини чи гріха” [3, c. 1034]. В своєму 

природньому стані людина не підпадає під вплив 

гріха та владу іншого, вона підвладна виключно 

голосу розуму. На відміну від платонівсько-ари-

стотелівської теорії Августин розрізняє дві при-

роди людини – до гріхопадіння та після нього. 

Природа людини розірвана, деформована людсь-

ким гріхом, який і є причиною виникнення пану-

вання однієї людини над іншою.  

Хоча людина від природи є розумною істо-

тою, після гріхопадіння вона не завжди готова 

слідувати голосу розуму. Вона бачить добро 

і прагне блага, але творить зло і діє всупереч ро-

зуму. В цьому контексті Августин посилається 

на слова апостола Павла: “Бо що я виконую, не 

розумію; я бо чиню не те, що хочу, але що нена-

виджу, те я роблю“ [16, c. 186]. Християнське 

розуміння природи злих вчинків різко відрізня-

ється від античного. Якщо Платон, так само як 

і Аристотель причиною зла вважав незнання то-

го, що є добро, то для Августина зло є наслідком 

вибору злої чи доброї волі. Саме свобода волі 

підказує розумові як слід діяти в тій чи іншій 

ситуації. Ми пізнаємо нашу волю не як щось 

обумовлене, а як акт самореалізації, як бажане. 

Ми робимо багато того, чого б не робили, якби 

не хотіли. У цьому і полягає наше волевияв-

лення. Причина зла міститься не поза сферою 

розуму – в почуттях і бажаннях, а закладена 

в самому розумові, який перебуває під впливом 

волі до зла. Таким чином, воля, для Августина, 

є першопричиною гріха. Без свободи волі гріх як 

прояв вини і несправедливості неможливий.  

Тільки після гріхопадіння панування стає не-

обхідною складовою людського життя і перетво-

рюється в обов’язкову складову його “другої”, 

гріховної природи. Панування розуму над люд-

ськими вадами, так само як політичне панування 

одних людей над іншими стає неминучим яви-

щем лише після гріхопадіння. Панування і рабс-

тво – наслідки першородного гріха Адама і по-

карання за всі наступні гріхи. Вони є виправда-

ними лише в силу гріховності людини.  

Панування в широкому змісті слова означає 

для Августина не панування розуму, оскільки 

для нього раціональна діяльність і свобода є по-

няттями не тотожними. Панування легітимується 

лише вільним визнанням факту панування [9, c. 

68]. Для Платона та Аристотеля вільним може 

бути лише розумний індивід, який володіє відпо-

відними знаннями, які не дозволять йому стати 

рабом своїх бажань та почуттів. Так, згідно Ари-

стотелю, краще перебувати під владою чужого 
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розуму, ніж підкорюватися власній нерозумно-

сті. Натомість, Августин пропонує своє пояс-

нення того, що є передумовою свободи. На його 

думку свобода не може визначатися як пану-

вання розуму над почуттями. Це швидше відно-

шення розуму до самого себе, як утвердження 

розуму волею. Свобода не з’являється під впли-

вом панування розуму, вона повинна стати воле-

виявленням особи.  

Однак, після гріхопадіння людина не може 

розумно розпорядитися свободою і лише Госпо-

днє благословення здатне зробити людину віль-

ною. Кожна людина будучи істотою розумною 

прагне свободи, однак ніхто не може досягти 

цього бажання без Божої милості. Бажання сво-

боди не зникає в людини навіть після того, як 

у земному житті запанує політичне панування. 

Останнє є виправданим та правомірним лише як 

перехідна стадія до свободи. Така правомірність 

зумовлена необхідністю збереження миру в зем-

ному житті, до того часу поки не настане кінець 

світу і не відбудеться суд Господній. 

Результатом гріхопадіння стало загострення 

протиріч між індивидом та суспільством, воно 

зруйнувало гармонію любові до себе, до свого 

ближнього, а відтак і до Бога. З цього моменту 

люди перебувають в стані конфлікту і конкурен-

ції. Кожен намагається задовольнити свої егоїс-

тичні потреби за рахунок інших. За таких умов 

панування стає необхідним. Августин критикує 

з релігійно-ідеалістичних позицій той стан речей 

який запанував в земному житті. Разом з тим, до 

того часу поки не прийде судний день і не буде 

встановлене civitas Dei, царство Боже, існування 

civitas terrena, царства земного, яке наділене всі-

єю повнотою влади над гріховною людиною 

є виправданим, однак за умови, що воно не буде 

створювати перешкоди для християнської релігії 

та церкви [3, c. 1038].  

Земна держава, яка є уособленням політичної 

влади, не здатна гарантувати щасливого, правед-

ного життя і повинна підкорятися божественній 

державі, яка єдина може бути кінцевою метою 

життя людини. Істинного життя після гріхопа-

діння людина може досягти лише в царстві Бо-

жому на землі. Така постановка питання пере-

творює церкву в єдиний інститут який є носієм 

істини. В той час як держава може лише на чисто 

утилітарних засадах виконувати роль допоміж-

ного засобу і стояти на службі церкви. Претензії 

християнської релігії на істину роблять віднос-

ними претензії держави і підпорядковують її іс-

тині церкви. 

Августин відстоює також ідею, що після грі-

хопадіння політичне панування втратило статус 

істинності. Політичне панування відступає з цьо-

го моменту на задній план по відношенню до 

пріоритетів релігійної істини та церви. Як слу-

шно зазначає Петер Козловскі панування не мо-

же тепер легітимуватися і санкціонуватися як це 

було за теократичним підходом, оскільки стає 

неможливою реалізація істини в земному житті 

та державі з причини гріховності людської при-

роди. Царство Боже може увійти в життя людини 

та суспільства завдяки божественній милостині. 

Воно недосяжне в цьому світі засобами політич-

ного панування.  

Всупереч римському пафосу державності Ав-

густин протиставляє критичні думки щодо зна-

чення держави в житті людини та суспільства. 

Нерідко він навіть підноситься до суддівської 

суровості. За Августином держава як така не дає 

жодного приводу для культового поклоніння, він 

не відчуває до неї патріотичної довіри. Радше 

вона повинна виправдовувати себе і постійно 

доводити свою легітимність. Критерієм такої 

легітимності є те, наскільки верховна влада 

в державі є релігійною та моральною, тобто чи 

ставиться вона з повагою до Бога та людини. 

“Яке це має значення, під якою владою живе 

смертна людина, якщо тільки правитель не при-

мушує її до безбожності та беззаконня“ [3, c. 

246]. Якщо в державі зберігається справедли-

вість та повага до релігії, тоді будь-яка форма 

державного правління, так само як і авторитет та 

повноваження влади, стають достойними того, 

щоб їм підкорюватися. 

Не менш важливе значення для легітимації 

влади має те наскільки люди, які наділені нею, 

так само як і ті, що підкоряються їй володіють 

відповідними чеснотами. Так, правителі повинні 

любити всіх людей у тому числі і своїх підданих, 

як навчає християнство, розуміючи при цьому, 

що та влада якою вони наділені є обмеженою 

і тимчасовою. Натомість, люди, що знаходяться 

під владою правителів не повинні її боятися бі-

льше від своєї гріховності, позаяк скільки б зла 

вони не зазнали від несправедливих можновлад-

ців, вони всеодно залишатимуться вільними, як-

що будуть перебувати у гармонії з собою і Го-

сподом Богом, влада якого є всесильною і віч-

ною. Саме такі відносини між правителями і під-

владними у середині держави ми є справедли-

вими, а відтак і легітимними. Держава в якій іг-

норується принцип справедливості перестає бути 

державою у повному розумінні цього слова і пе-
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ретворюється у зграю розбійників. “Отож, за від-

сутності справедливості, що являють собою 

держави, як не великі розбійницькі зграї, так са-

мо як і розбійницькі зграї є не чим іншим, як 

держави у зменшеному вигляді. І вони також яв-

ляють собою спільність людей, які керовані во-

лею вождя, зв’язані спільною угодою і розподі-

ляють здобич за загальновизнаним законом. Ко-

ли така зграя мерзенних людей розростається до 

таких розмірів, що захоплює нові місцевості, за-

сновує поселення, здобуває міста, підкорює сво-

їй владі народи, тоді вона цілком відкрито дає 

собі назву держава“ [3, c. 165-166].  

Августин сформолював легітимні функції 

держави в умовах земного життя, які зводяться 

до забезпечення внутрішньої та зовнішньої без-

пеки громадян, захисту їх свободи та власності. 

На відмінну від Аристотеля, у Августина дер-

жави не може забезпечити щасливе, добре життя, 

вона покликана лише для того, щоб людина мо-

гла вижити в цьому складному світі. Держава не 

може претендувати на щось більше ніж на забез-

печення та захист земних благ, тому не варто 

переоцінювати її можливості. Земна держава за 

своєю суттю не може забезпечити людині ви-

щого блага і вищого щастя – вічного життя. Бла-

го може виходити лише від Бога і носієм цього 

блага на землі є церква. Якщо держава переймає 

на себе функції церкви, то вона впадає в superbia, 

в гріх зарозумілості. Обожнення держави – це 

прояв найважчого, на думку Августина, людсь-

кого гріха, яким страждала Римська держава. 

Римська імперська зарозумілість породила ілю-

зію влади та благодіяння по відношенню до ін-

ших народів які входили до складу цієї могут-

ньої світської держави. Навіть у період пануван-

ня християнської віри мали місце претензії дер-

жави визначати зміст і суть життя своїх грома-

дян. Християнська держава також не є ідеалом 

життєвих прагнень її громадян. Це лише істори-

чно перехідна форма збереження миру на землі. 

В цьому контексті є слушною думка про те, що 

Августин не вірив у політичне панування хрис-

тиянства і вважав за можливе існування христи-

янського імператора, але не християнської дер-

жави [10, c. 85].  

Вчення Августина є складним та багатогранним. 

У ньому можна знайти не мало висловлювань про 

те, що він допускає вплив церкви на світську полі-

тику. Це дозволило окремим дослідникам поглядів 

Августина говорити про нього як про “прихиль-

ника теократичного правління“ [7, c. 222]. З іншого 

боку, вчення Августина про civitas Dei, та civitas 

terrena досить слабо розвинуте, щоб бути політич-

ною теорією, оскільки мислитель розмірковує пе-

реважно як теолог, а не як політик [4, c.185]. На 

нашу думку Августину вдалося уникнути цих двох 

крайностей – жорсткого протистояння церкви та 

держави і теократичного отожнення цих двох ін-

ститутів. Вказавши на дуалізм влади світської та 

духовної який обумовлений тією місією, яка по-

кладена на кожну з них, Августин всеж був пере-

конаний у можливості і необхідності безконфлікт-

ного існування церкви та держави. Він визнає ви-

ключно за церквою легітимне право володіти та 

доносити до людей істину але водночас наголошує 

на тому, що світська влада також є легітимною, 

якщо діє в рамках своєї юрисдикції. Церква, що 

неухильно зміцнювалася, не повинна забувати 

обов’язок громадянського послуху, підпорядку-

вання світській владі, про що так пристрасно ви-

словлювався у своєму “Посланні до римлян “св. 

Павло.  

Держава виникає і набуває свій необхідний ста-

тус в силу гріхопадіння, відповідно, її претензії на 

досягнення істини та володіння нею необґрунто-

вані. Разом з тим, існування держави не виключає 

можливості досягнення певного блага, оскільки 

ніщо з того, що існує не може бути абсолютною 

протилежністю Богу, а відтак і благу [3, c. 568]. 

У своєму емпіричному існуванні, подібно людині, 

держава несе в собі тенденції добра та зла, правед-

ності та гріховності. Її влада може бути як легітим-

ною, так і не легітимною в залежності від того чи 

з шаною вона ставиться до Бога та людей. Але і зе-

мне існування церкви не може бути уподібнено іде-

алу civitas Dei. Ідеальним типом civitas Dei є транс-

цендентна спільнота. Земна держава не є чимось 

диявольським чи божественним, як історичне яви-

ще вона двояка [9, c. 92]. 

Таким чином, Августин вперше на теоретич-

ному рівні обґрунтував можливість існування двох 

влад – світської та духовної. Кожна з цих влад 

є суверенною і виконує ті особливі функції які на 

неї покладені. Покликання церкви ушляхетнити 

владу світську та захистити духовну свободу лю-

дини. В той час як завдання держави створити всі 

необхідні умови для того, щоб людина могла спо-

кутати свою гріховність, стати кращою і тим самим 

наблизилась до Бога. Такий дуалізм, на думку Ав-

густина, мав унеможливити жорстку боротьбу за 

першість між церквою та державою. Лише в період 

середньовіччя Фома Аквінський замінює дуалізм 

civitas на ієрархічний порядок. 

Каппадокійські отці церкви. Відносини між 

церквою та імператорською владою у Східній час-
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тині Римської імперії вже з самого початку суттєво 

відрізнялися від тих, що були на Заході. Церква тут 

постійно відчувала залежність від світської влади. 

Це не могло не вплинути і на розробку відповідних 

теоретичних положень. Найбільш відомими бого-

словами Східної церкви були: брати Василь Вели-

кий (329-378 рр.) та Григорій Ніський (331-394 рр.), 

а також їх приятель з юнацьких років Григорій Бо-

гослов (328-390 рр.) [21, c. 552-553]. Хоча каппадо-

кійські отці церкви, так само як і їх послідовники, 

займалися переважно питаннями теології, разом 

з тим вони неодноразово зверталися до проблеми 

співвідношення влади світської та церковної, 

а відтак і до питання духовної свободи людини. 

В загальних рисах розглянемо їх погляди. 

Розмірковуючи про державну владу та релігійну 

свободу Василій Великий наголошує на тому, що 

влада імператора походить від Бога, тому їй слід 

у всьому підкорятися. Якщо ж вона приносить зло, 

то не Бог є її причиною, а свобода, яка дарована 

людям, якою вони не вміють належним чином ко-

ристуватися. Разом з тим, Василій Великий не пе-

рестає при цьому закликати світську владу та суди 

до милосердя. В одній із своїх бесід “Про милість 

та суди” він, посилаючись на пророка Осію, наго-

лошує, що “милостиню і суд любить Бог”, і люди, 

які творять її “наближаються до Бога” [20, c. 145].  

Звертаючись безпосередньо до питання про 

державну владу Василій Великий формулює таку 

думку: “Якщо царська влада є законним правлін-

ням, то очевидно, що й правила, які дає цар, іс-

тинно гідні цього найменування, мають велику за-

конність, будучи спрямованими до спільної користі 

всіх” [20, c. 195-196]. Їх необхідно беззаперечно 

дотримуватися підданим. Однак, правитель наділе-

ний такою владою не повинен зловживати нею. 

Василій Великий малює образ розумного і богобоя-

зкого правителя. Ця тема згодом стала популярною 

в політичній філософії. 

Рідний брат Василія Великого – Григорій Нісь-

кий у своїх поглядах наслідував свого старшого 

брата, хоча спеціальних праць з питань взаємовід-

носин світської та церковної влади у нього немає. 

З небагатьох його творів можна виділити “Дослівне 

тлумачення Приповістей Соломонових”, в якому 

мова йде про необхідність підкорення як владі ду-

ховній, так і світській. Також можна згадати Слово 

“Про досконалість”, в якому говориться, що “гід-

ність царська перевищує будь-яку іншу гідність 

і владу, і владарювання” [2, c. 66].  

Аналогічні погляди були у Григорія Богослова 

Назіанзина. Він був безумовним прихильником ідеї 

природнього панування та підкорення, яке існує як 

в суспільстві, так і в церкві. Посилаючись на перше 

соборне послання св. Апостола Петра, Григорій 

робить обмовку, що пасти стадо Боже потрібно ”не 

з примусу, але добровільно по-Божому” [13, c.268]. 

Втім, це залежить і від тих, хто виконує накази. 

“Для одних потрібен батіг – пише Григорій – для 

других вуздечка... Для одних корисною є похвала, 

для других докір” [2, c. 65]. Це стосується і церкви, 

завдання якої – лікувати людські душі. 

Своє ставлення до державної влади Григорій 

Богослов найбільш чітко висловив в своїй критиці 

імператора Юліана Відступника. Він визнає, що 

будь-яка влада може і повинна діяти не лише за 

допомогою переконання, але й примусу, особливо 

тоді, коли мова йде про невиконання наказів натов-

пом, адже, якщо правитель праведний, то Бог зав-

жди підтримує його розпорядження. В іншому мі-

сці Григорій Богослов пише наступне: “Підкори-

мося Богу і один одному і керуючим на землі: Богу 

з усіх причин; один одному – для братолюбства; 

керуючим – для благоустрою, і тим більше, чим 

вони покірливіші і поблажливіші” [2, c. 66]. Крім 

того, Григорій навіть не припускає того, що накази 

керівника можуть мати несправедливий характер 

і покладає всю відповідальність за їх невиконання 

на підлеглих. Владарювання здійснюється за допо-

могою закону дарованого Богом, відповідно до 

якого раб має підкоритися пану, жінка – чоловіку, 

церква – Господу, учень – вчителю, а всі вони по-

винні підкорюватися можновладцям. Іншими сло-

вами, підкорення це закон, правило і обов’язок. 

В той час як влада це право, дароване Богом, хоча, 

безперечно, цим правом необхідно користуватися 

справедливо і виважено, і тим самим “не робити 

закон ненависним”. Однак, Григорій Богослов вва-

жав, що людина наділена духовною свободою і в 

питанні віри незалежить від світської влади.  

Неодноразово до проблеми державної влади та 

релігійної свободи звертався у своїх творах один 

з отців Східної церкви, сучасник каппадокійців Іо-

ан Златоуст (347-407 рр.). Його вчення містить 

у собі як возвеличення, так і виявлення гріховності 

світської влади. Іоан Златоуст наголошує на тому, 

що необмеженою повнотою влади наділений лише 

Бог, однак влада є і у людей. Без неї не можливе 

людське співіснування. В своїй проповіді “Про 

владу і честь, яку Бог дарував людині” Іоан наво-

дить таке порівняння: “... але таку ж саму владу Він 

дав і людям, подібно тому, як чадолюбний Батько, 

займаючись живописом, не лише удосконалює 

свою майстерність, але й сина хоче довести до од-

накової з ним досконалості” [6, c. 191]. А у пропо-

віді “Хто може називатися правителем?” він роз-
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глядає проблему співвідношення влади церкви та 

держави, постійно звертаючись до Послання апос-

тола Павла до римлян. 

На думку Іоана Златоуста, правителем може бу-

ти лише той, хто здатен управляти своїми при-

страстями. Перш ніж володіти владою над іншими 

людьми, правитель повинен володіти “владою вну-

трішньою”, над самим собою. Іоан важає, що існує 

три предмети влади: дім (в розумінні сім’я), місто 

і держава. “Хто може впорядкувати свою душу 

і розум зробити у ній пануючим, підкоривши йому 

пристрасті, той буде в змозі керувати домом, хто – 

домом, той і містом, а хто містом, той і державою... 

Інакше це не влада, а посміховисько, рабство” [6, c. 

24]. Отож, за своєю природою влада має божест-

венне походження і їй слід підкорятися, але разом з 

тим не кожна людина здатна нею володіти. Влада 

може мати спотворений характер через гріховність 

людини та надмірне використання нею свободи, 

яка надана їй Богом. 

Іоан, посилаючись на Послання св. апостола Па-

вла до ефесян, говорить про те, що людина яка на-

ділена владою є помічником і посланцем Бога, 

і підкоряючись їй, ми підкорюємося самому Гос-

поду. Справжній правитель – це “охоронець грома-

дянського миру та благоустрою” [6, c. 401]. Іоан 

Златоуст називає такого правителя “найбільшим 

благодійником” без якого не можливе існування 

самої держави. Відсутність влади правителя може 

призвести до суспільних протиріч та конфліктів. 

Страх перед владою правителя утримує людей від 

поганих намірів, тому він за своїм статусом стоїть 

вище інших людей. За правителя необхідно моли-

тися і навіть утримувати матеріально, оскільки він 

“піклується про справи суспільні”.  

Все вище сказане стосується не лише влади 

світської, але й влади церковної, тим більше, що 

влада духовна стоїть вище від матеріальної. “Пра-

витель який наділений владою земною настільки 

нижчий від правителя наділеного владою духов-

ною, наскільки краще здійснювати владарювання 

над вільними, ніж над невільними” [6, c. 499]. Ду-

ховна влада – це разом з тим і батьківська влада. 

Тому її заповіти стоять вище “зовнішніх законів” 

держави. В державі правителі лише віддають на-

кази, в той час як в церкві вони сприяють молит-

вами і благодаттю. Церкву можна назвати одноча-

сно “і судилищем, і лікарнею, і училищем в якому 

прививається любов до мудрості, і місцем в якому 

наставляється душа” [6, c. 500].  

Таким чином, з появою християнства докорінно 

змінилося світоглядне бачення людини про дер-

жаву та владу. На місце язичницького обожнення 

світської влади прийшло християнське вчення про 

дуалізм влади світської та духовної, основоположні 

ідеї якого були закладені у Святому Письмі, по-

вчанні апостолів, а згодом у творах отців церкви. 

Відповідно до цього вчення владно-політичні від-

носини всередині суспільства вважаються необхід-

ною умовою його нормального функціонування, 

а держава визнається беззаперечним авторитетом 

у справах світського життя. Разом з тим влада дер-

жави на думку вчителів християнської віри не 

є абсолютною і не поширюється на духовну сво-

боду людини, яка є її невідчуженим та невід’ємним 

правом, і яка знаходиться під захистом християнсь-

кої церкви. Проголосивши свободу світогляду та 

віросповідання природнім правом людини отці 

християнської церкви фактично заклали основи 

майбутньої концепції прав людини, яка знайшла 

своє теоретичне обґрунтування в Новий час. 

Вчення отців церкви містить й інші фундамен-

тальні думки які за своєю фундаментальністю та 

значимістю вийшли далеко за межі тієї епохи в якій 

вони жили. Одна з них полягає у тому, що немож-

ливе і неприпустиме ні підкорення церкви державі, 

ні, навпаки, підкорення держави церкві. Наприве-

ликий жаль ця ідея впродовж багатьох століть і аж 

до наших днів неодноразово спотворювалася. І це-

рковні ієрархи, і світська влада неодноразово від-

ступали від неї, що негативно впливало як на цер-

кву, так і на державу. Як слушно зазначає відомий 

російський філософ Василь Зеньковський в стосун-

ках між церквою та державою повинна існувати 

“симфонія”. Принцип “симфонії” передбачає взає-

мну свободу цих двох інститутів, кожний з яких 

живе своїм життям, але таким чином, що одночасне 

їх звучання створює симфонію, акорд. Однак, те, 

що церква та держава володіють взаємною свобо-

дою не означає, що вони повністю незалежні одна 

від одної. Для держави церква є частиною її життя, 

її сумління, та духовнa силa, а для церкви держава 

є зовнішнє історичне оформлення життя того ж 

самого народу, який входить у церкву. Однією 

з основних функцій держави є захист природнього 

права людини на свободу світогляду та віроспові-

дання, тобто віротерпимість. Натомість завдання 

церкви як інституту громадянського суспільства, 

полягає в тому, щоб дане право оформити в цілісну 

світоглядну концепцію і донести її до людей.  
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УЧЕНИЕ  ОТЦОВ  ЦЕРКВИ  О  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ   

И  РЕЛИГИОЗНОЙ  СВОБОДЕ 

 

Каждый человек с момента своего рождения получает право на свободу совести и вероисповеда-

ния, которое является неотемлемым и неотчужденным, поэтому на него не распространяется власть 

государства. Впервые эта мысль была сформулирована в Святом Писании и более подробно изло-

жена в трудах отцов христианской церкви.  

 

 V. B. Kovalchuk 

 

THE  DOCTRINE  OF  STATE  POWER  AND  LIBERTY 

OF  RELIGION  BY  CHURCH  FATHERS 

 

 From the very moment of birth, a person acquires the right of liberty of world conception and religion, 

which is an integral and inalienable right being out of state control. For the first time this idea was formu-

lated in the Holy Scriptures and later conceptualized by the fathers of the Christian Church in their works. 
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АКАДЕМІКУ  НАН  УКРАЇНИ 

Ю. С.  ШЕМШУЧЕНКУ  –  70  РОКІВ 
 

Юрій Сергійович 

Шемшученко – знаний 

в Україні та за кордоном 

правознавець і організа-

тор української юриди-

чної науки й освіти.  

Наукове кредо вче-

ного: юридична наука 

має працювати на ви-

передження, визначати 

розвиток суспільної прак-

тики [1, с. 10]. 

Він є директором Інституту держави і права 

імені В. М. Корецького Національної академії 

наук України, почесним ректором Київського 

університету права НАН України, академіком 

НАН України і Академії правових наук України, 

іноземним членом Російської академії наук, за-

служеним діячем науки й техніки України, лау-

реатом Державної премії України в галузі науки 

й техніки.  

Впродовж більш ніж 40 років творчої діяль-

ності Ю. С. Шемшученко зробив вагомий внесок 

у розвиток української юридичної науки. Він 

є автором більше 800 наукових праць, у тому чи-

слі близько 30 індивідуальних і колективних мо-

нографій з різних галузей юридичних знань; го-

ловним (відповідальним) редактором майже 40 

книг [1,2], підготував понад 25 докторів і канди-

датів юридичних наук. Нагороджений орденами 

й медалями, іншими державними відзнаками. 

Ю. С. Шемшученко народився 14 грудня 1935 

року в старовинному Глухові Чернігівської (те-

пер – Сумської) області в робітничій сім’ї. Його 

предки походили з козацького роду.  

У 1944-54 рр. навчався у Глухівській середній 

школі № 2. Коли він навчався у третьому класі 

померла мати. Було важко. Батько – Сергій Іва-

нович – працював і виховував трьох дітей, зігрі-

ваючи їх теплотою свого серця й душі. 

Після школи юнак став студентом Глухівсь-

кого технікуму механізації та електрифікації 

сільського господарства. У листопаді 1954 р. був 

призваний на строкову військову службу. Закін-

чив річну школу авіаційних механіків у м. Моро-

зовську Ростовської області, згодом служив ме-

ханіком з авіаозброєння в одному з полків Батай-

ського військового авіаційного училища у Крас-

нодарському краї. 

Демобілізувавшися з армії влітку 1957 р., він 

вступив на юридичний факультет Київського дер-

жавного університету ім. Т. Г. Шевченка й закінчив 

навчання 1962 р. Чотири роки працював в органах 

прокуратури Сумської області. У той час почав 

друкуватися в наукових юридичних виданнях 

і місцевій пресі. Першою науковою публікацією 

була стаття «Дотримуватись законності у діяль-

ності сільських Рад» у другому номері журналу 

«Радянське право» за 1965 р. 

Від 15 листопада 1966 до 15 листопада 1969 

р. Ю. С. Шемшученко – аспірант Сектора (з чер-

вня 1969 р. – Інституту) держави і права АН 

УРСР, очолюваного відомим ученим-міжнарод-

ником, академіком АН УРСР В. М. Корецьким. 

Науковим керівником дисертації був правозна-

вець-конституціоналіст, професор А. П. Таранов.  

У лютому 1970 р. Ю.С. Шемшученко успішно 

захистив кандидатську дисертацію на тему «За-

безпечення соціалістичної законності в діяльно-

сті місцевих органів радянського державного 

управління засобами прокурорського нагляду (на 

матеріалах Української РСР)». Вона лягла в ос-

нову першої монографічної праці автора, підго-

товленої у співавторстві з І. Бутко – «Місцеві 

Ради і забезпечення законності» (1973). 

У листопаді 1969 р. Ю. С. Шемшученко обі-

йняв посаду молодшого, а у грудні 1972 р. – 

старшого наукового співробітника Інституту. 

У цей же час він обрав новий напрям наукової 

діяльності – екологічне право. Саме ця про-

блематика визначила зміст подальшого творчого 

пошуку Ю. С. Шемшученка й принесла йому 

широке наукове визнання. 

У 70-80-х роках він опублікував самостійно 

або у співавторстві низку монографічних праць 

еколого-правового характеру. Серед них: «Адмі-
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ністративно-правова охорона природи Українсь-

кої РСР» (1973), «Організаційно-правові питання 

охорони навколишнього середовища в СРСР» 

(1976), «Юридична відповідальність у галузі 

охорони навколишнього середовища» (1978), 

«Охорона навколишнього середовища в містах» 

(1981), «Правова охорона навколишнього сере-

довища у сільському господарстві» (1984), «Пра-

вова охорона навколишнього середовища в га-

лузі промислового виробництва» (1986), «Пра-

вові проблеми екології» (1989). 

У лютому 1979 р. Ю. С. Шемшученко успі-

шно захистив докторську дисертацію «Державне 

управління охороною навколишнього середо-

вища в СРСР». 

У цих роботах учений виявив себе як фунда-

тор нової наукової школи – управління якістю 

навколишнього середовища. Теоретичні висно-

вки цієї школи були покладені в основу вдоско-

налення екологічного законодавства та механі-

зму його реалізації. 

На початку 1979 р. Ю. С. Шемшученка було 

затверджено завідувачем відділу проблем радян-

ського будівництва, а в квітні 1982 р. – завідува-

чем відділу правових проблем сільського госпо-

дарства й охорони навколишнього середовища 

Інституту. У жовтні 1985 р. за рішенням ВАК 

при Раді Міністрів СРСР йому було присвоєно 

звання професора. 

У січні 1988 р. Загальні збори АН УРСР об-

рали Ю. С. Шемшученка членом-кореспонден-

том АН УРСР за спеціальністю «Право». Восени 

цього ж року колективи Інституту й Відділення 

історії, філософії та права АН УРСР демократи-

чно обрали, а 12 жовтня Президія АН УРСР за-

твердила Ю. С. Шемшученка директором Інсти-

туту держави і права АН УРСР. 

На новій посаді Ю. С. Шемшученко виявив 

здібності вмілого організатора юридичної науки, 

якому притаманне відчуття нового й прогресив-

ного. Під його керівництвом Інститут істотно 

перебудував свою роботу, особливо після прого-

лошення незалежності України. Наукові дослі-

дження Інституту стали конкретнішими, спрямо-

ваними на розбудову української державності та 

власної правової системи. 

Ю. С. Шемшученко – активний учасник кон-

ституційного процесу. Він входив до складу 

Конституційної комісії Верховної Ради України 

і робочої групи з розробки проекту Конституції 

України 1996 р. Був організатором створення 

концепції і проекту Основного Закону, запропо-

нованих Інститутом і поданих до Верховної Ради 

України, а також членом Комісії з підготовки 

змін до Конституції України та інших законо-

проектів, (квітень 2000 р.), Національної ради 

з питань адаптації законодавства України до за-

конодавства Європейського Союзу тощо. Вхо-

дить до складу Комісії з реформування право-

охоронних органів при Президентові України 

(2005 р.).  

Після призначення на посаду директора Ін-

ституту Ю. С. Шемшученко істотно розширив 

сферу власної наукової діяльності. Він уже не 

обмежується еколого-правовою тематикою, 

а приділяє багато уваги науковій розробці про-

блем теорії та історії держави і права, політоло-

гії, конституційного права і державного управ-

ління, космічного, кооперативного й аграрного 

права. Ю. С. Шемшученко є співавтором і відпо-

відальним редактором «Політологічного енцик-

лопедичного словника» (1997 і 2004), моногра-

фій «Український парламентаризм: минуле і су-

часне» (1999), «Юридична наука і освіта на Ук-

раїні» (1992), «Жертви репресій» (1993), «Право 

власності в споживчій кооперації України» 

(1996), «Державотворення і правотворення 

в Україні» (2001) тощо. За редакцією вченого 

у 1997 р. побачила світ видатна пам’ятка україн-

ського права «Права, за якими судиться малоро-

сійський народ». За цю працю Ю. С. Шемшуче-

нко був удостоєний премії НАН України ім. 

М.П. Василенка. 

Загальнодержавне і велике наукове значення 

має діяльність Ю.С. Шемшученка як голови ре-

дакційної колегії 6-томної «Юридичної енцикло-

педії» (1996-2004). Він був автором цього прое-

кту, домігся прийняття урядової постанови з да-

ного питання й доклав багато зусиль як керівник 

творчого колективу з підготовки цього фундаме-

нтального видання. У 2004 р. «Юридична енцик-

лопедія» одержала Державну премію України 

в галузі науки й техніки. 

Ю. С. Шемшученкові належить ініціатива ви-

дання 10-томної «Антології української юридич-

ної думки» (2002-2005) за його загальною реда-

кцією. Він був мозковим центром цього проекту. 

Фундаментальний багатотомник увібрав най-

кращі надбання вітчизняних правознавців за два 

з половиною століття. 

Вчений очолює Раду з координації фундамен-

тальних правових досліджень НАН України. Як 

академік НАН України (1992 р.) і директор Ін-

ституту тісно співпрацює з Президією НАН Ук-

раїни. У 1993 р. під його керівництвом було під-

готовлено й видано монографії «Правовий статус 
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Академії наук України», а у 1998 р. – «Академі-

чна юридична думка». Ю.С. Шемшученко чима-

ло зробив для реабілітації другого президента 

ВУАН М. П. Василенка та видання його творчої 

спадщини. 

Ю. С. Шемшученко є одним із засновників 

Академії правових наук України, членом її Пре-

зидії та академіком-секретарем Відділення агра-

рного, екологічного та господарського права. Він 

також є академіком Української академії полі-

тичних наук (з 1995 р.) і єдиним з українських 

учених-юристів іноземним членом Російської 

академії наук (з 1999 р.). 

Активною є й міжнародно-правова діяльність 

Ю. С. Шемшученка. Він є експертом Ради Єв-

ропи, членом Міжнародного арбітражного суду, 

Міжнародної ради з права навколишнього сере-

довища (з 1990 по 1992 рік був Регіональним ко-

ординатором цієї ради), Комісії екологічного 

права Міжнародного союзу захисту природи, по-

чесним членом Інституту правових досліджень 

Польської академії наук, членом міжнародної 

Академії екологічного права (США), був учасни-

ком багатьох міжнародних форумів. 

Від 1998 р. Ю. С. Шемшученко очолює Між-

народний центр космічного права НАН України. 

За його редакцією кілька видань витримав збір-

ник законодавчих актів «Космічне право Укра-

їни», а нині видається багатотомник «Космічне 

законодавство країн світу». Центр тісно взаємодіє 

з Національним космічним агентством України. 

Ю. С. Шемшученко бере активну участь 

у громадському житті України. Він стояв біля 

витоків утвореної 1991 р. Української асоціації 

політологів і був першим її президентом. Ініцію-

вав і організував створення професійної громад-

ської правничої організації – Спілки юристів Ук-

раїни. Був першим її головою (1991-1993). 

Протягом десяти років (1994-2004) очолював 

Комісію з питань громадянства при Президен-

тові України. Є членом Секції суспільних наук 

Комітету з Державних премій України в галузі 

науки й техніки (з 1993 р.). 

Ю. С. Шемшученко – активний провідник 

ідей правової держави. Він багато робить для 

підвищення правосвідомості та правової куль-

тури громадян. На це спрямовані його числен-

ні кваліфіковані виступи в пресі, по радіо й те-

лебаченню. 

Багато уваги приділяє Ю. С. Шемшученко 

й підготовці кадрів. Він очолює Спеціалізовану 

вчену раду із захисту дисертацій на здобуття на-

укового ступеня доктора наук при Інституті. Йо-

го учні – доктори й кандидати юридичних наук 

працюють у багатьох країнах світу. 

Ю. С. Шемшученко ініціював утворення пер-

шого академічного навчального закладу – Вищої 

школи права при Інституті держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України. Від 2000 р. 

цей заклад має назву Київського університету 

права НАН України. 14 липня 2004 р. Президією 

НАН України затверджена державна атестація 

Університету як наукової установи, якій нада-

ється підтримка держави. Київський університет 

права НАН України отримав за групою «А» рей-

тинг 520 балів. Таким чином Університет став 

єдиним, поки що, в нашій країні навчальним за-

кладом IV рівня акредитації, науковий потенціал 

якого дорівнюється академічній науковій уста-

нові. А разом з Інститутом він становить уніка-

льний науково-освітній комплекс нового, євро-

пейського типу. Тут готуються на високому про-

фесійному рівні й з урахуванням новітніх досяг-

нень юридичної науки юристи XXI століття. Са-

ме на це спрямовує колектив Університету його 

ректор Ю. С. Шемшученко. 

У полі його зору перебувають питання підго-

товки нових підручників для вищих юридичних 

навчальних закладів. На пропозицію Ю. С. Ше-

мшученка була затверджена спеціальна програма 

видання академічних підручників спільно Інсти-

тутом і Університетом. У рамках цієї програми 

вже побачили світ такі з них, як «Адміністрати-

вне право», «Цивільне право», «Трудове право», 

«Земельне право». Виданий у 2005 р. підручник 

«Екологічне право України: Академічний курс» 

вийшов за його редакцією і з його участю як 

співавтора цієї праці. 

Академік Ю. С. Шемшученко зробив внесок 

у розвиток філософії права в Україні. Він став 

редактором-співзасновником часопису «Про-

блеми філософії права». Юрій Сергійович також 

підготував кілька праць з філософії права. Так, 

у своїй статті «Що є право?» (2005) він обстоює 

думку про те, що право є «системою соціальних 

загальнообов’язкових норм, встановлених чи са-

нкціонованих державою» [2, c. 74; 3, с. 46]. Ра-

зом з тим, вчений визнає значення й інших під-

ходів. Так, під час святкування 10 річчя Київсь-

кого університету права НАН України він звер-

нувся до студентів та гостей з такими словами: 

«Сьогодні ми вчимо наших студентів не тільки 

догми, але й духу права, що випливає із прин-

ципу верховенства права. Ми даємо студентові 

не тільки диплом, а й ґрунтовні знання» [4]. Ака-
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демік Ю. С. Шемшученко підтримує розвиток 

філософії права в Україні. 

Життя вченого не обмежується суто профе-

сійною науковою та освітньою діяльністю. 

У нього широке коло друзів. Він захоплюється 

поезією, історичною та мемуарною літературою, 

малює і грає в шахи, підтримує тісні зв’язки зі 

своїми земляками-глухівцями та сумчанами. 

Очолює Глухівське відділення Сумського земля-

цтва у Києві. У 2000 р. видав працю про свого 

земляка, поета пушкінської плеяди В. І. Туман-

ського («Наш друг Туманский»), а у 2003 р. пе-

ревидав «Історію Малоросії» М. А. Маркевича, 

який також походив з Глухівщини. 

У Юрія Сергійовича надійні сімейні тили. 

Дружина – Інна Василівна – кандидат економіч-

них наук, автор ряду праць з економічної про-

блематики. Два сини – Олег і Геннадій – також 

зайняті творчою діяльністю, виховують дітей. 

Уся родина живе дружно, у взаємній злагоді. 

Юрій Сергійович – людина широкого кру-

гозору, демократичних поглядів і переконань, 

талановитий і працьовитий учений, умілий ор-

ганізатор юридичної науки й освіти. Його нау-

кове кредо – юридична наука має бути 

об’єктивною й працювати на випередження, 

визначаючи розвиток суспільної практики. Ця 

парадигма червоною ниткою проходить через 

його науковий доробок. 

Юрій Сергійович – великий життєлюб і пат-

ріот України. Він звеличує її славу не каяттям 

у патріотизмі, що стало у наш час досить поши-

реним явищем, а наполегливою творчою працею 

й конкретними її результатами. Йому не байдуже 

як майбутнє України, так і її славне минуле.  

Щиро вітаємо ювіляра зі знаменною датою, 

зичимо міцного здоров’я на довгі роки, плідної 

наукової праці, творчих успіхів і наснаги. 
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Мирослав Володи-

мирович Попович, сім-

десятип’ятиріччя від 

дня народження якого 

відзначає філософська 

громадськість країни, 

належить до тієї кого-

рти вчених соціогума-

нітарного профілю, 

яким випала непроста і, 

разом з тим, щаслива доля жити й працювати в 

історичну епоху крутих поворотів в розвитку 

українського суспільства. За останні п’ятдесят 

років наша країна пережила ряд переломних 

періодів, коли докорінно змінювалися головні 

характеристики суспільного буття і національ-

ної свідомості, а разом з ними – буття і свідо-

мість особи. Вони набували нових рис, коли, 

внаслідок краху одноосібної тиранії, з’явилися 

перші віддушини, що вселяли манливі надії на 

вільний соціальний, національний, культурний 

і духовний розвиток. Не встигши набрати повної 

сили та незворотного суспільного надбання, 

п’янкий дух свободи був нещадно придуше-

ний. Країна знов поринула в густі сутінки еко-

номічної, політичної і культурної стагнації, 

духовного і морального деградування. На ща-

стя, для всього існує своя межа. Багаторічний 

процес повсюдного занепаду знайшов своє ло-

гічне завершення в так званій перебудові та 

закономірному крахові “суспільства розвину-

того соціалізму”, “нової історичної спільності 

– великого радянського народу”, штучно зби-

тої “світової соціалістичної системи”. Для Ук-

раїни відкрилася епоха стрімких перемін 

і нового відліку часу – епоха утвердження не-

залежності, демократичного розвитку, доко-

рінної трансформації усіх сфер суспільного 

буття, національного і культурного відро-

дження. Процеси відбувалися і відбуваються 

складно, суперечливо, з відкочуваннями назад. 

Кожний крок уперед дається з великими труд-

нощами і напруженням сил. Тягар минулих 

парадигм все ще помітно сковує суспільну сві-

домість і психологію народу. Країна продов-

жує пошук свого історичного шляху. 

Відстежуючи творчий шлях і кар’єрні сте-

жки Мирослава Поповича, в черговий раз пе-

реконуєшся в справедливості слів Гегеля, який 

афористично визначив філософію як епоху, 

схоплену думкою. В наукових працях М. По-

повича, в їх змістові й тематичній та ідейній 

спрямованості як в краплі води віддзеркалю-

ються всі особливості нашої новітньої історії, 

котрі, як віхи, позначають пройдені нелегкі 

дороги. Трансформуючись у різнопланові ви-

міри особистості, вони стають разом з тим 

примітними віхами її творчості, духовного 

зростання і суспільно значущої діяльності. 

Саме тому наукова біографія М. Поповича яв-

ляє собою яскравий приклад органічного по-

єднання визначних творчих досягнень і висо-

кої громадсько-політичної активності. 

М. В. Попович народився 12 квітня 1930 

року в м. Житомирі. Батьки були учителями-

філологами і з 1930 року працювали в школі 

№ 1 м. Ізяслава на Хмельниччині. В цій же 

школі розпочав навчання і Мирослав. Але ви-

бухнула війна, яка стала народною, вітчизня-

ною. Батько пішов на фронт і загинув у бою 

з фашистами, захищаючи столицю України. 

Мати з двома малими дітьми вимушено зали-

шалася в окупованому місті. Мирославу ви-

пало зазнати всіх жахів панування фашистсь-

кого режиму на рідній землі: повсюдні кара-

льні дії, арешти і розстріли. Мати-підпільниця, 

постійний страх за її долю, страх за себе 

і молодшого брата, дошкульний голод, нетоп-

лене помешкання... По війні сім'я переїхала до 

м. Народичі, що на Житомирщині, де мешкав 

його дід. Тут він закінчив середню школу і в 

1948 році поступив на відділення логіки філо-

софського факультету нині Київського Націо-

нального університету імені Т. Г. Шевченка. 

Вибір спеціальності, яка визначила смисл 

усього життя, не був випадковим. Виростаючи 

в інтелігентній родині, де панував високий ін-

телектуальний дух, Мирослав з дитячих років 

долучився до серйозної літератури і виробив 
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у собі смак до розмірковувань, глибоку жагу 

до знань, “черв’ячок” допитливості до всього 

незвіданого та таємничого. Реалії воєнних 

і повоєнних років породили нестримне ба-

жання збагнути суть навколишнього світу, 

зрозуміти причинно-наслідковий ланцюг пе-

режитих подій, з’ясувати хоча б для себе сми-

сл людського життя. Таким устремлінням най-

повніше відповідала філософія і логіка. 

Здобувши в 1953 році університетську ло-

гіко-філософську освіту і отримавши диплом 

з відзнакою, М. Попович направляється на ро-

боту до середньої школи села Золотий Потік, 

що на Тернопільщині, викладати історію. 

Драма пояснювалася дуже просто: на той час 

професіональні філософи не були затребувані. 

В середніх школах філософія, зрозуміло, не 

викладалася, а у вищих навчальних закладах 

до викладання філософії допускалися тільки 

ідеологічно “загартовані” люди – здебільшого 

демобілізовані політпрацівники, випускники 

партійних шкіл і, що найкраще, уцілілі вихідці 

із лав червоної професури. Мирослав Володи-

мирович працює директором школи, доклада-

ючи неймовірних зусиль для забезпечення но-

рмального педагогічного процесу в складних 

господарських умовах, при відчутній нестачі 

вчительських кадрів, обмеженій навчально-

методичній базі. Але ніщо не минає даремно. Ро-

ки, віддані школі і дітям, збагатили його духовно, 

цінним практичним педагогічним і організа-

ційним досвідом, котрий багаторазово прислуго-

вувалися йому в подальшому житті і праці. 

Пропрацювавши три роки директором шко-

ли, М. Попович в 1956 році вступає до ас-

пірантури Інституту філософії НАН України 

і відтоді все життя залишається його працівни-

ком. Після аспірантури він працює молодшим 

науковим співробітником, вченим секретарем 

Інституту, старшим науковим співробітником, 

завідувачем відділу логіки і методології науки, 

а з грудня 2001 року – директором Інституту. 

Тут він здобув свої наукові ступені, вчені 

звання (професорське й академічні), створив 

солідний науковий доробок, який приніс йому 

світове визнання, заслужив високих держав-

них відзнак і авторитетних наукових премій. 

Ще працюючи сільським вчителем і віддаю-

чись вихованню дітей, Мирослав Володимиро-

вич серйозно зацікавлюється сучасною зару-

біжною філософією, що було в тих умовах ці-

лком закономірно. Вільно володіючи інозем-

ними мовами, що на той час було неабиякою 

рідкістю, він читає багато книжок французь-

кою мовою, знайомлячись з немарксистськими 

філософськими течіями й поглядами західних 

мислителів. Навчаючись в аспірантурі, він по-

чав спеціалізуватися в філософській галузі, яка 

тоді називалася “критикою сучасної буржуаз-

ної філософії”. Вибір такого профілю філо-

софських досліджень був на той час цілком 

виправданим. І не тільки тому, що цього вима-

гала панівна ідеологія і політична система. 

Суть справи полягала в тому, що вщент задог-

матизована і наскрізь заідеологізована офі-

ційна філософія, яка була штучно втиснута 

в прокрустове ложе марксизму-ленінізму і ого-

лошена єдино науковою, вкрай звузила про-

блемне поле філософських досліджень і не за-

лишала жодної шпарини для свободи творчо-

сті. Для допитливого розуму вона не могла 

стати відправною базою філософської рефлек-

сії. Більш адекватну постановку проблем, що 

стимулювали філософське мислення, можна 

було віднайти в лоні зарубіжної філософії, ко-

тра іменувалася не інакше, як буржуазною. 

Крім того, долучитися до обговорення про-

блем, що піднімалися західними мислителями 

і ввести в науковий обіг здобутки світової фі-

лософії було можливо за тих умов лише у фо-

рмі критики. Виробилося навіть специфічне 

філософське ноу-хау, що характеризувало 

“пошукову методу” тогочасної радянської фі-

лософії. Її можна сформулювати так: буржуаз-

ний філософ говорить те-то і обґрунтовує так-

то, але це все неправильно. Тому багато украї-

нських і російських філософів радянських ча-

сів, котрі здобули ім'я в науці, починали саме 

з критики сучасної буржуазної філософії. 

“Критичний” період Мирослава Поповича, 

котрий був періодом становлення його як вче-

ного, початком його наукової кар’єри, пері-

одом пошуку свого місця в філософії, припа-

дає на 1957-1964 рр. У ці роки він пише і пуб-

лікує чимало великих і малих праць, присвя-

чених критичному аналізові деяких філософ-

ських концепцій, що користувалися помітним 

впливом на Заході. Серед них два монографі-

чні дослідження: “Похід проти розуму” (1960) 

та “Проти сучасних критиків марксистського 

матеріалізму” (1964). Перша із цих книг була 

підготовлена на основі кандидатської дисерта-

ції, захищеної в 1960 році. Вона була присвя-

чена критичному розглядові відомих концеп-

цій французького ірраціоналізму, зокрема Ан-

рі Бергсона, Ле Руа, Жана-Поля Сартра, Аль-
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бера Камю, Габріеля Марселя, Жака Марітена, 

Тейяра де Шардена, Моріса Мерло-Понті та ін. 

Сам автор називає ці праці, з сучасного погля-

ду, незрілими. Але це справедливо лише част-

ково. Вони є незрілими не більше, ніж по-

чаткові публікації будь-кого з авторів і на 

будь-яку тему. Крім того, відповідно до згада-

ної вище методи, автор автентично висвітлює 

зміст концепцій і поглядів великого кола пер-

соналій, розкриває її зв’язок з соціальними ре-

аліями і з філософською традицією, знайомить 

широку творчу громадськість з справжнім ста-

ном філософської думки за кордоном, зви-

чайно, вказуючи на їх невідповідність маркси-

стсько-ленінській ідеології. Як для початківця 

це вже зовсім немало. Характерним прикладом 

того, як застосовувалася згадана метода, може 

служити виклад в книзі поглядів правих соціа-

лістів: “Праві соціалісти не раз заявляли, ніби 

соціалізм сумісний як з матеріалізмом, так і з 

релігією. Відстоюючи думку про неможли-

вість існування “чистої” соціалістичної ідео-

логії, лідери правих соціалістів твердять, що 

єдиною вимогою до соціаліста є не засліплю-

вати себе догматичною вірою, завжди апелю-

вати до розуму”. Автор, звісно, як і годилося, 

називав цю позицію переспівом ревізіоністсь-

ких концепцій ірраціоналізму, однак допит-

ливий читач мав змогу сам усе порівняти і зро-

бити свій висновок. 

Працюючи над осмисленням ідей, що їх ви-

сувала світова філософія, М. Попович починає 

все більше і більше зосереджувати свій пізна-

вальний інтерес на актуальних проблемах ло-

гіки, методології та філософії науки, що по-

ставали у зв'язку з бурхливим розвитком мате-

матики і природознавства середини і другої 

половини XX ст. Цьому, безсумнівно, сприяла 

і так звана хрущовська відлига, яка помітно 

послабила ідеологічні зашморги. Для М. По-

повича починається період наукової зрілості, 

коли він позиціонує себе самодостатнім дослі-

дником, який здатен творчо аналізувати реалії, 

що складаються в науковому пізнанні і в прак-

тиці, вбачати в них, висувати і вирішувати ак-

туальні філософські проблеми. 

Велику роль в реалізації творчого потенці-

алу Мирослава Поповича відіграв прихід 

у 1962 році до Інституту в якості директора 

видатного філософа П. В. Копніна як одного 

з ініціаторів наукового напряму, орієнтованого 

на ліберальну раціоналістичну традицію. В Ін-

ституті філософії утворилася група науковців, 

що зосередилася на розробці проблем логіки 

наукового пізнання. Першим резонансним під-

сумком цієї роботи стало видання колективної 

праці “Логіка наукового дослідження” (1965), 

одним із відповідальних редакторів і керівни-

ків авторського колективу якої був М. Попо-

вич. Праця відзначалася тим, що в ній засо-

бами формального і концептуального аналізу 

досягається реконструкція наукового дослі-

дження як логічно послідовного процесу, про-

стежується рух пізнавального процесу від ге-

незису проблеми і формування емпіричної ба-

зи через різні ступені абстракції до вищих рів-

нів синтезу та структуризації знання – нау-

кової теорії, системи наукових теорій, науко-

вої картини світу. При цьому продуктивно ви-

користовувався методологічний потенціал діа-

лектики, однак не примітизованої і вульгари-

зованої, а діалектики, виробленої і презенто-

ваної представниками класичної німецької фі-

лософії, зокрема, І. Кантом, Г.-Ф.-В. Гегелем, 

а також раніше замовчуваними працями К. Мар-

кса, насамперед, ранніми. В цій книзі М. Попо-

вич торкається малодослідженої на той час 

проблеми становлення, функціонування та ро-

звитку наукових теорій. Він глибоко дослі-

джує сутнісні характеристики теорій, такі, як 

формальна правильність, досвідна перевіряль-

ність та змістовна істинність, границі розвитку 

наукових теорій, форми їх прояву та способи 

визначення. Незабаром він видає окрему пра-

цю “Про філософський аналіз мови науки” 

(1966) і на її основі в 1967 році захищає док-

торську дисертацію. Спираючись на логічний 

доробок представників Віденського гуртка, ро-

боти Ґ. Фреґе та Б. Рассела, М. Попович по-

глиблює поняття мови науки і адекватніше 

пристосовує його до відображення процесів 

математизації та кібернетизації природознавс-

тва, все ширшого використання математичних 

і логічних формалізмів в науковому пізнанні 

загалом. Для з’ясування природи логічних 

труднощів, що виникали в математиці та при-

родознавстві, він застосовує синтаксичний 

підхід (в логічному розумінні слова) і розгля-

дає методи, які можна використати для усу-

нення цих труднощів. 

Доробок українських філософів стає поміт-

ним не тільки в Радянському Союзі, а й за йо-

го межами. В середині 60-х років з’являється 

бренд “Київська філософська школа”. Прина-

гідно зазначимо, що його виникнення ні тоді, 

ні пізніше не пов’язувалося з успіхами якогось 
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одного, окремого філософського напряму в якійсь 

конкретній установі, як дехто схильний вважати. 

Його поява символізувала, що на філософській 

карті Радянського Союзу виник ще один 

центр, де пробивається творча, жива думка. 

Терміном “Київська школа філософів” виок-

ремлювались і підсумовувались наукові досяг-

нення, окрім згаданого, і в деяких інших філо-

софських напрямах досліджень, зокрема, в роз-

робці філософських питань природознавства, 

історії української філософії та національної 

культури, перші результати в галузі конкрет-

ної соціології тощо. Однак, визначальна роль 

в започаткуванні цього явища, поза всяким 

сумнівом, пов’язана з іменами П. В. Копніна 

та М. В. Поповича. 

Проблеми логіки наукового пізнання, мето-

дології та філософії науки знаходяться в центрі 

дослідницьких інтересів М. Поповича протя-

гом багатьох років. За цей період він сам, 

а також разом з науковцями Інституту, вино-

шує і реалізовує ряд наукових проектів. Їхні 

результати стали широко відомими вітчизня-

ній та зарубіжній науковій громадськості, ма-

ли непересічне значення для розвитку філо-

софської думки в Україні. Вони знайшли вті-

лення в десятках наукових праць – в статях, 

колективних та індивідуальних монографіях. 

Серед усього різноманіття особистих публіка-

цій М. Поповича помітним явищем були його 

монографії “Логіка і наукове пізнання” (1971) 

і, особливо, “Філософські питання семантики” 

(1975). Першорядна важливість другої із книг 

полягає в тому, що в ній здійснено системати-

чний виклад логічної теорії значень мовних 

виразів як правильно побудованих послідов-

ностей знаків в системі будь-якої, природної 

чи штучної, мови. В контексті логічної теорії 

значень розглядається природна мова і її ви-

ражальні можливості, роль мовних знаків 

в інтелектуальних операціях, співвідношення 

мови і думки, “мовне мислення”, семантика 

етнічних мов. Подані характеристики мови ло-

гіки як мови формалізованої, смислу її законів, 

логічних функцій, побудови семантик окре-

мих, зокрема модальних, логічних числень, 

оцінюється методологічний потенціал семан-

тики “можливих світів”. Значну увагу приді-

лено мові науки, семантиці наукової теорії та її 

тверджень, факту та висловлюванням, що його 

фіксують, співвідношенню “мови спостере-

ження” і теоретичної мови, абстракції і об’єкта. 

В завершальній частині автор включається в роз-

робку теорії логічного доказу. Висунуті ідеї 

і гіпотези обґрунтовано матеріалами наук фі-

зико-математичного циклу. Книга була при-

хильно зустрінута науковим співтовариством 

різних наукових профілів. 

В кожній науці новації мають поширюва-

тися і завойовувати своє визнання. У сфері ма-

тематичних і природничих наук вчений мусить 

належно обґрунтувати своє нововведення, пе-

реконати в його істинності своїх колег і нау-

кове співтовариство. В соціогуманітарних на-

уках, окрім цього, вчений повинен переконати 

в правильності і доцільності запропонованих 

ним новацій також широку громадськість, а за 

радянських часів – віднайти способи залаго-

дження своїх відносин з компартійними орга-

нами, з владою. В середовищі українських фі-

лософів, які творчо працювали над осмислен-

ням проблем, що висувалися сучасністю, діа-

лог вівся на принциповій основі неупередже-

ності і взаємопорозуміння. Що ж до взаємо-

відносин з публічною владою, то ситуація 

складалася напружена і загрозлива. Компар-

тійна влада, м’яко кажучи, не любила і не 

приймала оригінальних новаторських дослі-

джень, вважаючи їх небезпечними для комуні-

стичної ідеології та існуючого ладу. Вона пи-

льно стежила за роботою гуманітаріїв і рішуче 

боролася за “чистоту” марксизму-ленінізму. За 

свої філософські новації провідні науковці Ін-

ституту філософії, до яких належав і М. Попо-

вич, зазнавали гострих ідеологічних нападок 

та політичних звинувачень, різних форм пере-

слідувань і тиску. В цьому партійним органам 

"успішно" допомагали окремі ортодоксальні 

філософи. Вони постійно виступали в партій-

ній пресі і писали листи-доноси до ЦК КПУ, 

вимагаючи рішуче засудити ревізіоністів 

і провідників буржуазної філософії в країні. 

М. Поповичу закидали відступ від принципу 

партійності в науці, запозичення із Заходу по-

зитивістської проблематики, пропаганду анти-

наукової ідеї множинності істин (так тлума-

чилася ними логіко-семантична проблема іс-

тиннісної багатозначності некласичних логіч-

них формалізмів), відхід від ленінської теорії 

відображення і критерію практики тощо. То 

були тяжкі звинувачення, вони тягли за собою 

серйозні наслідки. Цим пояснюється парадокс, 

котрий полягав в тому, що нова тематика і її 

розробка далеко виходили за межі марксист-

сько-ленінської філософії, багато в чому супе-

речили їй, однак науковцям, захищаючись, до-
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водилося заперечувати це, доводити і публічно 

заявляти, що вони працюють в межах діалек-

тичного матеріалізму. 

Незважаючи на сильний партійно-ідеологіч-

ний пресинг, теоретичні розробки в галузі ло-

гіки, методології та філософії науки продовжу-

валися, розширювалися і поглиблювалися. 

В кінці 60-х і на початку 70-х років ХХ ст. вони 

вилилися в академічний логіко-методологічний 

рух, що об’єднував вчених з багатьох галузей – 

основ математики і кібернетики, теоретичної фі-

зики, філософської і математичної логіки, зго-

дом нетрадиційних структуралістських лінгві-

стики та культурології. Здійснювалися спільні 

розробки, проводилися спільні семінари, тео-

ретичні конференції, симпозіуми. На них від-

бувалося ґрунтовне обговорення загальної 

міждисциплінарної проблематики, яка рівною 

мірою зацікавлювала усіх. М. Попович, котрий 

після переходу П. В. Копніна на роботу в Мо-

скву в 1968 році, очолив відділ логіки науко-

вого пізнання (в подальшому його назва змі-

нювалася), стає однією з провідних постатей 

цього руху. Він завойовує науковий авторитет 

в радянській академічній науці і дістає ви-

знання в світових логіко-методологічних ко-

лах. У цей період яскраво проявляється його 

талант організатора науки. Завдяки цьому Київ 

виступив науковим і організаційним центром 

проведення переважної більшості Всесоюзних 

симпозіумів з логіки, методології та філософії 

науки. В 1971 році М. Поповича обирають 

членом керівного органу Відділення логіки, 

методології і філософії науки Міжнародного 

союзу історії та філософії науки, де він висту-

пає активним учасником і одним із організато-

рів міжнародних конгресів з цієї проблематики. 

Як член Радянського Національного Комітету 

бере активну участь у підготовці і проведенні V-

VII Всесвітніх філософських конгресів. 

Трансформаційні процеси, що розгорнулися 

в Радянському Союзі, Україні в другій поло-

вині 80-х років ХХ ст., створили нові історичні 

реалії. Для України вони завершилися завою-

ванням державної незалежності і створили 

сприятливі передумови для вільного демокра-

тичного розвитку, соціального та національ-

ного відродження. М. Попович гаряче відгук-

нувся на ці процеси, самовіддано занурився 

в громадсько-політичне життя на цьому пере-

ломному етапі української історії. В 1989 році 

він активно працює в так званій Демплатфо-

рмі, що була внутрішньою опозицією до 

КПРС, виступає одним із засновників Народ-

ного Руху України і стає головою першого йо-

го осередку. В цей час відбулася його зна-

менита привселюдна дискусія на Централь-

ному телебаченні з секретарем ЦК Компартії 

України Л. М. Кравчуком, наслідком якої були 

глибокі зрушення в масовій свідомості україн-

ців. У перші роки незалежності політична дія-

льність М. Поповича безпосередньо пов’язується 

з Партією демократичного відродження України, 

одним із співголів якої він був. З часом він 

відходить від членства в цій партії, надає пе-

ревагу вільній громадсько-політичній діяльно-

сті і науковій творчості. 

Нові історичні реалії пред’явили суспільст-

вознавцям країни нові запити, знову повіяло 

духом свободи і відкрилися обнадійливі перс-

пективи. Під впливом цих змін, а також вна-

слідок внутрішньої творчої еволюції дослід-

ницькі інтереси М. Поповича поступово змі-

щуються в площину соціокультурної пробле-

матики. Вчений прагне осмислити події, що 

відбуваються у нього на очах, порівнюючи їх 

зі світовим досвідом розвитку і шукаючи їхні 

корені в історичних джерелах українського 

народу, в особливостях української менталь-

ності. При цьому він сповна використовує до-

свід розробки логіко-методологічних проблем 

розвитку науки. В науковій творчості М. Попо-

вича цього періоду виразно виділяються два 

блоки проблем: дослідження соціально-політич-

них процесів у державі й історії української 

філософської думки та національної культури. 

В цей час із запізненням щонайменше на 20 

років його обирають членом-кореспондентом 

(1992 рік) і дійсним членом (академіком) На-

ціональної академії наук України (2003 рік). 

У циклі наукових публікацій, присвячених 

питанням стану та розвитку сучасного україн-

ського суспільства, М. Попович аналізує про-

блеми свободи і прав людини, становлення 

відкритого суспільства, формування ідеології 

та ідейно-політичних засад державотворення, 

стан суспільної свідомості в посткомуністич-

ній Україні, особливості української нації 

і національної ментальності, шляхи гармоніза-

ції міжнаціональних та міжетнічних відносин, 

місце України в європейській спільноті. В книзі 

“Раціональність і виміри людського буття” 

(1997) автор застосовує стандарти логіко-фі-

лософської мови і концептуальний апарат, ви-

роблений в методології науки, до характерис-

тики фундаментальних вимірів людського бут-
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тя – істини, добра і краси; до обґрунтування 

переваги соціально-демократичних ціннісних 

орієнтацій – свободи, справедливості, солідар-

ності. В публікаціях, зокрема, “Європа – Укра-

їна – праві і ліві” (1996 рік), М. Попович спи-

няється на суперечливості процесів, що відбу-

ваються в нашій державі, розглядає українсь-

кий шлях до об’єднаної Європи. Значну увагу 

він приділяє політичному життю та становленню 

багатопартійності в Україні, а також перспективі 

її складових – демократичної і авторитарної, 

правої і лівої, ліберальної та соціалістичної. При 

цьому М. Попович позиціонує себе на боці соці-

ал-демократії в європейському значенні цього 

слова, вважаючи соціал-демократичну перспе-

ктиву розвитку України найприйнятнішою. 

І все ж таки перевагу він віддає досліджен-

ням історії української філософії і національ-

ної культури. Інтерес до цієї проблематики 

в нього зародився ще в часи розквіту логіко-

методологічного руху. В 1972 році, коли за рі-

шенням ЮНЕСКО весь світ відзначав 250-

річчя від дня народження Г. С. Сковороди, 

М. Попович у співпраці з визначними поста-

тями – філософом Сергієм Кримським та по-

етом Іваном Драчем підготували працю, при-

свячену цьому великому українському мисли-

телю. В ній знайшли місце нові підходи до ро-

зуміння його творчості і її значення для украї-

нської культури. Але процес видання книги 

просунувся лише до першої верстки і був зага-

льмований ідеологічними цензорами. Працю 

звинуватили у ідейній незрілості, у відсутності 

класового підходу та інтернаціонального “па-

фосу”, в милуванні старовиною тощо. Особ-

ливо компартійних чиновників дратувало те, 

що в книзі наводився багатий фактичний ма-

теріал про високий для тих часів рівень освіти, 

художнього мистецтва та музичної культури 

українського народу. Книга “Григорій Сково-

рода” побачила світ лише через 12 років із знач-

ними літературними правками і купюрами. 

Подальші культурологічні пошуки М. По-

повича відзначилися появою ґрунтовних кни-

жок, що стали помітним явищем у філософ-

ській науці. Виходять у світ “Нариси розвитку 

логічних ідей у культурно-історичному кон-

тексті” (1979), “Світогляд стародавніх слов’ян” 

(1985), де вперше висвітлено витоки духовно-

сті українського народу; “Микола Гоголь: ро-

ман-есе” (1989), де автор з’ясовує витоки ху-

дожньої творчості великого письменника, 

пов’язані з глибоким проникненням в образ-

ність української міфології, розкриває зв’язки 

з українським культурним середовищем, вплив 

на долю України, що зробило Гоголя невідді-

льним від української духовної історії; “Наці-

ональна культура і культура нації” (1991). 

Але найбільший суспільний резонанс мала 

фундаментальна праця “Нариси історії україн-

ської культури”, яка витримала два видання 

(1998, 2001). В 2001 році вона була удостоєна 

Національної премії України імені Тараса Ше-

вченка. В книзі зображено процес розвитку 

української культури від найдавніших часів до 

сьогодення на фоні індоєвропейської та 

слов’янської міфології. Автор пов’язує україн-

ську культурну традицію з індоєвропейськими 

традиціями в духовній культурі слов’ян. Він 

висвітлює знакові культурні явища і здобутки 

епохи Київської Русі, а також в контексті про-

тистояння Сходу і Заходу, католицьких, пра-

вославних та османських взаємовідносин в пі-

слякиєворуські часи. Значне місце належить ма-

ловивченим процесам формоутворення українсь-

кої культури в період Ренесансу і Просвітництва, 

українського бароко, козаччини і діяльності 

Братств, литовських і польських впливів. Кни-

га подає великий джерельний матеріал про ку-

льтуру України в складі Російської імперії, 

розкриває її пограничний характер у зв’язку 

з двома полярними культурно-політичними орі-

єнтаціями Росії. Автор послідовно розглядає 

особливості головних явищ, здобутків і ключо-

вих (знакових) постатей української культури, 

починаючи з XIX ст., і обґрунтовує думку про 

появу у зв’язку з цим нового “культурного 

ландшафту” України. Книга малює картину 

культури України в період тоталітаризму, ко-

муністичної диктатури, коли вона (культура) 

зазнавала то деякого піднесення (“україніза-

ція” 20-х років ХХ ст.), то занепаду з трагіч-

ними наслідками для української інтелігенції, 

насамперед, гуманітарної. І все ж таки, як по-

казує автор, вона вистояла як культура по-

всякденного життя, гуманітарна і науково-тех-

нічна культура України. Новітня культура Ук-

раїни розглядається М. Поповичем в усій її 

багатоманітності. Разом з культурою, вироще-

ною протягом століть, вона стала вагомим 

внеском українського народу в скарбницю сві-

тової культури. 

Впродовж останнього десятиліття М. Попо-

вич плідно поєднує наукову роботу з громад-

сько-політичною діяльністю. Він є учасником 

багатьох всеукраїнських і міжнародних фору-
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мів, “круглих столів”, конференцій, де обгово-

рюють доленосні питання внутрішньої і зов-

нішньої політики, міжнародного співробітниц-

тва України, державного будівництва і консо-

лідації українського народу. Він є президен-

том Філософського товариства України, пре-

зидентом Товариства “Україна-Франція”, уча-

сником постійного франко-українського діа-

логу, членом Комітету з державних премій 

України в галузі науки і техніки. Він система-

тично виступає в пресі, на радіо і телебаченні 

з найпекучіших питань поступу українського 

суспільства. Своєю громадсько-політичною і пу-

бліцистичною діяльністю М. Попович активно 

сприяє утвердженню демократичних цінностей 

і традицій в житті нашої держави, станов-

ленню та розвитку громадянського суспільс-

тва, позитивно впливає на формування констру-

ктивної громадської думки в країні. Він заслу-

жено вважається моральним авторитетом нації. 

Як директор Інституту віддає багато сил ад-

міністративній, науково-організаційній та пе-

дагогічній роботі, підтримує високий творчий 

дух керованого ним наукового колективу. Як 

вчений готує нові наукові праці, його нова 

книга “Червоне століття” побачить світ вже 

найближчим часом. 

 

П. Ф. Йолон 

 

ПОПОВИЧУ  МИРОСЛАВУ  ВЛАДИМИРОВИЧУ – 75  ЛЕТ 

ВЕХИ  НАУЧНОЙ  БИОГРАФИИ 

 

В статье излагаются творческий путь и достижения в науке юбиляра Мирослава Владимиро-

вича Поповича. Юбиляр – известный современный украинский философ, директор Института 

философии им. Г. С. Сковороды Национальной академии наук Украины, один из редакторов -ос-

нователей международного журнала “Проблемы философии права”. 

 

P. F. Yolon 

 

75TH  ANNIVERSARY  OF  MYROSLAV  POPOVYCH:   

STAGES  OF  HIS  SCIENTIFIC BIOGRAPHY 

 

The article sets out the scientific path and work of Myroslav Volodymyrovych Popovych who cel e-

brates his 75th anniversary. The honored is a prominent contemporary Ukrainian academic philosopher, 

the Director of the H. S. Skovoroda Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of 

Ukraine, one of the coeditors-in-chief and cofounders of the International Journal “Philosophy of Law 

Issues”. 
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РЕБІНДЕРУ  МАНФРЕДУ – 70  РОКІВ 
 

У березні 2005 року 

німецькому професору 

Манфреду Ребіндеру 

(Manfred Rehbinder) ви-

повнилося 70 років. Це 

знаний в українській 

юридичній науці вче-

ний, передусім своїми 

ґрунтованими публіка-

ціями й постійними до-

слідженнями, присвя-

ченими життю й нау-

ковій спадщині Євгена Ерліха. Німецький вче-

ний підтримує плідні наукові стосунки з укра-

їнськими правознавцями [1, с. 6], про що свід-

чить вихід за його участі в рубриці “Класики 

філософії права” ПФП розділу, присвяченому 

Ерліху. 

Манфред Ребіндер (нар. 22 ІІІ 1935, Захід-

ний Берлін) дитинство провів у Данцигу (1936-

1945) й Сатрупі, Фленсбурзі, Бад Пермонті та 

Ганновері, де навчався у школі (1945-55). Ви-

вчав право на юридичному факультеті Віль-

ного університету Берліна (1955-59), та водно-

час соціологію в тому ж університеті, а також 

згодом в Кельні (під керівництвом професора 

Рене Кеніга). Після закінчення навчання на 

юридичному факультеті, та складення пер-

шого державного іспиту, почав працювати на 

факультеті асистентом професорів Гунтера 

Брандта та Ернеста Е. Гірша. 

У 1961 році захистив кандидатську дисерта-

цію на тему “Суспільне завдання і юридична 

відповідальність преси”, здобувши першу док-

торську ступінь (Dr. iur). Робота, опублікована 

як “Випуск 1 Берлінських наукових статей 

з питань права, що регулює відносини в сфері 

преси” (Heft 1 der Berliner Abhandlungen zum 

Presse-recht), й донині є часто цитованою, кла-

сичною за своїм змістом і обсягом працею про 

охоронювані правом інтереси засобів масової 

інформації. 

У 1962 році Манфред Ребіндер одержав ди-

плом з порівняльного права на міжнародному 

факультеті порівняльного права у Люксем-

бурзі. Після складення другого державного 

іспиту в 1964 році, продовжив працювати нау-

ковим асистентом в Берлінському університеті 

(1964-66) і науковим консультантом Інституту 

соціології права і дослідження фактів права, 

створеного на базі юридичного факультету під 

керівництвом проф. Гірша (1966-68).  

У 1968 році захистив другу докторську ди-

сертацію й одержав venia legendi (право чи-

тати лекції) зі спеціальностей соціологія пра-

ва, торгове право і трудове право. 

У 1968-1973 рр. працював на запрошення 

у ряді університетів та академічних установ: 

університетах Фрайбургу, Анкари та Цюріха 

(доцент, запрошений читати лекції, 1968-69), 

Білефельда (завідувач відділом і професор, 

1969-73), Каліфорнії (Берклі) (дослідник Центру 

досліджень права і суспільства, 1969/70), а також 

пізніше – Кіото (професор, запрошений для 

прочитання лекцій, 1985/86).  

У 1973-2002 рр. (до виходу за віком на нау-

кову пенсію) очолював кафедру трудового 

права, права інтелектуальної власності, інфо-

рмаційного права та соціології права Універ-

ситету Цюріха. 

У 1974/75 (осінній семестр) професору Ре-

біндеру було присуджено звання почесного 

професора Університету Фрайбурга. 

Зараз професор Ребіндер очолює Інститут 

авторського права та інформаційного права 

(Мюнхен), є президентом Європейського ін-

ституту правової психології (Цюріх). 

Про широту напрямів наукових досліджень, 

науковий доробок та інтереси ювіляра, підго-

товлених під його керівництвом наукових кад-

рів свідчить ювілейне видання 2002 року до 

65-річчя професора Ребіндера [3]. Зокрема, 

автором зроблено внесок у розвиток таких га-

лузей юридичної науки і практики, як трудове 

право, авторське право, інформаційне право, 

соціологія права, цивільне право, правова пси-

хологія тощо. Праці автора свідчать про різно-

бічність його наукових інтересів і водночас 

всебічність у висвітленні правознавчих питань 

і проблем. Його праці змістовно сповнені сми-

слом соціальної справедливості. 
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Найбільший інтерес у контексті часопису 

“Проблеми філософії права” представляє вне-

сок професора Ребіндера в дослідження соціо-

логії права, й зокрема життя і творчої спад-

щини Євгена Ерліха. Манфред Ребіндер роз-

почав свої Ерліхівські дослідження ще в 1960-

их рр., працюючи в Університеті Берліна, зок-

рема в Інституті соціології права і дослі-

дження фактів права [4, c. 12-13]. Професор 

Ребіндер неодноразово бував в Україні, зок-

рема на юридичному факультеті Чернівець-

кого національного університету, працював 

в архівах Чернівців та Львова, інших містах, 

після чого публікував результати своїх дослі-

джень. Вчений опублікував ґрунтовну працю 

“Обґрунтування соціології права Євгеном Ері-

хом” ((1967, 1-е вид), (1986, 2-е вид.)), яка до-

повнена бібліографією Ерліха, статті, як-от, 

наприклад: “Євгену Ерліху, засновнику німе-

цької соціології права, до 100-чя від дня наро-

дження” (1962), “Нове про життя і творчість 

Євгена Ерліха” (1978), “Право- і державознавчий 

факультет Чернівецького університету імені 

Франца Йозефа. Внесок факультету в правозна-

вчі дослідження в багатокультурному суспільс-

тві” (2001), “Євген Ерліх: деякі сторінки з остан-

ніх років життя та творчості” (2003) (переклад 

останньої опубліковано в цьому випуску “ПФП”).  

Ребіндер є також автором неодноразового 

перевиданого посібника “Соціологія права” 

(2000, 4-е вид.). 

Значним є внесок професора Ребіндера 

в дослідження життя і творчості Євгена Ер-

ліха. Окрім виданої монографії про обґрунту-

вання соціології права Ерліхом, за його спри-

яння вийшла низка праць Ерліха в збірці 

“Право і життя” (1967), основна праця вченого 

“Основи соціології права” ((1967, 3-є вид.), 

(1989, 4-е вид.)), збірка 12 праць вченого “За-

кон і живе право” (1986)). 

Колеги та учні Манфреда Ребіндера шану-

ють маститого правознавця. Вони відзначають 

його непересічні людські й професійні риси. 

На того, “хто мав нагоду спілкуватися або 

слухати виступи Манфреда Ребіндера ..., він 

справляє враження, зокрема своєю скромністю, 

своєю чесністю та своєю цілісністю” [2, c. 807]. 

Редколегія міжнародного часопису “Про-

блеми філософії права” пишається своє спів-

працею з відомим німецьким правознавцем 

Манфредом Ребіндером, вітає його із славетним 

ювілеєм, бажає йому міцного здоров’я, творчої 

наснаги й подальших наукових звершень. 
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ЖИТТЯ Г. Л. А. ХАРТА. КОШМАР І БЛАГОРОДНА МРІЯ 
 

(Рец. на книгу: Lacey Nicola. A Life of H. L. A. Hart. The Nightmare and the Noble Dream.  

– Oxford: Oxford University Press, 2004. – 422 p.) 
 

Зазвичай, ми знаємо вченого 

за його працями, але чи знаємо 

ми його таким чином як люди-

ну? Життя й, зокрема, особис-

тий досвід вченого, думаю, по-

годяться усі, впливає на його 

наукові погляди. Але як, яким 

чином і чи ми знаємо, й, якщо 

так, то наскільки про цей дос-

від? Як б не була відповідь на 

це питання, ми розуміємо, що правознавство – це 

певний мікросвіт, співтовариство, в якому, треба 

визнати, ми теж судимо про праці вченого, зва-

жаючи на його особистість. Пригадується, коли 

автор цих рядків розпочинав займатися наукою, 

його здивувало, як досвідчені вчені при називан-

ні певного імені іншого вченого несхвально ма-

хали головою, даючи зрозуміти, що читати праць 

такого автора категорично не будуть. Проте, це 

зовсім не стосується героя рецензованої нами 

праці, інтелектуальна біографія про якого визна-

на однією з кращих у 2005 році. Та й, прочитав-

ши її, серйозний правознавець з новим натхнен-

ням заглибиться в читання праць, на цей раз наче 

прекрасно знаючи й розуміючи його автора.  

Харт став відомим правознавцям в Україні 

останніми роками, – завдяки, як кажуть спеціалі-

сти вартим кращого, перекладу його основної 

праці, – “Концепція права”. Проте для поколінь 

західних правників Харт відомий як найвидат-

ніший філософ права ХХ ст. Хоч дехто, як-от 

автор біографії, називає Харта скромніше (най-

видатніший англомовний філософ права, певно, 

не забуваючи про Г. Кельзена, біографію про 

якого завершує вже відомий українським право-

знавцям С . Полсон), видавництво Оксфордсь-

кого університету має рацію. Презентуючи кни-

гу, воно відзначає, що науковість Харта спричи-

нила до еволюції в вивченні права, тоді як сам 

вчений дав імпульс лібералізації суспільства 

1960-их. Проте поряд з зовнішнім успіхом, осо-

бисте життя Харта було вкрай суперечливим 

і проблемним. Єврейське походження, амбівале-

нтна сексуальність, складний шлюб засвідчують 

психологічні труднощі, з якими його довелося 

мати справу; тоді як звинувачення у шпіонажі 

(на користь СРСР), хоча вони й не справдилися, 

ледь не зруйнували всю його від початку прогно-

зовано блискучу кар’єру.  

Книга, написана професором права Лондон-

ської школи економіки Ніколи Лейсі, надзви-

чайно цікава, зокрема, тому, що дає глибокий 

й детальний психологічних аналіз й написана на 

основі спогадів автора та його близьких, щоден-

ників, нотаток і листування Харта.  

Біографія, проте, детально розповідає й про 

наукове життя Харта. Й перед тим, як продов-

жити цю тему, опишемо її структуру. Вона скла-

дається з 4 частин і 13 розділів, з низкою додат-

ків та фотографій, які дають нам певне уявлення 

про віхи життя вченого:  

Частина І: Північ і Південь: 1. Гаррогейт, Че-

лтенгем, Бредфорд. 2. Оксфордський вчений. 

3. Успіх, виборений з невдачі: Лондон і бар (пра-

вництво);  

Частина ІІ: Зміна і продовження: 4. Дженіфер, 

5. Від корпорації правників до військової розві-

дки: М15, шлюб і батьківство. 6. Оксфорд з ін-

шого боку рубежу;  

Частина ІІІ: Золота ера: 7. Продаючи філософію 

правникам: кафедра юриспруденції, 8. Американ-

ська юриспруденція очима англійця: Гарвард 1956-

7, 9. Право з позиції філософії: причинний зв’язок 

в праві, Концепція права, 10. Захід і Схід, Каліфор-

нія та Ізраїль: право, свобода і моральність; відві-

дини Кельзен; моральність кримінального права, 

11. Дисципліна, покарання та відповідальність; 

Частина IV. 12. Стара і молода гвардія: Бен-

там і Бразеновс, 13. Кошмар і благородна мрія. 

Харт (1907-1992) закінчив Оксфордський уні-

верситет у 1932 році й успішно займався юриди-

чною практикою. Під час Другої світової війни 

(за станом здоров’я не призваний в діючу армію) 

зразково відпрацював в зовнішній розвідці Ве-
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ликобританії. Він з “відразою, не говорячи вже 

про тошноту”  думав про повернення до прак-

тики. Причини такого відношення: не тільки пе-

реоцінка правильності рішення обрати професію 

правника, але й ненависть “до антисоціальної чи, 

принаймні, асоціальної” ролі правника, які часто 

зайняті тим, як багатих зробити ще багатшими 

й при цьому робити вигляд соціально корисних 

співгромадян. Відтак повернення до Оксфорду 

в 1945 році було закономірним рішенням, тим 

паче, що захоплення філософією не полишало 

його ніколи. В Оксфорді, життя, традиції якого 

цікаво й предметно описані в праці, Харт споча-

тку викладає філософію і є наставником студен-

тів, а в 1952 р. обіймає славетну кафедру юрис-

пруденції. Її колись посідали професори Генрі 

Мен і Павло Виноградов.  

Харт починає викладати юриспруденцію, так 

називають правову філософію чи філософію 

права в Великобританії. До Харта відзначає Лей-

сі вивчення юриспруденції представляло собою 

освоєння технічного правового аналізу, з прискі-

пливою увагою до деталей й праць авторів про 

різноманітні правові концепції, як-от власність, 

володіння, корпорація тощо. Харт же спробував 

“дати загальну картину права”, “дійсну, на від-

міну від ідеальної, природи права”  (С. 4).  Дійс-

но, “Концепція права”, зібрання лекцій Харта, 

утверджує позитивістський погляд на те, що 

право не є творінням Бога чи природи, а, на-

томість, системою правил поведінки, які не 

обов’язково мають відношення до  моральності. 

Разом з тим, відзначав Харт право є творінням 

суспільства, винаходом людини, й владність 

права випливає не з їхнього змісту, а їхнього 

джерела, яке закладене в відмінно інституціона-

лізованій системі соціального визнання. Харт на 

прикладі про лівосторонній рух (у нас – право-

сторонній рух) доводить, що це правило має сво-

їм джерелом визнання його як такого, визнання 

обов’язковості цього правила. Це ж стосується й 

норм права (С. 5). 

Визначною подією для Харта й для філософії 

права загалом була праці в 1956-57 рр. в Гарва-

рдському університеті, які запам’яталися його 

відомою дискусією з Л. Фуллером. Проте не 

менш цікавою була його дискусія, й справжні 

публічні дебати з Кельзеном у 1961 р. (остан-

ньому було майже 80). Запам’яталися вони не 

тільки інтелектуальним напруженням, але й па-

діння в кінці Харта зі стільця, коли Кельзен про-

голосив: “Норма є норма”. 

В 1969 р. йде у відставку й полишає кафедру 

обраному Р. Дворкіну, котрий з самого початку 

критикував Харта.  

Харт – представник аналітичної юриспруден-

ції та юридичного позитивізму (зокрема юриди-

чного неопозитивізму). Автор багатьох праць із 

загальної теорії, філософії та етики права, кримі-

нального та деліктного права тощо (“Концепція 

права” (1961, 1994), “Причинний зв’язок у праві” 

(у співавторстві, 1959, 1985), “Право, свобода, 

моральність” (1963), “Моральність криміналь-

ного права” (1965), “Покарання і відповідаль-

ність” (1968), “Бентамські нариси” (1982), “На-

риси юриспруденції та філософії” (1983) та інші. 

Х. вважається найвизначнішим англ. філософом 

права ХХ ст.  

Погляди Харта сформувалися під впливом лі-

нгвістичної філософії (зокрема Л. Вітгенштейна, 

Ґ. Райта, Дж. Л. Остіна) та  юридичного позити-

візму (зокрема поглядів І. Бентама, Дж. Остіна). 

Х. використовував методи аналітичної філо-

софії для системного аналізу і критичної оцінки  

природи правових систем, їхньої ролі в суспільс-

тві, усталених правових доктрин та практики. 

Вважаючи, що запропоноване Дж. Остіном 

(1790-1859) поняття та визначення права (сукуп-

ність загальних наказів, виданих вищим органом 

політичної влади чи політичним сувереном, що 

примусово здійснюються під страхом покарання, 

виконуваних як звичка більшістю населення) 

є нездатним пояснити низку важливих рис та 

проявів правової системи, Х. натомість запропо-

нував власну концепцію права.  

Право (правова система), на думку Х., є склад-

ною системою право-регулятивної та нормативної 

поведінки, що складається із поєднання правил 

(норм) “первинних” (правила-зобов’язання) і “вто-

ринних” (правила-визнання, правила-змін, пра-

вила-санкції) та їхньої взаємодії. Вчений вважав, 

що “вторинні” правила констатуються не держа-

вою, а практикою: вони діють в разі їхнього ефе-

ктивного прийняття в якості звичної нормативної 

практики представників судової влади та уповно-

важених офіційних осіб. Саме ці правила провадять 

механізм для офіційної ідентифікації, адміністру-

вання та застосування “первинних” правил. Для 

функціонування правової системи необхідно й до-

статньо, на думку Х., щоб правила поведінки до-

тримувалися усіма й щоб, правила-визнання крите-

ріїв правової дійсності, правила-змін і правила-рі-

шення сприймалися офіційними особами, що зай-

маються правозастосуванням, в якості всезагаль-

ного стандарту офіційної поведінки.  
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Харт, у дусі позитивістської традиції, строго 

розмежовував поняття права та моральності 

й виключав останню зі “вторинних” правил “ви-

знання”. У співвідношенні моральності та права, 

вчений виділяв фактичні, концептуальні, аналі-

тичні та моралістичні питання, а також два аспе-

кти “моральності”. Перший – сукупність мора-

льних принципів і переконань, прийнятих суспі-

льством (позитивна моральність), другий – суку-

пність таких моральних принципів і переконань, 

що незважаючи на їхнє прийняття у суспільстві, 

можуть пройти через горнило раціонального 

критичного аналізу. Тому, на думку Х., обґрун-

тованість примусової реалізації суспільством 

моральних принципів і переконань (позитивної 

моральності) з допомогою кримінального права 

залежить від обґрунтування примусового дотри-

мання норм позитивної моральності. Застосову-

ючи це положення для вирішення практичних 

завдань, Х. вважав, що кримінальне право має 

забороняти та карати таку поведінку, яка завдає 

шкоди (“принцип шкоди” Дж. С. Мілля), а лише 

сам факт того, що певний акт визнається суспі-

льством непристойним не є достатнім аргумен-

том на користь його заборони.  

Харт, розвиваючи ідеї аналітичної юриспру-

денції, прагнув посилити процес гуманізації по-

зитивного права. Незважаючи на використання 

низки природно-правових конструкцій при виро-

бленні власної концепції права, Х. визнають 

представником легістського неопозитивістського 

праворозуміння, оскільки під правом, у широ-

кому розумінні, вчений розумів наказ суверена. 

Харт підкреслював високе значення філософ-

ського аналізу в визначенні, з’ясуванні, обґрун-

туванні права та вирішенні не тільки теоретич-

них, але й практичних питань реального життя. 

Ідеї Х. як піддано критиці низкою дослідників 

(особливо Р. Дворкіним), так і розвинуто та ін-

терпретовано низкою його учнів і послідовників 

(В. Валухов, Н. МакКормік, Д. Колеман, К. Ґрі-

навальт, Ґ. Хьюз. Ф. Сопер, Дж. Раз, Р. Сарто-

ріус, Є. Булигін та ін.).  

Книга Лейсі вчасна для українських право-

знавців, оскільки уможливлює формування цілі-

снішого, нарешті, неупередженого уявлення про 

Харта, його внеску в теорію та філософію права, 

інші юридичні науки. Крім того, вона надихає на 

наукове вдосконалення, є джерелом оживлення 

інтересу до правознавства як цілісного процесу, 

як життя, яке не тільки складається з праць вче-

них, але й з життя самих вчених*. 

Тв.: Hart H. L. A. Concept of Law. Oxford, 

1961, (2-е видання) 1994; Law, Liberty and 

Morality. Oxford, 1963; Positivism and Separation 

of Law and Morals // Harvard Law Review. 1958, 

№ 81; Punishment and Responsibility. Oxford, 

1967; Essays on Bentham. Oxford, 1982; Essays in 

Jurisprudence and Philosophy. Oxford, 1983; Харт 

Х. Л. А. Концепція права. К., 1998. 

Літ.: Туманов В. А. Буржуазная правовая иде-

ология. М., 1971; MacCormick. H. L. A. Hart. 

Stanford, 1981; Нерсесянц В. С. Философия пра-

ва. М., 1997; Baker B. M. Hart H. L. A. в кн.: The 

Philosophy of Law. An Encyclopedia. N. Y., 1999; 

Дворкін Роналд. Серйозний погляд на права. К., 

2000; Вдовина А. Г. Розвиток філософії права 

в XX ст..(англо-саксонська традиція). Дис... 

канд. юрид. наук. К., 2002.   

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

* Українське правознавство теж має ким пишатися, 

тими, хто може надихнути нинішнє покоління правоз-

навців (згадати хоча б Б. Кістяківського, про якого 

Л. Депенчук написала в 1995 р., академіка М. Василе-

нка, зібрання праць якого нарешті виходять завдяки 

І. Б. Усенко, В. М. Корецького, про якого написав 

і праці якого вийшли за редакцією В. М. Денисова. 

Разом з тим варто було б більше видавати біографій 

правознавців.
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(Рец. на кн.: Гьофе Отфрід. Розум і право. Складові інтеркультурного правового дискурсу. 

Пер. з нім. Л. А.Ситниченко, М. Д.Култаєвої [Vernunft und Recht: Bausteine zu einem interkul-

turellen Rechtsdiskurs / Otfried Höffe. – 2 Aufl. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998]. – К.: Аль-

терпрес, 2003. – 264 с.) 

 
Ім’я німецького філософа 

права Отфріда Гьофе (Höffe) 

вже достатньо відоме філо-

софському загалу в Україні, 

а з появою перекладу його 

книги «Розум і право. Складо-

ві інтеркультурного правового 

дискурсу» ним, безперечно, 

зацікавляться всі, хто має до-

слідницькі інтереси в сфері 

філософії права. Всесвітню відомість філософу 

принесла книга «Політична справедливість. Ос-

нови критичної філософії права і держави» 

(1 вид., 1987, 2 вид. 1994) [1; див. також 2, 3], яка 

стала гідною відповіддю європейської філософії 

на знамениту працю американського філософа 

Джона Ролза «Теорія справедливості». 

Книга складається з 12 розділів, поділених на 

дві головні частини («Засади» та «Актуальні пи-

тання»), післямови перекладача Л. А. Ситниченко 

«Практична філософія Отфріда Гьофе», списку 

літератури, іменного покажчика та короткої до-

відки про автора.  

Загалом книга Гьофе репрезентує рівень су-

часної західної філософії права і держави пері-

оду глобалізації. Саме сучасна глобалізація, на 

думку автора, стимулює нові теоретичні зусилля 

задля обґрунтування прав людини і демократії, 

оскільки ці наріжні камені західної цивілізації 

зазнавали багато викликів і до 11 вересня 2001 

року. Німецький філософ ставить ґрунтовні пи-

тання: чи не залежать права людини від особли-

вих умов Заходу? Чи є вони чинними у різних 

правових культурах? Чи панує справедливість 

в демократичній конституційній державі? Як 

може існувати міжнародна правова спільнота? 

Прикметно, що відповіді передбачаються не за-

для втіхи інтелектуальної еліти Заходу, не для 

обґрунтування якоїсь зверхності європейської 

правової культури і традиції, а для неупередже-

ної дискусії міжнародної наукової спільноти (то-

го самого «інтеркультурного правового дис-

курсу»). 

О. Гьофе створив власну наукову концепцію 

справедливості, яка орієнтована на перспективу  

деталізації та критичної перевірки власне антро-

пологічних засад спільного людського життя (ві-

льних від несуттєвих на такому рівні етнічно-

культурних особливостей). Ця концепція визнає 

конфліктний характер людського співіснування, 

що породжує соціальний примус. Доведення не-

можливості елімінувати примус із соціальних 

відносин дозволило автору в «Політичній спра-

ведливості» дати відсіч теоретичним зазіханням 

на право як з боку анархістів, так і з боку мора-

льного антилегалізму. Тому Гьофе категорич-

ний: «ризиком, якого принаймні надовго людина 

не дозволяє собі, є життя поза правом». А оскі-

льки існування поза правом можливе тільки 

в утопії, німецький теоретик береться в рецензо-

ваній нами праці за детальний аналіз самого пра-

ва як осердя соціальних відносин, особливо 

в сучасних умовах. Зважаючи на перманентну за-

грозу «конфлікту цивілізацій» в еру глобалізації, 

філософ визнає обов’язковим створення універ-

сальної – інтеркультурної концепції права.  

Саме тому О. Гьофе наголошує, що в теорії 

права слід спиратись не на концептуалізації пар-

тикулярних інтересів європейсько-американської 

правової культури, (нехай і нерозривно пов’язаних 

із комплексом морально-правових цінностей 

християнської традиції), а на  ті складові, які ви-

йшли з інтеркультурного правового дискурсу. 

А в політично-правовій практиці слід втілювати 

лише інтеркультурно виправдані принципи, від-

критими для різних культур сучасного людства. 

Не дивлячись на анотацію перекладеної кни-

ги, зрозуміти її не тільки студентам, а навіть ас-

пірантам-правникам буде надзвичайно важко без 

знайомства з працями (а не тлумаченнями цих 

праць в підручниках) низки видатних теоретиків 

в галузі політичної філософії та філософії права: 
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І. Канта, Г. В. Ф. Гегеля, М. Вебера. Спираючись на 

досягнення класиків філософії права та полемізую-

чи з концепціями Ю. Габермаса та  Дж. Ролза, 

О. Гьофе реконструює нормативний зміст правової 

форми як такої. Підвалиною цієї реконструкції 

слугує теза про те, що факт повсюдної організа-

ції людьми свого спільного існування у формі 

права є втіленням соціального розуму. Звичайно 

ж, видатний філософ сучасності розкрив безпер-

спективність скептицизму щодо правового розуму 

як в ранніх варіантах ідеалізму та утилітаризму, так 

і сучасних «постмодерних» його варіантів. 

Друга частина  книги присвячена теоретич-

ному аналізу генези сучасної держави, яка не 

тільки не відмирає (згідно з прогнозами теорети-

ків анархізму та комунізму), але і розширює та 

істотно видозмінює свої функції в сучасному су-

спільстві. Гьофе дає теоретичні відповіді на пи-

тання про здатність держави вирішувати актуа-

льні соціально-правові колізії сучасності, дотри-

муючись критеріїв захисту прав людини та де-

мократії. Книга містить також практичні аспекти 

вирішення актуальних політично-правових пи-

тань сучасної європейської спільноти. 

Стосовно теоретичних зауважень до рецензо-

ваної праці, то навряд чи рецензент і навіть най-

видатніші представники вітчизняної філософії 

права будуть спроможні в найближчі роки на 

теоретичну полеміку, яка б відповідала теорети-

чній глибині, оригінальності та концептуальному 

рівню філософії права О. Гьофе.  
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ФІЛОСОФІЯ  ПРАВА:  ПРОБЛЕМИ  І  ПІДХОДИ* 
 

Наприкінці 2005 року 

в Львові на всеукраїнсько-

му “круглому столі” “Ан-

тропологія права: філософ-

ський та юридичний ви-

міри” було презентовано 

навчальний посібник “Фі-

лософія права: проблеми та 

підходи” за редакцією відо-

мого вченого-юриста, про-

фесора Львівського націо-

нального університету П. М. Рабіновича. 

Перед тим, як викласти деякі основні, на на-

шу думку, положення та висновки посібника 

й критичні міркування, відзначимо такі його 

особливості. 

По-перше, методологічний характер дослід-

ницького матеріалу. 

По-друге, в зв’язку з першим, розгляд обра-

них філософсько-правових проблем під впливом 

тенденції антропологізації предмета філософії 

права та на засадах “потребового” підходу. 

По-третє, те, що посібник є результатом 

праці кола науковців (П. М. Рабінович, С. П. Доб-

рянський, Д. А. Гудима, О. В. Грищук, Т. І. Ду-

даш, Т. І. Пашук, С. П. Рабінович, Л. В. Ярмол, 

Ю. І. Анохін), які складають основу нинішньої 

наукової школи професора П. М. Рабіновича 

з загальної теорії прав людини й працюють у Ла-

бораторії досліджень теоретичних проблем прав 

людини юридичного факультету ЛНУ. 

 

                                      
* Філософія права: проблеми і підходи. Навчальний 

посібник для студентів спеціальності “Правознавство” 

/ П. М. Рабінович, С. П. Добрянський, Д. А. Гудима, 

О. В. Грищук, Т. І. Дудаш, Т. І. Пашук, С. П. Рабінович, 

Л. В. Ярмол, Ю. І. Анохін. За загальною редакцією 

П. М. Рабіновича. – Львів: Львівський національний 

універси-тет імені Івана Франка, юридичний факультет, 

Лабораторія дослідження теоретичних проблем прав 

людини, 2005. – 332 с. 
 Детальніше про зазначений «круглий стіл» 

дивіться: Гудима Д. А. Перший всеукраїнський «круг-

лий стіл» з антропології права // Проблеми філософії 

права. – 2005. – Том. ІІІ (у цьому томі). 

І. Деякі основні положення й висновки, ви-

кладені в посібнику 

 

Посібник складається з двох частин і трьох 

розділів, викладених на 332 сторінках: 

І. Філософія права: наукознавча характерис-

тика (розділ 1. Предмет і методологія філософії 

права); 

ІІ. Деякі проблеми філософії права в антропо-

логічній перспективі (розділ 2. Загальні про-

блеми праворозуміння (герменевтико-лінгвісти-

чний підхід); розділ 3. Деякі проблеми природ-

ного права (філософсько-антропологічний під-

хід); розділ 4. Природні права людини та об’єкти-

вне юридичне права (потребовий підхід)).  

Відповідаючи на питання “що є предметом 

філософії права” (с. 12 і далі), професор П. М. Ра-

бінович вказує на необхідність аналізу принаймні 

двох аспектів: змісту праворозуміння та специ-

фіки предмета власне філософії й розкриває два 

шляхи пошуку відповіді. Перший шлях – інтерп-

ретація поняття права. Остання, як відзначає ав-

тор, “ніколи не була й сьогодні не лишається од-

нозначною”, зокрема тому, що “якщо саме філо-

софія покладає на себе місію визначати “що 

є право”, то “скільки існувало й існує різних “фі-

лософій”, стільки й було й буде неоднозначних 

праворозумінь” (с. 12).  

Другий, на думку автора, менш вразливий, 

підхід – “визначити в онтологічному й соціаль-

ному аспектах гранично загально, абстрактно 

(а отже, значною мірою беззмістовно) той фено-

мен, який кваліфікується як “правова реальність”, 

а “розкриття його сутності залишити філософсько-

правовим школам”, кожна з яких “змістовно дослі-

джує лише один з аспектів цього явища (хоча ре-

зультати такого дослідження вона прагне потім 

гіпертрофовано поширити на все явище в цілому 

і вважає сутністю даного явища те, що насправді 

становить лише один з його проявів” (с. 14). 

З огляду на викладене предметом науки філо-

софії права, на думку автора, “є найзагальніші 

(гранично загальні) об’єктивні закономірності 

виникнення, структури, функціонування й роз-

витку того явища, яке відображається тер-

міно-поняттям “право” (с. 12). 
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Втім, знову ж таки, й за такого підходу звер-

нення до філософії та правознавства (а отже і до 

знань про праворозуміння) не уникнути. Як від-

значає автор, зазначене явище, в нинішній нау-

кознавчій ситуації, “неминуче виступає спільним 

об’єктом дослідження двох самостійних наук: 

філософії та загальної теорії права”, й “кожна 

з них “освоює” цю “спільну територію” під різ-

ними кутами зору”. Більше того, аналіз західної 

традиції філософії права доводить, що “той під-

хід, згідно з яким галузь знань, котра за нашою 

традицією зветься “загальна теорія права”, вва-

жається складовою частиною науки філософії 

права, тобто начеби поглинається останньою”. 

Отож, стверджує автор, “зазначена проблема по-

требує подальших досліджень” (с. 16). 

Відтак, на нашу думку, автором показано, що 

неоднозначність (чи, точніше сказати, багатозна-

чність), абстрактність філософського розуміння 

права (що часом може сприйматися як недолік) – 

не ознаки недосконалості філософії права (по-

глядів її представників), а, натомість, її “вро-

джена”, необхідна характеристика.  

Проте плюралізм методології права – концеп-

туальних підходів, дослідницьких методів і засо-

бів дослідження предмета філософії права, а та-

кож знання про закономірності їх застосування, 

мають відповідати, підкреслює автор, принаймні 

трьом гносеологічним постулатам, які він вва-

жає наукознавчими аксіомами, ствердженими 

реальною дослідницькою практикою багатьох 

поколінь вчених: 1) об’єктивна зумовленість об-

раних методів дослідження його предметом; 2) 

необхідність встановлення єдиної істини, вірогі-

дність якої можна довести й перевірити за допо-

могою певного об’єктивного критерію (й тут ав-

тор вказує на те, що, якщо поняття істинності 

інтерпретувати як відповідність суспільствозна-

вчих положень об’єктивним інтересам (потре-

бам) лише окремих частин соціально неоднорід-

ного суспільства, тоді доведеться визначати 

плюралізм істин, що водночас може вважатися 

і своєрідним проявом агностицизму й виправдан-

ням будь-яких акцій, аби тільки вони відповідали 

чиїмось інтересам. Відтак це питання вимагає 

подальших дискусій); 3) неодмінним показником 

прийнятності, евристичності певного концептуа-

льного підходу та дослідницького методу є їх 

спроможність наближувати, призводити до роз-

криття соціальної сутності явища, що вивчається 

(а не до приховування, затушовування її)” (с. 18). 

Недотримання цих аксіом спричиняють, на 

думку автора, “методологічні аномалії”, причини 

яких детально описуються й на які варто звер-

нути увагу дослідникам, щоб їх виявляти й уни-

кати. Зокрема, серед аномалій називаються: ви-

користання певних загальнонаукових й інших 

методів дослідження поза межами їх застосову-

ваності; “оприродничування” закономірностей 

соціальних явищ; надмірне, тобто соціально-без-

змістовне, “вихолощування”, абстрактизація по-

нять про досліджувані соціальні явища; факто-

рна зрівнялівка (прокламування рівнозначності 

впливу на досліджуване явище численних обста-

вин, від яких воно залежить); методологічна 

“зрівнялівка” (проголошення абсолютної рівно-

цінності усіх методів дослідження, заперечення 

будь-якої їх субординованості); “термінологічна 

мімікрія” (словесне перевдягання, зміна “виві-

сок” дослідницьких підходів і методів). Наяв-

ність зазначених аномалій, на думку автора, сві-

дчить про “підставність вимоги дотримання ме-

тодологічної дисципліни.” Разом з тим, продов-

жує автор, суспільна практика довела, що “ні-

коли не існувало, не існує й не існуватиме мето-

дології соціального пізнання, абсолютно нейт-

ральної у соціально змістовному аспекті, тобто 

методології, так би мовити, соціально дисти-

льованої, “очищеної” від залежності, від впливу 

з боку загального світогляду, переконань і уста-

новок дослідника”. Більше того, “такий світогляд 

є, зазвичай, конкретним продуктом певних соці-

альних умов і природних умов, певних обставин 

життя його носія або тієї частини суспільства, 

інтересам якої об’єктивно відповідають, “слугу-

ють” результати дослідження” (с. 19-20). 

Професор П. М. Рабінович характеризує 

й трансформації у вітчизняному загальнотеоре-

тичному правознавстві та їх вплив на методоло-

гію філософії права, описує такі тенденції зміни 

об’єкта й, відповідно, предмета загальнотеорети-

чної юриспруденції, як глобалізація, деформалі-

зація (розмиття, втрата чіткості рамок того яви-

ща, котре відображається поняттям права), ан-

тропологізація (с. 21-35). 

Продовжує тему антропологізації виклад мо-

лодих науковців Д. А. Гудими та Ю. І. Анохіна 

про антропологічну парадигму як прояв тен-

денції антропологізації предмета філософії 

права (§ 4, с. 35-92). У параграфі теж подається 

і детальний виклад низки загальнометодологічних 

положень (зокрема, поняття наукової парадигми), 

котрі хоч і безпосередньо не стосуються філософії 

права, варті уваги дослідників, які прагнуть дотри-

муватися “методологічної дисципліни”.  
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Також детально розкриваються поняття ан-

тропології, її різновиди. Автори наперед застері-

гають: “на запитання, що таке антропологія, – 

однозначної відповіді ми не отримаємо” (с. 43), 

розкриваючи далі зміст десятків видів “антропо-

логій”, зокрема, права (юридичної антропології) – 

на основі інформативно солідної джерельної бази.  

Підсумовуючи, робиться висновок про те, що 

“предметом юридичної антропології є закономі-

рності правового буття людини в об’єктивно іс-

нуючій нормативній системі (система соціальних 

регуляторів поведінки, позитивне право), яке 

отримує свій зовнішній вияв у можливості 

(суб’єктивне право) та необхідності (суб’єктив-

ний обов’язок) певної поведінки особи” (с. 79).  

Антропологічна парадигма визначається як 

“система науково-дослідницьких установок, пе-

реконань, підходів і знань щодо з’ясування ан-

тропної природи права та правових явищ, світо-

глядну основу якої (системи) становлять висно-

вки антропології і інших наукових систем про 

сутність людини, її природу та взаємозв’язки 

з суспільством і соціальним групами” (с. 85). За-

значена парадигма, як відзначають автори, ви-

явилася, у формуванні самостійної галузевої 

юридичної дисципліни – антропології права 

(правової (юридичної) антропології) та її виок-

ремленні в структурі філософії права. 

Автори погоджуються з думкою про те, що 

“більш доцільним (коректним) правову антропо-

логію як галузь філософії права називати філо-

софсько-правовою антропологією, адже, розви-

ваючись у межах філософсько-антропологічного 

різновиду антропологічної парадигми (котрий 

співіснує з різновидом етно-антропологічним), 

вона має саме філософське (а не етнологічне чи 

історичне підґрунтя”, яке, разом з тим, не ви-

ключає проникнення на її територію іншого 

знання. (с. 91).  

Автори слушно відзначають, що “ця галузь 

філософсько-правового знання вивчає, перш за 

все, людину, з’ясовує її сутність (проте не “вза-

галі”, а як суб’єкта, носія природних прав), то-

руючи шлях до глибшого розуміння феномена та 

категорії прав людини, а відтак – до більш пов-

ного дослідження такого явища, як право” (с. 

88). Й визначають філософсько-правову антро-

пологію як “розділ філософії права, який, за до-

помогою методології, заснованої на філософ-

сько-антропологічному та деяких інших конце-

птуальних підходах, вивчає людину, її потреби, 

інтереси, специфічні юридичні властивості як 

правової істоти, з’ясовує сутність, природу бі-

осоціального індивіда з метою встановлення 

зв’язків між розумінням людини, її прав і правом 

як соціальним явищем, розкриваючи у такий спо-

сіб закономірності, що входять у предмет філо-

софії права” (с. 91).  

Разом з тим, з утвердженням філософсько-

правової антропології як частини філософії пра-

ва, не заперечується й вказується на “реальну 

ймовірність”, – у міру накопичення юридико-ан-

тропологічних знань, предметного й методологі-

чного визначення й формування – виокремлення 

антропології права в самостійну галузь юридич-

ної науки (с. 79). 

Друга частина посібника “Деякі проблеми 

філософії права в антропологічній перспек-

тиві” розпочинається викладом загальних 

проблем праворозуміння з позицій герменев-

тико-лінгвістичного підходу (розділ 2). Остан-

ній визначається як “вихідна аксіоматична ідея 

про необхідність дослідження явищ соціальної 

дійсності крізь призму загальних закономірнос-

тей розуміння та інтерпретації мовних знаків, що 

ними ці явища позначаються, яка зумовлює зага-

льну стратегію дослідження, відбір досліджува-

них фактів та інтерпретацію результатів дослі-

дження” (с. 93). 

Професор П. М. Рабінович вказує на те, що 

“загальна теорія розуміння (герменевтика) має 

“виходи” мало не на всі етапи та зони правового 

регулювання остільки, оскільки вони з необхід-

ністю опосередковуються свідомістю, осмислю-

ються”, що, відповідно, є “вагомою підставою 

для застосування висновків цієї науки у загаль-

нотеоретичному праводержавознавстві та філо-

софії права” (с. 104). 

Разом з тим подається висновок про те, що 

“розуміння будь-якого явища ... є нічим іншим, 

як засвоєнням, пізнанням його соціальної сутно-

сті. Соціальна ж сутність явища – це його роль, 

призначення, функції, можливості впливу на 

життєдіяльність тих чи інших суб’єктів – це 

в кінцевому рахунку, а деколи й в першу чергу – 

здатність задовольняти їх певні потреби. Соціа-

льна сутність явища розкривається у його “здат-

ності” бути засобом для задоволення потреби, 

а інакше кажучи, для досягнення тієї мети, в якій 

ця потреба втілюється, відбивається. Тому пі-

знати, з’ясувати соціальну сутність явища – це 

означає витлумачити його саме як такий засіб, 

інструмент” (с. 104).  

Якщо припустити правильність зазначеного 

підходу в юридичній герменевтиці, то виникає 

питання: чи можна пізнати сутність права (в ав-
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торському розумінні – його “здатність бути засо-

бом для задоволення потреби”) “крізь призму 

загальних закономірностей розуміння та інтер-

претації мовних знаків”, якими позначається те-

рміно-поняття “право”? Залишається і питання 

про універсальний характер (придатність) “по-

требового підходу”. 

У § 2 тему продовжує виклад молодої дослід-

ниці Т. І. Дудаш про результати дослідження 

“правоназв” як закономірних проявів право-

розуміння. Автор перевіряє гіпотезу, висловлену 

в 1970-их рр. П. М. Рабіновичем про те, що “сло-

во “право” використовується для позначення ни-

зки понять про різноманітні соціальні явища аж 

ніяк не випадково” (с. 107). Вона робить це, се-

ред іншого, “спираючись на досягнення сучасної 

лінгвістики (зокрема загальної теорії номінації)” 

(с. 108) шляхом “вивчення етимології пра-

ворозуміння” (с. 109), “правоназивання” у двана-

дцяти найбільш поширених мовних сім’ях (у да-

ній роботі висвітлюючи “лише ситуацію у сло-

в’янських мовах індоєвропейської мовної сім’ї” 

(c. 117). 

Авторка представляє низку “загальних зако-

номірних зв’язків між праворозумінням і право-

називанням”, які відображені, серед іншого, 

в таких висновках. Визнаючи обґрунтованість 

досліджуваної гіпотези, стверджується про вияв-

лення “щонайменше двох різновидів правоназв, 

кожен із яких прямо корелює з відповідним ос-

новним типом праворозуміння – “позитивістсь-

ким” або ж “природним”. Тим самим виявля-

ється, окрім іншого, історична першопочатко-

вість саме таких типів праворозуміння” (с. 131). 

Зокрема вказується на те, що “у германських та 

слов’янських мовах правоназви позначають по-

няття про такі явища, які здатні ззовні спрямову-

вати поведінку саме у бік справедливості (пра-

вди). Отже, у правоназиванні відбувалася об’єк-

тивація того праворозуміння, яке існувало у мовній 

спільноті за тих конкретно-історичних умов, коли 

мали місце правономінаційні процеси” (с. 133). 

Далі йдеться про “офіційне правотлума-

чення як прояв герменевтичних закономірно-

стей” викладається ряд основних ідей юридич-

ної герменевтики й, зокрема, робиться висновок 

про те, що “оскільки фундаментальними, гли-

бинними чинниками будь-якої правоінтерпрета-

ційної діяльності виступають людські потреби 

й інтереси, остільки її дослідження не може від-

буватися поза межами антропологічної паради-

гми, конкретизованої у герменевтико-лінгвістич-

ному підході” (с. 138).  

Розглянувши практику офіційного тлума-

чення, зокрема в справах Конституційних Судів 

України та ФРН і Європейського суду з прав 

людини (с. 138-150), автор також відзначає, що 

має місце і “здійснюваний у зв’язку офіційним 

тлумаченням нормативно-правових актів процес 

“смислошукання”, але об’єктом цієї діяльності 

є вже не сам текст: “смисли” останнього потрібно 

шукати не у ньому, а, насамперед, у “фактичному 

праві”, у “фактичній конституції”. Що ж до вла-

сне юридичного тексту, то стосовно нього здійс-

нюється процес “смислотворення”, а кажучи то-

чніше, процес “приписування” йому саме того 

смислу, котрий уже “відшукано” у зазначених 

позатекстових джерелах” (с. 150-151). 

У розділі 3 “Деякі проблеми природного 

права (філософсько-антропологічний підхід)” 

розкривається низка проблем. Зокрема, в § 1 

“Поняття філософсько-антропологічного під-

ходу та його загальні потенції у філософсько-

правових дослідженнях” зазначений підхід ви-

значається як “світоглядна аксіоматична ідея про 

найвищу цінність біосоціального індивіда”. При 

цьому відзначається, що “дана ідея має світогля-

дний характер, оскільки у ній виражається уяв-

лення науковця про світ і своє місце в ньому. 

Аксіоматичність цієї ідеї відображає зорієнтова-

ність вченого на отримання “людиномірних” 

знань і визначається як формальними, так і соці-

ально-змістовними ознаками” (с. 152). Автор ро-

бить висновок про те, що “в основі філософсько-

антропологічного підходу лежить віра (переко-

нання) дослідника у власну цінність і в цінність 

усіх людей як представників єдиного біологіч-

ного виду” (с. 154). 

Загалом погоджуючись із зазначеним, відзна-

чимо, що, на нашу думку, основу вказаного під-

ходу закладає радше людиноцентричність, аніж 

зорієнтованість на визнання “найвищої цінності 

біосоціального індивіда” (хоча таке теж не ви-

ключається і часто має місце, передбачається 

й нормативно-правовими актами (наприклад, 

Конституцією України), які “зорієнтовують” до-

слідників. Хоча, знову ж таки, слід з’ясувати, чи 

робить це інші цінності “нижчими”). Іншими 

словами, така людиноцентрична дослідницька 

установка є скоріше нейтральною, аніж аксіоло-

гічною. Більше того, якщо говорити про застосу-

вання зазначеного підходу в філософсько-право-

вій антропології, то людина в праві не досліджу-

ється як виключно “позитивний”, “законослух-

няний” суб’єкт права: дослідника цікавить й те, 

чому людина не дотримується права, чи є обґру-
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нтованим визначати її не тільки як homo juridicus 

(у розумінні Карбоньє), але, так би мовити, homo 

antijuriducus. І безперечно, що сфера права надає 

для таких досліджень належний емпіричний ма-

теріал, осмислення якого на філософських заса-

дах (і з філософських позицій, які, наприклад, 

прагнуть прояснити природу зла) може дати плі-

дні результати. 

У § 2 розділу 3 “Особливості сучасного по-

няттєвого апарату людинорозуміння у право-

вій науці” розкривається низка питань розу-

міння людини (до речі, усталено запропонований 

в наших працях раніше термін “людинорозу-

міння”) в правовій сфері, нині актуалізованих 

філософсько-правовим дискурсом. Зокрема, 

“людинорозуміння” визначається, як “сформо-

вана загальнотеоретичною юриспруденцією на 

основі здобутків суспільних та інших наук (пе-

редовсім, філософії) система соціальних значень 

й особистісних смислів тих терміно-понять, 

котрі відображають місце індивідів у процесі 

еволюції всього живого на Землі, закономірності 

їх соціалізації та життєдіяльності” (с. 158). 

Конкретизується й розвивається поняттєвий апа-

рат людинорозуміння (“людина”, “істота”, “ін-

дивід”, “особа”, “особистість” тощо) загалом і в 

правовій сфері зокрема (с. 160-182). Автор слу-

шно відзначає, що з’ясування змісту поняттєвого 

апарату людинорозуміння дозволяє, серед ін-

шого, “дещо удосконалити мову юриспруденції”. 

Дійсно, додамо від себе, часто використання 

юристами терміно-понять людинорозуміння не 

супроводжується поясненнями, й у неспеціаліста 

може складатися насправді безпідставне вра-

ження, що, наприклад, зазначені далі в парах те-

рміни “людина” і “особа” чи “права людини” 

і “права особистості” позначають одне й теж. 

Крім того, подібні розвідки засвідчують “олюд-

нення” юриспруденції, необхідність у цьому, 

й, зокрема, спробу повернути деяких юристів 

у лоно смислів понять, якими вони, часто дові-

льно, оперують, але які істотно впливають на 

наслідки їхньої юридичної діяльності. 

Проблеми природного права далі висвітлю-

ються у викладах § 3 “Гідність людини як фун-

дамент її природних прав” (с. 185-193) та § 4 

“Людська гідність: релігійно-антропологічна 

інтерпретація” (с. 194-209) авторів П. М. Рабі-

новича, О. В. Грищук та С. П. Рабіновича відпо-

відно. Вони відзначають, що “людська гідність 

розглядається як джерело прав людини, тобто 

підноситься на рівень принципу права” (с. 185) 

і, вказують, що вона є “більш основоположним 

поняттям, ніж будь-яке специфічне право лю-

дини. Вона є джерелом усіх моральних принци-

пів, а не моральним принципом як таким...” (Д. 

Голенбах) (с. 207). 

Даються характеристики вживання терміно-

поняття “гідність” у юридичних актах, доктри-

нальні інтерпретації категорії залежно від 

суб’єкта оцінювання (“суб’єктивістська” – само-

оцінка людиною її власної гідності, значущості; 

“об’єктивістсько-соціальна” – соціально-групова 

чи загальносуспільна оцінка гідності людини; 

“суб’єктивістсько-соціальна” – самооцінка лю-

диною її соціальної оцінки, сформульованої ін-

шими суб’єктами) (с. 190); визначення гідності 

людини (“внутрішня оцінка людиною власної 

самоцінності, яка ґрунтується на об’єктивно 

існуючій цінності даної людини для інших 

суб’єктів” (с. 191). Автори стверджують, що 

“мінімальною константою” гідності людини є її 

“антропна гідність”, тобто “самоцінність людини 

як біосоціальної істоти – унікального родового 

суб’єкта, який уособлює найвищий рівень розви-

тку буття на Землі” (с. 192). Поняття гідності 

людини аналізується і в зв’язку з порушенням 

прав людини, правом на компенсацію моральної 

шкоди. Робиться сміливий, але слушний висно-

вок про те, що “там, де є порушення якогось 

права людини чи якоїсь свободи, завжди потер-

пає людська гідність. Саме такий різновид не-

правомірної моральної шкоди є, вочевидь, най-

поширенішим (хоча зараз вимога щодо її компе-

нсації висувається потерпілим – принаймні у віт-

чизняній юридичній практиці – ще не завжди)” 

(с. 193). 

Представляючи релігійно-антропологічну ін-

терпретацію людської гідності, вказується на 

можливість і причини різнобічної філософсько-

правової інтерпретації цієї категорії (с. 194), ви-

світлюються основи та напрями католицької ан-

тропології як одного з підходів та відповідного 

йому поняття гідності людини. Зокрема відзна-

чається, що таке поняття відображає насамперед 

“об’єктивну, універсальну цінність людини як 

особи” (с. 203). Говорячи про поняття гідності як 

про поняття, “... що майже порожнє за своїм зна-

ченням ...” (Д. Голенбах), вказується, що “гід-

ність людини як її найвища цінність у католици-

змі виступає джерелом вимог, котрі стосуються 

окремих людей та їхніх спільнот, у тому числі 

держави” (с. 206). Сучасна католицька концепція 

гідності людини, відзначає автор, має й полі-

тико-правове значення: “становить важливий 

внесок християнства до міжнародної ідеології 
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прав людини. Серед іншого це підтверджується 

й в преамбулі Хартії Європейського Союзу про 

основні права, де безпосередньо перед згадкою 

про принцип людської гідності вміщено відсилку 

до спільної духовної (у німецькомовній версії – 

“духовно-релігійної” (!) спадщини народів Єв-

ропи. Тому сьогодні ідея гідності справедливо 

вважається засадничою для усієї європейської 

християнської культури” (с. 208). 

Підбиваючи підсумки, слушно вказується на 

те, що “... антропологізм прав людини не є конче 

християнським антропологізмом. Будь-яка конк-

ретна аргументація прав людини з необхідністю 

апелює до окремих апріорних постулатів. Тому 

й плюралізму антропології права, очевидно, уни-

кнути неможливо”. Разом з тим, хоча “марним 

було б шукати загальне раціональне обґрунту-

вання прав людини” (Ж. Марітен) потрібна “ме-

татеорія природного права”, й такою, на думку 

автора викладу, може виступити “лише об’єк-

тивістська антропологічна інтерпретація людської 

гідності як абсолютної цінності” (с. 209). 

У § 5 “Свобода віросповідання як одне з при-

родних прав людини” Л. В. Ярмол і Д. А. Гудима 

розкривають тему свободи віровизнання та віро-

сповідання як складову особистісного самови-

значення, основою яких є віра як елемент світо-

гляду. Світогляд же, за визначенням авторів, це 

“сукупність узагальнених уявлень людини про 

себе, про світ, про свої взаємини зі світом, про 

своє місце у світі та своє життєве призначення” 

(с. 210-211). Автори висвітлюють (власне або 

інших авторів) визначення й характеристику та-

ких складників світогляду, як віра (“у широкому 

розумінні впевненість в існуванні якогось явища, 

визнання його реальності незалежно від харак-

теру доказів, фактів, на котрих ця переконаність 

ґрунтується”), знання, переконання, принципи 

і правила поведінки, ідеали й цінності (ціннісні 

орієнтації) (с. 211-219). Свобода віровизнання як 

природне право людини визначається як “мож-

ливість людини вільно обирати об’єкт своєї віри 

і визначати власне внутрішнє ставлення до ньо-

го”, як “можливість внутрішнього самови-

значення людини з питань віри” (с. 220). Разом 

з тим, зауважується, що “юридичному регулю-

ванню підлягає лише свобода віросповідання, 

яке як природне право визначається як “можли-

вість людини вчиняти певні дії або утримуватися 

від їх вчинення, завдяки чому об’єктивується її 

віровизнання” (с. 221). 

Аналізуючи національні та міжнародні юри-

дичні акти та практику з даної тематики, уточня-

ється зміст таких понять (та змістовне співвід-

ношення між ними), як свобода світогляду лю-

дини – “можливість людини вільно самовизнача-

тися у світі, знаходити життєве призначення 

у ньому, виражати власне ставлення до різних 

явищ дійсності” (с. 225), свобода совісті – “як 

один із атрибутів особистості, характеризуючи її 

внутрішню здатність до осмислення, оцінювання 

різних світоглядних, у тому числі й релігійних, 

парадигм”, свобода релігії – “відображає свободу 

вибору й самоствердження індивіда лише у сис-

темі релігійних координат” (с. 227-228). Тема 

також аналізується у контексті європейських 

стандартів свободи віросповідання та Конститу-

ції України.  

Загалом автори приходять до висновку, що 

“держави не одностайні у розумінні релігійних 

прав, їх змісту та меж...”, що в “Європі значний 

внесок у цей процес робить Європейський суд 

з прав людини, який, однак, здебільшого розуміє 

гарантії релігійних прав досить вузько, і, безсу-

мнівно, держави мають більше можливостей для 

визначення своєї політики щодо того чи іншого 

права і вирішення релігійних справ” (с. 234). 

У § 6 “Природно-правова рівність людей та 

їх вільні волевиявлення” професор П. М. Рабі-

нович ґрунтовно висвітлює тему шляхом філо-

софсько-антропологічного осмислення Цивіль-

ного кодексу (ЦК) України та, зокрема, його 

статті першої. Відзначивши, що ЦК “вперше 

в українській історії надав “природним” (антро-

пним, загальносоціальним, поза державним) пра-

вам і свободам людини безпосереднього юриди-

чного значення, визнав їх напряму діючим джере-

лом суб’єктивних юридичних прав і обов’язків 

у певних суспільних відносинах” (с. 235). Разом 

з тим, зазначає автор, професійна правосвідо-

мість абсолютної більшості вітчизняних юрис-

тів-практиків, які з січня 2005 р. почали застосо-

вувати ЦК, “була сформована (як отриманою 

ними освітою, так і попередньою їхньою робо-

тою) на засадах протилежного – позитивіст-

ського – праворозуміння. І ось тепер перед ними 

постало непросте завдання: одночасно реалізо-

вувати у своїй професійній діяльності ці дві діа-

метрально протилежні філософсько-правові док-

трини” (с. 236). 

Аналізуючи зміст статті першої ЦК, автор ви-

різняє три “кваліфікаційні” ознаки, які бере під 

свій захист ЦК” (юридична рівність учасників 

особистих відносин, їхнє вільне волевиявлення 

та майнову самостійність цих суб’єктів). Він від-

значає, що надання “державного захисту означе-
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ним суспільним відносинам видається перекон-

ливим проявом кардинальної гуманізації циві-

льно-правового регулювання в Україні”, бо та-

ким чином держава підтримує, стимулює й охо-

роняє такі загальнолюдські цінності, як гідність, 

справедливість, добровільну особисту активність 

(с. 237). 

Автор також вказує на можливу неоднозначну 

інтерпретацію змісту природних прав людини, 

що їх захищатиме ЦК, які виникатимуть внаслі-

док плюралізму праворозуміння, детально аналі-

зує одне з ключових терміно-понять – “особисті 

відносини”. 

 На завершення викладу пропонується обго-

ворити таку інтерпретацію предмета пози-

тивного цивільного (приватного) права: “відно-

сини суб’єктів, чия природна правоздатність, ви-

никаючи від їх народження, є однаковою (рів-

ною) за змістом та обсягом і реалізується на ос-

нові їх вільного від державно-владного впливу 

волевиявлення”; або ж альтернативно, “відно-

сини суб’єктів, формально рівних за їх природ-

ною правоздатністю, що виникає з моменту на-

родження й реалізується ними на основі віль-

ного, не залежного від державно-владного впли-

ву, волевиявлення” (с. 253).  

Вчений відзначає, що автори ЦК зробили “за-

конотворчий подвиг”, оскільки, сприйнявши 

природно-правову доктрину, ЦК “забезпечив 

“прорив” невідчужуваних антропо-соціальних 

прав людини в українське законодавство і тим 

самим підніс на якісно вищий рівень їх державну 

охорону й захист”, водночас виступаючи “пев-

ним імпульсом для подальшого розвитку” пра-

водержавознавства (с. 253-254). 

У § 7 “Діалектика загального й особливого 

у природних правах людини” співавтори 

П. М. Рабінович і С. П. Добрянський розкрива-

ють зміст двох тенденцій у сучасному розвитку 

прав людини: глобальна універсалізація та диве-

рсифікація (урізноманітнення конкретного змі-

сту і обсягу) прав людини залежно від того, 

в якій країні вони мають реалізовуватися. Увага 

акцентується на можливих підходах до витлума-

чення (зокрема, розуміння) прав людини як не-

одмінної умови їх реалізації, охорони і захисту 

та на можливості (чи неможливості) його офі-

ційної уніфікації та всесвітньому або, навіть, на 

регіональному (континентальному) рівнях. На 

думку авторів, “чого варті загальнолюдські на-

зви прав людини – це виявляється лише тоді, ко-

ли вони використовуються для розв’язання реальних 

життєвих проблем реальних осіб у певних істо-

ричних умовах, за конкретних обставин” (с. 258). 

Поняття прав людини характеризується пев-

ними якісними та кількісними показниками. 

“Якісні показники розкриваються насамперед 

змістом прав людини”, яке авторами визнача-

ється як “умови та засоби, котрі складають 

можливості людини, необхідні для задоволення 

потреб її існування та розвитку”, тоді як кількі-

сні показники “можуть відображатися поняттям 

обсягу прав людини”, який “визначається за до-

помогою певних одиниць виміру (наприклад, кі-

лькість певних можливих варіантів поведінки, 

кількість часу, кількість благ, розмір пільг та 

ін.)”. Проаналізувавши зазначені “показники” на 

прикладах, автори роблять висновок: “звуження 

змісту прав людини неодмінно тягне за собою 

і звуження їх обсягу. Зміни ж в обсязі прав лю-

дини ... не завжди (не обов’язково) викликають 

зміни у змісті права. Поняття змісту прав людини 

і поняття обсягу (кількісних показників) прав лю-

дини не слід ототожнювати із змістом та обсягом 

поняття про права людини. Останній визначається 

за правилами формальної логіки” (с. 260). 

Соціальне призначення офіційного тлума-

чення прав людини автори вбачають у “присто-

суванні державно-юридичного регулювання до 

тих змін, котрі відбулися у суспільстві, або ж у 

наданні домінуючого становища у цьому регу-

люванні саме такій інтерпретації закону, яка 

об’єктивно здатна найкраще задовольнити по-

треби певної соціальної групи. Відбувається, так 

би мовити, інструменталізація закону з огляду 

на досить конкретні соціально змістовні цілі” 

(с. 261). 

Об’єктивна діалектика загального та особли-

вого у правах людини ідеологічно віддзеркалю-

ється, на думку авторів, наявністю “декількох 

неоднозначних філософсько-антропологічних її 

інтерпретацій. Найбільш поширеними серед 

яких є концепції абсолютного універсалізму, по-

міркованого універсалізму та культурного реля-

тивізму”, зміст яких детально розкривається 

у викладі.  

Представники абсолютного універсалізму “об-

стоюють можливість застосування у всесвіт-

ньому масштабі єдиної, універсальної концепції 

права людини” (с. 265), вважають, що “а) мора-

льність має об’єктивну основу, оскільки людські 

істоти повинні жити в гармонії з природою, та б) 

людська істота володіє засобами, здатними ви-

явити закономірності людської природи, а відтак 

набути об’єктивне та загальнозначуще знання 
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про те, яким саме має бути життя людини”, задля 

чого слід “абстрагуватися від усяких культурних 

умов і досягти стану трансцендентальної свідо-

мості (чистої раціональності), що, в кінцевому 

підсумку, і дасть можливість пізнати справжню 

людську природу” (с. 266). 

Прихильники поміркованого універсалізму, 

з одного боку, поділяють положення моністів 

щодо існування певної загальної системи ціннос-

тей (обмежуючись, проте, визнанням самого фа-

кту існування такої системи)”. На відміну від 

моністів, вони вважають, що “між різними спо-

собами організації суспільного життя нема “іє-

рархічних відносин”, а також, що існує певний 

мінімум, “поріг” моральних цінностей, забезпе-

чуючи дотримання яких суспільство може орга-

нізовувати своє життя так, як воно цього заба-

жає”. Разом з тим нема одностайності щодо спо-

собів визначення “мінімуму”: пропонується зве-

ртатися до людської природи, чи до емпірично 

підтвердженого культурного консенсусу, чи до 

раціонально обґрунтованих принципів гіпотетич-

ного консенсусу за умов визнання своїх специ-

фічних партикулярних властивостей” (с. 267). 

Культурний релятивізм визначається як “то-

чка зору, згідно з якою місцеві культурні тради-

ції (включаючи релігійну, політичну та юриди-

чну практику) детермінують існування грома-

дянських та політичних прав, якими користу-

ються особи в певному суспільстві”, при цьому 

“системи моральних цінностей різних суспільств 

детерміновані такими явищами, як історія, тра-

диції, географічні обставини та світогляд”(с. 

269), а можливості “дослідження феномена куль-

тури крізь призму природи людини ... на їхнє пе-

реконання, не може існувати у позакультурному 

(позасоціальному) середовищі” (с. 270). 

На думку авторів, кожна із зазначених конце-

пцій (як універсалізму, так і релятивізму) так чи 

інакше відображає діалектику взаємовідносин 

індивіда, суспільства, держави”, їхній антагонізм 

“зумовлений наголосом, як правило, на одній зі 

сторін розглядуваних концепцій: а) в одному ви-

падку – на принципових та незмінних характерис-

тиках природи індивіда; б) в іншому ж – на вічно 

змінних соціальних (у широкому розумінні) умо-

вах”. Як наслідок, “відбувається механічне 

роз’єднання діалектично пов’язаних елементів, 

які не тільки перебувають у постійному зв’язку, 

але й зберігають, детермінують свої суттєві 

ознаки лише через та завдяки механізмові такої 

їх взаємодії” (с. 270). 

Автори завершають виклад висновком про те, 

що “права людини можуть бути реальними лише 

за двох умов: якщо вони виражають, з одного 

боку, головні цілі усього людства (як сучасної 

світової спільноти, пов’язаної загальними інте-

ресами, потребами, суперечностями), а з іншого 

– цілі кожної людини, що породжені відноси-

нами, які характеризують її становище як факти-

чне, так і юридичне у кожній державі” (с. 270).  

У заключному, 4-му, розділі “Природні пра-

ва людини та об’єктивне юридичне право 

(потребовий підхід)” професор П. М. Рабінович 

розкриває поняття потребового підходу та його 

роль у з’ясуванні соціальної сутності правових 

явищ (§ 1), визначає на його основі своє бачення 

соціальної сутності прав людини (§ 2) та обґрун-

товує інструментальну та власну цінність юри-

дичних норм для особи (§ 3). Доповнює виклад § 

4 Т. І. Пашука про юридичні засоби захисту прав 

людини крізь призму потребово-інструменталь-

ного підходу. 

Потребовий підхід визначається як “аксіома-

тична ідея про те, що соціальна сутність явищ – 

це їхня здатність слугувати засобом задоволення 

потреб суб’єктів суспільства” (с. 271). Професор 

П. М Рабінович, вважає, що “не буде надмірним 

перебільшенням стверджувати, що потребовий 

підхід – це єдино можливий інструмент з’ясу-

вання соціальної сутності будь-яких явищ соціу-

му (зокрема й явищ правових)”, і з деякою умов-

ністю називає його “соціально-сутнісним” 

(с. 272). Разом з тим вказується і на місце та роль 

підходу в системі дослідницьких підходів до ви-

вчення соціальних явищ. Так, вчений зауважує, 

що «з одного боку, він не може абсолютизува-

тися, фетишизуватися, оскільки – як і в будь-

який інших підхід – має об’єктивні межі своєї 

застосовуваності, а тому не підміняє й не витіс-

няє інші дослідницькі підходи. Проте з другого 

боку, останні втрачають свою еврестичність, на-

укову ефективність, корисність, якщо залиша-

ється невідомою (або ж спотвореною сутність 

тих явищ, котрі становлять їх об’єкт, тобто якщо 

застосування інакших підходів не спирається на 

осягнення цієї сутностіі» (с. 272). Певно тому, 

вчений наголошує й на тому, що цей підхід 

є “неперевершеним, незамінним, ... єдино можли-

вим дослідницьким інструментом з’ясування сут-

ності будь-яких соціальних явищ” (с. 284-285). 

Для його використання, вказує автор, у дослі-

дженні необхідно забезпечити принаймні дві пе-

редумови: по-перше, “осягнути загальне розу-

міння потреб суб’єктів” (з’ясувавши їх співвід-
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ношення зі спорідненими явищами), виокремити 

та класифікувати їх основні різновиди; по-друге, 

здобути “змістовні знання загальносоціальних 

(національних), групових та індивідуальних по-

треб у тому суспільстві, де сформувався, функці-

онує та розвивається досліджуваний правовий 

феномен” (с. 273). За цих передумов з’ясову-

ється, чи здатне “досліджуване правове (зокрема 

державно-юридичне) явище бути засобом, ін-

струментом задоволення певних ... потреб” 

(с. 274). Відтак невипадково зазначений підхід нази-

вається “потребово-інструментальним” (с. 314). 

Проведений автором на основі потребового 

підходу аналіз Конституції України та 15 чинних 

кодексів виявив, що слово “потреби” вжито 178 

разів, тоді як слово “інтерес, який “зазвичай 

є нічим іншим, як усвідомленням певними суб’єк-

тами своїх потреб” зустрічається у них понад 100 

разів (с. 274-275). “Така стилістика, – робить ви-

сновок вчений, – сприяє реалізації потребового 

підходу – причому не тільки у теоретичній юрис-

пруденції, але й у практичній” (с. 275). 

Застосовуючи потребовий підхід для з’ясу-

вання соціальної сутності прав людини (§2 роз-

ділу), автор стверджує, що “будь-яке право лю-

дини – це право на задоволення її потреб”. 

“У цьому дістає прояв (окрім іншого), – продов-

жує автор, – гуманістичність потребової інтер-

претації прав людини й у цьому вбачається чи не 

найістотніша її перевага” (с. 277). Далі вчений 

подає й обґрунтовує, відзначаючи “недовіль-

ність, невипадковість” їх ієрархізації, класифіка-

цію – точніше – градацію, прав людини на фізи-

чні, особистісні, культурні, економічні, полі-

тичні (с. 277-279). Розкриваючи зміст “права лю-

дини на достатній (гідний) рівень життя, зокрема 

на належне споживання, автор розкриває тему 

“споживчих прав людини крізь призму потребо-

вого підходу” (с. 279-284). 

Вчений вказує й на потенціал даного підходу 

в дослідженні інших державно-правових явищ 

(зокрема вже зреалізований – в співавторстві 

з Ю. П. Лободою – у дисертаційному дослі-

дженні «Цінність держави як її соціальна сут-

ність (теоретико-методологічні аспекти дослі-

дження)», 2001). 

Нарешті автор, на основі висновків інших 

вчених стосовно того, що “людська історія є іс-

торією людських (суспільних) потреб та їх задо-

волення”, робить висновок про те, що “історія 

права є історією задоволення потреб людини за 

посередництва права” (с. 285). 

У § 3 розділу професор П. М. Рабінович пове-

ртається до розроблюваної ним ще у 1980-их рр. 

популярної тоді теми цінності права, зокрема 

юридичного права, розкриваючи інструмента-

льну та власну цінність юридичних норм для 

особи (Див. детальніше: Социалистическое пра-

во как ценность. Львов, 1985). Розглядаючи пот-

ребовий підхід як підґрунтя аксіолого-правових 

досліджень, він визначає цінність права як “його 

позитивну значимість (роль) у задоволення пот-

реб”, ототожнює його з “корисністю права” 

(с. 288). Розкриває інструментальну цінність 

права, яка, зокрема, конкретизується у таких 

цінностях права, як розподільча (юридичне пра-

во як державний засіб розподілу основних соціа-

льних благ), позначальна (юридичні норми поз-

начають явища, які з позиції держави призначені 

задовольняти потреби суб’єктів) та співвимірна 

(право як спосіб вибудови ієрархії цінностей), 

охоронювальна (захисна) (право регламентує дії 

з охорони, захисту та відновлення цінностей), 

пізнавальна (право, норми права як імпліцитно 

втілена оцінка, відображення цінності урегульо-

ваних відносин), коректуюча (зміна рівня цінно-

сті внаслідок правової регламентації певних 

благ, цінностей) (с. 289-302).  

Критикуючи положення інших вчених про 

власну цінність права, автор вважає, що вона по-

лягає “саме у рівні – найбільш високому – задо-

волення специфічних особистих і суспільних по-

треб” (с. 303) й з’ясування її відбувається у пло-

щині пошуку відповіді на питання: “як право це 

здійснює”? (тоді, як питання: “що розподіляє 

(захищає) право”? – це питання про інструмента-

льну цінність права) (с. 304).  

Автор визначає поняття правових потреб (по-

треб у праві) як “потреби тих чи інших суб’єктів 

соціально-неоднорідного суспільства у загально-

значимості й загальнореалізованості відповідних 

відносин, а тим самим – в їх державній обов’яз-

ковості, забезпеченості” (с. 305). 

Відзначається і відсутність розробки загаль-

ної концепції ієрархії юридичних цінностей як 

елементів єдиної правової системи (системи усіх 

юридичних явищ). 

Висвітлюється й питання про особистісну 

цінність права для людини та потреби останньої 

у певних суспільних відносинах як передумови 

цінності права. Вчений відзначає, що “власна 

цінність права для особи є цінністю встановле-

ного ним шляху, на якому вона оволодіває різно-

манітними благами” (с. 310). Він також, на ос-

нові “вивчення історичного досвіду формування 
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й розвитку особи”, виокремлює і характеризує 

такі “властивості суспільних відносин (властиво-

стей процедур, процесу)”, як доступність, опера-

тивність, надійність, однаковість та безпечність 

(с. 311). І робить висновок про те, що “цінність 

права для людини визначається, у кінцевому під-

сумку, мірою (змістом й обсягом) тих реальних 

можливостей (свобод), які право надає їй за да-

них історичних умов” (с. 313). 

У заключному параграфі монографії висвіт-

люється питання про юридичні засоби захисту 

прав людини крізь призму потребово-інструмен-

тального підходу. Юридичними засобами захи-

сту прав людини, на думку автора, є “ті юриди-

чні явища, використання яких у державно-юри-

дичній діяльності (чи у самостійній захисній ді-

яльності носія таких прав) має забезпечити за-

доволення потреби у захисті її прав” (с. 317). 

“Юридичними” ж автор вважає “ті явища, які 

узаконені формально-обов’язковими волевияв-

леннями держави чи є наслідком таких волеви-

явлень” (с. 316-317). Разом з тим, як видається, 

автор охоплює у змісті поняття “юридичні за-

соби захисту” як державно-юридичні засоби 

(“автором” яких є держава), так і “недержавні, 

“самостійні”, як їх називає автор, засоби (які за 

природою є неюридичними, однак породжують 

юридичні наслідки; як наприклад самозахист 

(необхідна оборона, крайня необхідність), опера-

тивні санкції)) (с. 317). 

Далі автор ще більше розширює поняття 

“юридичного”, коли в контексті “інструменталь-

ної теорії” розрізняє дві групи “юридичних засо-

бів”: 1) “сфери правосвідомості”, зокрема інте-

лектуальні засоби-інструменти (наприклад, юри-

дичні поняття) та засоби-дії (наприклад, поняття 

моральної школи), і 2) “сфери матеріального сві-

ту”, а саме: матеріальні засоби-інструменти 

й серед них процесуально-правові, матеріально-

правові та організаційно-правові) та засоби-дії 

й серед них засоби документованої дії та засоби 

фактичної дії) й ставить першу групу на перше 

місце (с. 323). Розглядаючи юридичне поняття й 

об’єктивну юридичну норму як явища неоднорі-

дні, автор, тим не менш, називає перше “юриди-

чним явищем”, оскільки “юридичне поняття вті-

лює певну систему знань, сформованих на основі 

юридичних норм і практики їх застосування” 

(автор також посилається на думку С. С. Алексє-

єва, який виокремлював явища правосвідомості в 

якості юридичних явищ). Проте, чи можна вва-

жати явища правосвідомості (хоч вони й відо-

бражають “певну систему знань, сформованих на 

основі юридичних норм і практики їх застосу-

вання”) юридичними явищами згідно з початко-

вим визначенням автора (тобто такими, що “уза-

конені формально-обов’язковими волевиявлен-

нями держави чи є наслідком таких волевияв-

лень” (с. 316-317)? Відтак видається, що частина 

поданого визначення (“наслідки формально-

обов’язковими волевиявленнями держави”) може 

заперечувати й саме поняття “юридичного”. 

Адже наслідками “юридичних волевиявлень”, 

наприклад неправових законів, можуть бути й 

правові закони або рішення судів, які визнають 

їх неправовими (такі приклади непоодинокі, на-

приклад, у німецькій післявоєнній юридичній 

практиці). 

Відзначимо, що в посібнику відсутні висно-

вки, котрі б могли підбити підсумки дослі-

дження загалом. 

 

ІІ. Інші міркування про посібник, зокрема 

стосовно потребового підходу і його ролі в фі-

лософії права 

 

Варто висловити (в наступних тезах) й деякі 

критичні міркування на адресу “потребового 

підходу”, обґрунтованості його застосування 

в філософському дослідженні права. Відзначимо, 

що зазначений підхід ще іменується “потребо-

вим дослідницьким” (с. 271), “потребово-моти-

вувальним” (зокрема, на “круглому столі” з ак-

туальних проблем філософії права в Одесі в жов-

тні 2005 р.), “соціально-сутнісним” (с. 272, при-

мітка 3). 

1. Поняття “потреба” і обґрунтованість 

його використання в дослідженнях філософії 

права. Видається, авторам було б бажано чіткіше 

визначити термін “потреба”, адже він є засадни-

чим для підходу та його застосування. Щопра-

вда, побічно в праці зустрічаємо відзначення то-

го, що потреба є “об’єктивним інтересом” (с. 18) 

і, що хоч “потреба” й “інтерес” є різними по-

няттями, інтерес “зазвичай є нічим іншим, як ус-

відомленням певними суб’єктами своїх потреб” 

(с. 275). Відтак можемо зробити висновок про те, 

що в посібнику, не даючи власного розуміння 

“потреб”, використовується певне його загаль-

ноприйняте розуміння.  

                                      
 Дет. див.: Фальковський А. О. “Актуальні проблеми 

філософії права” – «круглий стіл» в Одеській націона-

льній юридичній академії // Проблеми філософії пра-

ва. – 2005. – Том ІІІ (у цьому томі). 
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Як відомо, “потреба” не є фундаментальною 

філософською (чи правовою) категорією, понят-

тям. Натомість, цей термін використовується 

в дослідженнях у сфері соціології, політичної 

економії, психології, хоч, безумовно, вона має 

багатодисциплінарний характер.  

Закономірним є питання про те, чи може по-

треба служити універсальним критерієм (харак-

теристикою) сутності, навіть соціальної, будь-

якого явища? Від цього, на нашу думку, й зале-

жить, чи може потребовий підхід бути універса-

льним, “єдино можливим” підходом (способом) 

з’ясування сутності явищ, в тому числі права.  

Важливо відзначити й таке: наскільки ми ро-

зуміємо, професор П. М. Рабінович веде мову 

передусім про соціальну сутність явища, й зок-

рема права, коли говорить про можливість її ви-

явлення за допомогою потребового підходу. Ра-

зом з тим, видається однозначним, що потребо-

вий підхід, при всій його евристичності в вияв-

ленні радше ніж приховувані інструментальної 

ролі явища, визначає не універсальну сутність 

явища, а лише його, так би мовити, “потребову 

сутність”.  

2. Справедливість чи потреба (потреби) 

в контексті дискусії про предмет філософії 

права. Нагадаємо дане в посібнику (с. 12) визна-

чення предмета філософії права: найзагальніші 

(гранично загальні) об’єктивні закономірності 

виникнення, структури, функціонування й роз-

витку того явища, яке відображається тер-

міно-поняттям “право”. Ми не можемо робити 

висновків за авторів, разом з тим дозволимо собі 

припустити, що однією із найзагальніших (гра-

нично загальних) об’єктивних закономірностей 

виникнення, структури, функціонування й розви-

тку того явища, яке відображається терміно-по-

няттям “право”, є його здатність задовольняти 

певні (зокрема, правові) потреби суб’єктів. Це 

підтверджує і висновок професора П. М. Рабіно-

вича про те, що “історія права є історією задово-

лення потреб людини за посередництва права” 

(с. 285). За такого висновку затіняються, – це 

принаймні, – такі якості права, як справедливість 

(яка традиційно, в різних інтерпретаціях, визна-

чається його сутністю в природно-правовій філо-

софії права) та гуманістичність. 

3. Гуманістичність чи антропність потре-

бового підходу. У посібнику, обговорюючи роль 

“потребової інтерпретації прав людини”, вказу-

ється на її гуманістичність (с. 277). Відтак, зако-

номірно може постати питання й про гуманісти-

чність самого потребового підходу.  

На нашу думку, останній може лише певною 

мірою вважатися гуманістичним підходом (ра-

дше, “антропним”, тобто, аксіологічно нейтраль-

нішим), адже для гуманізму визначальним є “ви-

соке призначення” людини (термін “Гуманізм” // 

Філософський енциклопедичний словник /; Ін-

ститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН Укра-

їни. К., 2002.) й, в зв’язку з нашою темою, лише 

відповідні цьому призначенню потреби. Такі 

“потреби”, об’єктивувавшись, відображаються, 

радше, поняттям “цінності”. Тим паче, що люди-

на може мати й, так би мовити, “низькі” потреби, 

як-от завдавати шкоду іншим людям (в тому чи-

слі й позбавляти життя, наносити фізичну чи мо-

ральну шкоду), проте, такі потреби навряд чи 

відображають сутність того явища, яке познача-

ється поняттям “право”, “права людини” (хоч 

і можуть бути закріплені законом). Відтак зако-

номірно, що аксіологія розмежовує поняття 

“цінності” та “потреби”.  

З таких позицій поданий підхід і поданий на 

його основі виклад є відмінним від класичних 

філософсько-правових підходів (мається на ува-

зі, передусім, філософія права Г. Радбруха), зок-

рема заснованих на розмежуванні того, яким є і 

яким повинно бути право. Чи не нівелюється це 

розмежування при потребовому підході або ж, 

чи подається воно в розумінні задоволеності (на-

лежне досягнуто) чи незадоволеності (належне 

слід досягнути) потреб тим, що ми називаємо 

правом, – залишається дискусійним питанням. 

У цьому зв’язку було б надзвичайно цікаво 

й доречно більш детально розкрити, як інші ро-

зуміння філософії права, її предмета, співвідно-

сяться з тим, що подано в рецензованій праці. 

Крім того, говорячи про інтерпретацію прав 

людини з позицій потребового підходу, відзна-

чимо, що на його основі (тим паче, визнаючи 

його універсальність), може скластися враження 

(висновок) про те, що потреби людини є основ-

ним нормуючим принципом і джерелом прав 

людини. В такому разі неминучою є суперечли-

вість й самих прав людини, їх обсягу, змісту, 

оскільки потреби в людей можуть бути різними, 

навіть не зважаючи на те, що всі ми є людьми.  

Відтак залишається відкритим й питання: чи 

інтерпретація прав людини з таких позицій веде 

до розуміння того, чому держава, власті повинні 

обмежуватися правами людини, визначати їх но-

рмуючим принципом права? Чи це відбувається, 

передусім, внаслідок визнання людини як цінно-

сті, чи через визнання її потреб цінностями? Зви-

чайно ж, можлива відповідь: й через те, й через 
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те; проте, філософськи говорячи, залишається 

питання, про те, що є засадничим: людина чи 

потреби (й, зокрема, не тільки потреби людини).  

 

Відзначимо й такі узагальнення, які можливо 

зробити, ознайомившись зі змістом посібника. 

1. Спір про те, яким повинен бути посібник 

з філософії права (суто авторським викладом ро-

зуміння чи узагальненням існуючих розумінь, 

підходів до розв’язання обраних проблем) в да-

ному випадку вирішується на користь авторської 

інтерпретації. Тим самим інтенсифіковано спір, 

про результати якого можна буде говорити через 

певний час. 

2. Переконуєшся в тому, що філософія права 

– це певний “тунель”, через який у сучасне укра-

їнське праводержавознавство “потрапляють” 

здобутки й напрацювання інших гуманітарних 

наук (культурології, лінгвістики, релігієзнавства, 

етики тощо). Це водночас насичує, стимулює та 

разом з тим ускладнює філософсько-правовий 

дискурс. 

3. Філософсько-правовий дискурс збагачує 

правничу термінологію, як і навпаки. На моно-

графічному рівні отримали закріплення ряд клю-

чових термінів, зокрема: “терміно-поняття” (по-

всюдно), “правоназви” / “правоназивання” (с. 105), 

“людинорозуміння” (с. 158), “правотлумачення” 

(с. 135), “правоінтерпретаційна діяльність” (с. 139). 

Деякі з них, як-от “терміно-поняття”, можуть ви-

кликати критичне сприйняття у філософів. 

4. У правничих наукових колах є думка про 

те, що професор П. М. Рабінович є прихильни-

ком правового позитивізму. Це не підтверджує, 

на нашу думку, рецензований нами посібник за 

його редакцією загалом, як і його праці зокрема. 

Глибокий науковий аналіз, плюралістичність ме-

тодологічних засад, які притаманні працям вче-

ного та дослідників, яких він надихає, засвідчу-

ють не прихильність до юридичного позитивізму 

чи юснатуралізму, а, навпаки, дослідження права 

з плюралістичних позицій; хоч і під впливом со-

ціологічного позитивізму, аспірацій філософ-

сько-правової антропології та аксіології права, 

але в напрямку науково синтетичного, інтеграти-

вного праворозуміння. Говорячи про засади оці-

нки поглядів будь-якого вченого, важливо також 

пам’ятати просту істину: погляди на досліджу-

ване явище та його сутність і власна оцінка вче-

ним цього явища – відміні (хоч і не завжди) речі. 

Підсумовуючи, відзначимо, що загалом посі-

бник є зібранням опублікованих раніше і нових 

досліджень, котрі в цілому складають методоло-

гічно насичену, інформативну й інтелектуально 

стимулюючу для сучасного розвитку філософії 

права працю, підготовлену колективом, що скла-

вся під плідним науковим керівництвом профе-

сора П. М. Рабіновича на юридичному факуль-

теті Львівського національного університету. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ,  РАЦІОНАЛЬНІСТЬ  І  ПЕРСПЕКТИВИ 

СУЧАСНОГО  ОСМИСЛЕННЯ  ПРАВА  ЯК  ФЕНОМЕНА КУ-

ЛЬТУРИ, АБО  ФІЛОСОФСЬКІ  УРОКИ  ПРАВОЗНАВСТВУ 

(КОНЦЕПТУАЛЬНІ  НОТАТКИ  НА  СТОРІНКАХ  НОВОЇ  КНИГИ*) 
 

Звернення до проблематики еволюційних 

процесів соціуму й осмислення взаємодії куму-

лятивних та інноваційних чинників його існу-

вання і розвитку не потребує додаткової аргуме-

нтації щодо її актуальності. Будь-яка розвідка 

в цьому напрямку має сприяти ефективному ви-

рішенню тих питань, які ставить перед нами 

життя, і які великою мірою викликані тією куль-

турною “межовістю”, “граничністю” чи навіть 

“буферністю” долі (В. Горський), що обумовлена 

специфікою історичного розвитку нашої країни, 

і що зазначали історики і філософи, і що відомо 

нам з джерел літературних, мистецьких тощо.  

У праці Ніни Андріївни Бусової модернізація 

тлумачиться як еволюція західних суспільств 

у процесі їх переходу від суспільства традицій-

ного до сучасного (модерного). Сміливе ствер-

дження дослідниці про те, що ще не настав час 

заявляти про епоху постмодернізму ґрунтується 

на аксіологічного ґатунку тезі про певну цінні-

сну орієнтацію, яка виражає специфіку сучасно-

сті. Н. Бусова доводить, що модерн існує доти, 

доки існує установка на свідомий контроль лю-

дей над суспільними інститутами в ім'я ціннос-

тей свободи особистості, рівності, солідарності, 

демократії (вступ). Фактично йдеться про те, що 

основою цих орієнтацій є раціоналізація суспі-

льного життя. І вітчизняний читач, для якого не 

є байдужим питання про майбутнє своєї країни, 

має міркувати про її місце в цьому надзвичайно 

складному процесі. Звичайно, що таким чином 

ми не можемо не спиратися на системи нормати-

вні, де найбільш раціоналізованою є право. 

                                      
 * Бусова Н.А. Модернизация, рациональность и пра-

во. – Х.: Прометей-Прес, 2004. – 352 с. 

 

Дослідницею виокремлюються три відомі, 

можна сказати класичні підходи до вивчення мо-

дернізації і права, які репрезентують концепції 

М. Вебера, Н. Лумана й Ю. Габермаса.  

У працях Вебера, де досліджено специфіку 

західного суспільства, модернізацію тлумачиться 

як експансію цілераціональності, яка слугує 

встановленню панування суб’єкта над оточую-

чим середовищем (глава 1). Цю цілераціональ-

ність потім М. Горкгаймер називав інструмента-

льним розумом і саме вона була основним 

об’єктом критики з боку супротивників “проекту 

Просвітництва”. Буде тут доречним нагадати 

і про відому позицію І. Канта щодо абсолютиза-

ції Розуму просвітителями та його тлумачення 

обмеженості пізнання фактично саме в цій пло-

щині. Втім, це хрестоматійні положення, а у 

Н. Бусової ми знайомимося із такими аспектами 

творчості М. Вебера, на які в україномовній та ро-

сійськомовній науковій літературі звертається над-

то мало уваги. Це, насамперед, аналіз диференціації 

ціннісних сфер у процесі релігійної раціоналізації 

та дослідження ролі формального раціонального 

права в інституалізації цілераціональної дії.  

Якщо певні аспекти першої проблеми в роз-

витку їх правознавцями – істориками права – ві-

домі нам із перекладів (наприклад, досліджень 

Г. Дж. Бермана [1; 2]), то з другої проблеми, яка 

є фактично проблемою права як феномена куль-

тури, де найважливішим, мабуть, є з’ясування 

взаємодії (іноді − зіткнення) формального права 

із буденною (повсякденною) свідомістю, спеціа-

льних досліджень майже немає. Тому зосере-

дження уваги на тій критиці наслідків експансії 

цілераціональності, яку було розпочато М. Вебе-

ром, має особливе значення. Для нас (знову зве-

рнемо увагу на актуальність ідей книги Н. Бусо-

вої для вітчизняного суспільствознавства) можна 
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сказати значення особливе вдвічі. Чому? Перш за 

все тому, що очевидна парадоксальність сучас-

ного розуміння свободи, яку нам демонструє 

життя, аж ніяк не налаштовує думку правознавчу 

(філософи, соціологи й політологи реагують на 

це, але ж не концептуально, а, так би мовити, 

відкликаються “на злобу дня”) на це стикання 

буденності (повсякденності) з формальним пра-

вом. Н. Бусова звертає увагу на те, що М. Вебер 

доводив: модернізація веде до такого парадоксу 

одночасного збільшення свободи (внаслідок виз-

волення цілераціональності від ланцюгів тради-

ційного регулювання) – з одного боку, та змен-

шення свободи (оскільки цілераціональна діяль-

ність людини породжує інституції, які діють 

у відповідності зі своєю логікою, що складається 

поза волею індивідів), – з боку іншого. 

Зверненням до теорії систем Н. Лумана (глава 

2) авторка поглиблює аналіз другого аспекту су-

спільної раціоналізації, тобто ствердження сис-

темної раціональності, що є, на її думку, розвит-

ком також веберівських ідей. Якщо, за Луманом, 

кожна з підсистем сучасного складного й функ-

ціонально диференційованого суспільства нама-

гається надати максимальної значущості своїй 

раціональності (а інші, таким чином, сприйма-

ються лише як оточуюче середовище), то це є, за 

Бусовою, розвиток думок Вебера про диференці-

ацію соціальних сфер у процесі модернізації та 

втрату контролю людини над формами організа-

ції діяльності. Функція перемагає навіть свідомі 

наміри акторів у сфері регулювання соціальних 

взаємодій. Звідси скепсис Н. Лумана: оскільки 

правове регулювання – це результат взаємодії 

соціальних систем, що саморегулюються, то цей 

результат передбачити неможливо. Очевидно, 

зауважимо ми, ця позиція дозволила б І. Приго-

жину зарахувати його до лав своїх прибічників. 

Н. Бусова ж звертає увагу на те, що такий підхід 

добре пояснює вади правового регулювання, але 

не може пояснити його успіхи, оскільки нехтує 

досягненнями суб'єктивного характеру, свідомої 

роботи з інтеграції в суспільстві. 

Подальше викладення результатів свого до-

слідження Н. Бусова розбудовує на основі теорії 

комунікативної дії Ю. Габермаса. Зважаючи на 

ті проблеми, які ми намагаємося вирішити сьо-

годні, це (втім, як і всю книгу взагалі) можна ро-

зглядати як загальнотеоретичний вступ у про-

блему соціально-правової модернізації України 

з позицій дихотомії традиційного й сучасного 

суспільства, оскільки очевидним є те, що ця про-

блема, для нас є навіть значно більш актуальною, 

ніж для західної соціальної теорії. Можна ска-

зати так: на пострадянському просторі дослідни-

кам доведеться зіткнутися тут з соціокультур-

ними феноменами значно складнішими, що по-

яснюється надзвичайною строкатістю життєвих 

світів, які історична доля (а іноді й історична 

іронія) звела в темпоральному та просторовому 

пластах. І тут знову дослідниця звертає увагу на 

роль та значення права як посередника між соці-

альною системою та життєвим світом (с. 218). 

Тому, як на нашу думку, надзвичайно корисним 

є ознайомлення із результатами досліджень Ю. 

Габермаса, особливо з його підходами до проце-

сів юридифікації суспільства. І особливо – і в 

першу чергу правознавцям – слід звернути увагу 

на його аналіз патологічних ефектів вторгнення 

системи в життєвий світ, де основним інструме-

нтом такої експансії виступає право. Це повинно 

допомогти подолати переважаючу сьогодні в нас 

позицію виключної апологетики права й більш 

точному (а значить і раціональному) процесу ми-

слення взаємозв’язку держави і демократії. Ска-

жімо ще так, що думка про значення й перспек-

тиви права, яку ми сьогодні зустрічаємо у різних 

варіантах досить часто як декларацію, тут пода-

ється як бездоганний логічний висновок. 

Таким чином авторка підказує: у якому на-

прямку слід рухатися вітчизняній філософії пра-

ва, щоб одержати найбільш життєво важливі ре-

зультати. Це − онтологія права, сам життєвий 

простір його буття як правової реальності. Спи-

раючись на теорію комунікативної дії Ю. Габер-

маса, авторка присвячує основну частину своєї 

роботи аналізові модернізації з позицій цієї па-

радигми, що дозволяє подати суспільну раціона-

лізацію як складну взаємодію трьох видів раціо-

нальності: когнітивно-інструментального розуму 

(ціле раціональності), функціоналістського ро-

зуму (системної раціональності) та комунікатив-

ного розуму. Потенціал комунікативного розуму 

проявляється в раціоналізації інститутів, в усві-

домленому формуванні нормативних порядків 

самими учасниками соціальних взаємодій. 

Тут слід звернути увагу на адекватність сти-

лю викладення тексту монографії рангу та скла-

дності питань, які порушуються в роботі. Якщо 

гранично коротко, то назва одного з підрозділів 

“Зростання складності системи в процесі соціа-

льної еволюції” (с. 183), а точніше початок її, 

тобто “зростання складності”, відбиває одну 

з актуальних проблем сучасного суспільст-

вознавства, а саме: подолання тенденції до 

спрощення, редукціонизму радянського зразку. 
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Цей процес набуває потужності і є вже досить 

наглядним подолання догматичного доктринерс-

тва та фактично теологічного духу (тобто, ко-

ментаторства з заданими параметрами результа-

тів), які як домоклов меч тяжили над нашою сус-

пільною наукою з радянських часів. Сміливість 

авторки в самій постановці питань і формулю-

ванні проблем, крім цього, є ще й одним з яскра-

вих прикладів подолання певного провінціалізму 

вітчизняної науки. Уже починаючи ознайом-

лення з текстом цієї монографії відчуваєш себе 

учасником дискусії масштабу, який очевидно 

виходить за межі традиційного для нас простору, 

який, частіш за все, обмежується теренами країн 

колишнього Радянського Союзу. 

У роботі вирішуються такі завдання. Перше. 

У контексті проблематики, що розглядається, 

подати у цілісному вигляді саму теорію комуні-

кативної дії (глави 3-6). Друге. Продемонстру-

вати, як ця теорія “працює” при поясненні про-

блем сучасного суспільства (глави 7,8). Авторка 

прискіпливо аналізує головні положення фунда-

ментальних праць Ю. Габермаса, насамперед 

“Теорії комунікативної дії” [4] та “Фактичності 

і значимості” В перекладі на англійську “іж фак-

тами і нормами” [5], а також праць з дискурсив-

ної етики. Висловлюється і доводиться думка, 

що хоча теорія комунікативної дії у нас є досить 

популярною, однак її новаторство й навіть певна 

парадоксальність усвідомлені явно недостатньо, 

оскільки тут маємо вплив підходів та точок зору, 

що вже ствердилися. 

Слід виокремити такі положення, які в інтер-

претації Н. Бусової можуть дозволити Габерма-

совій думці стати більш доступною, а для право-

знавця (втім, і для будь-якого суспільствознавця) 

ще й інструментально придатною для переосми-

слення стереотипів теоретичного та історичного 

мислення. Ось така думка й логіка міркувань. 

Виділяння комунікативної дії в якості особли-

вого виду діяльності, що не редукується до труду 

(чи до цілеспрямованої дії), суперечить усій кла-

сичній традиції Нового часу. Теорія комунікати-

вної дії подає реконструкцію генезису комуніка-

тивної дії, незалежної від генезису трудової дія-

льності, а також подає й модель соціальної ево-

люції і точки зору неможливості звести комуні-

кативну дію до праці чи цілеспрямованої дії. 

Двом елементарним типам дії відповідають два 

типи раціональності: цілеспрямованість та кому-

нікативна раціональність. В основі комунікатив-

ної дії – норми, які не є результатом процесу 

праці, а мають свою історію. Темп соціальної 

еволюції задається розвитком морально-правової 

свідомості. 

В сучасному суспільстві комплекс цілеспря-

мованих дій виокремлюється від сфери комуні-

кативних дій (життєвий світ) і перетворюється 

в систему, що включає в себе риночну економіку 

й бюрократичний державний апарат. Система са-

морегулюється завдяки тому, що в цій площині 

як засоби координації стає можливим викорис-

товувати не механізм взаємопорозуміння, а гроші 

та владу. Імперативи самозбереження системи, 

які діють за межами свідомості акторів, можна 

умовно назвати системною раціональністю або 

функціоналістським розумом. Розподіл системи 

та життєвого світу і є сутністю модернізації, са-

ме з цим розподілом пов’язані як досягнення, так 

і проблеми сучасного суспільства. 

Перші, тобто досягнення, проявляються в тому, 

що система забезпечує високий ступінь продуктив-

ності матеріального виробництва. А другі, тобто 

проблеми, породжуються тим, що система має зді-

бність проникати назад у життєвий світ, туди, де 

здійснюється передача культурної традиції, соціа-

лізації, підтримується групова солідарність. Сис-

темна раціоналізація витісняє комунікативну ра-

ціональність, здійснюється бюрократизація й моне-

тарізація життєвого світу. 

Подолання патологій сучасності, втім, теорія 

комунікативної дії вбачає в демократизації про-

вадження права, що в умовах сучасних масштаб-

них суспільств передбачає, насамперед, розвиток 

публічної сфери. Це остання “хвиля юридифіка-

ції” суспільства в термінології Ю. Габермаса. 

Авторка розглядає цей підхід видатного німець-

кого філософа щодо чотирьох “хвиль юридифі-

кації” Перша призвела до буржуазної держави, 

яка розвивалася в Західній Європі в період абсо-

лютизму в формі європейської державної сис-

теми. Друга “хвиля” призвела до правової дер-

жави, яка знайшла зразкове втілення в Німеччині 

ХІХ століття. Третя “хвиля” призвела до демок-

ратичної правової держави, яка розповсюдилася 

в Європі та Північній Америці після Великої 

Французької буржуазної революції. Остання (на 

сьогоднішній день) призвела до демократичної 

правової держави благоденства, яка стала ре-

зультатом боротьби європейського робітничого 

руху впродовж ХХ століття (с. 240). 

Н. Бусова зауважує, що Ю. Габермас не зга-

дує відому на Заході працю Т. Маршалла “гро-

мадянство та суспільний клас” ідеї та положення 

якої співпадають з його власними [6]. Ми теж 

зауважимо, що Н. Бусова не згадує ще більш ві-
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дому (і не тільки на Заході) працю Ф. Фукуями 

“кінець історії та остання людина”[3], де також, 

але дещо з іншого боку, розглядається й дово-

диться позитивний культуротворчий потенціал 

демократичної правової держави. 

Іншими словами, те, що праву надається по-

тенційно вирішальна роль у долі сучасного сус-

пільства, не є випадковим, ця ідея чи загальна 

позиція “витає в повітрі” визначаючи “стан ат-

мосфери” Соціальної взагалі й юридичної (на-

самперед, філософсько-правової) думки зокрема, 

– то є факт уже очевидний. Н. Бусова, слідом за 

Ю. Габермасом, міркує так: це, мабуть, тому, що 

право, завдяки своїй подвійній природі (тобто, 

спирання як на державний примус, так і на мора-

льний авторитет) є тією ланкою, яка пов’язує 

систему із життєвим світом. Право здатне 

сприймати сигнали життєвого світу й перево-

дити їх у форму, зрозумілу для спеціальних кодів 

адміністрації й економіки. А це вже є проблеми 

легітимації права, внутрішнього взаємозв’язку 

права і демократії, еволюції громадянського сус-

пільства й динаміки боротьби за емансипацію 

людини в сучасному суспільстві (тут згадується 

майже не вся німецька філософсько-правова ду-

мка). Ці проблеми є предметом обговорення 

останньої, самої великої за розміром глави книги 

(“емократичний потенціал розвитку сучасного 

суспільства і право”, яка, до речі, могла б стати й 

окремою брошурою, а якщо додати згаданий сю-

жет (“ід Гегеля з Марксом до Габермаса”, то 

й самостійним дослідженням, бо за кількістю й ба-

гатством ідей вона на це заслуговує. 

Щодо обов’язкового пункту про недоліки та 

зауваження то, мабуть, скажімо так, що не хоті-

лося б звертати увагу на дрібниці та положення, 

які викликають природні питання, якщо вихо-

дити з точок зору, що відрізняються від авторсь-

кої. Н. Бусовою в науковий обіг вітчизняного су-

спільствознавства (насамперед філософії та пра-

вознавства) введено потужний шар світової, 

перш за все, європейської думки, який, як ми 

вважаємо, особливо важливе значення має для 

філософів права. А тому наше суспільствознавс-

тво слід привітати із такою працею, яку без пе-

ребільшення слід віднести до значних його дося-

гнень. І слід подякувати авторку – чарівну жінку 

– за цей подарунок, за таку величезну, грандіо-

зну працю, яку може виконати не кожний чоло-

вік. Побажаємо їй усіляких гараздів і будемо 

сподіватися, що вона продовжить свою дослід-

ницьку роботу на так необхідному нам шляху 

осягнення сучасного – модерного – світу і свого 

місця в ньому. 
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Sapere aude! – каже девіз древних римлян. Май 

мужність послуговуватись власним розумом – 

у тон йому закликає Кант. Продовжувачем цієї нау-

кової традиції без зайвих сумнівів можна вважати 

вченого з Німеччини, професора, академіка Акаде-

мії наук та мистецтв з Майнцу Райнгольда Циппе-

ліуса. Широко відомий в Україні з 2000 року нау-

ковець, автор перекладеної українською мовою 

«Філософії права» не є невідомою українським на-

уковцям, правничій спільноті особою. Ріст інтересу 

до західної наукової, у тому числі й юридичної, 

думки, а також визнання і значний інтерес україн-

ських науковців до тематики філософії права, до 

методологічних основ юриспруденції і, зрештою, 

до більш широких і абстрактних, але від того не 

менш значущих та актуальних тем справедливості і 

добра в нашій країні стали добрим підґрунтям для 

зерен сумлінної інтелектуальної праці і чесного та 

неупередженого наукового пошуку, який пропагує 

і втілює у своїх працях проф. Райнгольд Циппеліус. 

Одним із прикладів скромного, але добротного 

і перевіреного часом доробку цього автора є праця 

«Юридична методологія», яка витримала ось уже 9 

видань у Німеччині і до адаптації якої до викорис-

тання в українському юридичному середовищі маю 

безпосереднє відношення. Назва цієї книги – 

«Юридична методологія» – була обрана з ряду мо-

жливих способів розуміння німецького словоспо-

лучення Juristische Methodenlehre не без певного 

наміру. Для того, щоб його розкрити, неможливо 

не згадати ставлення, яке панує до права в країнах 

«старої» Європи. Навіть монархи змушені були 

підкорятись законам престолонаслідування та пе-

редачі влади, а сама природа владних стосунків 

мала дивінаторичний характер і тому не була до-

ступною не лише простим смертним, а й особам мо-

наршого статусу. Розуміння цього доволі складного 

але й досі живучого феномену (варто лише пригадати, 

з яким ставленням у країнах Європи громадськість 

спостерігає за монаршим життям) може багато дати 

для розуміння культурного феномену права в Європі, 

і зокрема у Європейському Союзі.  

Отже, вчення про методику права (і його спові-

дує й Райнгольд Циппеліус) – це в першу чергу і в 

                                      
* Циппеліус Райнгольд. Юридична методологія / Ро-

ман Корнута (пер., адапт., прикл.з права України 

і список термінів). – К.: Реферат, 2004. – 176 с. 

основному вчення про те, як і чому слід розуміти 

право у повсякденному житті, якими мають бути 

правові рішення для того, щоб розв’язувати своє 

основне завдання – завдання належного впорядку-

вання людського співіснування. Щоправда, слід 

визнати, що сучасна історія позначається втратою 

правом значної частини свого сакрального харак-

теру. Варто згадати лише часи нацистського чи 

сталінського правового свавілля, зовні оформле-

ного у бездоганну форму парламентського, себто 

здійсненого від імені народу його представниць-

ким органом, волевиявлення. Масштаби безза-

коння і нехтування людською гідністю, які мали за 

собою формально реалізовану волю народу, зму-

сили поставити під сумнів демократичні за своєю 

формою акти волевиявлення народу, а відтак і без-

спірні для юриста норми священного акту – норми 

закону. Відлуння таких міркувань можна помітити 

вже на перших сторінках книги. Там згадується 

про існування вищого критерію правомірності, не-

доступного вимірюванням та обчисленням, і тим 

не менше не просто помітного, а навіть такого, під 

гаслом захисту якого світова історія пережила ба-

гато буремних сторінок, іноді навіть рясно скрап-

лених кров’ю жертв, принесених в ім’я цього абст-

рактного феномену, – справедливості. Справедли-

вість, яку Циппеліус бачить вже у девізі древніх 

римлян, яким вони характеризували право – jus est 

ars boni et aequi – є для нього мотивом і керівницт-

вом до дії, ба більше – критерієм, мірилом права. 

А тому нестерпна несправедливість для Циппеліуса 

– не просто привід, а свідчення гострої необхіднос-

ті відмовитись від позитивної норми, переступити 

вигадану людиною форму для торжества змісту, що 

його прагне душа і серце. Тому з особливою старанніс-

тю Циппеліус протягом усієї своєї праці розкриває 

зміст і значення для правника феномену юридичного 

принципу – конструкції, не настільки жорсткої і безаль-

тернативної, як норма, але в той же час більш живої та 

здатної витворювати нову форму і дати правникові 

в руки апарат для того погляду на право взагалі і на 

норму зокрема, який, залишаючись технічно бездоган-

ним, більш повно відобразить панівні у суспільстві уяв-

лення про справедливість. А останні – уявлення – є для 

Циппеліуса прототипом для творення права, тією мо-

заїкою, з якої має за допомогою відповідно техніки 

складатись масштабний витвір людського духу – фе-

номен права. 
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Однак все це Циппеліус уміє відтворити прос-

тою і доступною мовою, слідуючи заповіту древніх 

мислителів – думай як філософ, але говори прос-

тою і зрозумілою, словом, людською мовою. Звід-

си може постати ще одна складність для юристів 

з високим фаховим рівнем, та глибокими і спе-

ціалізованими знаннями. До певної міри незвич-

ний, нестандартний хід думки може створити вра-

ження, що автор сповідує чужі, неприйнятні для 

українського суспільства цінності, пропагує з од-

ного боку прості до спантеличення, а з другого – 

неприйнятні для нашої системи права методи і ін-

струментарій. Але таке враження може бути шви-

дко подолане, якщо читати книгу неупереджено, не 

вишукуючи у ній знайомі з практики чи власних 

доробків конструкції, а просто терпеливо слідувати 

за автором. Адже Циппеліус, як сумлінний пово-

дир, не кидає читача посеред дороги, полишаючи 

наодинці в густому лісі складної термінології і не-

зрозумілого теоретизування. Чи то мова йде про 

засоби тлумачення, чи автор розкриває методику 

встановлення «належної» норми права – його ду-

мки завжди залишаються ясними та раціональ-

ними, тобто контрольованими, а відтак – легкозро-

зумілими. Він розкриває технічні и то пак юри-

дико-технічні прийоми, якими пропонує користу-

ватись при правозастосуванні і які він ілюструє 

зрозумілими життєвими прикладами. Ці приклади 

однак ні в якому разі не слід розглядати як 

розв’язання чи бодай розкриття тієї чи іншої про-

блеми матеріального права. Коли наприклад у при-

кладі йдеться, як на сторінці 47 і далі, про втрату 

мисливцем своєї здобичі через легковажність вело-

сипедиста, то в жодному разі цей приклад не слід 

розглядати крізь призму матеріального зобов’язального 

права. Зрештою, не лише цей, а практично усі приклади 

в книзі з точки зору їх матеріального змісту є хрестома-

тійними, елементарними. Але Циппеліусу набагато 

важливіше показати на конкретному прикладі загальну 

концепцію співвідношення дійсності і права. За допо-

могою простого співвідношення норми і факту він роз-

криває зміст юридичного силогізму, а за тим і його міс-

це у практичній діяльності юриста.  

Невипадково юридичний силогізм є за задумом 

Циппеліуса центральним елементом його твору, 

а зміст «юридичної методології» він обмежує тех-

нічним викладом способів правозастосування 

і пов’язаних із цим методологічний питань. Адже 

вміння «зійти» із висоти абстрактної норми до реаль-

ного життя, «торкнутись» дійсності, а потім – повер-

нутись до ідеалу і на основі ідеального, впорядкова-

ного зробити висновок про належне ось зміст і мета 

права, його покликання як феномену людського духу. 

Саме спосіб поєднання ідеального з дійсним, сущого 

з належним є предметом, за який на мою думку проф. 

Циппеліус заслуговує на увагу і визнання.  

З Циппеліусом можна не погоджуватись або йти 

далі, вважаючи його міркування лише прелюдією 

до справжнього вирішення проблем (ба й сам Цип-

пеліус запрошує до власних пошуків, зазначаючи 

тезу про множинність правових рішень та їх ком-

плементарність: «юридичні міркування, чи то 

пак юридична аргументація, хоча й мають ра-

ціональну структуру, не забезпечують бездоган-

ної точності»). Але водночас йому складно заки-

нути зверхність так само, як і поверховість, він – 

юрист з майже п’ятдесятилітнім трудовим стажем 

– свідомий швидкоплинності людського віку і об-

меженості людських можливостей – зізнається 

в оприлюдненому в Юридичному журналі влітку 

2004 року (№ 9) інтерв’ю – наостанок своєї трудо-

вої біографії він активно займається пошуком та 

виправленням помилок – помилок мислення і мір-

кування – у власних творах.  

Поряд з усім сказаним у праці Циппеліуса 

є один, на мою думку, не надто підкреслений, але 

в умовах підвищеної уваги до права, до судочинст-

ва, а відтак і до методики його здійснення, корис-

ний приклад. Йдеться про спосіб юридичних мір-

кувань, які Циппеліус услід за своїм вчителем Кар-

лом Енгішем називає «кидання погляду туди-

сюди» з метою встановлення відповідності факту 

життя та норми права і отримання відповідних ви-

сновків щодо правомірності чи неправомірності 

представлених на розсуд фактів – чи то наявності 

або відсутності обов’язку відшкодувати збитки, чи 

то права вимагати сплати ціни за куплену річ тощо. 

Раціональні міркування, тобто міркування зрозумі-

лі, контрольовані і відтворювані, – найкращий спо-

сіб переконати. А людину, здатну міркувати і ро-

бити неупереджені висновки навіть з готовністю за-

знати тимчасових втрат, якщо вони робляться задля 

вищої, більш цінної та загальної мети, такі міркування 

здатні навіть переконати у потребі поступитись влас-

ними інтересами (задля відстоювання – сподіваюсь, 

як сподівається й Циппеліус – власних цінностей).  

Його близький приятель і науковий авторитет його 

творчості – Карл Поппер – вважав, що людство прос-

тує своїм шляхом, роблячи експерименти і висуваючи 

припущення (the way of conjectures and refutations). 

Циппеліус переносить цю тезу у право повністю, про-

пагуючи у ньому «експериментальне мислення». І тут, 

як зрештою і в усій його Юридичній методології – він 

закликає до обережності і витриманості, застерігаючи 

від поспішних рішень та поверхових висновків, вод-

ночас попереджаючи про небезпеку за обережністю 

не пристати до обмеженості та консерватизму, 

пам’ятаючи про багатогранність життя і незбагнен-

ність усіх його проявів. 
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“ЮРИДИЧНА  ЕНЦИКЛОПЕДІЯ”  В  6  ТОМАХ 

ЯК  ДЖЕРЕЛО  ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ  

ЗНАНЬ  (СИСТЕМНИЙ  ПІДХІД)* 
 

Підготовка і видання Інститутом держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України та видавництвом 

“Українська енциклопедія” ім. М. П. Ба-жана, із залу-

чення 821 фахівця впродовж 11 років, шеститомної 

“Юридичної енциклопедії” (9731 статей, 4432 сторі-

нок, 360,1 ум.-друк. ар.) – досягнення сучасної україн-

ського правознавства суспільного значення; про що 

свідчить і оцінка Енциклопедії як науковим товари-

ством, так і державою [9, с. 6; 6, с. 26; 8, с. 5; 5, с. 302; 

1, с. 218-228; 4, с. 141-145; 3, с. 630-644; 7, с. 11-12; 2, 

с. 131-132; 1, с. 131-132]. 

Сьогодні філософія права в Україні інституційно 

переважно розвивається в системі юридичних наук 

(на кінець 2004 року захистилися 5 докторів та більше 

13 кандидатів з юридичних, й 1 доктор та принаймні 3 

кандидатів – з філософських наук). Відтак закономір-

ним є питання про внесок дослідників філософії права 

в Енциклопедію, та, відповідно, внесок Енциклопедії 

в розвиток філософії права. Цей огляд – спроба дати 

підстави для відповіді на це питання.  

Енциклопедія має філософсько-правовий вимір. Її 

“батьки-засновники”, обираючи концептуальні орієн-

тири, прагнули відобразити здобутки “філософії пра-

ва, особливо при розумінні й поясненні питань про 

сутність права, співвідношення права і закону, легізму 

і лібертаризму, свободи й рівності, справедливості 

тощо”, намагалися “подолати успадковану від минуло-

го методологію легізму”, “штучне протиставлення при-

родного права й позитивного права” [1, с. 222-223].  

Наскільки такі намагання реалізовано можна пере-

свідчитися, розглянувши, як пропонується, Енцикло-

педію в трьох ракурсах, зваживши їхнє контекстуаль-

не значення: 

1. як правознавчий звід знань про право та дер-

жаву, вартий уваги філософа (і не тільки), який прагне 

деталізувати своє уявлення про них; 
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держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; Ред-

кол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін. – К.: Вид-во “Україн-

ська енциклопедія” ім. М. П. Бажана. – Т. 1: А-Г. – 1998. – 672 

с.; Т. 2.: Д-Й – 1999. – 744 с.; Т. 3: К-М. – 2001 – 792 с.; Т. 4: Н-

П – 2002. – 720 с.; Т. 5: П-С. – 2003. – 736 с.; Т. 6: Т-Я. – 2004. 

– 768 с. 

2. як зібрання статей з філософсько-правової та 

дотичних тематик; 

3. як біобібліографічну інформацію, узагальнену 

з допомогою “портретного методу”, про ряд персона-

лій, які досліджували (досліджують) право-державоз-

навчу проблематику, зокрема її філософсько-правові 

аспекти. У філософсько-правовому контексті Енцикло-

педія відкриває “нові старі” імена (наприклад М. І. Пі-

лянкевича, С. П. Шелухіна, І. В. Шерешевського, М. М. 

Щербатова, К. М. Яро-ша), хоча й не подає статей про 

(правда, при них згадується побіжно в інших статтях) 

таких відомих філософів права, як М. М. Алексєєв, 

Р. Дворкін, Ю. Габермас, О. Геффе, Л. Л. Фуллер. 

Запропонований трискладовий підхід відображено 

в представленому далі перелік статей, уміщених 

в Енциклопедії (в дужках – номер тому та сторінку 

відповідної статті). 

Далі кілька міркувань, спрямованих на майбутнє 

вдосконалення Енциклопедії. Користування нею було 

б більш зручно за наявності, аналогічного до автор-

ського, предметного покажчика (можливо, певною 

мірою цим послугує представлений перелік). Можна 

було б уникнути текстових диспропорцій з огляду на 

значимість статей (порівняйте наприклад: “Право” (5, 

5), “Право розуміння” (5, 48-49) та “Пасіка” (4, 447-8) 

чи “Сорт рослин” (5, 546-8). Доповнення Енциклопедії 

ще низкою філософсько-правових статей або ж наяв-

них статей – філософсько-правовим виміром, – прим-

ножило б її значення. Це б в свою чергу розширило 

коло та тематику доробку залучених фахівців**. 

                                      
** Авторами філософсько-правових та інших дотичних ста-

тей, серед інших, стали: В. Б. Авер’янов, Т. Г. Андрусяк, 

Н. В. Артикуца, В. Д. Бабкін, О. В. Батанов, В. С. Бігун, 

С. В. Бобровник, Т. І. Бондарук, В. П. Горбатенко, 

В. Н. Денисов, О. В. Зайчук, М. П. Зяблюк, Ю. Я. Касяненко, 

А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, I. О. Кресіна, В.  І.  Кузнєцов, 

О. М. Мироненко, І. В. Музика, Г. О.  Мурашин, В. П. Нагребельний, 

І. К. Омельченко, Н. М. Оніщенко, В. С. Пазенок, Н. В. Пархоменко, 

О. А.  Підопригора, В. П. Погорілко, Н. С. Прозорова, П. М.  Рабіно-

вич, Ю. І. Римаренко, К. О. Савчук, О. Ф. Скакун, В. П. Скоткіна, 

Т. І. Тарахонич, Т.  І. Тимошенко, О. Д. Тихомиров, І. Б. Усенко, 

М. В. Цвік, В. М. Шаповал, Я. М. Шевченко, Ю. С. Шемшученко, 

П. Л. Яроцький. 

 



В. С. Бігун 

Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2.                                                                                              427 

Загалом, з одного боку, “Юридична енциклопедія” 

– це певний вступ до філософсько-правових знань (не 

претендуючий на повноту), а з іншого – передумова 

видання спеціалізованої енциклопедії або енциклопе- 

дичного словника з філософії права. Зокрема, Енцик-

лопедія – гарний дарунок досліднику філософії права, 

як у прямому, так і переносному розуміннях.  
 

 

ПРО ПРАВО ТА ДЕРЖАВУ 

(вибірково такі статті, як на-

приклад) 

 

Право (5, 5) 

Праворозуміння (5, 48-9) 

Етимологічне поняття права 

(2, 368) 

Джерело права (2, 171-2) 

Функції права (6, 313) 

Закон (2, 474-5) 

Законність (2, 498) 

Законодавство (2, 499) 

Основний закон (4, 343) 

Конституція (3, 289-90) 

Органічний закон (4, 312-3) 

 

Верховенство права (1, 341-2) 

Верховенство закону (1, 341) 

 

Приватне право (5, 87) 

Публічне право (5, 197-8) 

 

Влада (1, 489-90) 

Поділ влади (4, 607) 

Виконавча влада (1, 386-7) 

Законодавча влада (2, 500) 

Судова влада (5, 699) 

Політична влада (4, 629-30) 

Стримання (стримування і 

противаги) (5, 669-70) 

Народовладдя (4, 66-7) 

 

Громадянське суспільство (1, 

646-7) 

Політична система суспільс-

тва (4, 632-3) 

Держава (2, 80-1) 

Типологія держав (6, 65-66) 

Державний лад (2, 138) 

Державний устрій (2, 152) 

Державний апарат (2, 121) 

Режим політичний (5, 268) 

Соціальна держава (5, 552-3) 

 

Правова держава (5, 36) 

Рул оф ло (5, 384) 

Загальнонародна держава (2, 

459) 

Держава загального добро-

буту (2, 81) 

Корпоративна держава (3, 

366) 

Поліцейська держава (4, 637) 

Державне право (2, 117-8) 

Державний суверенітет Ук-

раїни (2, 151) 

Державність (2, 162) 

Державно-правова закономі-

рність (2, 162-3) 

Державознавство (2, 164) 

 

 

Державотворення (2, 164) 

 

Патримоніальна теорія  

походження держави (4, 458) 

Патріархальна теорія  

походження держави (4, 459-60) 

Теорія насильства (6, 39) 

Психологічна теорія  

походження держави і права 

(5, 35-6) 

Теологічна теорія  

походження держави (6, 193-4) 

 

Правотворчість (5, 51) 

Правосвідомість (5, 49) 

Правова культура (5, 37) 

Правова політика (5, 38) 

Правове виховання (5, 40) 

Ідеологія правова (2, 659-

660) 

 

Правова система (5, 39) 

Правова сім’я (5, 39-40) 

Типологія правових систем 

(6, 66) 

Англосаксонське право (1, 

108) 

Загальне право (2, 459) 

Континентальне право (3, 

317) 

Мусульманське право (3, 

786-787) 

 

Індуське право (2, 686) 

Система права (5, 488-9) 

Норма права (4, 189-90) 

Інститут права (2, 701-2) 

Галузь права (2, 549) 

Галузь законодавства (2, 548-9) 

Предмет права (5, 60)  

Метод правового регулюван-

ня (3, 617) 

Правове регулювання (5, 40-1) 

Правовий простір (5, 44) 

Межі правового регулювання 

(3, 611) 

Правові відносини (5, 44-5) 

Регламентація правова (6, 

256) 

Легалізація (3, 465) 

Норма (4, 186) 

Правила (4, 712) 

Припис правовий (5, 130-31) 

Презумпція у праві (5, 71) 

Техніко-юридичні норми (6, 

53-54) 

Забороняючи норми (2, 449) 

Дозвіл правовий (2, 268) 

Колізійна норма (3, 156) 

 

Реалізація норм права (5,  

 

 

246) 

Ефективність права (2, 369-70) 

Дія права (2, 215-6) 

 

Нормативно-правовий акт (4, 

192) 

Дія нормативно-правового 

акта (2, 214-5) 

Застосування правових норм 

(2, 538-9) 

Юридичний факт (6, 483) 

Прогалини у праві (5, 148) 

Аналогія права (1, 105) 

Аналогія закону (1, 105) 

Помилка у праві (4, 654) 

Зловживання правом  

 

(6, 618) 

Юридична діяльність (6, 469-

70) 

Юридична техніка (6, 478) 

Юридичний процес (6, 481-

2) 

Діяння юридичне (2, 217) 

 

Доктринальне тлумачення (2, 

276) 

Історичний спосіб тлумачен-

ня (2, 732) 

Казуальне тлумачення (3, 18) 

Тлумачення норм права (6, 

80-2) 

Юрисдикція (6, 490) 

 

Права людини (4, 710) 

Правовий статус (5, 44) 

Суб’єктивне право (5, 681-2) 

Суб’єкт права (5, 680) 

Об’єкт права (4, 212-3) 

Особа (4, 351) 

Особа фізична (4, 352) 

Особа юридична (4, 352-4) 

Правосуб’єктність (5, 50) 

Правоздатність (5, 45) 

Дієздатність громадянина (2, 

207) 

Правомочність (5, 46) 

Поведінка правова (4, 582) 

Правомірна поведінка (5, 46) 

Правопорушення (5, 47-8) 

Злочин (2, 614-5) 

Відповідальність юридична 

(1, 437) 

Вина (1, 394-5) 

 

Юридична мова (6, 472) 

Юридична термінологія (6, 

476-8) 

Юридичний термін (6, 482-3) 

Юридична лінгвістика (6, 

472) 

 

 

Конституціоналізм (3, 288-9) 

 

Свободи конституційні (5, 

442) 

Свобода совісті (5, 441-2) 

Честь і гідність (6, 401-2) 

Прайвесі (5, 53) 

 

Юриспруденція (6, 491) 

Правознавство (5, 46) 

Юридична наука (6, 472-4) 

Методологія юридичної нау-

ки (3, 618-9) 

 

Феміда (6, 265) 

Юстиція (6, 499) 

 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА  

І ДЕРЖАВИ,  

СУМІЖНІ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Філософія права (6, 276-7) 

Аксіологія права (1, 74) 

Оціночні поняття й праві (4, 

400) 

Онтологія права (4, 268) 

Антропологія права  

(див. Правова антропологія) 

(5, 34-6) 

Феноменологія права (6, 265) 

Екзистенціалістська теорія 

права (2, 323) 

 

Загальна теорія держави 

і права (2, 457) 

 

Теорія держави і права (6, 

36-9) 

Енциклопедія права (2, 361-2) 

Інституціональна теорія пра-

ва (2, 655-6) 

Історична школа права (2, 

730-1) 

Нормативістська теорія пра-

ва (4, 191-2) 

Правовий позитивізм (5, 43-4) 

Позитивне право (4, 617) 

Позитивізм (4, 616-7) 

Легізм (3, 466) 

Аналітична юриспруденція 

(1, 104-5) 

Герменевтика юридична (1, 

578-9) 

Онтологія права (4, 268) 

Правовий економізм (5, 41) 

Правовий натуралізм (5, 41-2) 

Природне право (5, 132-3) 

Правовий нігілізм (5, 42) 

Прагматизм правовий (5, 53) 

Реалізм правовий (5, 245) 

Ідеалізм правовий (2, 656-7) 

Релятивізм правовий (5, 288) 
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Органічна школа (4, 312) 

Лібертаризм (3, 484) 

 

Свобода (5, 441) 

Рівність (5, 329)  

Справедливість (5, 604-5) 

Доцільність і законність (2, 300) 

Демократія (2, 61-2) 

Воля (1, 515-6) 

Еквітас (2, 321-2) 

Правда (4, 711) 

Мораль (3, 770) 

Захист суспільної моралі (6, 

615-6) 

Власність (1, 491) 

 

Легітимація (3, 467) 

Легітимізм (3, 467) 

Легітимність (3, 467) 

 

Концепція правова (3, 339) 

Доктрина правова (2, 275) 

Парадигма (4, 425) 

Догма права (2, 231) 

Істина у праві (2, 729) 

Категорії права (3, 64) 

Принцип (5, 110-11) 

Принципи права (5, 128) 

Загальні принципи права (2, 

463) 

 

Юс натурале (6, 496-8) 

Юс стріктум (6, 498) 

Юс еквум (6, 495) 

 

«Збірник Правничої комісії 

при історично-фільософічній 

секції Наукового товариства 

імені Тараса Шевченка» (2, 

552) 

«Проблеми філософії права» 

[міжнародний часопис] (6, 

661) 

 

Тематично дотичні статті 

 

Волюнтаризм (1, 515-6) 

Гандизм (1, 551-2) 

Гуманізм (1, 660) 

Емпіризм (2, 358-9) 

Ідеалізм (2, 655-6) 

Капіталізм (6, 622) 

Консерватизм (3, 267-8) 

Конформізм (3, 337) 

Лібералізм (3, 482-3) 

Меркантилізм (3, 616-7) 

Онтологія (4, 267) 

Популізм (4, 665) 

Раціоналізм (6, 243-4) 

Солідарзм (6, 541) 

Соціалізм (5, 550) 

Тоталітаризм (6, 111-2) 

Трайбалізм (6, 112-3) 

Формалізм (6, 298) 

Цинізм (6, 376) 

Соціал-демократія (5, 549-550) 

Схоластика (5, 731) 

Апологетика (1, 132-3) 

Автократія (1, 23) 

 

Соціологія права (5, 561-3) 

Живе право (2, 429-30) 

Соціологічна школа  

кримінального права (5, 560-1) 

Гарвардська школа права (1, 

556) 

Прогнозування юридичне (5, 

149) 

Конфліктологія юридична (3, 

336-7) 

 

Правова антропологія  

(антропологія права) (5, 34-

6) 

Етнографія юридична (2, 

368-9) 

Рід (5, 331-2) 

Дикість (2, 175) 

Звичаєве право (2, 566-8) 

Звичай (2, 568) 

Обряд (4, 429) 

Звичай правовий (2, 568) 

Козацьке звичаєве право (3, 

142-3) 

Міжнародні звичаї (3, 694) 

Комісія для виучування зви-

чаєвого права України ВУАН 

(3, 172-4) 

Люди добрі (3, 536) 

Фікх (6, 273-4) 

Ордалії (4, 313-4) 

 

Історія політичних і  

правових вчень (2, 734-5) 

Київської Русі  

політична і правова думка (3, 

99-100) 

Китаю давнього  

політико-правова думка (3, 

106-8) 

Кирило-Мефодіївське братс-

тво (3, 103-4) 

Класична школа  

кримінального права (3, 115-6) 

Антропологічна школа  

[кримінального права] (1, 124) 

Антігона (1, 121) 

Болонська школа права (1, 

259) 

Глосатори (1, 596-7) 

«Батьки-засновники» (1, 201) 

Народництво (4, 63-5) 

«Слово про закон і благо-

дать» (5, 522) 

Софісти (5, 548) 

 

Прецедент правовий (5, 77-8) 

Раціо десіденді (5, 243) 

Старе децісіс (5, 619) 

 

Релігія (5, 287-8) 

Догмати релігійні (2, 231-2) 

Біблія (1, 233-5) 

Біблійне право (1, 232) 

Талмуд (6, 15-6) 

Тора (6, 102) 

Церква (6, 358-9) 

Канонічне право (3, 33) 

 

Римське право (5, 322) 

Порівняльне правознавство 

(4, 666-7) 

Логіка (3, 515-6) 

Етика (2, 367) 

Етика судова (2, 367-8) 

Деонтологія юридична (2, 70-1) 

Теологія (5, 36) 

Політологія (4, 636-7) 

Юридична психологія (6, 

474-6) 

Міжнародне гуманітарне 

право (3, 664-5) 

Міжнародне право прав лю-

дини (3, 671-2) 

 

Інституціоналізація (2, 703-

4) 

Глобалізація (6, 557-8) 

Революція (5, 253) 

Конвергенція (3, 252) 

Стигматизація (5, 647-8) 

Утопія (6, 231) 

Традиція у праві (6, 112) 

Рецепція права (5, 307) 

 

ПЕРСОНАЛІЇ 

 

(за абеткою, серед інших) 

Августин Блаженний (1, 14) 

Азаревич Д. І. (6, 525) 

Александров М. Г. (1, 93-4) 

Алексєєв О. С. (1, 94-5) 

Алексєєв С. С. (1, 95) 

Андрузький Г. (Ю.) Л. (1, 

110-11) 

Антонович В. Б. (1, 122-3) 

Анцилотті Діонісіо (1, 126) 

Арістотель (1, 142-3) 

Бабій Б. М. (1, 178-9) 

Бабкін В. Д. (1, 179) 

Бабун Р. М. (1, 179) 

Бакунін М. О. (1, 185) 

Балудянський (Ба-

луг’янський) М. А. (1, 186-7) 

Батлер В. E. (6, 534-5) 

Бейнкерсгук К. (1, 215-6) 

Беккаріа Ч. (1, 216) 

Бекон Ф. (1, 217) 

Бентам І. (1, 221-2) 

Бердяєв М. О. (1, 222) 

Бєлінський В. Г. (1, 228-9) 

Бич Л. Л. (1, 231) 

Блекстон В. (6, 538) 

Блюнчлі Й. К. (6, 538-9) 

Боббіо Н. (6, 539) 

Богішич Б. (6, 540) 

Богородський С. О. (1, 253-4) 

Боден Ж. (1, 254-5) 

Боровиковський О. Л. (1, 

262-3) 

Братусь С. М. (1, 271) 

Буржуа Л. В. О. (6, 541-2) 

Бухарін М. І. (6, 542) 

Василенко М. П. (1, 309-310) 

Ваттель Е. де (1, 312-3) 

Вебер М. (1, 317-8) 

Винниченко В. К. (1, 398-9) 

Виноградов П. Г. (1, 399-

400) 

Вишинський А. Я (1, 412) 

Віко Д. (1, 472) 

Вітрук М. В. (1, 487) 

Віторія Ф. (6, 541-2) 

Владимирський-Буданов М. 

Ф. (1, 490) 

Вольтер (1, 514-5) 

Вольф Х. (1, 515) 

Гамбаров Ю. С. (6, 552-3) 

Ганді (1, 552) 

Гегель Г. В. Ф. (1, 560-1) 

Гельвецій К. (1, 561-2) 

Геракліт Ефеський (1, 576-7) 

Герцен О. І. (1, 582) 

Гессен В. М. (6, 556) 

Гіляров О. М. (1, 590) 

Гоббс Т. (1, 600) 

Гоголь М. В. (1, 601-2) 

Головатий С. П. (1, 606-7) 

Голунський С. О. (1, 612) 
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Еразм Роттердамський (2, 363) 

Ерліх Є. (2, 364-5) 

Есмен Ж. П. І. Е. (2, 365) 

Євграфов П. Б. (6, 585-6) 
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Капустін М. М. (3, 42) 
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Прудон П. Ж (5, 188-9) 

Пуфендорф С. фон (5, 201-3) 

Пухта Г. Ф. (5, 203-4) 
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Робесп’єр М. (5, 336-7) 
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408-9) 
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Сергеєвич В. І. (5, 473) 
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[д. ю. н.: 12.00.12] 

Сократ (5, 540) 

Сокуренко В. Г. (5, 540) 

Соловйов. В. С. (5, 542-3) 

Солон (5, 544) 

Сорокін П. О. (5, 545) 

Спекторський Є В. (5, 572-3) 

Спенсер Г. (5, 573-4) 

Сперансьий М. М. (5, 574-5) 
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621) 
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Строгович М. С. (5, 670-1) 
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Сурілов О. В. (5, 726) 
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Шершеневич Г. Ф. (6, 438) 

Штаммлер Р. (6, 448) 

Штейн Л. (6, 450-1) 

Щербатов М. М. (6, 459-60) 

Юм Д. (6, 466-7) 
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“ЮРИДИЧЕСКАЯ  ЭНЦИКЛОПЕДИЯ”  В  6  ТОМАХ  

КАК  ИСТОЧНИК  ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ  (СИСТЕМНЫЙ  ПОДХОД) 

 

Подготовленная в Украине Институтом государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины 

“Юридическая энциклопедия” в 6 томах, как источник философско-правового знания, излагается 

в трёх ракурсах, как (1) правоведческий свод знаний о праве и государстве, с которым стоит ознако-

миться тем философам, которые желают расширить своё представление о них, (2) собрание ряда ста-

тей непосредственно философско-правовой и смежной тематики, (3) биобиблиографическая инфор-

мация о персоналиях, занимавшихся или занимающихся исследованием государственно-правовой 

проблематики, как с философско-правовой, так и иных могущих иметь для неё значение точек зре-

ния. Соответственно представленным критериям даётся перечень статей (с указанием томов и стра-

ниц), опубликованных в Энциклопедии. 
 

V. S. Bihun  

 

THE  «LEGAL  ENCYCLOPEDIA»  IN  6  VOLUMES   

AS  A  SOURCE  OF  KNOWLEDGE  IN  PHILOSOPHY  OF  LAW   

(A  SYSTEMATIC  APPROACH) 

 

The 6-volume Legal Encyclopedia published in Ukraine by the V. M. Koretsky Institute of State and Law 

of the National Academy of Sciences of Ukraine is reviewed as a source of philosophy of law knowledge in 

three aspects, as (I) a compendium of legal scholarship on law and state worth of the attention of those phi-

losophers who would like to broaden their understanding of law and state, (II) a collection of articles per-

taining to philosophy of law and related thematic, (III) an account of biobibliographical information about 

personalities who researched (or continue researching) state-law problematic, both in philosophy of law and 

related contexts. Listings of respective Encyclopedia articles (with citation of a requisite volume and 

page(s)) are provided. 
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НАУКОВЕ  ЖИТТЯ:  ДИСКУСІЇ,  КРУГЛІ  СТОЛИ,  КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

© 2005  Н. В. Кушакова 
Конституційний Суд України 

 

ФІЛОСОФІЯ  ПРАВА  ЯК  СПОСІБ  ДІЯЛЬНОСТІ   

НАУКОВОГО  СПІВТОВАРИСТВА  
 

Коли йдеться про філософію права як про науку, 

насамперед розуміється те, що наука – це єдність 

теорії та практики. Ядром науки є “чисте знання”, 

але вона не зводиться до нього, а є творчою діяльніс-

тю з отримання нового знання і одночасно результа-

том цієї діяльності; це сукупність знань, зведених 

у цілісну систему на основі певних принципів, і про-

цес їх відтворення [2]. Практичний сенс чи практич-

не застосування філософських міркувань на тему 

права мають спірний характер. Коли відкрити підру-

чник з філософії права [3,4] (мається на увазі вітчиз-

няний), з’ясовується, що курс філософії права має 

дві основні складові – умовно їх можна поділити на 

“правову” та “філософську”. Причому “правова” 

складова фактично є частиною радянського курсу 

“Історії політико-правових вчень”, а “філософська” 

складова – загальнофілософським категоріальним 

апаратом, певною частиною з курсу філософії. Прак-

тична реалізація обох складових має невизначений 

характер (коли, звичайно, виключити використання з 

ідеологічною чи політичною метою), і як правило, 

йдеться лише про пізнавальне значення вищезга-

даних складових філософії права.  

Може, науковість філософії права криється 

в її “філософській” складовій? Однак відразу мо-

жна зауважити, що філософський дискурс з по-

зицій постмодерністів приречений розвиватися 

на ризикових, умовних підставах замість того, 

щоб розшукувати бездоганні основи чи приректи 

філософію “на смерть” (на відміну від раціоналі-

стського підходу, за яким так і не вдалося ство-

рити логічно бездоганні підстави філософії). Ва-

жливим у цьому випадку є те, що поняття диску-

рсу перетворилося на ключовий концепт сучас-

ної методології гуманітарних наук, хоча його 

єдиного загальноприйнятого визначення немає. 

Незважаючи на це, будь-який дискурс з позицій 

постмодерну – це прояв волі до влади якогось 

мовного співтовариства, зокрема, це стосується 

філософського дискурсу постмодерну [5]. 

Отже, можна вважати, що “філософська” скла-

дова в цьому випадку теж має умовний характер, 

якщо ми взагалі не хочемо визнавати “смерть” 

філософії (а з нею разом і політики, і соціології, 

як то вважають, наприклад, Жан Бодрійяр та Мі-

шель Фуко [6]). Крім того, філософський дискурс 

є досить невизначеним і полягає, як і всі інші, 

у владних проявах окремих суб’єктів.  

У цьому контексті логічно виникає запитання: 

з яких позицій розглядати філософію права як 

науку, з яких – як дисципліну, а головне – яку 

філософію і якого права? Адже ще двадцять ро-

ків тому майже всі філософи права викладали як 

професійні (“голі”*) філософи марксистсько-ле-

нінську філософію / науковий комунізм або як 

правники – історію політико-правових вчень / 

історію та теорію держави і права. Якою ж філо-

софією керуються зараз в Україні філософи пра-

ва – премодерністською, модерністською чи 

постмодерністською? На це запитання немає ві-

дповіді в підручниках з філософії права, бо ко-

жен із вищезгаданих напрямів пов’язаний 

з іменем певних філософів, а автори вітчизняних 

підручників, як правило, власних теорій не роз-

робляли – їм вигідно дотримуватися “загальнофі-

лософських” позицій. Очевидно, в нашому сус-

пільстві, на відміну від західного, філософські 

напрями і течії є численними, розмитими і не-

зрозумілими щодо конкретних суспільних обста-

вин (ситуація з вітчизняною філософією аналогі-

чна ситуації з нашою політикою – була одна по-

літична партія, стало багато, а різниця між ними 

досить відносна) . 

Щодо права – питання теж складне, адже ще 

недавно йшлося тільки про радянське право, та 

й проміжок часу з того моменту пройшов за-

надто невеликий для того, щоб право трансфор-

мувалося у принципово нове. І хоча суспільство 

та його правові засади потроху змінюються, апо-

логети права – ті ж самі, що й за радянських ча-

сів. З огляду на це можна передбачати, що основу 

                                      
* До “голих” філософів автор відносить тих, хто зай-

мається лише проповідуванням філософії інших, не 

виробляє ніяких власних філософських теорій і не зай-

мається ніякою корисною для суспільства діяльністю. 



Н. В. Кушакова  

432                                                                                              Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2. 

сучасного українського права становлять принципи 

й постулати, розроблені саме за радянські часи.  

Теоретичні філософствування на тему права по-

винні мати й практичну користь, і науковий сенс, 

але за умови, що право досягло у суспільстві пев-

ного розвитку з позицій гуманізму, реальної демок-

ратичності, високого соціально-економічного рівня 

його громадян. Сьогодні, на жаль, ми дуже далекі 

від такого суспільного стану, хоч би які лозунги чи 

“a’la наукові” кліше не пропонували наші мас-ме-

діа щодо примату прав людини, розбудови грома-

дянського суспільства, соціальної та правової дер-

жави. Насправді, так само, як і за радянських часів 

суспільна думка не сприймає серйозно подібні га-

сла, а разом з ними як філософію і право в цілому, 

так і філософію права зокрема. На думку автора, 

існує ймовірність за певних обставин, що філософія 

права з часом відіграватиме в нашому суспільстві 

роль наукового комунізму радянського зразка. 

Отже, складається враження, що вітчизняна фі-

лософія права має проблеми і з філософією, і з пра-

вом, і з науковістю, і з певними дисциплінами. Але 

це зовсім не означає, що неможливо визначити її 

місце і роль як міждисциплінарної галузі з огляду 

на новітні наукові методології [7]. Так, наприклад, 

на думку автора, вона дуже вписується у концепцію 

зміни парадигми Т.Куна, за якою філософію права 

можна розглядати як спосіб діяльності певного на-

укового співтовариства. Розглянемо більш дета-

льно в чому полягає концепція Т.Куна для підтвер-

дження цієї думки.  

Основна робота Т.Куна – “Структура наукових 

революцій” [1] присвячена розгляду історико-нау-

кового процесу на основі введення ключового 

в цьому контексті поняття – парадигми як спо-

собу діяльності наукового співтовариства. Образ 

науки він подає як діяльність наукових співтова-

риств. Його специфіка образу науки полягає у тому, 

що логіко-методологічні фактори розвитку втрача-

ють свою надісторичну нормативність і стають 

у функціональну залежність від пануючих в ті чи 

інші періоди способів діяльності наукового співто-

вариства (парадигм). Отже, парадигма - це конце-

птуальна схема, яка протягом певного часу визна-

ється науковим співтовариством як основа його 

практичної діяльності. Такий підхід цілком можна 

застосувати до філософії права, що прийшла на 

зміну попереднім філософським та правовим те-

чіям у період соціальної та відповідної наукової 

революції в галузі суспільних і гуманітарних наук. 

Поняття “парадигма” виражає сукупність пере-

конань, цінностей і технічних засобів, прийнятих 

науковим товариством, і забезпечує існування нау-

кової традиції. Вона знаходить свої втілення, як 

правило, у підручниках, класичних працях учених 

і на багато років визначає коло проблем і методів 

їхнього вирішення у тій чи інший галузі науки. На-

приклад, Т.Кун вважає парадигмами аристотелів-

ську динаміку, птоломеївську астрономію, ньюто-

нівську механіку. 

Визначення парадигми у Куна з часом піддалося 

певним змінам. Так, у 1962 р. він визначає паради-

гму як визнані всіма наукові досягнення, що протя-

гом певного часу дають науковому співтовариству 

модель постановки проблем та їх вирішення*. Піз-

ніше (у 1969 р.) він доповнює це поняття, розгля-

даючи термін “парадигма” через поняття дисциплі-

нарної матриці, яке враховує: 1) належність учених 

до певної дисципліни; 2) систему їхньої наукової 

діяльності. До основних компонентів дисципліна-

рної матриці Кун відносить: 1) символічні узагаль-

нення (формули); 2) “метафізичні частини паради-

гми” (загальні визначення (приписи)); 3) ціннісні 

установки, які впливають на вибір напряму дослі-

дження; 4) “загальноприйняті зразки”, “визнані 

приклади”, які забезпечують функціонування “но-

рмальної науки”. 

Усі ці компоненти дисциплінарної матриці мо-

жна виокремити й у філософії права. Має вона 

і вже визначену систему діяльності своїх апологетів 

(стиль викладання та написання робіт з філософії 

права, організацію учбового процесу та наукових 

досліджень тощо).  

Узагальнюючи теорію Куна, можна сказати, що 

він: 1) визначив загальний механізм розвитку науки 

як єдності “нормальної” науки і “некумулятивних 

стрибків” (наукових революцій); 2) сформулював 

поняття парадигми як конкретного досягнення, 

конкретного зразка.  

Виникає питання, який в цьому практичний 

сенс? Розвінчати “ненормальну” науку? За Куном є 

“нормальна” наука, отже повинна бути й “ненор-

мальна”. Очевидно, досягнення “нормальної” на-

уки, її наукові результати не змінюються від черго-

вої “наукової революції”. Змінитися можуть лише 

досягнення “ненормальної” науки, бо насправді 

вони не є науковими, і взагалі не є досягненнями, 

що з легкістю наступна група вчених чи “псевдо-

вчених” може встановити. 

Так сталося і з філософією права: науковий ко-

мунізм, марксистсько-ленінська філософія оголо-

                                      
* Багато вчених одразу “випадають” з цієї концепції, 

бо часто справжні вчені випереджають час, то є вчені-

одинаки, відкриття та теорії яких оцінюють нащадки 

і зовсім не визнає тогочасне наукове співтовариство.  
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шені сьогодні «псевдонауками» (тобто за логікою 

Куна – “ненормальними”); залишає наукову арену 

й історія політико-правових вчень, а справжньою, 

правильною, “нормальною” наукою сьогодні у нас 

декларується філософія права. Цікаво, що в США, 

наприклад, вона не поширена взагалі, і це, очеви-

дно, пов’язано з прийнятою там прецедентною сис-

темою права, для якої філософія права є принаймні 

неактуальною, недивлячись на окремі ознаки 

і вплив континентальної правової системи. Додамо, 

що європейське право сьогодні теж набуває преце-

дентного характеру, що з часом може визначити 

місце філософії права як “нормальної науки” ХІХ – 

початку ХХ століття, яка наприкінці ХХ століття 

внаслідок певних соціальних і відповідно наукових 

змін відійшла в історію. 

Вірним і актуальним видається підхід Куна до 

загального розвитку науки, що визначається та-

кими чинниками, як: досвід вченого, його власний 

індивідуальний спосіб мислення, сукупність фак-

тичного матеріалу, інші особисті та історичні чин-

ники, важливим серед яких є “правила-приписи” 

або “методологічні директиви”. Серед методоло-

гічних передумов важливе місце займає “буденна 

філософія”. На цьому етапі наша філософія права 

має, вочевидь, слабкі позиції. Насамперед це 

пов’язано з оригінальністю й індивідуальним хара-

ктером мислення, досвідом дослідника (в Україні - 

до десяти років), відсутністю фактичного матері-

алу, вже не кажучи про методологічні директиви. 

Щодо методологічних правил цікавою є їхня іє-

рархія, запропонована Куном, від найвищого до 

найнижчого рівнів. На вищому є система приписів, 

без яких людина не може бути вченим (він називає 

їх “філософсько-гносеологічними” на відміну від 

“квазіметафізичних”, де переважає онтологічний 

аспект); на нижчому рівні знаходиться інструмен-

тарій та правила його використання. З формального 

погляду ситуація вирішується просто: науковий 

ступінь з філософії права, наукове звання, опублі-

ковані праці з певної тематики визначають належ-

ність індивіда до вчених – філософів права. Розро-

блено також філософсько-правовий інструментарій 

з певними правилами використання. Таким чином, 

можна вважати, що формальну сторону щодо влас-

ної методології в контексті філософсько-правової 

парадигми дотримано.  

Зазначимо також, що Т. Кун приділяє увагу пи-

танню визначення ролі філософії у розвитку науки, 

що виглядає доволі підозрілим, можна сказати, 

дискредитує філософію як науку. Адже будь-яка 

справжня наука (біологія, математика, хімія тощо) 

не потребує доказів своєї корисності: вона тому 

і розвивається, що корисна. Наприклад, який сенс 

був би доводити, що математика корисна для роз-

витку науки? Це є своєрідною аксіомою. Ситуація 

ж із філософією останнім часом вельми специфічна 

(особливо впродовж ХХ століття): весь час “голі” 

філософи доводять корисність філософії для тої чи 

іншої сфери життя, що породжує сумніви щодо її 

справжньої цінності, коли вона не є результатом 

узагальнення знань у певних галузях.  

Сьогодні, на жаль, філософія перероджується на 

ідеологію чи на історію філософії, коли замість 

створення власних концепцій, так звані “профе-

сійні” філософи переказують та переписують вже 

створене іншими. 

У цілому розвиток філософії права можна пояс-

нити за Куном як звернення за допомогою до філо-

софії та обговорення її фундаментальних положень 

– важливих ознак переходу від нормального дослі-

дження до екстраординарного, від старої паради-

гми до нової через наукову еволюцію (тим самим 

підтверджуючи думку, що філософія не є “норма-

льним” дослідженням).  

Характерним для філософії права є й інше при-

пущення Куна, що парадигми мають пріоритет пе-

ред правилами-приписами, причому останнє 

є складнішим і таким, що приносить менше задово-

лення*. Більше того, на думку Куна, “вчені не по-

требують ніякої повної системи правил”, що також, 

очевидно, влаштовує як філософів, так і правників.  

Т. Кун зазначає, що парадигми можуть переду-

вати будь-якому набору правил дослідження, який 

в свою чергу може бути однозначно з них висуну-

тий. Для цього є чотири основні причини: 1) склад-

ність виявлення цих правил; 2) вчені ніколи не 

заучують поняття, закони й теорії (для викорис-

тання їх як “методологічних директив”) і не 

вважають це самоціллю**; 3) парадигми спрямо-

вують наукове дослідження як за допомогою “пря-

мого моделювання”, так і за допомогою абстраго-

ваних з них правил; 4) правила є загальними для 

досить великої наукової групи, але для парадигм це 

зовсім не обов’язково. Зауважимо, що остання при-

чина звучить достатньо розпливчато.  

Видається, що основні функції парадигми – пі-

знавальна й нормативна, які є джерелом методів, 

                                      
* Цим, ймовірно, пояснюється занепад сучасної вітчизня-

ної науки – адже простіше розмірковувати про загальні 

речі без ніяких конкретних винаходів, ніж створити щось 

конкретне і корисне для суспільства, іншими словами, ро-

змірковувати простіше, ніж творити і працювати 
** Для кого чи для чого ж тоді ці правила-приписи? 

Мабуть, для псевдо-вчених... 
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проблемних ситуацій і стандартів їх вирішення, 

цілком притаманні сучасній філософії права.  

Ще раз підкреслимо, що загальну схему істо-

рико-наукового процесу, яка включає за Куном два 

основних етапи: 1) “нормальну науку”, де необме-

жено панує парадигма та 2) “наукову революцію” – 

розпад парадигми, конкуренцію між альтернатив-

ними парадигмами і, нарешті, перемогу однієї 

з них, можна віднести і до філософії права. У про-

цесі соціальної і наукової революції відбулася змі-

на “понятійної сітки” вчених, що зумовило необхід-

ність зміни методологічних правил-приписів. З ці-

єю метою правники звернулися до філософії та об-

говорення фундаментальних положень, що не було 

характерним для періоду “нормальної науки” ра-

дянського періоду.  

Отже, видається, що практичним підтверджен-

ням, ілюстрацією концепції Т.Куна може виступати 

як сучасна західна і пострадянська парадигми сус-

пільних наук в цілому, так і філософія права зок-

рема. В рамках пострадянської парадигми кожен 

“фахівець” сам визначає, вчений він чи ні. Правила-

приписи полягають в основному у дотриманні фо-

рмальних вимог, у добрих стосунках з іншими 

представниками певної наукової галузі, а особ-

ливо – у складних, але гнучких фінансових взає-

морозрахунках.  
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ФИЛОСОФИЯ  ПРАВА  КАК  СПОСОБ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

НАУЧНОГО  СООБЩЕСТВА 

С позиций научного дискурса, в частности, философского дискурса как проявления стремления 

к власти отдельных субъектов оценивается место и роль современной философии права. Анализи-

руются истоки отечественной философии права, ее суть как интегральной дисциплины, правовая и 

философская составляющие. Автор утверждает, что в соответствие с концепцией изменений паради-

гмы Т.Куна философию права логично рассматривать как способ деятельности определенного науч-

ного сообщества. “Дисциплинарная матрица”, “методологические директивы” Т.Куна проектируются 

на философию права в современном понимании; дается оценка ее практической пользы и теоретиче-

ской новизны. Обобщающий вывод автора сводится к тому, что философия права в частности, также 

как современная западная и постсоветская парадигмы общественных наук в целом являются прекра-

сной иллюстрацией концепции Т.Куна и носят искусственный характер. 

N. V. Kushakova  

PHILOSOPHY  OF  LAW  AS  A METHOD  OF  ACTIVITY   

OF  THE  SCIENTIFIC  SOCIETY 

From the positions of scientific discurse, in particular philosophical discurse as a power wishes of 

definite persons, the place and the role of the modern philosophy of law are valued. The sources of 

Ukrainian philosophy of law, its sense as an integrated science, its legal and philosophical components are 

analyzed. The author affirms that according to conception of Thomas Khun’s paradigm change philosophy 

of law is logically considered as a method of activity of the definite scientific society. “Disciplinary matrix”, 

“methodological directives” of Тh. Khun are projected on philosophy of law in a modern sense; the value of 

its practical use and theoretical newness are given. The author’s general conclusion regarding philosophy of 

law in particular and modern west and postsoviet paradigm of social sciences in general is following: it is a 

great illustration of Khun’s conceptions and they have an artificial character. 
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МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ СЕМІНАР  

ТА ЗВІТНО-ВИБОРНА КОНФЕРЕНЦІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 

АСОЦІАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

  

23-24 вересня 2005 року в Києві на базі Наці-

ональної академії внутрішніх справ України 

(НАВСУ) відбувся організований Всеукраїнсь-

кою асоціацією філософії права і соціальної фі-

лософії (ВАФПСФ) спільно з НАВСУ (зокрема 

кафедрою філософії права та юридичної логіки), 

Інститутом держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України міжнародний науковий семінар 

“Європейські інтеграційні процеси і трансфор-

мація права на постсоціалістичному та постра-

дянському просторі”. Водночас відбулася звітно-

виборна конференція ВАФПСФ.  
 

І. 
 

 У науковому заході взяли участь українські 

правознавці й філософи провідних навчальних 

закладів та наукових установ, а також іноземні 

колеги – члени Польської асоціації філософії 

права і соціальної філософії. 

 Відкриваючи семінар, до учасників із віталь-

ним словом звернувся т. в. о. ректора приймаю-

чого закладу професор Є. М. Моісеєв. Він від-

значив, серед іншого, що в закладі філософсько-

правові дисципліни викладаються з 90-их рр., 

діють кафедра філософії права та юридичної ло-

гіки й спеціалізована рада із захисту докторських 

дисертацій з філософії права, проводяться нау-

кові заходи з цього напряму дослідження права. 

Організація цього міжнародного семінару є чер-

говим свідченням внеску Академії, її професор-

сько-викладацького складу у дисциплінарний 

розвиток філософії права, обміну досвіду з акту-

альної для України теми семінару.  

 Лешек Лещинський, декан факультету права 

та управління Люблінського університету ім. Марії 

Кюрі-Складовської, професор, д. ю. н., президент 

Польської асоціації філософії права і соціальної фі-

лософії, привітавши учасників з початком роботи 

семінару, відзначив, що семінар є доказом інтен-

сифікації співпраці між українськими та польсь-

кими вченими-юристами, зокрема дослідниками 

філософії права. Він також повідомив про рапто-

ву смерть Александра Печеніка, президента 

Міжнародної асоціації філософії права і соціаль-

ної філософії (IVR), який зробив значний внесок 

у розвиток співпраці в рамках Асоціації, органі-

зацію цього заходу. 

 На пленарних засіданнях 23-24 вересня було 

заслухано й обговорено низку таких наукових 

доповідей. 

 Артур Козак, д. ю. н., професор Вроцлавсь-

кого університету, в доповіді на тему „Співто-

вариство юристів як соціальний базис правової 

системи” підкреслив особливу роль юристів як 

інтерпретаторів правових текстів, у співтоварис-

тві яких створюється певна правова культура, що 

забезпечує використання законів. Він також зве-

рнув увагу на аналогічну роль співтовариства 

юристів, які групуються навколо адміністратив-

них та судових установ ЄС, у підтримці існу-

вання «європрава». 

 М. В. Костицький, академік АПрН України, 

д. ю. н., професор, суддя Конституційного Суду 

України виступив з доповіддю на тему “Філо-

софсько-правовий рівень осмислення інтеграцій-

них процесів у праві (на прикладі інтеграції укра-

їнського і європейського права)”. Він відзначив, 

серед іншого, що в осмисленні інтеграційних 

процесів слід звертатися до осягнення “коріння”, 

походження права, зважати та соціально-культурні 

традиції, і в цьому аспекті інтеграція українського 

і європейського права видається перспективною. 

 Йоланта Яблонська-Бонка, декан колегі-

уму права Вищої школи ім. Леона Козьминсь-

кого у Варшаві, д. ю. н., професор, доповідаючи 

на тему “Правові замки “на піску” – підстави 

віри у правові міфи в контексті суспільної тран-

сформації”, відзначила як конструктивну, такі 

деструктивну роль міфів у правових і навко-

лоправових процесах, зокрема у перетворенні націо-

нальних систем права в єдине право Європи. 

 А. А. Козловський, завідувач кафедри теорії та 

історії держави і права Чернівецького національ-

ного університету ім. Ю. Федьковича, професор, 

д. ю. н., розкриваючи тему “Філософсько-правові 

проблеми євроінтеграційної законотворчості”, 

серед іншого, підкреслив складність інтеграційних 

процесів, необхідність їх реалістичного осмислення 
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в Україні, їхнього впливу на українське суспільство 

і право, а також те, що гармонізація законодавства 

ще не означає гармонізації права як більш склад-

ного соціального явища. 

 Лешек Лещинський більше детально зупи-

нився на темі „Європейська конвенція з прав лю-

дини в судових рішеннях в контексті трансфор-

мації”, відзначаючи роль Суду та його рішень 

у реалізації прав людини в Європі, їх вплив на пра-

вову систему індивідуальних європейських держав. 

 П. М. Рабінович, член-кореспондент АПрН 

України, д. ю. н., професор Львівського національ-

ного університету ім. Івана Франка виступив на 

тему “Сучасне загальноєвропейське праворозу-

міння: філософсько-антропологічні аспекти”, від-

значаючи істотний вплив європейського права 

і правозастосування Європейської конвенції з прав 

людини на українське право і праворозуміння, що 

знайшло своє відображення і в нормативно-право-

вих актах, прийнятих останнім часом в Україні. 

 Марек Смолак, професор факультету права 

та управління Познанського університету, д. ю. н., 

у доповіді на тему “Діяльність конституційних 

судів в постсоціалістичних державах” відзна-

чив тенденції й особливості функціонування вка-

заних судів. 

 А. Е. Жалинський, д. с. н., професор, завіду-

вач кафедри кримінального права Вищої школи 

економіки, м. Москва, виступив на тему “Про-

блеми забезпечення кримінально-правового суве-

ренітету” й зокрема відзначив роль філософ-

сько-правових аспектів кримінального права 

в трансформаційних процесах певної країни. 

 Малгожата Криль, д. ю. н., професор кафе-

дри теорії та філософії права відділення права 

і управління Лодзького університету в доповіді 

“Прецеденти і право” звернула увагу на те, що 

процеси європейської інтеграції та трансформа-

ції права зумовлюють зближення та конверген-

цію різних правових систем – прецедентних 

і законодавчих. 

 Сливка С.С., д. ю. н., професор, перший про-

ректор Львівського юридичного інституту МВС 

України з навчально-методичної роботи, висту-

пив з доповіддю “Українське і європейське пра-

во: інтеграційні процеси”. 

 О. Г. Данильян, завідувач кафедри філосо-

фії Національної юридичної академії України ім. 

Ярослава Мудрого, д. ф. н., професор, в доповіді 

“Гармонізація європейського і національного 

права: теоретико-методологічний аспект” роз-

глянув різні підходи до поняття гармонізації, 

а також форми, методи і технологію здійснення 

гармонізації між правом ЄС і правом кандидатів 

до вступу в нього. 

 О. М. Костенко, член-кореспондент АПрН 

України, завідувач відділу проблем криміналь-

ного права, кримінології та судоустрою Інсти-

туту держави і права ім. Корецького НАН Укра-

їни, д. ю. н., професор, представив наукову допо-

відь “Соціальний натуралізм – філософська 

платформа для “європеїзації” права України”, 

зауважив, що проблема гармонізації українсь-

кого права з правом країн ЄС є передусім про-

блемою узгодження соціальної культури грома-

дян України з соціальною культурою громадян 

країн ЄС.  

 С. І. Максимов, професор кафедри філосо-

фії Національної юридичної академії України ім. 

Ярослава Мудрого, д. ю. н., професор, у доповіді 

“Кантівський проект вічного миру у контексті 

глобалізації та євроінтеграції”, відзначив акту-

альність ідей Канта стосовно сучасних процесів 

і обґрунтував концепт правового суспільства як 

єдності інституційних і культурних чинників. 

 Б. Ф. Чміль, професор кафедри філософії 

права та юридичної логіки, НАВСУ, к. ф. н., 

професор, виступив з доповіддю на тему “Про-

блеми і динаміка правопорядку в пострадянській 

Україні”), акцентувавши увагу на особливостях 

становлення правопорядку в сучасній України. 

 В. Ю. Кондович, к. ю. н., зробив доповідь на 

тему “Про несумісність європейського та украї-

нського національного права”, обґрунтовуючи 

свою позицію посиланням на дослідження холі 

стичних систем. 

 О. М. Литвинов, начальник кафедри філосо-

фії права та культурології Луганської академії 

внутрішніх справ імені 10-річчя незалежності 

України, к. ф. н., доцент, виступив з науковою 

доповіддю на тему “Філософські проблеми спів-

відношення національного і європейського пра-

ва”, звернув увагу на необхідність осягання ку-

льтурних смислів як фундаментальних основ єв-

ропейського права. 

 Учасники семінару також заслухали низку 

наукових повідомлень, зокрема, серед інших, на 

такі теми (прізвища подані далі за абеткою).  

 М. П. Альчук, професор кафедри філософії 

ЛНУ, к. ф. н. (“Філософсько-антропологічний 

вимір євроінтеграційних процесів”), Ю.І.Анохін, 

аспірант ЛНУ (“Правовий плюралізм у нормати-

вній системі суспільства”); О. О. Бандура, 

професор НАВСУ, д. ф. н. (“Інтеграційні про-

цеси у суспільстві з точки зору філософів пост 

модерністів”); В. С. Бігун, науковий співробіт-
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ник Інституту держави і права ім. В. М. Корець-

кого НАН України, к. ю. н. (“Євроінтеграція Ук-

раїни: деякі філософсько-правові аспекти 

і підходи”); В. М. Вовк, завідувач кафедри філо-

софії права та юридичної логіки НАВСУ, к. ф. н., 

доцент (“Право як повсякденність”); О. І. Гвоз-

дік, професор кафедри філософії права та юри-

дичної логіки, д. ф. н., професор (“Логіко-

онтологічний аспект оптимізації правотворчої 

діяльності”); О. М. Губар, декан факультету 

права і психології Макіївського економіко-гума-

нітарного інституту, к. ф. н., доцент (“Антропо-

логічний аналіз поняття “прав людини””); 

Т. І. Дудаш, співробітник Лабораторії теоретич-

них досліджень прав людини Львівського націо-

нального університету ім. Івана Франка (“Узго-

дження право розуміння як фактор гармонізації 

національного та європейського права: гермене-

втико-лінгвістичний аспект”); М. М. Ібрагімов, 

завідувач кафедри філософії Національної ака-

демії державної податкової служби України, к. 

ф. н., професор (“Гуманізація як основа транс-

формаційних процесів права східних і західних 

країн”); Б. В. Калиновський (“Юридичні аспе-

кти реформування місцевого самоврядування 

в Україні”); В. М. Кравець, доцент кафедри фі-

лософії права та юридичної логіки НАВСУ, 

к. ю. н. (“До питання про визначення поняття 

“права”); Н. В. Кушакова-Костицька, голов-

ний спеціаліст КСУ, к. ю. н. ““Інформація як 

філософська і правова категорія”); О. Є. Мано-

ха, професор НАВСУ, д. ф. н. (“Системний ана-

ліз соціального статусу людини у порівняльному 

аспекті”); Ф. М. Медвідь, доцент Національної 

академії державної податкової служби України, 

к. ю. н. („Філософські, політико-правові засади 

адаптації права України до права Європейського 

Союзу”); О. В. Павлишин, доцент кафедри фі-

лософії права та юридичної логіки НАВСУ, 

к. ю. н. (“Актуальні проблеми правотворчості 

в умовах трансформації права на пострадянсь-

кому просторі”); С. П. Рабінович, доцент кафе-

дри цивільного права і процесу Львівського 

юридичного інституту МВС України (“Трансце-

ндентність як властивість природної цивільної 

рівності”); Л. Г. Удовіка, професор кафедри 

теорії та історії держави і права Запорізького 

національного університету, к. ф. н., доцент 

(“Теоретико-методологічний потенціал юриди-

чної антропології у процесі євроінтеграції”); 

П. Л. Фріс, к.ю.н., професор кафедри криміна-

льного права і процесу Юридичного інституту 

Прикарпатського національного університету ім. 

В. Стефаника. “Інтеграційні процеси та кримі-

нально-правова політика”; В. В. Шишко, до-

цент Львівського юридичного інституту НАВСУ, 

к. ю. н. (“Культурологічні аспекти європейської 

інтеграції в філософсько-правовому контексті”). 

 Доповідачі та учасники Семінару відзначили 

важливість і потребу філософського осмислення 

євроінтеграційних процесів. Вони були одно-

стайні в думці про те, що інтеграційні процеси 

мають правову складову, й що при цьому йдеть-

ся про інтеграцію (гармонізацію, адаптацію) не 

тільки й не стільки законодавства, скільки права. 
 

ІІ. 
 

 На звітно-виборній конференції Всеукраїнсь-

кої асоціації філософії права і соціальної філо-

софії прийнято низку рішень. Серед іншого, за-

слухано й схвалено звіт в. о. голови Б. Ф. Чміля, 

схвалено основний документ Асоціації (проект 

В. С. Бігуна) з низкою уточнень за результатами 

обговорення. Головою Асоціації було переоб-

рано, строком ще на два роки, професора 

Б. Ф. Чміля.  

 До Президії Асоціації було обрано таких ві-

домих учених, як О. О. Бандура, О. Г. Дани-

льян, О. А. Івакін, М. М. Ібрагімов, А. А. Коз-

ловський, О. М. Костенко, М. В. Костицький, 

С. І. Максимов, П. М. Рабінович, С. С. Сливка.  

 До складу Секретаріату Асоціації обрано 

В. М. Вовк, В. С. Бігуна, Р. А. Сербина. 

 Серед подальших пріоритетних завдань Асо-

ціації було, зокрема, відзначено її організаційне 

оформлення організації зі статусом юридичної 

особи та місцевими осередками, подальша коор-

динація українськими і міжнародними науко-

вими заходами, підготовка до участі в наступ-

ному Конгресі IVR на тему “Право і правові ку-

льтури в ХХІ столітті: різноманітність та єд-

ність”, який відбудеться у Кракові 1-6 серпня 

2007 року. 

Матеріали підготували: 
 

Максимов С. І., професор кафедри філософії На-

ціональною юридичної академії України ім. Я. Муд-

рого, д. ю. н., професор; 

Бігун В. С., науковий співробітник Інституту 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН Укра-

їни, к. ю. н., відповідальний секретар міжнародного 

часопису “Проблеми філософії права”. 

… 
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ПЕРШИЙ  ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ  

«КРУГЛИЙ  СТІЛ»  З  АНТРОПОЛОГІЇ  ПРАВА 
 

Протягом 16-17 вересня 2005 року у Львові 

відбувався «круглий стіл» з філософії права 

«Антропологія права: філософський і юридич-

ний виміри», організований спільно Інститутом 

держави і права ім. В. М. Корецького НАН Ук-

раїни, юридичним факультетом Львівського 

національного університету ім. І. Франка та 

Львівською лабораторією прав людини і грома-

дянина НДІ державного будівництва та місце-

вого самоврядування АПрН України. Такий за-

хід з даної теми, в якому взяло участь близько 

двадцяти вчених-фахівців у галузі філософії 

права – як правознавців, так і філософів, – 

а також юристів-практиків з різних куточків 

нашої держави, проводився в Україні вперше. 

Робота «круглого столу» відбувалася за 

трьома тематичними напрямками: «Антрополо-

гія права: об’єкти і предмети дослідження; фі-

лософський та юридичний виміри», «Мето-

дологія антропології права: підходи, методи та 

засоби досліджень. Праворозуміння як визнача-

льна детермінанта антропологічно-правових 

досліджень», «Антропологічні аспекти права 

у позитивістських й альтернативних їм доктри-

нах. Антропологічні дослідження у ХХ-ХХІ ст. 

і їх значення для становлення та розвитку ан-

тропології права». Протягом двох днів виступи 

доповідачів викликали жваві дискусії учасників 

і присутніх гостей. 

Питання наукознавчого статусу антропології 

права, її зв’язків з іншими галузевими антропо-

логіями та філософією права, а також проблеми 

визначення предмета й об’єктів дослідження 

цієї науки висвітлювалися у виступах аспіранта 

ЛНУ Ю. Анохіна («До питання про місце юри-

дичної антропології у системі суспільствознав-

ства»), наукового співробітника Львівської ла-

бораторії прав людини і громадянина АПрН 

України Д. Гудими («Антропологія права: по-

няття, різновиди, деякі міждисциплінарні 

зв’язки»), головного спеціаліста відділу міжна-

родно-правового співробітництва Вищого адмі-

ністративного суду України Р.  Корнути 

(«Предмет антропології права»), аспірантки Ін-

ституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України Г. Лозової («Антропологія права 

крізь призму предмета філософії права»), кан-

дидата філософських наук, професора Запорізь-

кого національного університету Л. Удовики 

(«Гуманізація права: проблеми формування 

юридичної антропології»), студента Кримсь-

кого юридичного інституту Національного уні-

верситету внутрішніх справ (м. Сімферополь) 

Ю. Штурцева («Юридико-антропологічне ро-

зуміння правового плюралізму»). Особливу 

увагу було приділено обговоренню питання про 

місце антропології права у вітчизняній юрис-

пруденції. В дискусіях, зокрема, наголошува-

лося на можливості виділення антропології 

права у самостійну юридичну науку та на перс-

пективах дослідження окремих аспектів її пре-

дмета в рамках філософії права. 

Методологічні аспекти проблематики «круг-

лого столу» були розкриті у виступах кандидата 

юридичних наук, наукового співробітника Ін-

ституту держави і права ім. В. М. Корецького 

НАН України В. Бігуна («Антропологія права: 

предмет, система, методологія, функції та статус»; 

«Людина в праві та науках про право: три зага-

льнонаукові підходи до визначення та їх викори-

стання»), аспіранта того ж Інституту Д. Дороша 

(«Антропологічні основи юридичної логіки як 

науки»), співробітника Лабораторії досліджень 

теоретичних проблем прав людини юридичного 

факультету ЛНУ ім. І. Франка Т. Дудаш («Пра-

ворозуміння: суб’єктивні детермінанти»), доктора 

юридичних наук, завідувача кафедри Черні-

вецького національного університету ім.  Ю.  Фе-

дьковича А. Козловського («Гносеологічна ан-

тропологія права»), кандидата юридичних наук, 

доцента Львівського юридичного інституту На-

ціонального університету внутрішніх справ 

Ю. Лободи («Антропологічний вимір правової 

традиції»), члена-кореспондента АПрН України, 

доктора юридичних наук, професора ЛНУ 

ім. І. Франка, завідувача Львівської лабораторії 

прав людини і громадянина АПрН України 

П. Рабіновича («Антропологічно-потребове пра-

ворозуміння – стрижень сучасної гуманістичної 
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філософії права»). Учасники прагнули з’ясувати 

зміст окремих дослідницьких підходів і проде-

монструвати їхні можливості в антропології 

права, робили спробу визначити гносеологічні 

підвалини цієї науки, звертали увагу на суб’єк-

тивні детермінанти праворозуміння, а також ви-

світлювали окремі аспекти визначення деяких ка-

тегорій, які входять до поняттєвого апарату лю-

динорозуміння у праводержавознавстві. 

У виступах кандидата філософських наук, 

доцента ЛНУ ім. І. Франка М. Альчук («Богдан 

Кістяківський і сучасність: методологія права»), 

аспіранта ЛНУ ім. І. Франка С. Верланова 

(«Універсалізм і релятивізм як концептуальні під-

ходи у визначенні змісту соціально-економічних 

прав людини»), кандидата юридичних наук, до-

цента ЛНУ ім. І. Франка О. Грищук («Людська 

гідність як детермінанта природних прав лю-

дини»), кандидата філософських наук, декана 

факультету права і психології Макіївського еко-

номіко-гуманітарного інституту О. Губар («Права 

людини у системі категорій антропології права»), 

кандидата юридичних наук, завідувача Лабора-

торії досліджень теоретичних проблем прав лю-

дини юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка 

С. Добрянського («Права людини та мораль: 

проблеми співвідношення»), аспіранта Інсти-

туту держави і права ім. В. М. Корецького НАН 

України В. Копотя («Антропологічний аспект 

концепції правового реалізму»), члена-кореспо-

ндента АПрН України, доктора юридичних на-

ук, завідувача відділу Інституту держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України О. Костенка 

(«Проблема антропогенності права з позиції 

соціального натуралізму»), старшого юриста 

Приватного підприємства “Адвокатське бюро. 

Юридичний центр” (м. Львів) Н. Петлевич 

(«Правовий персоналізм як концептуальна ос-

нова антропологічного напрямку у правознавс-

тві»), кандидата юридичних наук, старшого на-

укового співробітника Львівської лабораторії 

прав людини і громадянина АПрН України 

С. Рабіновича («Субсидіарність і правовий 

плюралізм: природно-правові засади організації 

соціальної влади») знайшли відображення деякі 

філософські та загальнотеоретичні проблеми 

прав людини, окремі аспекти правового реалі-

зму та персоналізму, універсалізму й релятиві-

зму, особливості методології Б. Кістяківського. 

Розглядалися природно-правові засади органі-

зації соціальної влади, проблеми антропогенно-

сті права з позиції соціального натуралізму, 

особливості співвідношення права та моралі. 

Під час проведення заходу відбулася презен-

тація навчального посібника «Філософія права: 

проблеми та підходи» (Львів, 2005), підготовле-

ного співробітниками лабораторії дослідження 

теоретичних проблем прав людини юридичного 

факультету ЛНУ ім. І. Франка під керівництвом 

професора П. Рабіновича. 

Учасники «круглого столу» домовилися про 

подальшу співпрацю (зокрема про видання тек-

стів їхніх виступів у спецвипуску «Вісника 

Львівського національного університету» та 

проведення у Львові щорічних аналогічних за-

ходів), а також схвалили Рекомендації з відпо-

відної проблематики, повний текст яких наво-

диться нижче. 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  ВСЕУКРАЇНСЬКОГО  

«КРУГЛОГО  СТОЛУ»  З  ФІЛОСОФІЇ  ПРАВА 

«Антропологія права: філософський та юридичний виміри 

(стан, проблеми, перспективи)» 

 

Учасники Всеукраїнського «круглого столу» 

з філософії права «Антропологія права: філо-

софський та юридичний виміри (стан, проблеми, 

перспективи)», обговоривши сучасні актуальні 

проблеми антропології права, особливості її 

становлення й розвитку в Україні, 

 

КОНСТАТУЮТЬ: 
 

Однією із загальновизнаних сучасних тенденцій 

розвитку суспільних наук є їх антропологізація. 

У системі правничих наук це знаходить прояв 

в тому, що у них все рельєфніше виокремлюється 

антропологія права як галузева юридична наука, а в 

структурі філософії права формується окремий 

розділ, присвячений антропологічній проблематиці. 

Антропологізація відбувається й у сучасній ук-

раїнській філософії та загальній теорії права. Свід-

ченням цього є:  розгортання саме антропологічно-

правових досліджень (у тому числі дисертаційних) 

як у філософії, так і в юриспруденції; інтенсивний 

розвиток вітчизняної загальної теорії прав людини 

(здійснюваний, зокрема, дослідженнями Львівської 

лабораторії прав людини Академії правових наук 

України); наявність окремої рубрики з антропології 
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права у новоствореному міжнародному журналі 

«Проблеми філософії права»; висвітлення у деяких 

вітчизняних підручниках і навчальних посібниках з 

філософії права питань з антропологічно-правової 

проблематики. 

Особливо слід відзначити, що згадана тенденція 

реалізується у філософії права на засадах багатоди-

сциплінарності й методологічного плюралізму. 

Остання обставина, безперечно, демократизує та 

збагачує шляхи пошуків істини, дозволяє більш 

повно й всебічно осягнути предмет дослідження – 

як людиномірні характеристики права (яке б явище 

не відображалось цим терміно-поняттям), так і пра-

вові властивості людини (яким би чином не інтер-

претувати її природу та сутність). 

Поряд з цим процесу інтенсифікації антрополо-

гічно-правових досліджень в Україні властиві певні 

вади. До них можна віднести: недостатню коорди-

націю таких досліджень, виконуваних представни-

ками, з одного боку, філософської науки, а з ін-

шого, – юридичної; перетворення у деяких дослі-

дженнях методологічного плюралізму на методо-

логічний анархізм, методологічну нерозбірливість; 

відсутність фахового видання, в якому би комплек-

сно висвітлювалися різноаспектні проблеми люди-

нознавства; несформованість спеціальних наукових 

підрозділів з антропології права; недостатнє враху-

вання позитивних здобутків попередньої українсь-

кої наукової спадщини з вказаних проблем; непо-

вне та повільне засвоєння й творче застосування 

досягнень сучасної зарубіжної антропологічної на-

уки; відсутність самостійних навчальних курсів, 

а також навчальної літератури з антропології права. 
 

З огляду на викладене,  

учасники «круглого столу» 

 

РЕКОМЕНДУЮТЬ: 
 

− орієнтувати юристів-дослідників на вивчення 

антропних властивостей права та держави, дослі-

дження актуальних антропологічних теоретичних 

і практичних питань право- і державотворення в Україні;  

− розширювати подальші антропологічно-пра-

вові дослідження, зокрема збільшуючи їх питому 

вагу у дисертаційних й інших наукових роботах 

з філософії права; 

− підвищити ефективність координації згаданих 

досліджень, що проводяться у різних закладах Ук-

раїни; 

− повніше враховувати сучасні здобутки філо-

софської, релігійної, соціокультурної (соціальної 

та/чи культурної), етнічної, психологічної, лінгвіс-

тичної й інших антропологій і суміжних з ними 

галузей наукового знання при виконанні антропо-

логічно-правових досліджень; 

− налагоджувати контакти із зарубіжними пред-

ставниками антропологічно-правової науки; 

− ретельніше відроджувати та використовувати 

наукову спадщину тих українських вчених мину-

лого, які займалися антропологічно-правовою про-

блематикою; 

− перекладати, публікувати та вивчати зарубіжні 

наукові праці з цієї проблематики; 

− враховувати те, що антропологічно-правові до-

слідження – як і будь-які дослідження у суспільних 

науках – мають відповідати таким гносеологічним 

принципам: об’єктивна зумовленість обраних ме-

тодів дослідження специфікою його предмета; не-

обхідність встановлення єдиної істини, яку можна 

довести й перевірити за посередництвом певного 

об’єктивного критерію; спроможність застосовува-

ного концептуального підходу та відповідних йому 

дослідницьких методів наближувати, призводити 

до розкриття сутності антропно-правових явищ; 

− поступово запроваджувати викладання спеціа-

льних курсів з антропології права студентам вищих 

юридичних і філософських навчальних закладів; 

− створити авторський колектив для підготовки 

вітчизняного навчального посібника (підручника) 

з антропології права; 

− регулярно проводити всеукраїнські та між-

народні конференції, семінари, «круглі столи» 

й інші наукові, а також інформаційні заходи з ан-

тропологічно-правової проблематики; 

− Оргкомітету «круглого столу» організувати ви-

дання матеріалів цього заходу та забезпечити ви-

світлення останнього в юридичній пресі. 
 

Дані Рекомендації скерувати в Інститут держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України, в Інсти-

тут філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України, 

у Президію Академії правових наук України, до 

Всеукраїнської асоціації філософії права і соціальної 

філософії, на юридичні та філософські факультети 

провідних вищих навчальних закладів нашої держави. 
 

Схвалено у Львові 17 вересня 2005 року учас-

никами Всеукраїнського «круглого столу» з фі-

лософії права «Антропологія права: філософський 

та юридичний виміри (стан, проблеми, перс-

пективи)». 
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“АКТУАЛЬНІ  ПРОБЛЕМИ  ФІЛОСОФІЇ  ПРАВА”  

–  «КРУГЛИЙ  СТІЛ» В  ОДЕСЬКІЙ   

НАЦІОНАЛЬНІЙ ЮРИДИЧНІЙ АКАДЕМІЇ  
 

14-15 жовтня 2005 року в Одеській націона-

льній юридичній академії (ОНЮА) відбувся 

“круглий стіл” «Актуальні проблеми філософії 

права». Організатором “круглого столу” висту-

пила ОНЮА, співорганізаторами – Чернівецький 

національний університет імені Юрія Федько-

вича (ЧНУ) і редакція міжнародного часопису 

«Проблеми філософії права».  

В Україні останнім часом спостерігається 

зростаючий інтерес до філософії права, розши-

рюється тематика філософсько-правових дослі-

джень, і тому проблеми, запропоновані для обго-

ворення на “круглому столі”, привернули увагу 

вчених провідних навчальних і науково-дослід-

ницьких закладів. У роботі “круглого столу” взя-

ли участь представники Інституту держави 

і права ім. В. М. Корецького НАН України, 

ОНЮА, Національної юридичної академії Укра-

їни імені Ярослава Мудрого (НЮАУ), Інституту 

міжнародних відносин Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка, юридичного 

факультету Львівського національного універси-

тету ім. Івана Франка (ЛНУ), юридичного факу-

льтету ЧНУ, Одеського національного універси-

тету ім. І. І. Мечникова, Запорізького національ-

ного університету, Львівської лабораторії прав 

людини і громадянина НДІ державного будівни-

цтва та місцевого самоврядування Академії пра-

вових наук України (АПрН) та ін. 

Відкриваючи засідання “круглого столу”, 

професор, доктор філософських наук, завідувач 

кафедри філософії ОНЮА Івакін О. А. підкрес-

лив важливу роль міжнародного часопису «Про-

блеми філософії права» у розвитку філософії 

права в Україні та запропонував взяти участь 

в обговоренні надрукованих у ньому статей. Бу-

ло також запропоновано пріоритетні теми диску-

сій, серед яких: місце філософії права у сучасно-

му гуманітарному знанні, проблеми природного 

права, антропології права, співвідношення права, 

релігії й інших форм суспільної свідомості, спе-

цифіка концепцій видатних представників кла-

сичної та сучасної філософсько-правової думки, 

загальні проблеми методології права.  

Завідувач кафедри теорії та історії держави та 

права ЧНУ, доктор юридичних наук, професор, 

один із редакторів-засновників міжнародного 

часопису «Проблеми філософії права» Козлов-

ський А. А. у своїй доповіді розкрив особливо-

сті української філософсько-правової думки 

у структурі світових філософсько-правових дос-

ліджень, підкреслив виняткову роль філософії 

права у системі сучасного гуманітарного знання 

та висловився за співпрацю провідних наукових 

шкіл з філософії права в Україні. 

Кандидат юридичних наук, магістр права 

(США), відповідальний секретар і член редколегії 

часопису “Проблеми філософії права” Бігун В. С. 

у своїй доповіді розкрив об’єктивні та суб’єк-

тивні чинники відродження філософії права 

в сучасній Україні, її наукове та інституційне 

становлення, роль міжнародного часопису «Про-

блеми філософії права» у розвитку філософсько-

правових досліджень, визначив сучасний стан та 

перспективи розвитку української філософії права 

та її місце у світовій філософсько-правовій думці. 

В обговоренні доповідей взяли участь прорек-

тор з наукової роботи ОНЮА, доктор юридич-

них наук, професор, завідувач кафедри теорії 

держави і права ОНЮА Оборотов Ю. М., кан-

дидат юридичних наук, доцент кафедри теорії 

держави і права ОНЮА Дудченко В. В. та інші 

учасники “круглого столу”. Доктор юридичних 

наук, професор кафедри філософії НЮАУ Мак-

симов С. І. виклав свої враження та міркування 

щодо ХХІІ Всесвітнього конгресу Міжнародної 

асоціації філософії права і соціальної філософії 

(IVR), підкреслив актуальність його загальної 

теми – «Право та справедливість у глобальному 

суспільстві», проаналізував концепцію Р. Алексі 

(R. Alexy) про природу проблем філософії права 

та визначив її актуальність на тлі процесів у гло-

бальному світі.  

У своїй доповіді проректор з наукової роботи 

ОНЮА, доктор юридичних наук, професор, заві-
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дувач кафедри теорії держави і права ОНЮА 

Оборотов Ю. М. розкрив особливості правової 

реальності епохи постмодерну, що включає 

в себе розмиття норм права та їхнє відчуження 

у свідомості людини, висування на перше місце 

принципу суб’єктивності у праві. У доповіді бу-

ло теж зазначено, що розвиток двох протиле-

жних тенденцій у сучасному світі – індивідуалі-

зації та глобалізації знаходить своє відображення 

у правовій реальності. Доповідач підкреслив, що 

в такому контексті зростає актуальність філосо-

фії права у пошуках виходу з невизначеності си-

туації постмодерну у правовій сфері.  

Доктор філософських наук, завідувач кафедри 

філософії Одеської національної юридичної ака-

демії Івакін О. А. присвятив свою доповідь ви-

значенню філософських засад природного права. 

Онтологічне обґрунтування природного права та 

його логічної первинності у правосвідомості, 

підкреслив доповідач, можливе через осмис-

лення ідей ноосфери, коеволюції, екологічного 

імперативу, ортогенезу свідомості. У зв’язку 

з цим доповідачем було наголошено на зростаючій 

актуальності ідей Б. Спінози, І. Канта, Г. Гегеля, 

В. І. Вернадського, І. О. Ільїна, П. Тейяра де Ша-

рдена, М. М. Мойсеєва щодо відношення при-

роди та свободи, сутності людини та шляхів її  

історичного розгортання.  

Однією з центральних тем для дискусії була 

проблема визначення предмета, функцій та зна-

чення юридичної антропології у системі юриди-

чних наук. Доповідь кандидата філософських 

наук, доцента, професора кафедри історії та тео-

рії держави та права Запорізького національного 

університету Удовики Л. Г. була присвячена 

аналізу функцій юридичної антропології. Було 

зазначено, що дослідження  цієї проблеми здійс-

нюється під кутом зору методологічних зрушень 

у сучасній юридичній науці: антропологізації, 

глобалізації, деформалізації. У доповіді було об-

ґрунтовано, що функції юридичної антропології 

зумовлені її об‘єктом, предметом, завданнями та 

знаходяться у тісному взаємозв‘язку і значною мі-

рою співпадають із функціями філософії права, але 

їм не тотожні. Запропоновано три групи функцій 

юридичної антропології: 1) дискурсивну: прогнос-

тична, методологічна, трансляційна; 2) практичну: 

інституціалізація, гуманізація, індивідуалізація, 

виховна; 3) теоретико-практичну чи дискурсив-

но-практичну: діагностична, аксіологічна, соціо-

контрольна. Акцентовано, що останнім часом 

спостерігається підвищений інтерес, і відповідно 

– інтенсифікація звернення до юридико-

антропологічного знання, але більшою мірою на 

теоретичному рівні, практичне ж їх використан-

ня є недостатнім і потребує інтенсифікації.  

Стосовно особливого місця юридичної антро-

пології у системі суспільствознавства висловився 

аспірант юридичного факультету ЛНУ Анохін Ю. І. 

Він зазначив, що багато понять юридичної ан-

тропології носять міждисциплінарний характер, 

тому юридичну антропологію слід розглядати як 

окремий, відносно самостійний міждис-

циплінарний науковий напрямок у межах суспі-

льствознавства. 

У доповіді кандидата юридичних наук, доце-

нта кафедри права Європейського Союзу та по-

рівняльного правознавства ОНЮА Бехруза Ха-

шматулли було підкреслено необхідність подо-

лання європоцентризму у розгляді особливостей 

традиційних правових сімей, розкрита роль релі-

гії у формуванні ісламського права та ісламської 

філософії права, і визначено специфіку праворо-

зуміння в ісламських державах.  

Проблему співвідношення релігії та права було 

розглянуто й у виступі кандидата юридичних наук, 

асистента кафедри теорії та історії держави і права 

юридичного факультету ЧНУ Місевіча С. В. Він 

на основі змістовного аналізу прикладів зробив 

висновок, що релігійне право є самостійним сис-

темним утворенням, автономним щодо “світсь-

кого права”.  

Повідомлення кандидата філософських наук, 

доцента кафедри філософії Одеської національ-

ної юридичної академії Сумарокової Л. М. було 

присвячено аналізу сучасного використання по-

нять “форма”, “формальний”. У доповіді було 

підкреслено, що функціонування зазначених по-

нять демонструє перехід від класичної епістемо-

логії до некласичної. Поряд з онтологічним та 

гносеологічним аспектами цього поняття все 

більш актуальною стає важливість комунікатив-

ного виміру. В комунікації відбувається селекція 

різних варіантів значення поняття “форма” в за-

лежності від ціннісних орієнтацій людини. На 

думку доповідачки, форма виступає не тільки 

засобом репрезентації об’єкту у знанні (“комуні-

кація” суб’єкту та об’єкту), але й засобом вклю-

чення певного знання у систему знання та у сис-

тему практичної діяльності (комунікація суб’єк-

тів знання, суб’єктами діяльності). 

Питання погребового (потребово-мотивува-

льного) дослідницького підходу у праводержаво-

знавстві було розглянуто у доповіді асистента 

кафедри теорії та історії держави та права юри-

дичного факультету ЛНУ Гудими Д. А. Він об-
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ґрунтував виокремлення потребового підходу як 

самостійного у методології права та розкрив до-

цільність його використання для дослідження 

специфічних аспектів правової дійсності. Після 

доповіді обговорювались питання особливостей 

використання терміну “потребовий підхід”, а та-

кож співвідношення понять “потреби” та “інте-

реси” людини. 

Визначенню специфічності та особливості 

концепції правового реалізму було присвячено 

доповідь аспіранта Інституту держави і права ім. 

В. М. Корецького Копотя В. О. Доповідач за-

значив, що дослідження правового реалізму має 

значення як з практичної, так і з теоретичної то-

чки зору. У доповіді було наголошено, що знач-

ним внеском у розвиток юридичної науки право-

вого реалізму була перша спроба об’єднання 

в одній теорії двох протилежних підходів до ро-

зуміння права на основі його реальності, яка ви-

являється в рішеннях суддів.  

До з’ясування пов’язаності громадянського 

суспільства та прав людини як його фундамента-

льної цінності звернулась аспірантка кафедри 

теорії та історії держави та права НЮАУ Размє-

таєва Ю. С. На думку доповідачки, права лю-

дини є основною цінністю громадянського сус-

пільства, що зумовлено, по-перше, тим, що вони 

рівної мірою належать кожному члену суспільс-

тва та окреслюють йому певний простір свободи, 

в якому можлива реалізація потреб людини, 

й межі, за якими розпочинається відповідний 

простір інших. По-друге, права людини включа-

ють ідею гідності, поваги і до інших, і до себе, 

передбачають ставлення до іншої людини, як до 

такого ж носія прав, тобто, як до рівного. По-

третє, ступінь захищеності прав людини, можли-

вості їх реалізації є показником ефективності 

громадянського суспільства, гарантією захисту 

індивідів від свавілля як з боку інших людей, так 

і держави. По-четверте, однією з властивостей прав 

людини є їх здатність вважатися універсальною 

цінністю, тобто, вони мають значення для будь-

якого суспільства громадянського типу, незалежно 

від національно-культурного контексту. 

Значну увагу учасників “круглого столу” при-

вернула проблема тероризму та значення можли-

востей філософії права в її осмисленні. Зазна-

чену проблематику було розглянуто в окремих 

доповідях аспірантки кафедри філософії ОНЮА 

Смазнової І. С. та асистента кафедри філософії 

ОНЮА Фальковського А. О. Доповідь Смаз-

нової І. С. було присвячено аналізу впливу теро-

ризму на суспільну свідомість. Доповідачка ви-

значила особливості сприйняття тероризму 

у свідомості окремої людини і суспільства та їх-

нього впливу на правову сферу. У доповіді Фа-

льковського А. О. обґрунтовувалась доціль-

ність та актуальність осмислення феномену те-

роризму у філософсько-правовому вимірі та за-

значались виняткові гносеологічні можливості 

такого підходу. Доповідач також розглянув про-

блему невизначеності поняття “тероризм” у між-

народному праві та співвідношення моральних 

і правових оцінок тероризму.  

До питання предмета філософії права звернувся 

аспірант кафедри філософії ОНЮА Шамша І. В. 

Він зазначив, що для з’ясування предмета філо-

софії права необхідно перш за все чітко ви-

значити предмет філософії взагалі, для чого важ-

ливе звернення до фундаментальних філософсь-

ких концепцій (Г. Гегель, Б. Спіноза, І. Кант, 

М. Гайдеггер). У доповіді було наголошено на 

надзвичайних можливостях застосування діалек-

тичного методу для визначення сутності права та 

обґрунтування актуальності проблематики при-

родного права.  

У тривалій полеміці щодо всіх означених ви-

ще проблем учасники “круглого столу” висло-

вили чимало міркувань та зауважень. Особливу 

увагу вони привернули проблемам визначення 

тенденцій світових філософсько-правових дослі-

джень, співвідношення права та релігії, актуаль-

них питань юридичної антропології та загальної 

методології права, ролі права у вирішенні про-

блеми тероризму тощо. На завершення плідної 

роботи “круглого столу” «Актуальні проблеми 

філософії права» її учасники висловили поба-

жання зробити цей форум достатньо регулярним 

та домовились про розвиток інших форм пода-

льшої співпраці з метою розвитку філософсько-

правової думки в Україні. Логічним наслідком 

проведення круглого столу стане видання його 

матеріалів у найближчому випуску наукового 

журналу «Юридичний вісник». 

 

Матеріали підготував відповідальний секре-

тар “круглого столу” «Актуальні проблеми фі-

лософії права», асистент кафедри філософії 

Одеської національної юридичної академії Фа-

льковський А.О. 

ррррр 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРОБЛЕМАТИКИ  ВЗАЄМОВІДНОСИН 

ПОЛІТИКИ  І  ПРАВА 
 

11-12 листопада 2005 р. у м. Харкові в при-

міщенні Академії правових наук України від-

булася міжнародна наукова конференція “Тра-

нсформація політики в право: різні традиції і 

досвіди”.  

Конференція відбулася за ініціативи Ака-

демії правових наук України та Національної 

юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого у партнерстві з Лундським (м. Лунд, 

Швеція) та Ягелонським (м. Краків, Польща) 

університетами в межах спільного українсько-

польсько-шведського проекту “Теорія законо-

давства і альтернативи правового регулю-

вання” за фінансової підтримки Шведського 

Інституту та офісу Координатора проектів 

ОБСЄ в Україні. 

Із вступним словом до учасників конферен-

ції звернувся голова оргкомітету, Президент 

Академії, ректор Національної юридичної ака-

демії України імені Ярослава Мудрого, акаде-

мік НАН України В. Я. Тацій, який наголосив 

на важливості подібного заходу для реалізації 

європейських прагнень України, ролі Академії 

правових наук України та Національної юри-

дичної академії України імені Ярослава Муд-

рого у практичній реалізації цих ініціатив.  

Із вітальним словом до учасників конфере-

нції виступив Голова Харківської обласної ра-

ди О. В. Шаповалов, який високо оцінив 

співпрацю Харківської обласної ради з Акаде-

мією правових наук України та Національною 

юридичною академією України імені Ярослава 

Мудрого в утвердженні місцевого самовряду-

вання на Харківщині, в практичній допомозі 

при розв’язанні правових проблем, при здійс-

ненні ними своїх повноважень. З початком ро-

боти учасників конференції привітав радник 

Координатора програм ОБСЄ в Україні 

С. В. Шевчук, який зупинився на важливості 

врахування досвіду європейських країн у роз-

будові в Україні соціальної правової держави, 

формуванні громадянського суспільства. Кері-

вник спільного українсько-польсько-шведсь-

кого проекту “Теорія законодавства і альтер-

нативи правового регулювання” Хіден Хакан 

– професор соціології права, директор Інсти-

туту соціології права Лундського університету 

(Швеція) висловив глибокі співчуття з при-

воду передчасної смерті професора Олексан-

дра Печеника – керівника цього проекту. Та-

кож було оголошено привітання в. о. Голови 

Конституційного Суду України П. Б. Євгра-

фова, в якому акцентувалося на підпорядкова-

ності політики праву, необхідності чіткого до-

держання в державотворчих процесах прин-

ципу верховенства права, важливій ролі полі-

тичних партій як інституцій, що сприяють фо-

рмуванню і вираженню політичної волі громадян.  

З доповідями на конференції виступили:  

Постійний представник Верховної Ради Ук-

раїни у Конституційному Суді України 

д. ю. н., професор, член-кореспондент АПрН 

України А. О. Селіванов (Київ) розкрив роль 

парламенту – Верховної Ради України, як ви-

разника інтересів значної частини громадян 

України, у формуванні правової системи і по-

літики в суспільстві за посередництвом зако-

нів на сучасному етапі, наголошувалося  на 

зростаючій його ролі в світлі набрання чинно-

сті конституційних змін з 1-го січня 2006 року, 

як центра формування суспільних інтересів, 

акцентувалося на важливості права, як інстру-

мента управління державою і суспільством, на 

взаємній залежності і взаємо обумовленості 

політики і права. 

Брьостл Александр – д. ю. н.,  професор 

права Університету в Кошице, суддя Консти-

туційного Суду Словаччини (Словаччина) роз-

повів про діяльність Конституційного Суду 

Словаччини, зокрема про правове регулю-

вання діяльності Суду, його компетенцію, 

практику розгляду справ. Було проведено по-

рівняльно-правовий аналіз повноважень кон-

ституційних судів в Словаччини та України.     

Д. ю. н., професор, академік АПрН України 

Ю. М. Тодика (Харків) акцентував на взаємо-

пов’язаності трьох категорій – глобалізації, 

правової політики і прав людини на сучасному 

етапі, розкрив роль Конституції України як 

бази правової політики в Україні, наголосив на 

важливості експертизи нормативно-правових 

актів на предмет їх відповідності правам і сво-

бодам людини і громадянина, наголосив на 

ролі юридичного прогнозування для стратегії 

і тактики державотворення. 
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Хіден Хакан – професор соціології права, 

директор Інституту соціології права Лундського 

університету (Швеція), висвітлив проблему 

поєднання індукції й дедукції як мистецтва 

творення права, підкресливши, що правове 

регулювання фокусується на комбінуванні 

практичної мети у межах нормативної основи. 

Право- і законотворення на практиці знаходяться 

під, так би мовити, перехресним вогнем, який 

має бути зрозумілим при аналізі феномена 

двох вимірів права, зовнішнього й внутрішнього. 

Вчений висловлює думку, що зовнішній вимір 

права є необхідним для внутрішнього розуміння 

його розвитку. 

У виступі д. ю. н., професора, академіка 

АПрН України М. В. Цвіка (Харків) наголо-

шувалося на провідному характері права як 

одного з ключових засобів реалізації держав-

ної політики, його пріоритетності перед 

останньою, що має стати основою методологі-

чного підходу до співвідношення права і полі-

тики, відзначалася важливість прецендентного 

права завдяки гнучкості суддівської діяльності, 

яка проявляється у можливості творити право 

при розв’язанні конкретних судових справ. 

Вінтгенс Люк, професор факультету права 

Брюсельського університету, професор Євро-

пейської академії теорії права (Бельгія) – ви-

ступив з приводу пошуку сенсу такого поняття 

як когерентність (узгодженість), при цьому 

окресливши відмінність формалістського і не-

формалістського підходів, виклав теорію рів-

нів когерентності, визнавши чотири рівні ко-

герентності (внутрішня, позачасова, системна 

і когерентність оточуючого середовища). 

На думку д. ю. н., професора С. І. Макси-

мова (Харків) проблема взаємодії права і полі-

тики в посттоталітарних країнах, які стали на 

шлях демократичної трансформації, отримує 

новий вимір результативним показником якого 

стає поняття “правова політика”. В інтерпретації 

цього поняття можливі два варіанти: 1) правова 

політика, тобто той, в якому акцент робиться 

на слові “політика” і ставиться питання “як 

нам реформувати право?”; 2) правова політика 

– в якому акцент ставиться на особливій якості 

політики і ставиться питання “як нам реформу-

вати політику?”.На його переконання, політика 

повинна бути правовою, а права людини слід 

розглядати в якості визначаючого легітимуючого 

і, одночасно, обмежувального її фактору.  

Цирул  Войцех – доктор права, професор 

Ягелонського університету (Польща), висло-

вив свою думку з приводу монологічної та ді-

алогічної природи права як двох шляхів тран-

сформації політики в право, зазначивши, що 

так званий “дискурсний зворот” у праві та по-

літиці фактично призводить до зміни моноло-

гічної основи традиційної концепції права до 

діалогічної. На цій основі вчений представив 

критичне порівняння епістемологічних 

і структурних відмінностей монолога й діалога 

та їх впровадження в трансформацію політич-

них проектів в право. 

Д. с. н., професор  Л. М. Герасіна (Харків) 

зупинилася на формуванні  понять “політико-

правовий інститут” і “політико-правовий кон-

сенсус” у міжгалузевій зоні політичної докт-

рини. На її думку, інтерпретувати поняття 

“політико-правового інституту” в контексті між-

галузевого підходу слід наступним чином: від-

носно виокремлені організаційно-функціональні 

структури держави й стабільні форми публічної 

політики, які виконують власні специфічні фун-

кції в цілісній системі державно-політичного ре-

гулювання суспільних відносин засобами право-

вого й політичного впливу. До функцій полі-

тико-правових інститутів вона  віднесла: полі-

тичну й правову соціалізацію громадян; відт-

ворення та підтримання певного політичного 

структурування суспільства; контролю за гло-

бальними і локальними політичними процеса-

ми в соціумі; розподілу (чи перерозподілу) со-

ціальних, політичних, правових, економічних, 

інформаційних, духовних та інших ресурсів 

влади; вироблення всього розмаїття політич-

ного “продукту” (політичних ідей, цілей, про-

грам розвитку, політичних стратегій та техно-

логій) для пропозиції на “політичного ринку”. 

У доповіді була запропонована консенсуальна 

модель розв’язання конфлікту цивілізацій 

і культур у такому вигляді: взаємодія цивіліза-

цій – спільне “поле” духовних проблем – “се-

гменти” спільних (в т. ч. політико-правових) 

цінностей – перебудова системи оцінок у кож-

ній з цивілізацій = ціннісний консенсус. 

Астром Карстен – професор соціології 

права, Лундський університет, факультет соці-

ології права, Стокгольмський університет, фа-

культет кримінології (Швеція), наголосив на 

комплексності процесу трансформації політи-

ки в право, на тому, що політичні цілі знахо-

дять вираз у правових нормах, проте треба по-

збавлятися політичного або іншого неправово-

го впливу. У другій частині свого виступу Ас-

тром Карстен розглянув проблему конфлікту 
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інтересіву в законотворчому процесі й шляхи 

його подолання. 

Лейтмотивом доповіді д. ю. н., професора, 

академіка АПрН України О. В. Скрипнюка 

(Київ) була ідея сучасної правової парадигми 

суспільного розвитку України, втіленої в пра-

вовій політиці, яка постає однією з форм дер-

жавної політики і займає в ній специфічне 

становище. Завдяки їй відбувається юридична 

легітимація, закріплення та здійснення владної 

діяльності держави та її органів у всіх сферах 

регулювання суспільних відносин. Виважена 

правова політика є основним засобом рефор-

мування державної влади. При цьому держава 

постає суб’єктом відповідальним за реалізацію 

правової політики, юридично встановлює пра-

ва людини і створює належні умови, гарантії 

і механізми їх реалізації. Правова політика су-

часної України має розвиватись та здійснюва-

тись на основі принципів закладених в консти-

туції: поєднання інтересів громадянина і дер-

жави, демократизму, пріоритету прав людини 

і громадянина, соціальної обумовленості, пе-

редбачуваності, гуманності, справедливості, 

наукової обґрунтованості, гласності, відповід-

ності сучасним міжнародним стандартам. 

Д. ю. н., професор О. Г. Данильян (Харків) 

здійснив філософсько-правовий аналіз про-

блеми співвідношення політичної влади і пра-

ва в транзитивних суспільствах, наголосивши 

на певному парадоксі: з одного боку, право не 

може існувати без влади, тому що тільки дер-

жавна влада за своєю природою здатна забез-

печити реалізацію правових норм і принципів, 

з іншого – влада є антиподом права, що може 

перетворювати його в “служницю” влади, на-

діляти його якостями так званого телефонного 

права тощо. Звертається увага на те, що з ме-

тою припинення невиправдано великої конце-

нтрації політичної влади і перетворення її на 

самодостатню силу, перехідне суспільство по-

винно створювати певні політико-правові ін-

ститути: поділу влади, роз’єднання державної 

і муніципальної влади, інститут проведення 

відкритих демократичних вборів тощо. У ви-

ступі розглядалися проблеми, негативні фак-

тори, які заважають гармонізації політичної 

влади і права, та шляхи їх подолання. 

Ключовими категоріями, які стали предме-

том аналізу д. ф. н., професора В. І. Кузнєцо-

ва (Київ) були методологія науки, філософія 

права, правова теорія та її структура. Розвиток 

методології науки є передумовою для отри-

мання нових знань, їх збагачення. Наголошу-

валося на важливості врахування філософсь-

ких підходів при розв’язанні багатьох право-

вих проблем. Використання філософських ме-

тодів  дозволить встановити більш універсаль-

ні закономірності розвитку держави та права. 

Вальгрен Пітер – професор права і інфор-

матики та загальної теорії права, Інститут дос-

ліджень права і інформатики, директор Курсів 

Магістрів права і інформаційних технологій 

(Швеція), порушив питання щодо існування 

методів (підходів), які можуть підтримувати 

законодавчий процес, у зв’язку з швидкоплин-

ним технічним розвитком. Доповідач запропо-

нував три альтернативи або підходи: 

1) традиційний, згідно якого законодавство 

адаптується і розробляється конвенційними 

засобами; 2) підхід-впровадженя, відповідно 

до якого закони фізично імплементуються 

в технічні механізми; 3) утопічний підхід (ме-

тод) за яким проблеми попереджуються (лікві-

дуються) до того як вони виникають, і тому зни-

кає сама потреба в право положеннях як таких. 

Д. ю. н., професор, академік АПрН України 

В. П. Тихий (Київ), акцентував увагу на вель-

ми актуальній проблемі сьогодення – відпові-

дальності держави, її агентів, керівників дер-

жави за порушення виборчих прав громадян 

у світлі минулорічних президентських та на-

ступних парламентських виборів. Він висло-

вився за необхідність прийняття Закону Укра-

їни “Про основні гарантії виборчих прав гро-

мадян та прав на участь у референдумах”. На-

голошувалося на важливості судового тлума-

чення, і, особливо, здійснюваного Конститу-

ційним Судом України, яке повинно бути ви-

нятково юридичним, аполітичним. 

Д. ю. н., професор А. А. Козловський (Че-

рнівці) у своєму виступі порушив низку про-

блем пов’язаних із співвідношенням політики 

і права, головну увагу зосередив на аналізі ме-

ханізму трансформації політики в право, до 

якого включив верховенство права, пріоритет 

прав людини, поділ влади і особливо наголо-

сив на ключовому елементі –  громадянському 

суспільстві. 

Д. ю. н., професор, академік АПрН України 

О. В. Петришин (Харків) вважає, що  голов-

ним орієнтиром оновлення поглядів вітчизня-

ного правознавства на співвідношення політи-

ки та права має стати запровадження принци-

пу верховенства права, пов’язаного з наступ-

ним: 1) Поглибленням усталеного принципу 
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законності шляхом адаптації власне правових 

чинників – конституційних положень як норм 

основного закону, міжнародних стандартів 

прав і свобод людини. Суспільні стосунки 

у правовій державі функціонують в режимі 

презумпції законності у буквальному її розу-

мінні, що, проте, не виключає можливості її 

спростування органами судової влади задля 

утвердження більш змістовного та ширшого за 

обсягом принципу панування права в певних 

складних правових ситуаціях. 2) Визнанням 

поряд із законом в якості основної форми пра-

ва множинності джерел права, що свідчить про 

ускладнення правової реальності, до чого спо-

нукають як норми нових галузевих кодексів, 

так і активна діяльність вітчизняних та міжна-

родних судових інституцій, показова фунда-

менталізація методологічних досліджень у га-

лузі права. Йдеться передовсім про розширен-

ня меж соціально-культурного простору пра-

вового регулювання, що виключає домінуван-

ня політичного підходу до прийняття юридич-

них рішень, а тому й уможливлює існування 

таких специфічних для правової держави ін-

ститутів, як мирові судді та суд присяжних. 

3) Особливим статусом судової влади як арбі-

тра з питань права, зокрема у відносинах між 

державою і громадянином, прерогативою якої 

є прийняття остаточних рішень. Тому й при-

мусовість як іманентна ознака авторитарного 

типу права має поступитися більш широким 

гарантіям судового захисту, що не зовсім одне 

й теж. Втім, згідно одного з класичних посту-

латів юриспруденції власне правом вважається 

лише те, що може бути захищене в суді. 

У виступі д. ф. н., професора Н. П. Осипо-

вої (Харків) йшлося про соціальний механізм 

правової легітимації державної політики як 

процедури суспільного визнання правомірнос-

ті будь-якої дії, рішення, повноважень діючої 

особи, події чи факту. При цьому, на думку 

доповідача, реальний процес правової легіти-

мації засвідчує, що в ньому дуже відчутна со-

ціальна складова, оскільки правова легітима-

ція має своєю метою не тільки додержання 

правової процедури, але й сприйняття суспіль-

ством результату цієї процедури.  

К. ю. н., доцент Д. В. Лук’янов (Харків) за-

значив у своїй доповіді, що право і політика 

дві автономні, але активно взаємодіючі систе-

ми. Право впливає на політику, але і політика 

впливає на право (вони існують у діалектичній 

єдності). Одним з аспектів дослідження цієї 

проблеми є питання про суб'єктів і форми 

впливу. Чи не найголовнішим суб’єктом впли-

ву політики на право в сучасній державі є по-

літичні партії.  

У демократичному суспільстві в результаті 

взаємодії держави й політичних партій форму-

ється так звана система політичного правлін-

ня. Політичні партії виражають інтереси пев-

них соціальних груп, розробляють на їх основі 

програми загальнонаціональних перетворень 

і пропонують їх на виборах до органів держа-

вної влади. У разі підтримки виборців члени 

партії займають керівні посади в органах дер-

жавної влади і здійснюють ці перетворення. 

Держава в такій системі не може бути самодо-

статньою організацією, а є лише певним меха-

нізмом – інститутом управління, який умож-

ливлює загальнонаціональні перетворення, за 

контроль над яким конкурують партії. Політи-

ка за цих умов поділяється на два рівні. Полі-

тичні партії, як представники інтересів грома-

дянського суспільства, акумулюють політичні 

очікування й настрої населення,  на їх основі 

визначають шляхи й напрямки розвитку дер-

жави та суспільства (первинна політика). 

У результаті конкурентної боротьби політич-

них партій на виборах, підтримки певних на-

прямків розвитку держави й суспільства наро-

дом політична програма партії здійснюється 

через завоювання більшості в парламенті, фо-

рмування уряду, прийняття відповідних зако-

нів тощо (вторинна політика). 

К. ю. н., доцент Л. І. Летнянчин (Харків) 

звернув увагу присутніх на теоретичні і прак-

тичні проблеми реалізації взаємної відповіда-

льності держави і особи як одного із принци-

пів правової демократичної держави. В умовах 

сучасної України спрощене розуміння прого-

лошеного статтею 3 Конституції України по-

ложення щодо відповідальності лише держави 

перед людиною за свою діяльність призвело 

до послаблення реального взаємозв’язку дер-

жави і людини, суттєвого падіння дисципліни, 

організованості, відповідальності громадян 

України, непоодиноких проявів вседозволено-

сті як з боку посадових і службових осіб орга-

нів публічної влади, так і з боку фізичних 

і юридичних осіб. Проте, демократія передба-

чає взаємну відповідальність суспільства 

і особи, особи і держави, реалізація якої по-

винна стати одним із стрижневих принципів 

правової політики Української держави. 

 К. ю. н., доцент С. П. Погребняк (Хар-
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ків) у доповіді “Роль юридичних актів при 

трансформації політики в право”, зокрема, за-

значив, що традиційний погляд на право як на 

засіб інституалізації і легітимізації політики 

не повинен призводити до визнання беззапе-

речної залежності права від політики. Він зве-

рнув увагу на те, що в праві існують так звані 

“захистні фільтри”, які мають забезпечувати 

додержання принципу верховенства права, 

в тому числі при прийнятті юридичних актів, 

які мають політичний зміст. Такими фільтрами 

насамперед є загальноцивілізаційні цінності 

і загальноправові принципи: зокрема, права 

людини, принципи справедливості, пропорцій-

ності, правової визначеності, добросовісності. 

Вони попереджують прийняття неправових за-

конів, в тому числі з політичних міркувань. 

 К. ф. н, доцент О. В. Ставицька (Харків) 

наголосила на важливості конфліктологічної 

експертизи як одного із напрямків наукового 

забезпечення законодавчої діяльності. Завдан-

ням такої експертизи повинно стати: комплек-

сна оцінка відповідними фахівцями (конфлік-

тологами, юристами, політологами, соціоло-

гами, психологами) ступеня конфліктогенності 

створюваних правових норм; виявлення мож-

ливих юридичних колізій, які можуть стати 

передумовою конфліктних ситуацій у праві, 

і, як наслідок, подальшої політичної нестабі-

льності; прогнозування впливу створюваних 

нормативних актів на стан суспільних відно-

син з точки зору узгодження інтересів різних 

суспільних груп і прошарків; аналіз взаємодії 

норм права і конфліктогенних чинників, що 

існують у суспільстві на момент створення 

правових норм тощо. 

Професор М. Г. Патей-Братасюк (Київ) 

присвятила свій виступ характеристиці інтеле-

ктуальної реформи як необхідної передумови 

сучасного українського правового розвитку. 

Вона наголосила на необхідності проведення 

суттєвих перетворень у сфері юридичної осві-

ти, без яких не можливий розвиток нашої дер-

жави у європейському напряму. 

Д. ю. н., професор, академік АПрН України 

Ю. М. Грошевий (Харків) запропонував сис-

тему нормативних пріоритетів у розвитку кри-

мінально-процесуального законодавства, які по-

кликані забезпечити імплементацію європей-

ських стандартів у законодавство і практику 

розслідування та судового розгляду  криміна-

льних справ. 

Д. ю. н., професор В. П. Колісник (Харків) 

звернув увагу присутніх на той факт, що 

прийняттю важливих державних рішень пере-

дує політичний діалог серед політичної еліти 

країни, а правове рішення стає результатом 

політичного компромісу, як приклад навівши 

новітній конституційний процес від прийняття 

Конституції України 1996 р. до ухвалення змін 

до неї у грудні 2004 р. 

К. ю. н. В. С. Бігун (Київ) дещо розширив 

межі запропонованої тематики конференції, 

акцентувавши на людині, яка є центром тво-

рення як політики так і права. У своєму висту-

пі автор позначив і розкрив п’ять головних 

питань: гуманізація права і політики; права 

і обов’язки людини; ціннісні колізії виміру 

права і політики; антропологічне перехрестя рі-

шень у політиці і праві; образи людини в праві. 

Д. ю. н., професор Б. А. Кормич (Одеса) 

висвітлив особливості формування законодав-

ства щодо інформаційної безпеки у транзитив-

ному суспільстві, зупинився на характеристиці 

інституційної системи, покликаної забезпечи-

ти національну безпеку України та проблемах 

пов’язаних з цим. 

 

Матеріали підготували: 

Петришин О. В., головний вчений секретар АПрН України, 

Лук’янов Д. В., начальник управління планування та координації  

правових досліджень АПрН України  
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ЛИБЕРТАРНО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

В. С. НЕРСЕСЯНЦА 
 

Великий российский 

ученый Владик Сумба-

тович Нерсесянц (1938–

2005) остался в истории 

правовой мысли, преж-

де всего, как создатель 

современной либертар-

но-юридической тео-

рии. Либертаризм (иначе 

– “либертарианство”) 

как наука существует 

уже 300 лет, со времен Локка и Юма, но специ-

альная юридическая теория либертаризма впервые 

создана именно В.С. Нерсесянцем. 

Смысл либертарно-юридической теории за-

ключается в том, что понятие права объясняется 

через понятие свободы, точнее, через это поня-

тие дается общее понятие права и государства. 

Право и государство суть необходимые формы 

свободы, а именно: право – нормативная форма 

свободы, государство – институциональная фор-

ма свободы. В этом концептуальном соединении 

права и государства состоит одно из важных от-

личий теории В.С. Нерсесянца от иных версий 

либертаризма. Далеко не все сторонники либер-

тарных представлений о праве усматривают фе-

                                      
 Либертарно-юридическая теория и связанная с ней 

концепция цивилизма отражены в следующих публи-

кациях: В. С. Нерсесянца: Личность и государство 

в политико-правовой мысли. М., 1980; Право и закон. 

М., 1983; Право в системе социальной регуляции. М., 

1986; Наш путь к праву: От социализма к цивилизму. 

М., 1992; История идей правовой государственности. 

М., 1993; Право – математика свободы. М., 1996; 

Юриспруденция. М., 1998; Философия права Гегеля. 

М., 1998; Манифест о цивилизме. Национальная идея 

России во всемирно-историческом прогрессе равенст-

ва, свободы и справедливости. М., 2000; Право как 

необходимая форма равенства, свободы и справедли-

вости // Социологические исследования. 2001. № 10; 

Философия права. М., 2002; Общая теория права 

и государства. М., 2002. 

номен свободы в государстве. Очень часто раз-

рывают сущность права и сущность государства, 

причем совершенно безосновательно.  

В соответствии с либертарно-юридической 

теорией то, что мы называем государством в смыс-

ле западноевропейского феномена публичной 

политической власти, который имеет свои исто-

ки в античности, государство в смысле этого фе-

номена и право – это, в сущности, одно и то же. 

Когда в некоторых либертарных версиях го-

ворится о том, что государство есть необходимое 

зло, это – ошибка. Право и государство не могут 

существовать друг без друга. По происхождению 

они одинаковы, – когда возникает право, тогда 

возникает и государство.  

Право – это специфический соционорматив-

ный регулятор, т.е. особые, не универсальные, не 

везде существующие социальные нормы. Но это 

общеобязательные социальные нормы. А везде, 

где есть общеобязательные социальные нормы, 

с необходимостью существуют властные соци-

альные институты, которые призваны эти нормы 

формулировать и поддерживать, обеспечивать 

принудительной силой. Иначе говоря, без не-

коего властного института право как общеобяза-

тельная норма существовать не может. 

Либертарно-юридическая теория рассматри-

вает государство именно в контексте современ-

ной западноевропейской культуры, как органи-

зацию публичной политической власти право-

вого типа, – в отличие от силового типа, деспо-

тии. В связи с этим существует терминологичес-

кая трудность: в русском языке (и в большинстве 

славянских языков) нет термина, адекватного 

термину state. Очевидно, что то, что по-англий-

ски обозначается термином state, это совсем не 

“государство” в славянской традиции.  

                                      
 Например: “State есть определенный тип влас-

твования – властвование, при котором суверенитет 

ограничен конституцией, писаной или неписаной” 
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Право и государство – это феномен западного 

мира, а не восточного. В Азии, Африке общество, 

культура традиционно развивались и демонстриро-

вали иные способы социально-политической орга-

низации и соционормативной регуляции, но не 

право и не государство. Россия и подобные стра-

ны в этом смысле оказываются в некотором 

промежуточном положении.  

Либертарно-юридическая теория различает 

культуры правового типа, то есть такие, где сво-

бода является высшей социальной ценностью, 

и культуры неправового типа, где свобода тако-

вой не является, где высшей ценностью пред-

ставляется, например, стабильный порядок. Рос-

сия занимает промежуточное, “полуправовое” 

положение. То есть, какие-то проявления право-

вой свободы в России известны с давних времен, 

но Россия не развивается однозначно по пути 

правовой культуры. Каждый раз в исторически 

переломные моменты, когда Россия поворачива-

ется в сторону культурно-правового развития, 

происходит откат назад, антилибертарная реак-

ция. Во всяком случае, правовая свобода, права 

человека в либертарно-юридическом понимании 

отнюдь не являются высшей ценностью для 

большинства субкультур в современной России.  

Итак, либертарно-юридическая теория утвер-

ждает, что свобода не может существовать в не-

правовой и в негосударственной форме, что от-

ношения свободных регулируются общеобяза-

тельными нормами, и эти общеобязательные 

нормы называются правом, и что есть публично-

властные институты, которые эти нормы форму-

лируют, выражают, обеспечивают своей прину-

дительной силой, и только таким образом воз-

можна свобода.  

Причем свобода в любом сообществе, сво-

бода членов этого сообщества, возможна лишь 

как равная свобода. Иначе говоря, если в некоем 

сообществе у одних больше свободы, чем у дру-

гих, то те, у которых ее меньше, по существу не-

свободны по отношению к тем, у кого этой сво-

боды больше, и т.д.  

В процессе исторического прогресса свободы 

право, с его содержанием, меняется: первона-

чально правовая свобода распространяется лишь 

на малые, хотя и социально значимые группы, но 

к Новому времени в наиболее развитых с точки 

зрения права странах свобода в равной мере рас-

                                                             
(Siedentop L. Democracy in Europe. London; New York; 

Ringwood (Victoria), 2000. P. 81). 

пространяется на всех, т.е. достигается всеобщая 

и равная свобода. 

По мере исторического прогресса развитие 

права проходит три стадии. В условиях истори-

чески неразвитой правовой культуры население 

делится на субъектов права и не-субъектов пра-

ва, т.е. на свободных и несвободных. Далее, по-

давляющее большинство населения становится 

субъектами права, но делится на группы, сво-

бодные в разной мере, причем группы (сословия) 

с большей свободой, обладают ею как привиле-

гией в сравнении с другими. И наконец, достига-

ется равенство в свободе всех, или всеобщее 

формальное равенство.  

Формальное равенство – один из ключевых 

терминов в либертарно-юридической теории, 

означает равенство в свободе. Существует множе-

ство определений формального равенства, напри-

мер, справедливость, равное обращение с фактиче-

ски разными субъектами, применение одинако-

вого масштаба к фактически неодинаковым лю-

дям, причем речь идет именно о свободных. Это 

– принцип права, принцип правового регулиро-

вания, принцип, которым право отличается от 

иных способов соционормативной регуляции.  

Правовое, формальное равенство не совпадает 

с тем, что известно как равенство перед законом. 

Последнее означает лишь то, что закон в равной 

мере применяется ко всем. Но законы могут 

быть как правовыми, так и неправовым. Равен-

ство перед неправовым законом, устанавливаю-

щим разные требования для разных лиц, не есть 

формальное равенство.  

В целях адекватного описания и анализа ис-

тории и теории правовой мысли, юриспруденции 

В. С. Нерсесянц ввел в научный оборот термин 

“тип правопонимания”. Определенный тип пра-

вопонимания означает решение основного во-

проса философии права – о соотношении права и 

закона, права и власти, права и силы. Логически 

таких типов может быть только два. Либо право 

отождествляется с законом (властно-приказным 

актом, официально-властным выражением соци-

альных норм), т.е. правом считаются законы не-

зависимо от их содержания. Либо право объяс-

няется как самостоятельный соционормативный 

регулятор, требования которого не обязательно 

совпадают с законом по содержанию. А именно, 

закон может иметь как правовое, так и неправо-

вое содержание. Право, с точки зрения второго 

типа правопонимания, существует, выражается, 

формулируется в форме закона. Но законы могут 

выражать и содержать не только правовые, но 
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и иные, неправовые установления – например,  

уравнительные (от “уравниловка”). Именно ли-

бертарно-юридическая теория В.С. Нерсесянца 

является современным вариантом теоретиче-

ского осмысления второго типа правопонимания.  

Эти два типа можно обозначать как (1) потес-

тарный, позитивистский или легистский (в тер-

минологии В.С. Нерсесянца) и (2) юридический.  

В позитивизме сущность правового регулиро-

вания усматривается в том, что право – это при-

нудительные нормы, и они устанавливаются со-

циальными субъектами, достаточно сильными 

для того, чтобы предписать все что угодно и за-

ставить выполнять эти предписания. Здесь стро-

ится силовая парадигма, в которой объясняются 

право и государство. Сущность права – сила, на-

силие и принуждение, а государство – властная 

организация, самая сильная на данной террито-

рии у данного населения, организованная группа 

людей, которые фактически могут предписы-

вать, приказывать, устанавливать правила, обяза-

тельные для других, и заставлять их выполнять.  

В любой концепции, которая относится к юриди-

ческому типу правопонимания, ведутся поиски 

самостоятельной правовой сущности, попытки, 

не объясняя право через сущность других, не-

правовых, хотя и связанных с правом явлений, 

обозначить сущность права как явления само-

стоятельного. 

Соответственно с точки зрения либертарно-

юридической теории у права есть своя самостоя-

тельная сущность, которая не сводится к сущно-

стям других социальных явлений. Иначе говоря, 

право можно объяснить только через право, 

у права есть своя сущность – правовая, а не си-

ловая, не моральная и т.д. Сущность права – это 

равная свобода, и право – необходимая форма 

свободы. Не сила, не мораль, а свобода. К этому 

выводу приходит не только либертарно-юриди-

ческая теория, и, конечно, В.С. Нерсесянц “стоял 

на плечах” своих великих предшественников. 

Несомненно существует преемственность между 

теорией Нерсесянца и учениями, концепциями 

Аристотеля, Августина, Цицерона, Фомы Аквин-

ского, Марсилия Падуанского, Локка, Юма, 

Монтескье, Канта, Гегеля, Джефферсона, Мэди-

сона, Пейна, Токвиля, Бастиа, Кистяковского, 

Чичерина, Новгородцева и другими, вплоть до 

Мизеса и Хайека.  

Свобода в юридическом либертаризме опре-

деляется как возможность выбора внешне выра-

женного поведения. Существуя в обществе, лю-

ди могут быть свободными, иметь возможность 

выбора внешне выраженного поведения, быть 

относительно независимыми от других членов 

общества лишь в той мере, в какой у них есть им 

принадлежащие, т.е. собственные ресурсы жиз-

недеятельности. Следовательно, свобода воз-

можна только в том обществе, где существует 

собственность, и только в таком обществе воз-

никают и развиваются право и государство. Соб-

ственность есть такой порядок отношений в об-

ществе, при котором ресурсы жизнедеятельности 

принадлежат не всем вместе и никому в отдель-

ности, а отдельным индивидам, присваиваются 

отдельными членами общества. В этом смысле 

свобода и собственность в сущности – одно и то 

же. Реально свободными могут быть только ре-

альные собственники – в той мере, в которой они 

реально обладают ресурсами жизнедеятельности. 

Но право в смысле юридического либерта-

ризма – это формальная свобода. Право гаранти-

рует лишь формальную возможность быть ре-

альным собственником, лишь возможность ре-

ально приобретать права собственности на раз-

нообразные ресурсы жизнедеятельности. Право 

и государство защищают собственность как та-

кой порядок отношений, при котором отдельные, 

конкретные члены общества могут реально 

иметь, но могут и не иметь собственные ресурсы 

жизнедеятельности. Сама по себе правовая сво-

бода ничего не дает людям, кроме равенства 

в свободе. “Свобода приходит нагая” (В. Хлеб-

ников). Следовательно, право, правовой способ 

соционормативной регуляции имеет разную цен-

ность для разных социальных групп – конкурен-

тоспособных и неконкурентоспособных индиви-

дов. Это противоречие побудило В.С. Нерсе-

сянца выдвинуть концепцию цивилизма – такого 

строя (посткапиталистического и постсоциали-

стического), при котором часть ресурсов сооб-

щества находится в общей, “цивилитарной” соб-

ственности, а доходы от использования этих ре-

сурсов распределяются в равной мере между 

всеми членами сообщества. Тем самым может 

быть достигнута не только формальная, но и ре-

альная свобода всех. 

Поскольку юридический либертаризм утвер-

ждает, что законы могут быть правовыми и не-

правовыми, должны быть критерии, которые по-

зволяют различать такие законы. Это права че-

ловека, которые рассматриваются в либерта-

ризме как безусловные притязания индивида на 

свободную самореализацию в обществе и госу-

дарстве. Или: это такие социально значимые 

притязания индивидов на определенную меру 
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свободы, которые могут стать всеобщей нормой. 

Право вообще и права человека – это, в сущно-

сти, одно и то же. 

В каждой национальной правовой культуре, 

в национальной правовой системе действует ог-

ромная совокупность норм, которые трактуют, 

описывают, регламентируют, регулируют пове-

дение, устанавливают меру свободы. Объем этой 

свободы можно наиболее общим образом выра-

зить, используя категорию основных прав и сво-

бод, или прав человека. Права и свободы чело-

века и гражданина – это абстракция всей сово-

купности правовых норм. 

В реальности закон может нарушать права 

человека, которые достигнуты в данной право-

вой культуре (причем достигнуты – значит не то, 

что они просто зафиксированы в конституции 

и законе, а то, что члены сообщества субъектов 

права признают друг за другом эти права). 

И если властные субъекты, устанавливая законы, 

почему-либо нарушают права, которые сущест-

вуют в этой культуре, если законы противоречат 

тем представлениям о правах человека, которые 

есть в этой культуре, то это законы правонару-

шающие. 

Права человека в современном понимании, 

тот объем правовой свободы, который мы вкла-

дываем в понятие “права человека” сегодня, 

и тот объем правовой свободы, который мы мо-

жем обнаружить в исторически неразвитых пра-

вовых культурах, весьма различны. Вообще пра-

ва человека – это культурно-исторический фено-

мен, они меняются по объему и содержанию, 

в разных культурах в разное историческое время 

они разные, и не нужно думать, что права, пере-

численные в декларации ООН – это некий абсо-

лютный, раз и навсегда данный содержательный 

материальный критерий.  

Но тогда, казалось бы, юридический либерта-

ризм приходит к релятивизму. Если в разных 

правовых культурах представления о правах че-

ловека – разные, то нет объективного критерия, 

который позволял бы различать культуры право-

вые и неправовые, законы правовые и правона-

рушающие. 

Но это не так. Существует классическая триа-

да: (1) личная свобода и неприкосновенность, (2) 

собственность и (3) безопасность, обеспечивае-

мая государством. Только там, где есть этот 

minimum minimorum, есть правовая свобода. Ло-

гически из этой триады удалить ничего нельзя. 

Помимо этих трех компонентов возможны иные 

права и свободы, и эта триада развивается по ме-

ре исторического прогресса правовой свободы, 

но свобода начинается тогда, когда достигается 

эта триада.  

Юридический либертаризм различает два ти-

па публичной политической власти: правовой 

и неправовой, силовой. Правовой тип, или госу-

дарство (другого термина в русском языке нет) – 

это то, что на языках западноевропейской куль-

туры производно от stato. Силовой тип – это 

деспотия. В частности, тоталитаризм – это со-

временная разновидность деспотизма. 

Поскольку государство – это организация 

публично-политической власти правового типа, 

то любое государство является правовым в меру 

связанности власти правом, правовой свободой. 

Тогда получается, что правовое государство – 

плеоназм. Поэтому в юридическом либертаризме 

правовое государство рассматривается как кон-

венциональное понятие. Правовой тип публично-

политической власти объединяет в себе множе-

ство разновидностей, которые, в свою очередь, 

можно разделить на два идеальных типа: автори-

тарное, или полицейское, государство и правовое 

государство. Государство, в котором власть ми-

нимально связана правовой свободой, – автори-

тарное государство, и государство, в котором 

власть максимально связана правовой свободой, 

– правовое государство. Что такое “власть мак-

симально связана правовой свободой” – это по-

нятие с исторически изменяющимся содержа-

нием, отражающим исторический прогресс пра-

вовой свободы. Наши представления о том, как 

власть может быть связана правовой свободой, 

мы черпаем из реальной истории. И поэтому то, 

что называли правовым государством в Герма-

нии в перKвой половине XIX в., с нашей сего-

дняшней позиции уже считается государством 

авторитарным, или полицейским. 

В представлении В. С. Нерсесянца, правовое 

государство будущего – это цивилитарное госу-

дарство. 

 

юююю 
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ОЛЕКСАНДР ПЕЧЕНІК (1937-2005).  

ЛЮДИНА З ПРИСТРАСТЮ ДО РОЗУМУ 
 

23-24 вересня 2005 

року в Києві очікува-

ли шановного гостя. 

На засідання Всеукра-

їнської асоціації філо-

софії права і соціаль-

ної філософії та між-

народному семінарі «Єв-

ропейські інтеграційні 

процеси і трансфор-

мація права на пост-

соціалістичному та пострадянському просторі» 

мав приїхати Александр Печенік, президент 

Міжнародної асоціації філософії права та со-

ціальної філософії. Однак, натомість, присут-

ніх сповістили про сумну звістку – його 

смерть. Серце людини з пристрастю до розуму 

перестало битися вранці 19 вересня 2005 року 

в місті Лунд, Швеція.  

Александр Печенік був людиною науки, тео-

ретиком права світової величини.  

Народився Александр Печенік 16 листопада 

1937 року в Кракові, де 1955 в Ягелонському 

університеті розпочав вивчати право. Казимир 

Опалек [1], семінар якого він відвідував, був од-

ним з його вчителів. Він швидко пройшов нау-

ково-академічну підготовку: 1960 (тоді ж одру-

жився з Іреною Новак) здобув магістерський, 

1963 – кандидатський (Iur. Dr), а 1966 – докторсь-

кий ступені. Професором Інституту методології 

права в Катовіце (тоді – філіал Краківського уні-

верситету) він став у 29 років.  

1969 правознавець разом з батьками покидає 

Польщу. У пошуках роботи, він пише більше 700 

запитів і отримує чотири. Поміж Німеччиною 

і Швецією він обирає останню. Згодом, вже після 

того, як він переїздить до Швеції, він дізнається, 

що його запрошували до Оксфордського та Гар-

вардського університетів. Відтоді він постійно 

жив і працював у Скандинавії, незважаючи на 

з часом численні пропозиції переїхати на роботу 

в інші країни та університети. 

1970 Печенік видає Essays in Legal Theory 

(«Нариси з правової теорії»), передмову до якої на-

писав його «науковий покровитель» Альф Росс.  

У 1969-1975 рр. Александр Печенік – викла-

дач філософії права Стокгольмського універси-

тету. Водночас він вивчає шведське право й на-

віть складає кваліфікаційний правничий іспит 

у 1975 році. Того ж року він розпочинає працю-

вати старшим викладачем юридичного факуль-

тету Лундського університету. 1978, заміщаючи 

Торе Стрьомберга та Карла Олівекрона, він там 

же стає професором юриспруденції та інформа-

тики. У 2003-2004 рр. обіймає посаду «профе-

сора-дослідника» імені Самуеля Пуфендорфа, 

з якої і йде на пенсію після досягнення гранич-

ного академічного віку (67 років) в 2004 році. 

Професор Печенік постійно підвищував про-

фесійну академічну підготовку. 1983 він здобув 

ступінь доктора філософії зі спеціальності філо-

софія (Ph.D. in philosophy) в Лундському універ-

ситеті. П’ять років опісля юридичний факультет 

цього університету удостоїв його почесного док-

торського ступеня «доктор права». 1991 його об-

рано іноземним членом Академії наук Фінляндії.  

Після виходу на пенсію професор Печенік не 

припиняв занять наукою. Він повертається до 

Польщі, де стає професором (завідувачем кафе-

дри) правничої аргументації та риторики Щечін-

ського університету. Він теж здійснює підгото-

вку 23-го Світового конгресу IVR, що мав бути 

проведений під його президентством, і який пла-

нується  на серпень 2007 року [2] в Кракові – мі-

сті, де він розпочав свій шлях в науку. Проте, не 

судилося.  

Александр Печенік не лише – з постійним ен-

тузіазмом – поєднував якості майстра свого на-

пряму, але й був ефективним і натхненним орга-

нізатором. Так пише про нього по смерті його 

близький друг і відомий німецький правознавець 

Роберт Алексі [3]. Спочатку він був віце-прези-

дентом IVR, а з 2003 до смерті – її президентом. 

Професор Печенік зробив внесок у розвиток фі-

лософії права в Україні. Він підтримав ідею, став 

фундатором і керівником спільного українсько-

польсько-шведського проекту «Теорія законодавства 

і альтернативи правового регулювання», що реалізо-

вується в співпраці з Лундським і Ягелонським уні-

верситетами за фінансової підтримки Шведського 
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Інституту та офісу Координатора проектів ОБСЄ 

в Україні та під егідою IVR.  

Вчений був редактором серії Law and Philo-

sophy Library («Бібліотека права та філософії») 

видавництва Kluwer, співредактором видання 

Associations, членом редколегії Archives for Philoso-

phy of Law and Social Philosophy та Ratio Juris.  

Він також був членом міжнародної редакцій-

ної ради часопису «Проблеми філософії права». 

Саме професор Печенік сприяв визнанню на-

шого часопису на науковому міжнародному рі-

вні, можливості його публікування під логотипом 

та в співпраці з Міжнародною асоціацією філософії 

права та соціальної філософії (IVR) [4]. 

Александр Печенік був представником тради-

ції аналітичної правової філософії, досліджував 

проблема логіки, епістемології та методології 

права. На думку Роберта Алексі, внесок профе-

сора Печеніка до правової філософії, ефект якого 

триває, полягає у трьох його наукових здобутках. 

По-перше, теорія трансформації чи «стриб-

ків». Знання часто обгрунтовується раціональ-

ними доводами, які не грунтуються на чомусь 

відомому. Відтак знання і наука мають характер 

недедуктивної глибинної структури. У праці The 

Basis of Legal Justification («Основа правового 

обгрунтування») (1983), Печенік дав всеохоп-

люючу класифікацію і грунтовний аналіз пере-

творень (трансформацій), які з необхідністю від-

буваються в праві. Він уклав своєрідну карту 

творчих кроків («стрибків»), неодмінно необхід-

них у процесі правничої аргументації та набуття 

правничого знання.  

По-друге, теорія когерентності (послідовно-

сті) в праві. Першою чергою відбувається крок 

чи «стрибок», далі – його виправдання, обгрун-

тування правильності, об’єктивності.  Його тео-

рія, яку визнають за одну з найбільш досконалих 

теорії когерентності в правознавстві, змістовно 

стисло викладено в статті A Coherence Theory of 

Juristic Knowledge («Теорія когерентності юри-

дичного знання») в монографії On Coherence 

Theory of Law («До питання про теорії когерент-

ності права») (1998). 

По-третє, рефлективна систематизація. Така 

характеристика підходу професора Печеніка, що 

відначально виявилося у його працях. Найкраще 

це відображено в його останніх роботах. Зок-

рема, в праці Vad är rätt (1995) і найбільшій 

останній праці Scientia Juris. Legal Doctrine as 

Knowledge of Law and as a Source of Law («Scien-

tia Juris. Правова доктрина як знання та джерело 

права» (2005)). Це том IV A Treatise of Legal 

Philosophy and General Jurisprudence («Трактат 

(курс) з філософії права та загальної юриспруде-

нції») за редакцією Енріко Паттаро [5]. Том, як 

і презентація під назвою Passion for Reason 

(«Пристрасть до розуму») в праці Люка Вінтген-

са «Право в філософських перспективах з 1999 

року» [6], є водночас підсумовуючим науковим 

спадком і подарунком наступникам вченого.  

Правознавці, що зналися з Александром Пе-

ченіком, говорять про нього як про людину на-

уки, невтомного полеміста про право і філосо-

фію. Роберт Алексі, згадуючи своє знайомство 

з вченим 9 травня 1979 року, відзначає пам’ят-

ний випадок, який трапився у листопаді 1980 

року в Амстердамі. В грудні 1979 року на симпо-

зіумі «Аргументація в правовій науці» в Хель-

сінкі зародилася ідея спільну написати працю. 

Александр Печенік з притаманним йому ентузіа-

змом взявся реалізовувати проект, який вважав 

«приоритетним». Вчасно й вправно він опрацю-

вав проект, надісланий Робертом Алексі, й пере-

слав Аулісу Аарніо. Після тривалої роботи, ряду 

зустрічей, листування проект визрів. Настав час 

конференції в Амстердамі, яку відвідувати ніхто 

з зазначених особливого інтересу не мав.  

Приїхавши власним автомобілем до Геттінге-

на, Печенік привіз Роберта Алексі до Амстерда-

му. Професор Алексі назвав цю подорож «найш-

видшою автомобільною поїздкою свого життя». 

В Амстердам вони працювали три дні, перерива-

лися лише, щоб трохи поспати. Завдяки ентузіа-

зму Александра Печеніка, пише Алексі, «вони 

були такі ж щасливі, як і втомлені». На третій 

день, – при тому, що вони навіть не відвідали 

конференції чи міста, – роботу було майже заве-

ршено – підготовлено працю The Foundation of 

Legal Reasoning  («Основи правової аргумента-

ції»), яку 1981 року було опубліковану в трьох но-

мерах часопису Rechtstheorie («Правова теорія»). 

Інша сторінка професійної діяльності профе-

сора Печеніка зв’язана з «Білефельдським осере-

дком» (Bielefelder Kreis). Так називали своє нау-

кове неформальне товариство Робер Самерс, Ен-

ріко Паттаро та Нейл МакКормік, котрих поєд-

нав інтерес до порівняльних методологічних до-

сліджень. Плодом творіння колективу стали дві 

монографії: Interpreting Statutes («Тлумачення 

законів») (1991) та Interpreting Precedents («Тлу-

мачення прецедентів») (1997). 

Наукові здобутки, організаторський талант, 

здатність вести конструктивне наукове спілку-

вання, бачення Александра Печеніка стали пере-

думовами до його обрання Президентом Міжна-



Олександр  Печенік  (1937-2005).  Людина  з  пристрастю  до  розуму  

Проблеми філософії права. – 2005. – Том III. – № 1-2.                                                                                              455  

родної асоціації філософії права та соціальної 

філософії.  Видання під його керівництвом IVR 

Encyclopaedia of Jurisprudence, Legal Theory and 

Philosophy of Law («Енциклопедії з юриспруден-

ції, правової теорії та філософії права»), що має 

невдовзі побачити світ, слугувати ще одним на-

гадуванням про визначного теоретика права 

Александра Печеніка. 

З інтерв’ю 2005 року професора Печеніка у 

часопису Щечінського університету дізнаємося 

дещо цікаве про нього. Виявляється, що він був 

бігуном на довгі дистанції, брав участь у більш, 

ніж 30 марафонах. Говорячи про його заняття 

спортом, його спитали про те, з яким спортом 

можна порівняти заняття наукою, на що він від-

повів – «З шахами, тому що в шахах не можна 

обмаювати» [6]. Слова, які варто не забувати. 

Пам’ять про професора Александра Печеніка 

залишиться у серцях тих, хто його знав, а його 

праці нагадуватимуть нам про його вагомий вне-

сок у правову філософію. 
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Аналітична філософія права – I: 13, 

191; II: 164 

Анархія – I: 74 

Антиномії – I: 14 

Антиномії права – I: 83, 160; II: 41, 43  

Антропологія права – III: 244-249 

Антропологія (-чний) філософська – I: 

122-125, 130, 132, 133; III: 244-249 

– антр. Поворот – II: 158 

– антропний принцип – I: 53  
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71, 184-189 
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Відносини  

– суспільні – I: 93  
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– безвідповідальність – II: 98, 99, 103, 
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– еліти – I: 13 
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– система – I: 111  

– теорія – II: 199 

Власність – I: 76  

– відносини – I: 94  

– відчуття – I: 83 

– володіння – I: 141  

– перехід – II: 83 

– приватна – I: 89  

Волевиявлення  

– державне – I: 58  

Волюнтаризм –  

– державний – I: 96  

– правовий – I: 73, 75  

– свавілля – див. окремо  

Воля – I: 64, 77; II: 72, 100, 134 

– держави – II: 80 

– до влади – II: 105 

– до справедливості – II: 96  

– народного духу – II: 80 

– суспільна – II: 187 

Всесвіт – I: 12  

Всеукраїнська асоціація філософії 

права і соціальної філософії (ВА-

ФПСФ) – I: 130, 196-198, 206-209, 

212; II: 224 

Галузь права – I: 92, 96, 97 

– комплексна – I: 97  

Герменевтика (-чний)  

– інтерпретація – I: 159  

– методологія – I: 13; II: 24   

– підхід – I: 42  

– процедури – I: 50, 54, 159 

– розуміння – див. окремо  
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Герменевтика юридична – I: 159-162; 

II: 142-145, 169; III: 24-31 

– знакові системи юридичні – I: 160  

– метод – I: 164  

– мова права (юридична) – див. 

окремо  

– семіотика юридична – I: 160; II: 179  

– символи юридичні – I: 160; II: 179, 210 

– текст юридичний – II: 145, 207 

– розуміння в праві – див. окремо   

Гіпотеза  

– правова – I: 114  

Глобалізація – I: 13; III: 227-232  

Глосатори – I: 13, 118 

Гносеологія (-на, -е, -ний), епістемоло-

гія – I: 15, 24, 52, 81; II: 19, 98 

– дуалістична – II: 149 

– експертиза – I: 15  

– метод – I: 16; II:  

– обґрунтування – I: 16  

– права – див. окремо 

Гносеологія права – I: 22, 43, 79, 84, 

113, 159, 177, 191; II: 132-155; III: 32-

44 

– концепції – I: 178  

Гріх – II: 115, 116 

– суспільний – II: 119, 120 

Громадянське суспільство – I: 8, 94; II: 

109, 189; III: 286-292 
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Девіантність – II: 112-131 

– поведінки – II: 122-126 
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– принципи – I: 10 

Деонтологія юридична – I: 174; II: 24, 

28, 187, 207 

Держава – I: 8, 41, 61, 62, 93, 95, 104, 
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– конституційна – II: 80 

– обов’язок держави – I: 8, 58  
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– – олігархія – II: 197 
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– в праві – II: 184; III: 10 
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Дискурс – I: 15  

– правовий – I: 132, 133; III: 406-407  
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– всенаціональна – I: 14 

– філософська – I: 140 
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– порушення – II: 95 

Догма права – I: 41, 122 
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Доктрина правова – I: 72, 74; II: 210-
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– прецеденту – II: 142-147 
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Екологічне право – III: 238-243, 286-
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Епістемологія – див. гносеологія 
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Закон – I: 10, 122, 158; II: 107;  

– абсолютний – II: 106 

– божественний – II: 149 

– динамічний – II: 107 

– доцільності – I: 64  

– поняття – I: 25, 103  

– причинності – I: 64; II: 107 

– статистичний – II: 107 
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 II: 8, 73, 90, 179,192; III: 51-62, 63-72 

– авторитет – II: 41 

– дійсність – II: 42, 88 

– ефективність – II: 184 

– мета – II: 192 

– неправовий – I: 192; II: 8, 10, 42, 56, 212 
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– преамбула – II: 202 

– протидія – II: 42 

– суперечність – II: 42 
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– беззаконня – I: 105; II: 95 

Законодавство – I: 12, 73, 76, 94, 104; 

II: 87, 90, 91, 201, 202; III: 51-62, 63-72 

– національне – II: 159 

Законотворчість – I: 9; II: 79, 184; III: 

51-62, 63-72 

Звичаєве право – II: 79 

Злочин – I: 76; II: 99, 103, 107 

– жертва – II: 108 

– проти людства – II: 85  

Злочинець – I: 77; II: 77  

Знання – II: 195  

– правове – I: 29, 86, 122; II: 

– система – I: 132  

Ідеалізм  

– в науці – I: 16  

– трансцендентальний – I: 16:  

Ідеологія – II: 44,  

– марксистсько-ленінська – I: 15 

– націонал-соціалізму – II: 40, 41, 83, 

87, 90  

Ідея права – I: 65, 66, 113; II: 39, 40, 53, 

54, 133, 177, 179 

Ізоляціонізм – I: 13 

Імперіалізм  

– культурний – I: 143:  

– політичний – I: 143 

Імперія – I: 12; II:  

Імплементація – I: 12:  

Індивід – I: 131; II: 44  

– автономія – I: 143  

– ідея – II: 44 

– індивідуалізм –  

– права – I: 134  

Інститут права– II: 101 

– президентства – II: 109 

Інтеграція  

– знання – I: 8  

– науки – I: 54, 56  

Інтереси – I: 59; II: 108, 177, 183 

– громадян – I: 89  

– групові – I: 23, 84 

– держави – I: 89  

– індивідуальні – I: 23, 59, 84; II: 193  

– приватні – I: 89, 112  

– публічні – I: 89; II: 184 

– юриспруденція інтересів – I: 160  

Інтуїціонізм  

– в праві – II: 142-147 

– підхід – I: 41  

Інформація – I: 13  

Ірраціональне – I: 155; II: 149  

– в праві – II: 132-141 

Ісламське право – I: 195  

Істина – I: 24, 28, 37, 41, 42, 53  

– в праві – див. окремо  

– критерії – I: 24; II: 149, 152 

– наукова – I: 98  

Істина в праві – I: 111-115, 193; II: 136 

Істинність – I: 38; II: 149 

Історія вчень про державу і право – I: 

27, 184-186; III: 338-389, 355-367 

Історія права – I: 39; II: 9  

– середньовічне – II: 72, 74 

– – німецьке – II: 72, 74, 79   

Історія філософії права – I: 7, 39, 184-186; 

III: 338-389 

– предмет – I: 186; III: 351-354 

Картина світу – I: 37  

Категорії  

– права – II: 101 

– філософії – I: 18  

Католицизм – II: 45, 148-155 

– політичний – II: 44, 45 

Комунізм – I: 143; II: 

– казармений – I: 111 

Комунікація – I: 15, 42, 57, 170 

– концептуальна – I: 15  

– теорія – I: 57, 59  

Комунітаризм – I: 143  

Конституційне право – I: 54, 91, 98; III: 

238-243 

– норми конституційні – I: 8  

– процедура – II: 87 

– інститут президентства – II: 109, 187 

Конституційний Суд –  

– України – II: 129 

– Федеральний Конституційний Суд 

ФРН – I: 137, 139; II: 42  

Конституція – 10, 150, 189, 208  

– Конституція України – I: 110, 113, 

183; II: 109, 127, 130 

– Конституція ФРН – I: 137  

– реформи – II: 187 

Конфлікти – I: 42; II: 66, 122, 124 

– плюралістична теорія – II: 124 
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– соціальні – I: 161; II: 194 

Концепт – I: 12  

Космос – I: 12, 167 

Кримінальне право – I: 75; II: 75, 83  

– автентичне тлумачення – II: 85 

– вбивство – див. окремо 

– військово-кримінальний кодекс – II: 

83 

– донос – II: 127-130 

– КК Третього рейху – II: 91 

– Кримінальний кодекс РФ – II: 128 

– Кримінальний кодекс України – I: 

108; II: 128  

– міжнародне – II: 55  

– санкції – II: 90 

– соціологічне вчення – II: 77 

– теорії – II: 128 

– теорія залякування – II: 76  

Кримінально-процесуальне право – I: 

113; II: 91  

– КПК України – II: 128 

Критика – I: 14-16 ; II: 28 

– правова – 45  

Культура (-и) – I: 12, 14, 54, 141, 143  

– взаємодія – I: 42  

– духовна – I: 14  

– єстетична – II: 205 

– людини – I: 77  

– правова – див. окремо 

– світова – I: 12  

– субкультура – II: 124 

Культурологія 

– права – I: 46  

Легізм (концепція) – II: 11, 12-13, 

Легітимність – I: 35  

– влади – II: 191-203 

– теорія – II: 191 

– юридичний – I: 57  

Логіка права (юридична) – I: 84, 160; 

II: 142-147; III: 45-50, 201-210 

– аргументація – див. окремо  

– аналогія – II: 145 

– дедукція – II: 146, 154 

– індукція – II: 146 

Логос – I: 167 

Любов – II: 105 

Людина – I: 45, 68, 127, 167; II: 39, 99, 

100, 103, 127  

– в праві – див. окремо  

– здатність – I: 132-135; II: 

– права людини – див. окремо  

– розуміння – II: 71 

Людина в праві – I: 126-128; II: 43, 44, 

71-82 

Майно – I: 83  

Майнове право – III: 197 

Марксизм-ленінізм – I: 16, 44, 111, 

138, 185 

– диктатура пролетаріату – I: 112:   

– економічна теорія – I: 111  

– правова концепція – II: 179 

– революція – I: 138, 195  

– – і право – I: 195 

Мета – I: 64 

– соціальна – I: 64  

Метод – I: 13:  

– абсолютизації – I: 16  

– абстрагування – I: 81  

– герменевтичний – 13 

– діалектичний – I: 72  

– додатковості – I: 8, 41; II: 157 

– експлікації – II: 24, 31 

– монометод – II: 157 

– перформатичної суперечності –  II: 24, 31    

– синергетичний – I: 54  

– феноменологічної редукції – I: 13  

Методи пізнання – I: 24  

Методи права – I: 24, 81, 113; II: 160 

– адміністративно-командні – II: 137 

– діалектичні – I: 24, 72; II: 177, 178, 

180   

– догматичний – див. окремо 

– інтуїтивний – II: 144, 165 

 – історичний – I: 39, 104 

– критичний – I: 39, 104 

– лібертарний - II: 16 

– метод Гутхарта – II: 144 

– метод Уембо – II: 144 

– порівняльний – I: 39 

– соціологічний – I: 85  

– філософські – I: 18 

– формальний – I: 65; II: 16, 172 

Методологія – I: 24, 25, 38, 49, 50  

– аномалія методологічна – I: 25 

– дуалістична – II: 50, 61 

– некласична – I: 41, 53  

– плюралістична – I: 16, 24, 25, 41-42, 

52  

– постмодерністська – I: 41; II: 160  

– принципи – I: 16  

– соціального  пізнання – I: 41 

Методологія права (юриспруденції) – 

I: 8, 17, 18, 19, 22, 27, 42, 72, 93, 104, 

123, 159-162, 195; II: 142-147; III: 424-

425 

– криза – II: 160 

Мир – I: 105, 137 

Мислення – I: 48, 50; II: 136 

– діалектичне – I: 118  

– догматичне – I: 119  

– зосередженість – I: 13  

– інтуїтивне – II: 144, 163  

– культура – I: 13  

– некласичне – I: 168  

– прагматичне – I: 119  

– стиль – I: 118; II: 156-162 

– схоластичне – I: 11  

– юридичне – I: 39, 86, 116-121; II: 93, 

142-147, 207; III: 152-156 

– – стиль – II: 142-147 

– як тип ментальності – I: 13  

Міжнародна асоціація філософії пра-

ва і соціальної філософії (IVR) – I: 

130, 190-205, 212; II: 27, 224 

– конгреси – I: 22-23, 190-195, 197-

201; III: 14 

Міжнародне публічне право – I: 12, 

103-106; III: 293-297  

– норми – I: 12  

– принципи – I: 160  

Міжнародне приватне право – I: 161  

Міра – I: 134:  

Місцеве самоврядування – I: 93, 94  

Міфи – II: 195 

Мова права (юридична) – I: 159, 163-

166  

– законодавча – II: 80 

– термінологія – I: 25, 163; II: 222 

Модерн – I: 10, 114, 168  

– постмодерн – II: 156-162, 163 

– правовий – I: 133, 167; II: 156-162  

Монізм – I: 42 

– підхід – I: 41  

Мораль (-ність) – I: 35, 58; II: 107, 130; 

III: 7-14 

– в праві – див. окремо 

– доносництво – II: 127-131 

– етика сумління – II: 150-153 

– етичний релятивізм – II: 152 

– максими – I: 83  

– принципи – I: 91  

Мораль в праві – I: 9, 91, 106; II: 24-25, 

31, 42, 79, 130; III: 18 

Належне – I: 97; II: 106 

– в праві – див. окремо 

Належне в праві – I: 57, 66, 91, 92, 193; 

II: 38, 39 

Народ  

– благо народу – II: 95-96 

– суверенітет – див. окремо  

– український – I: 13 

Наказ – II: 80, 95 

Наука – I: 13, 28, 38, 41, 135 

– об’єктивність – I: 28 

– соціальна функція – I: 39  

– школа наукова – I: 13  

– юридична – див. окремо  

Національно-правова система – I: 12  

Нація – I: 12, 14, 15; II: 44  

– антиномії – I: 14  

– меншини – II: 125 

– націоналізм – II: 125 

– українська – I: 14  

Неокантіанство – I: 64; II: 38 

– баденська школа – I: 64 

– в праві – див. окремо 

– марбурзька – I: 64  

Неокантіанство в праві – I: 64 ; II: 38, 

45 

Неопозитивізм правовий – I: 148; III: 

7-14 

Неправо – I: 74, 105, 167; II: 9, 98 

– законне – II: 86  

Неотомізм – II: 148-155 

Нігілізм – I: 92 

– правовий – I: 35  

Ніщо – II: 98, 106, 109  

Норма (-и) – I: 54; II: 206 

– моральна – I: 147, 148, 174; II: 179   

– нелінгвістична концепція – II: 165 

– права – див. окремо 

– соціальна – I: 147; II: 179   

Нормативізм – I: 15, 147; II: 172 

Нормативність права – I: 35, 59, 115; 

II: 20, 22, 71 

– анормативність – I: 171; II: 112   

Нормативно-правові акти – I: 10, 74, 

77, 85; II: 128 

Норми права – I: 39, 54, 91, 113; II: 12, 

22, 23, 71, 101, 185; III: 8, 14-23    

– галузеві – див. окремо 

– диспозиції – II: 145, 185 

– дозволяючі – II: 103, 182 

– зміст – II: 157 
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– моделі – II: 184 

– негативна – I: 174  

– онтологія – II: 30  

– прецедентні – II: 142-147 

Обов’язки – I: 58  

– громадянські – I: 139:   

– держави – див. окремо 

– правові – II: 72, 79 

Онтологія права – I: 23, 35, 43, 52, 69, 

83, 93, 179, 193; II: 22, 30, 98-111, 187; 

III: 24-31   

– юридична – I: 35, 43, 184, 187; II: 185 

Особа – I: 15 

– права і свободи – I: 10;  

– томістська концепція – II: 150 

Особистість – I: 14, 65, 112, 119, 141 

– в праві – I: 169  

– теорія – II: 122 

Пандектологія – I: 13  

Парадигма – I: 13, 86-88 

– позитивістська – II: 114 

– політичні – I: 10  

– правова – I: 167-172 

– філософські – I: 14  

Парламентаризм – II: 187-190 

Партія політична – II: 44, 76, 78, 90 

Персоналізм –  

– політичний – II: 199 

– правовий – I: 58; II: 157, 158   

Підручники  

– з теорії держави і права – I: 15, 16  

– з філософії права – I: 12, 45, 211 II: 

220-222; III: 408-419 

Пізнання – I: 38  

–  предмет – I: 64  

– об’єкт – I: 28, 52, 97:   

– об’єктивність – I: 29  

– соціальне пізнання – див. окремо 

– суб’єкт – I: 28, 37, 52  

– суб’єктивність – I: 29  

– “через схильність” – II: 151 

Пізнання права (див. також гносеологія 

права) – I: 24, 29, 66, 135; II: 132-155 

– джерела – II: 151 

– емпіричне – II: 146  

Плюралізм – I: 56, 165  

– методологічний – див. окремо 

– принцип – I: 54; II: 157   

– правовий – II: 164 

– природно-правовий – II: 154 

Поведінка правова – I: 132; II: 103 

– девіантна – 122-126   

Позитивізм  

– соціалістичний – I: 17; II: 124  

– соціологічний – I: 94  

– філософія – I: 38  

– юридичний – див. окремо 

Позитивне право – I: 33, 35, 44, 46, 54, 

57, 73, 83-85, 94, 105, 118, 129, 136, 

157, 161; II: 39, 42, 183, 185; III: 51-

104    

Покарання – I: 76, 107; II: 103, 109, 202 

– міра – I: 107 

– справедливість – I: 151:   

Політика – I: 10, 14, 65; II: 198 

– і право – I: 89, 116; III: 444-448  

– політик – II: 198 

– реформа політична – I: 7, 8 

– фінансова – I: 96  

Політика права – I: 39 

Політична філософія – див. філософія 

політики  

Політологія – I: 20 

Поняття – I: 49; II: 20   

– конструкція – I: 12  

– юридичні – I: 18  

Порівняльне правознавство – I: 39; II: 

45   

Постглосатори – I: 13  

Постмодерн (-ізм) – I: 53  

– в праві – I: 41, 42, 167-172, 193, 195; 

III: 152-156, 250-255  

Потреби – I: 84; II: 195   

Права людини – I: 8, 57, 59, 124, 127, 

131, 136-146, 155; II: 87, 191; III: 250-

255, 408-419 

– жінок – I: 134  

– “Загальна декларація прав людини” – 

I: 138, 144  

– захист від закону – II: 159 

– конституційні – I: 139  

– “Міжнародний пакт про громадянські 

і політичні права” – I: 142 

– “Міжнародний пакт про економічні, соці-

альні і культурні права” – I: 142 

– міжнародні стандарти – II: 148 

– на життя – I: 142  

– неотомістська концепція – II: 148-155 

– обґрунтування – I: 140  

– позитивістський підхід – II: 159 

– природні – I: 83 

Правда  

– деривації – II: 113 

– неправда (брехня) – II: 105 

Право – I: 9, 15, 28, 30, 39, 41, 56-58, 62, 

72, 79; II: 12, 39, 95, 110, 135, 182  

– “надзаконне” – II: 42, 54, 55, 83 

– виборче – I: 138; II: 75  

– визначення (дефініція) – I: 15-16, 44, 

61, 74, 76, 80, 88, 94, 132, 133; II: 11, 

50, 89, 134, 179      

– галузі – див. окремо  

– державне – II: 76, 78 

– децентралізація – II: 158 

– діалектика – I: 83; II: 177-186 

– естетика – див. окремо  

– ефективність – II: 23   

– закономірності – I: 23, 73, 79 

– звичаєве – див. окремо   

– ідея – див. окремо 

– інститут – див. окремо 

– категорії – див. окремо 

– концепція – I: 30; II: 7, 101, 178    

– логіка – див. окремо  

– мета – див. цілі права 

– моделі – II: 221 

– неправо (безправ’я) – див. окремо  

– нормативність – див. окремо 

– об’єктивність – III: 7-23 

– позитивне – див. окремо 

– поняття – I: 15, 22, 23, 57, 73, 104, 131, 

147; II: 7, 41, 54 , 180, 221  

– посадове – II: 80 

– прецедентне – II: 142-147 

– приватне – див. окремо  

– прогрес – I: 77, 79, 183  

– публічне – див. окремо 

– римське – див. окремо 

– смисл – див. окремо 

– соціалістичне – I: 17, 92  

– структура – II: 31, 101, 102; III: 73-

84 

– суб’єктивне право – див. окремо  

– субстанція – II: 99 

– сутність права – див. окремо  

 – українське – I: 68, 69, 75, 85  

– феномен – I: 23; II: 44  

– феодальне – I: 73  

– церковне – I: 117  

– як користь – II: 74, 96 

– як мистецтво – I: 30; II: 144   

– як наказ – II: 80 

– як система – I: 79  

Правова держава – I: 94, 133; II: 11, 45, 

94, 96 

– неправова – II: 96  

Правова культура – I: 42, 75, 77, 116; 

II: 204-214; III: 152-156 

– юриста – II: 142 

Правова реальність – I: 9, 19, 23, 28, 

33, 42; II: 46, 159, 183 

– Європейського Союзу – II: 160 

– постмодерна – II: 157   

– Українська – II: 159 

Правова система – I: 13, 42, 79 

– Англії – II: 142-147 

– Європейського Союзу – II: 159 

– континентальна – II: 146, 158 

– України – I: 73, 85, 89; II: 156-162, 

220, 223    

Правове виховання –  II: 77, 103 

– виправлення засуджених – I: 108; II: 

77   

Правовідносини – I: 164 

Правоздатність – I: 133; II: 75 

Правознавство – I: 15, 73, 122; II: 30, 80 

– українське – I: 15-16; II: 160  

Правопорушення – I: 74, 77  

Правопорядок – I: 35, 61, 62; II: 71, 73    

Праворозуміння – I: 22, 72, 123, 128, 

163-166; II: 7, 44, 142-147   

– дуалістичне – II: 13, 38 

– обгрунтування – I: 23 

– католицьке – II: 148-156 

– плюралістичне – I: 22-23; III: 227-

232 

– лібертарне – II: 7, 11; III: 449-452 

Правосвідомість – I: 10, 11, 52, 112; II: 134 

– професійна – II: 142   

Правоутворення – I: 67, 84  

Правотворчість – I: 67, 114, 182-183; 

II: 184; III: 63-72 

– судова – II: 142-147 

Прагматизм – I: 119; II:   

Практика (-чна) – I: 91; II: 19   

– юридична – див. окремо 

– як критерій істини – I: 53, 74, 77, 91  

Предмет філософії права – I: 7, 9, 19, 22,  

23 45, 57; II: 13-15, 31      

Приватне право – I: 89, 90; II: 75, 77, 182; 

III: 73-84 

Примус правовий – II: 12, 23, 31, 127, 

194 

Принцип (-и)  
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– демократії – I: 10  

– інтерсуб’єктивності – I: 168, 172  

– лібералізму – I: 10 

– права – див. окремо 

– належного – II: 40, 50, 54 

– соціального натуралізму – I: 72-78, 

94, 96, 97  

– толерантності – I: 54  

Принципи права – I: 9, 144; II: 96, 97; 

III: 307-310 

– антропоцентризму – II: 159 

 – гуманізму – I: 75, 77 

– гуманітарної моральності – II: 43  

– домінування приватно-правового 

над публічно-правовим – II: 159 

– доцільності – II: 39, 40, 53, 89   

– плюралістичної демократії – II: 159 

– правопевності (стабільності) – II: 39, 88  

– рівності – див. окремо  

– верховенства права – I: 62, 70, 77, 

192; II: 135, 159; III: 24-31   

– невідворотності юр. відповідальнос-

ті – I: 107-110; II: 103, 107    

– ratio decidendi – II: 140-146 

– stare dicisis – II: 144 

Природа – I: 45 

Природне право – I: 20, 35, 44, 46, 57, 

73, 83-85, 87, 88, 120, 157, 162, 167-

172, 173-175; II: 39, 43, 55, 73, 80, 96, 

102, 183; III: 318-326, 374-379    

– вчення про природний стан – II: 81 

– зі змінним змістом –  

– ідея – I: 35, 72, 119  

– концепції – I: 13; II: 179 

–  “негативне” – I: 138  

– підхід – I: 91, 123  

– плюралізм – II: 154 

– теорія – I: 15; II: 42, 150   

– відродженого природного права  

школа – I: 65 

Проблема – I: 14 

– наукова – I: 80  

Просвітництво – II: 73, 150 

Простір  

– правовий – I: 68  

Протестантизм – I: 119  

Психологічна концепція права – I: 15, 

160; II: 179   

Психологія права – I: 110; II: 77, 122, 

144   

– правове почуття – II: 41, 54, 90, 179 

– психоаналіз правовий – II: 179, 180 

Публічне право – I: 89, 90; II: 75, 78, 182; 

III: 73-84   

Раціоналізм – I: 64, 119; II:   

Раціональність – I: 52, 53; II: 

– в праві – див. окремо 

– ідеали – I: 42  

Раціональне в праві – I: 119; II: 132-

141, 149; III: 423 

Реальність – II: 98   

– правова – див. окремо 

Реалізація права – II: 102 

Регулювання правове – I: 90; II: 102  

– диспозитивне – I: 89 

– імперативне  – I: 90  

Релятивізм – II: 38, 39 

– етичний – II: 152 

Рефлексія  

– правова – I: 33, 34; II: 27 

Ризик – I: 171; II: 102   

Римське право – I: 72, 112, 126, 167, 

188; II: 80, 170, 211 

– рецепція – II: 73   

Рівність правова – I: 133; II: 42, 89, 90, 177; 

III: 311-326 

– нерівність – I: 134; II:   

– принцип – I: 59, 112; II: 8, 9, 40, 132  

– формальна – II: 8, 9  

Розум – II: 136, 139 

– аксіоми – II: 151 

– практичний – I: 12; II: 151 

Розуміння – I: 29, 41, 159; II: 21 

Розуміння права – I: 8, 9, 30, 79, 91; II: 

135, 157, 221 

Самореалізація  

– духовна – I: 13  

– нації – I: 13  

Самосвідомість – I: 12   

– особистості – I: 15  

– нації – I: 12, 13, 15, 16: 

–  “негативна” – I: 138  

Свавілля – I: 35, 74, 75, 77, 113; II: 84, 

95, 88, 90, 99, 135 

Свідомість – I: 12 

– нації – I: 12, 14  

– несвідоме – II: 137 

Світ – I: 12, 87; II: 20   

Світогляд – I: 38  

– науковий – I: 37, 38  

– філософський – I: 37  

– юридичний – I: 38  

Свобода – I: 58, 77, 91, 111, 140; II: 8, 

98, 105, 110, 112, 177, 181; III: 299-

306, 307-310, 380-389  

– абсолютна – II: 99 

– в праві – I: 157-158 

– екзистенціальна – I: 170  

– конвенція про захист прав та основних 

свобод людини – II: 129, 159 

– міра – II: 8,   

– особистості – I: 10; II: 9, 199   

– слова – II: 129 

– формальна – II: 8, 

Сила – II: 12, 23, 24, 43, 95, 177, 178, 201 

– і право – II: 83, 96  

– застосування – II: 200, 202 

– “право сили” – II: 156 

Синергетика – I: 54 

– метод – див. окремо 

Система – I: 12  

– концептуальна – I: 12  

Система права – I: 117 

– адміністративно-командна –  II: 133 

– України – I: 98  

Сімейне право – II: 76; III: 196-197 

Смисл – I: 12  

– есхатологічний – I: 13  

– життя– II: 102 

– законів – I: 118; II: 145  

Смисл права – I: 33, 35; II: 43   

Совість – I: 57; II:, 39, 102, 150   

Солідаризм – II: 78 

Софісти – I: 167; II: 193   

Соціалізм  

– етичний – I: 66  

Соціал-реформізм – I: 66, 138 

Соціальна філософія – I: 18, 23, 27, 45  

Соціальне пізнання – I: 28, 59, 70  

Соціальний  

– контроль – I: 28  

Соціологія – I: 39  

– девіантності – II: 124 

– концепція стигматизації – II: 123 

– теорія аномії – II: 123  

Соціологія права – I: 27, 30, 31, 34, 39, 

45, 46, 69, 85, 176-183; II: 178, 223; III: 

105-237, 233-237 

– методи – I: 176; II: 223   

– предмет – I: 177; II: 223   

– Чікагська школа – II: 123 

– конкретно-соціологічні дослід-

ження – I: 107-109 

– концепції – II: 165-168 

Соціум – I: 13  

Спадкове право – III: 198 

Спокій – II: 104 

Справедливість – I: 77, 106, 112, 150-

156, 165, 169; II: 10, 24, 31, 39-42, 50, 53, 

84, 91, 96, 105, 177, 193, 196, 211, 212; 

III: 271-298 

– архетип – II: 179 

– визначення – I: 150; II:  90 

– дистрибутивна – II: 53  

– ідея – I: 10  

– компенсуюча – I: 151  

– конфліктність – II: 89 

– критерії – I: 35, 58, 76, 81 

– почуття справедливості – I: 10, 15, 132  

– принцип – I: 54; II: 89 

– природна – II: 150   

– розподільча – I: 151  

– соціальна – I: 19, 136, 150 

– формальна – I: 154  

Становлення – II: 98 

Суб’єкт – I: 52, 58 

– пізнання – див. окремо 

– права – див. окремо 

– трансцендентальний – I: 170   

Суб’єкт права – I: 57, 68, 95; II: 77, 79 

Суб’єктивне право – I: 174; II: 71, 182   

Суб’єктивність – I: 52, 168 

Субстанція  

–   правова – I: 13, 16   

Суверенітет  

– держави – I: 41, 62, 105, 160 

– народу – I: 62 

– нації – I: 62  

Суд – I: 160; II: 51 

– європейський з прав людини– II: 

129, 159 

 – конституційний суд – див. окремо  

– неправосудний вирок – II: 92, 93  

– правосуддя – II: 84, 208, 209 

– присяжних – I: 183; II: 86  

– суддя – II: 54, 158 

– – англійський – II: 144 

– – обов’язки – II: 54 

– судова система – I: 81 

– судове рішення – II: 41 

– судовий прецедент – II: 142-147 

– третейський – I: 105  

– як інструмент – II: 92 
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– як суб’єкт правотворчості – II: 142-

147 

Судження – I: 118;  

Сумнів – I: 119  

Суспільний договір – II: 45, 187, 189; 

III: 278-285  

– вчення – II: 75 

Суспільні науки – I: 29  

– дослідження – I: 29  

Суспільство – II: 103 

– відкрите – I: 13 

– закрите – I: 13  

– інформаційне – II: 127 

– як система – I: 148  

Сутність права – I: 9, 13, 23, 27, 29, 59, 

62, 84, 134, 161; II: 7, 8, 23, 101, 132    

Суще – II: 98, 99, 110  

– екзистенціально-правове – II: 106 

Творчість – II: 106 

Текст – I: 53 

– деконструкція – I: 81, 193  

Теорія  

– юридична – див. окремо 

Теорія держави і права (загальна) – I: 

9, 17, 19, 56; II: 44    

– предмет – II: 181 

– як навчальна дисципліна – I: 44  

– індивідуалістична – II: 44     

Теорія права (загальна) – I: 8, 13, 15, 

23, 24, 27, 34, 44, 46, 66, 127, 132; II: 

29, 30 

– марксистсько-ленінська – I: 15, 44 

– психологічна – див. окремо 

Техніка юридична – II: 209 

Тлумачення права – I: 114; II: 222 

– автентичне – II: 85 

– доктринальне – I: 74  

– закону – II: 51  

– методи – I: 39 

– формально-логічне – I: 39  

Торгове право – II: 77 

Тоталітаризм – I: 10, 45  

Традиції – I: 13  

– права – див. окремо 

Традиції права – 41 

Трансендентне – II: 99 

Трудове право – II: 77 

профспілки – II: 78 

робітник – II: 77 

трудовий договір – II: 78 

Україна – I: 13, 167; III: 408-419 

Українська філософія права – I: 17, 

210-212   

Управління 

– бюрократичне – I: 111  

– система – I: 111 

– централізоване – I: 111  

Утилітаризм – I: 17  

Факт (-и) – I: 28; II: 123 

– юридичні – див. окремо  

Феноменологічна філософія права – I: 

161, 169-170 

– правові ейдоси – I: 13, 161 

– феноменологічно-правова редукція – I: 13   

– феномен права – I: 84, 169 

Феноменологія філософська –  

– метод – I: 13, 14, 161 

– феноменологічної редукції – I: 13  

Філософія – I: 7, 12, 29, 37, 39, 48, 49, 

52, 68, 84; II: 19, 20, 41, 198 

– аналітичність – II: 20, 28 

– визначення (дефініція) – II: 20 

– діалектико-матеріалістична – I: 52  

– мета – II: 20 

– методологічна функція – I: 48  

– національна – I: 12, 13, 15   

– німецька класична – I: 12  

– предмет – II: 20 

– рефлективність – II: 19, 20 

– синтетичність – II: 20, 28, 41 

– філософи – II: 198 

Філософія людини – I: 124  

Філософія науки – I: 10; II: 38   

Філософія політики – I: 192; II: 29, 30, 

44, 187-203 

Філософія права – I: 7, 8, 9, 12-14, 17, 

24, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 44, 

66, 67, 69, 70, 72, 86, 88, 89, 122, 124, 

127, 132, 174, 176, 192, 195; II: 7-32, 

37-38, 46, 132, 221; III: 233-237, 408-419, 

426-430, 431-434 

– визначення (дефініція) – II: 20   

– в Україні – I: 14, 16, 184, 210-212; II: 

220   

– викладання – див. окремо  

– індивідуалістична – II: 44 

– завдання – I: 29, 36, 90; II: 38, 221 

– закономірності – I: 19 

– зміст – I: 19 

– конференції – I: 14, 22, 197-198, 211; II: 27; 

III: 435-448 

– методологія – I: 24, 178; II: 15-17 

– підручники – див. окремо  

– предмет – див. окремо  

– розвиток – I: 14  

– структура –  I: 19, 124 

– як навчальна дисципліна – I: 19, 44, 

45, 46, 48, 211; II: 220-222 

Фінанси – I: 95  

Фінансове право – I: 91-102; III: 95-104 

– відносини – I: 98  

– законодавство – I: 93, 95 

– метод – I: 96; III: 95-104  

– предмет – I: 95; III: 95-104  

– система – I: 96, 97; III: 95-104  

Формація суспільно-економічна  

– підхід - I: 42 

Формула юридична – I: 10, 91, 139, 

140; II: 17, 41, 50, 68-70 

– Радбруха Г. – II: 68-70   

Функції права – I: 29, 54, 70 

– дисфункції – II: 113 

– оціночна – I: 29  

– прогностична – I: 20 

– регулятивна – I: 29  

Цивілізація (-ний) – I: 42  

–  підхід – I: 42 

– локальна – I: 42  

Цивільне право – I: 89, 94, 103 

– абстрактне – II: 78 

– в Україні – I: 89  

– відносини – I: 89, 93; III: 318-326  

– диспозитивність – II: 181 

– деліктне – I: 141  

– законодавство – I: 93 

– принципи – II: 77    

– Цивільний Кодекс – I: 89, 93; II: 129, 

158, 181  

– честь, гідність – II: 129 

Цивільно-процесуальне право – II: 75, 76 

Цинізм – II: 105 

Цілі  

– правові – II: 53, 96 

– суспільні – I: 39; II:    

Цінність (-ності) – I: 46, 144; II: 38, 106 

– людини – I: 28  

– передумови – I: 29  

– права (-вові) – див. окремо  

Цінність права – I: 8; II: 39, 40, 96   

Цінності правові – I: 10, 111-115, 141; 

II: 46; III: 327-337  

Час – II: 100, 101 

Час в праві – I: 195 

Школи права – II: 178 

– Болонська – I: 119:  

– відродженого природного права – 

див. Природне право 

– вільного права – II: 165 

– генуезька – III: 11  

– історична – II: 183 

– Critical Legal Studies – II: 178  

– Politicy-Oriented Jurisprudence – II: 

178 

Юридична відповідальність – I: 75, 

107-110, 141; II: 98-111 

– без вини – II: 108 

– звільнення від відповідальності – I: 

107; II:   

– кримінальна – I: 107-110 

– неповнолітніх – I: 107-110   

– принципи – I: 107-110, 112 

– ретроспективна – II: 102, 103 

Юридична конфліктологія – III: 267-

270 

Юридична (правова) наука (див. та-

кож  юриспруденція) – I: 14, 34, 75, 

86; II: 86 

– вітчизняна – I: 72; II: 134, 159, 218, 

219  

– освіта – II: 143, 160 

 – радянська – II: 136 

Юридична практика – I: 9, 50, 54, 56, 

59, 86, 115; II: 

Юридична соціологія – див. соціологія 

права 

Юридична теорія – I: 34  

Юридичний (правовий) позитивізм – 

I: 15, 17, 88, 91, 147, 149, 173-175; II: 

12, 15, 29, 39, 42, 50, 56, 88, 171, 178; 

III: 7-14 

– вчення – II: 95, 83 

– неопозитивізм – див. окремо  

Юридичні факти – I: 46  

Юриспруденція (див. правознавство) – 

I: 23, 28, 37, 38, 123; II: 209, 218, 219 

– інтегративна – II: 157 

– інтересів – II: 166 

– понять – див. окремо 

Юриспруденція понять – I: 39 

Юснатуралізм (концепція) – II: 11, 13 
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Абеляр П’єр [Abelard, 
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Алексі Роберт [Alexy, Rob-

ert] (09 IX 1945) – I: 192; 
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26 
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Karl-Otto] (1922) – I: 186  
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Арндст [Arndst]  

Артикуца Наталія Володи-

мирівна [Artykutsa, Nata-

lia Volodymyrivna]  (07 IV 

1956)  

Ауер Альфонс [Auer, 

Alfons] (12 II 1915) – I: 123; 

II: 148, 152 

 

– Б – 

 

Бабаев Володимир 

Костянтинович [Babayev, 

Vladimir Konstantinovich] 

– I: 148 

Боббіо Норберто [Bobbio, 

Norberto] (18 Х 1909 – 09 

І 2004) – I: 199 

Бабенко Андрій 

Миколайович [Babenko, 

Andrey Nikolaievich]  – I: 

111, 211 

Бабкін Володимир Дмитро-

вич [Babkin, Volodymyr 

Dmytrovych] (18 VI 1924) 

– I: 56-60, 111; II: 27, 132, 

215-217, 218 

Бабій Борис Мусійович 

[Babiy, Borys Musiyovych] 

(12 (25) VII 1914 – 19 IX 

1993)  

Бабун Родіон Миколайович 

[Babun, Rodion Myckolay-

ovych] (1895 – ?) – II: 219 

Бакунін Михайло Олексан-

дрович [Bakunin, Mikhail 

Aleksandrovich] (18 (30) V 

1814 – 19 VI (01 VII) 

1876)  

Балудянський (Ба-

луг’янський) Михайло 

Андрійович [Baludyanski, 

Mykhailo Andriyovych] (26 

IX 1769 – 03 IV 1847)  

Бандура Олег Олександро-

вич [Bandura, Oleh 

Oleksandrovych] (14 ІІІ 

1942) – I: 48, 111-115, 

124, 196, 211; II: 156 

Баранов Володимир 

Михайлович [Baranov, 

Vladimir Mikhailovich] (06 

VIII 1945) – ІІ: 181-186 

Барт Карл [Barth, Karl] (10 

V 1886 – 09 XII 1968) – II: 152 

Бартш [Bartsch]  

Батанов Олександр Васи-

льович [Batanov, 

Oleksandr Vasylyovych] 

(01 V 1974)  

Батлер Вільям Елліот 

[Butler, William Elliot] (20 

X 1939) – член міжн. 

редакційної ради ПФП,  

Бауер Бруно [Bauer, Bruno] 

(1809 – 1882) – I: 15 

Бачинін Владислав Аркаді-

йович [Bachinin, Vdadislav 

Arkadyevich] (1949) – I: 

18, 48, 107, 170, 211; II: 

112-121, 218 

Бейнкерсгук (Бінкерсгук) 

Корнеліс ван [Bynker-

shoek, Cornelius van] (29 V 

1673 – 16 IV 1743)  

Бекер (Беккер) Г.  [Becker, 

G.] – II: 123  

Беккер [Bekker]  

Беккаріа Чезаре [Beccaria, 

Cesare] (15 III 1738 – 28 

XI 1794) – I: 74, 75, 76, 94, 

107 

Бекон Френсіс [Bacon, 

Francis] (22 I 1561 – 09 IV 

1626) – I: 119, 132 

Бексел Геран [Bexell, 

Goeran] (1943) – I: 190 

Бєлінський Віссаріон Гри-

горович [Belinski, Vissari-

on Grigorievitch] (30 V (11 

VI) 1811 – 26 V (07 VI) 

1848)  

Бентам Ієремія [Bentham, 

Jeremy] (15 II 1748 – 06 VI 

1832) – I: 174, 175; II: 101, 

166, 168; III: 78 

Бер [Bähr]  

Берман Гарольд Дж. [Ber-

man, Harold J.] (1918) – I: 

80, 118 

Бергбом Карл [Bergbohm, 

Karl] (1849 – 1927) – I: 188 

Бергсон Анрі Луї [Bergson, 

Henri Louis] (18 X 1859 – 

04 I 1941)  

Бердяєв Микола Олександ-

рович [Berdyaev, Mykola 

Oleksandrovych] (06 (18) 

ІІІ 1874 – 24 ІІІ 1948) – I: 

64, 184; II: 9 

Бержель Жан-Луи [Bergel, 

Jean-Louis] – I: 30 

Бесчеревних Віктор Васи-

льович [Bescherevnykh, 

Viktor Vasilievich] – I: 98  

Бєлічева Светлана 

Афанасєвна [Belicheva, 

Svetlana Afasnasievna] – II: 

122 

Бич Лука Лаврентійович 

[Bych, Luka Lavrenri-

yovych] (18 XI 1874 – 12 I 

1944) – II: 219 

Бичко Ігор Валентинович 

[Bychko, Ihor Vаlentyno-

vych] (1931) – член редко-

легії ПФП 

Бігун В’ячеслав Степанович 

[Bihun, Vyacheslav Ste-

panovych] (09 XI 1974) – I: 

126-128, 136, 198, 206-

209, 210-212; ІІ: 33-48, 49, 

71, 83, 95, 215-217, 220-

222 

Бікс Браян [Bix, Brian] (01 

VIII 1962) – I: 81 

Білднер [Bildner]  

Біленчук Петро Дмитрович 

[Bilenchuk, Petro Dmy-

trovych] (06 VII 1949) – I: 

211 

Білефельдт Гайнер 

[Bielefeldt, Heiner] (1958) 

– I: 136 

Бінгем Дж. В. [Bingham, J. 

W.]  

Біндрейтер Ута [Bindreiter, 

Uta] – I: 200 

Біндінг Карл [Binding, Karl] 

(1841–1931) – II: 34, 93 

Блекстоун Вільям [Black-

stone, William] (10 VII 

1723 – 14 II 1780) – II: 145 

Блюнчлі Йоган Каспар 

[Bluntschli, Johann Kaspar] 

(07 III 1808 – 21 X 1881)  

Боббіо Норберто [Bobbio, 

Norberto] (18 X 1909 – 09 

I 2004)  

Боботов Сергій Васильович 

[Bobotov, Sergey 

Vasilievich] (1929 – 04 I 

2001)  

Бобровник Світлана Васи-

лівна [Bobrovnyk, Svitlana 

Vasylivna] (12 IV 1957)  

Бовен Лорд [Bowen, Jord]  

Бовенсом Люк [Bovensom, 

Luke] – I: 191 

Богішич Балтазар [Bogisic, 

Valtasar] (07 XII 1834 – 24 

IV 1908)  

Богородський Сава Осипо-

вич [Bogorodski, Sava Osi-

povich] (1804 – 26 XI (08 

XII) 1857)  

Богомолов Олексій 

Сергійович [Bogomolov, 
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Aleksey Sergeievich] (1927 

– 1983) – I: 169 

Бодрійар Жан [Baudrillard, 

Jean] (1929) – II: 100; III: 

305 

Боден Жан [Bodin, Jean] 

(1530 – VI 1596)  

Бондарук Тетяна Іванівна 

[Bondaruk, Tetyana Ivaniv-

na] (20 VIII 1967)  

Бор Нільс Хендрік Давид 

[Bohr, Niels Henrik David] 

(07 X 1885 – 18 XI 1962) – 

I: 16 

Боровиковський Олександр 

Левкович (Львович) [Bo-

rovykovsky, Oleksandr 

Levkovych (L’vovych)] (14 

(26) ХІ 1844 – 20 ХІ (03 

ХІІ) 1905)  

Брактон Генрі [Bracton, 

Henry de] (? – 1268) – II: 

145 

Братасюк Віктор 

Миколайович [Bratasuik, 

Victor Mykolayovych] (24 

VI 1978) – I: 116-121; II: 

142, 156-162 

Братасюк Марія Григорівна 

[Bratasuik, Mariya 

Hryhorivna] (23 XI 1956) – 

І: 167-172 

Братусь Сергій Микитович 

[Bratus, Sergei Nitityevich] 

(19 X 1904 – 26 I 1997)  

Брентано Луйо [Brentano, 

Lujo (Lugio)] (1844 – 

1931) – II: 34 

Брінц Алоїс [Brinz, Alois] 

(1820 – 1887)  

Бріссо де Варвіль Жак П’єр 

[Brissot de Warville, 

Jacques-Pierre] (15 I 1754 

– 31 X 1793] – I: 107 

Брожек Б. [Brozek, B.] – II: 

163-176 

Брудер Дж. [Bruder] – I: 48 

Бруннер Генріх [Вrunner, 

Heinrich] (21 VI 1840 – 11 

VIII 1915)  

Брюґґер Вінфрід [Brugger, 

Winfried] (26 ІІ 1950) – I: 127, 

136-146 

Брюне Жан [Brunhes, Jean]  

Булгаков Михайло 

Опанасович [Bulgakov, 

Mikhail Afanasyevich] 

(1891 – 1940) – I: 151  

Булгаков Сергій 

Миколайович [Bulgakov, 

Sergei Mikhailyevich] (16 

VII 1871 – 13 VII 1944) – 

I: 64, 184 

Булигін Євґеніо [Bylugin, 

Eugenio] (25 VII 1931) – I: 

13, 22, 190, 197, 198; II: 164 

Бургете А. Р. [Burgete, A. 

R.] – II: 149 

Буржуа Леон Віктор Огюст 

[Borgeois, Léon Victor 

Auguste] (21 V 1851 – 29 

IX 1925)  

Бурлай Євген 

Володимирович (Burlay, 

Eugen Volodymyrovych) 

(20 VIII 1955) – І: 83-85; 

ІІ: 204-214 

Бухарін Микола Іванович 

[Bukharin, Nikolai 

Ivanovich] (27 IX (09 X) 

1888 – III 1938)  

Бучак А. О. [Buchak, A. O.] 

– II: 122 

Бьокль (Бекль) Ф. [Böckle, 

Franz] (18 IV 1921 –  08 

VII 1991) – II: 152 

Бюлов Оскар [Bülow, Oscar] 

(1837 – 1907)  

 

– В – 

 

Вайнбергер Ота 

[Weinberger, Ota] – II: 15 

Вакенродер Вільгельм 

Гайнріх [Wackenroder, 

Wilhelm Heinrich] (1773 – 

1798) – I: 14  

Валь [Wahl]  

Вальверде Карлос 

[Valverde, Carlos] – I: 123; 

II: 151 

Вангеров [Vangerovw]  

Варчук В.асиль Васильович 

[Varchuk, Vasiliy 

Vasilevich] – I: 178 

Василенко Микола 

Прокопович [Vasylenko, 

Mykola Prokopovych] – (02 

(14) II 1866 – 03 X 1935)  

Василій Великий – III: 387 

Васильчук В. О. [Vasylchuk, 

V. O.] – I: 154-156 

Ваттель Емерік де [Vattel, 

Emerik de] (25 IV 1714 – 

28 XII 1767)  

Вебер Макс [Weber, Max] 

(21 IV 1864 – 14 VI 1920) 

– I: 195; II: 37, 50, 81 

Величко Ольга Іванівна 

[Velichko, Olga Ivanovna] 

– II: 148 

Вельш Вогфганг [Welsch, 

Wolfgang]. – I: 53 

Венгеров Анатолій 

Борисович [Vengerov, 

Anatoliy Borisovich] (10 II 

1928 – VII 1998) – I: 58  

Вернадський Володимир 

Іванович [Vernadsky, Vo-

lodymyr Ivanovych] (28 ІІ 

(12 ІІІ) 1863 – 06 І 1945) – 

I: 37, 38 

Виготський В. С. [Vihotsky, 

V. S.] – I: 48 

Винниченко Володимир 

Кирилович [Vynnychenko 

(Vinnichenko), Volodymyr 

(Vladimir) Kyrylovych 

(Kirillovich)] (26 VII (07 

VIII) 1880 – 06 III 1951)  

Виноградов Г. [Vinogradoff, 

G.] – II: 152, 153 

Виноградов Павло Гаври-

лович [Vinogradoff, Pavel 

Georgiyevich] (18 (30) XI 

1854 – 19 XII 1925)  

Вишеславцев Борис Петро-

вич [Vysheslavtsev, Boris 

Petrovich] (03 (15) Х 1877 

– 05 Х 1954) – I: 160, 184; 

II: 179 

Вишинський Андрій Януа-

рович [Vishinsky, Andrej 

Januarovich] (28 ХІ (10 

XII) 1883 – 22 XI 1954) – 

I: 44 

Віко Джамбаттіста [Vico, 

Giambattista] (23 VI 1668 

– 21 I 1744)  

Віллей Мішель [Villey, 

Michel] (1914 – 1988) – 

II: 151 

Віндельбанд Вільгельм 

[Windelband, Wilhelm] (11 

V 1848 – 22 X 1915) – I: 

210; II: 39, 81 

Вінницький Д. В. [Vin-

nitsky, D. V.] – I: 96, 97 

Вінчі да Леонардо [Vinchi, 

Leonardo da] (1452 – 1519) 

– I: 14  

Віндшайд Бернхард [Wind-

scheid, Bernhard Joseph 

Hubert] (1817 – 1892) 

Вітгенштейн (Вітгенштайн) 

Людвіг [Wittgenstein, 

Ludwig] (26 IV 1889 –29 

IV 1951) – I: 116; II: 164, 169 

Віторія Франсціско [Vitoria, 

Franscisco de] (1480 / 92 – 

12 VIII 1546)  

Вітрук Микола Васильович 

[Vitruk, Nikolai Vasi-

lyevich] (04 XI 1937)  

Владимирський-Буданов 

Михайло Флегонтович 

[Volodymyrsky-Budanov 

(Vladimirskii-Budanov), 

Mykhailo (Mikhail) Flehon-

tovych] (1838 – 25 ІІІ (07 

IV) 1916)  

Вовк (Ляшенко) Вікторія 

Миколаївна [Lyashenko, 

Victoria Mykolayivna] (01 

V 1970) – I: 45, 46 

Волков Борис Степанович 

[Volkov, Boris Stepanovich] 

– I: 151 

Воленскі Ян [Wolenski, Jan] 

– I: 193 

Вольф Ерік [Wolf, Erik] 

(1902 – 1977) – II: 37, 43, 

52-53 

Вольф Християн [Wolf, 

Christian] (24 I 1679 – 09 

IV 1754)  

Вольтер [Voltare] (21 XI 

1694 – 30 V 1778) – I: 48, 

49, 107 

Воронова Лідія Костянтині-

вна [Voronova, Lidiya Kos-

tyantynivna] (05 X 1934) – 

I: 93; III: 102 

Врублевські Єжи 

[Wro’blewski, Jerzy] (1926 

– 1990)  

 

– Г, Ґ – 

 

Габермас (Хабермас) Юрґен 

[Habermas, Jürgen] (18 VI 

1929) – I: 57, 159, 186; II: 

169, 173; III: 253, 420-423 

Гаврилишин Богдан Дмит-

рович [Hawrylyshyn, 

Bohdan Dmytrovych] (19 Х 

1926) – II: 133 

Гаврилюк Руслана Олекса-

ндрівна [Havryluik, Rusla-

na Oleksandrivna] – I: 94 

Гадамер Ганс-Георг [Gada-

mer, Hans-Georg] (11 II 

1900 – 2001) – I: 159; II: 

169, 173 

Гаєк (Хайєк) Фрідріх Ав-

густ фон [Hayek, Friedrich 

August von] (1899 – 1992) 

– I: 10; II: 158; III: 299-300 

Гай [Gaius] (?110 – ?180)  

Гайдеґґер (Хайдеггер) Мар-

тін [Heidegger, Martin] (26 

IX 1889 – 26 IV 1976) – I: 

14, 50, 52, 92, 117; II: 98, 

106, 169, 173; III: 25-28 

Гайдулін Олександр 

Олександрович [Gaydulin, 

Oleksandr Oleksandrovych] 

(30 IX 1956)  – I: 86-88 

Гамбаров Юрій Степанович 

[Gambarov, Yurii Stepa-

novich] (1850 – 1926)  

Ганді Мохандас [Ghandi, 

Mohandas] (02 X 1869 – 

30 I 1948) – II: 179 

Гарапон Антон [Garapon, 

Antoine] (1952) – II: 157 

Гарднер Джон [Gardner, 

John] (1965) – I: 192 

Гарнік Олександр Васильо-

вич [Garnik, Oleksandr 

Vasylyovych] (11 ІІІ 1957 

– 24 VII 2001)  – I: 45 

Гарсія Маркес Габріель 

[García Márquez, Gabriel] 

(1928) – I: 13 

Геґель (Гегель) Ґеорґ Віль-

гельм Фрідріх [Hegel, 

Georg Wilhelm Friedrich] 

(27 VIII 1770 – 14 XI 

1831) – I: 7, 14, 15, 19, 44, 

48, 52, 56, 57, 62, 65, 103, 
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104, 105, 106, 112, 113, 

147, 148, 168, 174, 177, 

191, 210; II: 11, 15, 16, 

136, 138, 151, 171, 177, 

178, 180; III: 99  

Гелен Арнольд [Gehlen, 

Arnold] (29 I 1904 – 30 I 

1976) – I: 124 

Гелій Авл (ІІ ст.)  – I: 83 

Геллер Герман [Heller, 

Herman] (1891 – 1933) – I: 

138 

Гельвецій Клод Адріан 

[Helvetius, Claude Adrien] 

(31 I 1715 – 26 XII 1771)  

Георгица Аурел 

Зиновійович [Georgiza, 

Aurel Zynoviyovych] (15 V 

1940) – член редколегії 

ПФП 

Геракліт [Heraclitus] (бл. 

540 (535) – бл. 480 (475) 

до н. е.) – I: 167; II: 16 

Гердер Йоган Готфрід 

[Herder, Johann Gottfried] 

(25 VIII 1744 – 18 XII 

1803) – II: 212 

Геродот [Herodotus] (?485-

?425 до н.е.)  

Герцен Олександр Іванович 

[Herzen, Aleksandr Ivano-

vich] (25 ІІІ (06 IV) 1812 – 

09 (21) I 1870)  

Гессен Володимир Матві-

йович [Hessen, Vladimir 

Matvejevich (Wolf 

Munishevich)] (1868 – 01 

(14) I 1920)  

Гете (Ґете) Йоганн Вольф-

ганг фон [Goethe, Johann 

Wolfgang von] (28 I 1749 – 

23 III 1832) – I: 107; II: 37, 

39, 212  

Гьофе Отфрід – III: 406-

407 

Гилинський Яков Ілліч 

[Gilinski, Yakov Illich] 

(1934) – II: 122 

Гіляров Олексій Микитович 

[Hilyarov, Oleksiy 

Mykytovych] (20 ХІІ 1855 

(01 І 1956) – 07 ХІІ 1938)  

Гінденбург фон Пауль фон 

Бенкендорф [Hindenburg 

von Paul von 

Beneckendorff] (02 X 1847 

– 02 VIII 1934)  

Гіппель Фрітц фон [Hippel, 

Fritz von] (1897 – 1991) – 

II: 37 

Гірш (Хірш) Ернест Е 

[Hirsch, Ernst E.] (1902)  

 Гітлер (Шікльгрубер) 

Адольф [Hitler, Adolf] 

(1889 – 1945) – II: 36, 39, 

74, 89 

Глазер [Glaser]  

Гоббс Томас [Hobbes, 

Thomas] (05 IV 1588 – 04 

XII 1679) – I: 119, 120, 

142, 168, 191; II: 12, 80-81, 

151, 195; III: 271, 368-373 

Гоголь Микола Васильович 

[Gogol, Nikolai 

Vasilievich] (20 III (01 IV) 

1809 – 21 II (04 III) 1852)  

Годме Поль-Марі [Gaude-

met, Paul Marie] – I: 95, 98 

Голенбах Давид [Hollen-

bach, David] – II: 153 

Головатий Сергій Петрович 

[Holovaty, Serhiy 

Petrovych] (29 V 1959)  

Голунський Сергій Олекса-

ндрович [Golunsky, Sergei 

Pavlovich] (04 (16) VII 

1895 – 29 XI 1962)  

Гольбах Поль Анрі Дитріх 

[Holbach, Paul Heinrich 

Dietrich] (08 XII 1723 – 21 

VII 1789)  

Гомер [Homer] (?800 до н. е.)  

Горбатенко Володимир 

Павлович [Horbatenko, 

Volodymyr Pavlovych] (09 

VII 1957) – I: 150-153; 

III: 286 

Горбунова Ольга Миколаїв-

на [Gorbunova, Olga Niko-

laievna] – I: 98 

Готгайнс Ебергард [Gothein, 

Eberhard] (29 X 1853 – 13 

⁘I 1923] – II: 81 

Гофман Е. [Hoffman, E.] – 

II: 123 

Гофман [Hoffman]  

Грайнер (Грейнер) Вільям 

Роберт [Greiner, William 

Robert] (09 VI 1934) – I: 80  

Гредескул Микола Андрі-

йович [Gredeskul, Mykola 

Andriyovych] (20 IV (02 

V) 1865 – 08 IX 1941) – 

II: 219 

Григор’ян Борис 

Тигранович [Grogorian, 

Boris Tigranovich] (26 III 

1928) – I: 123  

Грінберг Леонід Георгієвич 

[Grinberg, Leonid 

Grigor’evich] – I: 154, 155 

Ґросс (Гросс) Ганс [Gross, 

Hans] (26 XII 1847 – 09 

XII 1915)  

Гроцій Гуго [Grotius, Hugo] 

(10 IV 1583 – 29 VIII 

1645) – I: 72, 75, 76, 119, 

120, 133, 168; II: 81; III: 

293-295 

Грушевський Михайло Сер-

гійович [Hrushevsky 

Mykhailo Serhiyovych] (17 

(29) IX 1866 – 25 XI 1934) 

– II: 219 

Грюнгут [Grünhut]  

Губар Ольга Михайлівна 

[Hubar, Olha Mykhaylivna] 

(08 XI 1955) – I: 187-189 

Губер (Хубер) Ой ген [Hu-

ber, Eugen]  

Губерський Леонід Васи-

льович [Hubersky, Leonid 

Vasyyovych] (04 X 1941)  

Губін Валерій Дмитрович 

[Gubin, Valeriy 

Dmitrievich] (05 VIII 1940) 

– I: 124 

Гуґo Густав [Hugo, Gustav] 

(23 ХІ 1764 – 15 ІХ 1844) 

– I: 52; II: 15 

Гудима Дмитро 

Анатолійович [Hudyma, 

Dmytro Anatoliyovych] (27 

VII 1981) – I: 122-125 

Гудріч Пітер [Goodrich, 

Peter] (1954) – I: 81  

Ґудхарт Артур [Goodhart, 

Arthur]  

Гулак Микола Іванович 

[Hulak, Mykola Ivanovych] 

(25 V 1822 – 26 V (07 VI) 

1893)  

Гумбольдт Вільгельм фон 

[Humboldt, Wilhelm von] 

(22 VI 1767 – 08 IV 1835) 

– I: 150  

Гурвіч (Гурвич) Георгій 

Давидович [Gurvitch, 

Georges (Georgii 

Davidovich)] (19 Х 1894 – 

10 ХІІ 1965)  – I: 154:   

Гуссерль Едмунд [Husserl, 

Edmund] (08 IV 1859 – 26 

IV 1938) – I: 48, 52, 117, 

162, 169, 171 

Ґусті Дімітрі [Gusti, Dimitri] 

(1880 – 1955) 

Гьофе  (Геффе, Гьоффе, 

Хьоффе) Отфрід [Höffe, 

Otfried] (1943) – I: 66, 186, 

187; II: 194 

Гьофнер (Гефнер) Кардинал 

Йозеф [Höffner Kardinal, 

Josef] (24 ХІІ 1906 – 16 Х 

1987) – II: 152 

Г’юм Дейвід – див. Юм 

Давід  

 

– Д – 

 

Давид Рене [David, René] 

(12 I 1906 – 26 V 1990) – 

I: 44; II: 159 

Далі Сальвадор [Dali, 

Salvador] (11 V 1904 – 23 I 

1989) – I: 14  

Даль Володимир Іванович 

[Dal’, Volodymyr Ivano-

vych] (1801 – 1872) – II: 

127 

Данильян Олег Геннадійо-

вич [Danilyan, Oleg Gen-

nadiyevich] (22 X 1955) – 

I: 211; III: 245 

Дахно Іван Іванович 

[Dakhno, Ivan Ivanovych] – 

II: 207 

Дворкін Рональд [Dworkin, 

Ronald] (1931) – I: 13, 14, 

144, 148, 199; II: 21, 29, 

158, 165, 171, 221; III: 303, 316 

Декарт Рене [Descartes, 

René] (31 III 1596 – 11 II 

1650) – I: 117; II: 118, 136   

Дель Веккіо Джорджо [Del 

Veccio, Georgio] (26 VIII 

1878 – 28 XI 1970)  

Демиденко Григорій 

Григорович [Demydenko, 

Hryhoriy Hryhorovych] – 

II: 218 

Демокріт [Democritus](бл. 

460 – 360 (370) до н. е.) – 

I: 157, 167 

Денисов Володимир Нау-

мович [Denysov, Vo-

lodymyr Naumovych] (25 

XII 1937)  

Дерріда Ж. – III: 251-252 

Державін Гаврило Романо-

вич [Derzhavin, Gavriil 

Romanovich] (03 (14) VII 

1743 – 08 (20) VII 1816)  

Десницький Семен Юхимо-

вич [Desnytsky, Semen 

Yukhimovich] (бл. 1740 – 

26 VI (07 VII) 1789) – II: 

219 

Джефферсон Томас [Jeffer-

son, Thomas] (13 IV 1743 – 

04 VII 1826)  

Джексон Бернард С. [Jack-

son, Bernard S.] – I: 81 

Дженкс Едвард [Jenks, 

Edward] (1861–1939)  – II: 

145 

Джентілі Альберіко [Gentili, 

Alberico] (14 I 1552 – 19 

VI 1608)  

Джессел Джордж [Jessel, 

George]  

Джойс Джеймс [Joyсе, 

James] (1882 – 1941) – I: 

14 

Діденко Н. [Didenko, N.] – I: 

147  

Дідро Дені [Diderot] (05 X 

1713 – 31 VII 1784)  

Дільтей Вільгельм [Dilthey, 

Wilhelm] (19 XI 1833 – 03 

X 1911) – II: 169 

Дністрянський Станіслав 

Северинович [Dnistryan-

sky (Dniestrianski, 

Dnistrianskyi, 

Dnistrjanskyj), Stanislav 

(Stanislaus) Severynovych] 

(13 ХІ 1870 – 05 V 1935) – 

I: 7, 17, 210; II: 219; III: 

106, 217 
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Донченко О. П. [Donchenko, 

O. P.] – I: 157-158 

Дорош Денис Сергійович 

[Dorosh Denys 

Serhiyovych] (24 VIII 

1981)  

Достоєвський Федір Ми-

хайлович [Dostoyevski(y) 

Fyodor Mikhailovich] (30 

Х (11 ХІ) 1821 – 28 І (09 

ІІ) 1881) – II: 117, 118 

Драгоманов Михайло 

Петрович [Draпomanov, 

Mykhaylo (Mikhail) 

Petrovych (Petrovich)] (18 

(30) IV 1841– 20 VI 1841)  

Драч Іван Федорович 

[Drach, Ivan Fedorovych] 

(1936)  

Дробишевський Сергій 

Олександрович [Droby-

shevskii, Sergey Aleksan-

drovich] (1954)  

Дробницький Олег 

Григорович [Drobnitski, 

Oleg Grigorievich] (1933 – 

1973) – II: 151 

Дробозіна Людмила Олек-

сандрывна [Drobozina, 

Luidmila Aleksandrovna] – 

I: 95 

Дудаш Тамара Іванівна 

[Dudash, Tamara Ivanivna] 

(29 XII 1984) – I: 163-166 

Дунгер [Dunger] 

Дьюї Джон [Dewey, John] 

(20 X 1859 – 01 VI 1952) – 

II: 146 

Дюгі Леон [Duguit, Leon] 

(04 II 1859 – 18 XII 1928)  

Дюркгейм Еміль [Durkheim, 

Emile] (15 IV 1858 – 15 XI 

1917) – I: 75, 176; II: 123; 

III: 247   

Дяченко В. К. [Dyachenko, 

V. K.] – II: 149 

 

– Е – 

 

Еберт Фрідріх [Ebert, Fried-

rich] (1871 – 1925) – II: 37 

Евклід [Euclid] (бл. ІІІ ст. до 

н.е.) – I: 14  

Еглтон Пітер [Aggleton, 

Peter] – II: 124 

Ейнштейн, Альберт [Ein-

stein, Albert] (14 III 1879 – 

18 IV 1955) – I: 14 

Екк [Eck]  

Екімов Анісим Іванович 

[Ekimov, Anisim 

Ivanovich] (1941) – I: 155  

Елдон Джон Скотт [Eldon, 

John Scott] (1751 – 1838)  

Елстер Джон [Elster, Jon] 

(1940) – I: 150  

Енгельгард Герберт [Engel-

hard, Herbert] (1882 – 

1945) – II: 37 

Енгельс Фрідріх [Engels, 

Friedrich] (28 XI 1820 – 05 

VIII 1895) – I: 150; II: 183; 

III: 222 

Епіктет [Epictus] (50 – 138 

(135))  

Епікур [Epicurus] (342 – 270 

до н. е.) – II: 107, 112, 117 

Еразм Роттердамський 

[Erasmus von Roterdamus] 

(28 X 1465 (?6/7/9) – 12 

VII 1536)  

Еріашвілі Нодарі Дарчоєвич 

[Eriashvili, Nodari Dar-

choievich] – I: 92  

Еріксон К.  [?Erikson, Kai]  

(1931) – II: 122 

Ерліх Євген Симонович 

[Ehrlich, Eugen] (14 ІХ 

1862 – 02 V 1922) – I: 

182, 189, 210; III: 47, 

105-226 

Есмен Жан Поль Іпполіт 

Еммануель [Esmein, Jean 

Paul] (01 II 1848 – 21 VII 

1913)  

 

– Є – 

 

Євграфов Павло Борисович 

[Yevhrafov, Pavlo Borys-

ovych] (22 X 1944) 

Єринг (Ієринг) Рудольф фон 

[Jhering, Ihering] (22 VIII 

1818 – 17 ІX 1892) – II: 

72, 79, 166, 172, 183; III: 

43, 78, 183, 204  

Єллінек Георг [Jellinek, 

Georg] (16 VI 1851 – 12 I 

1911) – I: 62, 138; II: 37, 

50, 81 

Єрмоленко Анатолій Мико-

лайович [Yermolenko, An-

atoliy Mykolayovych] (05 

XII 1952) – член редколе-

гії ПФП 

Єфименко Олександра Які-

вна [Yefymenko, Oleksan-

dra Yakivna] (30 IV 1848 – 

18 XII 1918)  

Єфименко Петро Савович 

[Yefymenko, Petro 

Savovych] (1835 – 07 (20) 

V 1980)  

 

– Ж – 

 

Жане П’єр Марі Фелікс 

[Janet, Pierre-Marie-Felix] 

(1859 – 1947)  – I: 64, 65 

Жені Френсис [Gény, 

François] (1861 – 1938)  

Жеребкін Василь Євсейо-

вич [Zherebkin, Vasyl 

Yevseyovych] (04 ІІ 1921)  

Жерсон Жан де (Шарлє 

Жан) [Gerson, Jean 

(Charlier, Jean)] (14 XII 

1363 – 12 VII 1429) – II: 120 

Жилін Олександр Олексійо-

вич [Zhilin, Aleksandr Ale-

kseyevich] (06 (18) І 1880 – 

після 1928) – II: 219 

Жоль Костянтин Костянти-

нович [Jole, Kostyantyn 

Kostyantynovych] (1949) – 

I: 37-40, 48, 111, 211; II: 27 

Жоффре-Спінозі К.  

[Jauffret-Spinosi, Camille] 

– II: 159 

Журавський Віталій 

Станіславович [Zhuravsky, 

Vitaliy Stanislavovych] (08 

V 1955)  

Журне Шарль [  , Charles] – 

II: 149, 151, 153 

 

– З – 

 

Забігайло Володимир Кос-

тянтинович [Zabihaylo, 

Volodymyr Kostyantyno-

vych] (27 V 1944 – )  

Заєць Анатолій Павлович 

[Zayets, Anatoliy Pavlo-

vych] (27 ІІІ 1954) – II: 

158 

Зайферт Йозеф [Seifert, 

Jiosef] (1945) – II: 152 

Зайчук Олег Володимиро-

вич [Zaychuk, Oleh Vo-

lodymyrovych] (15 VIII 

1955) – II: 145 

Залігер Франк [Saliger, 

Frank] (28 V 1964) – II: 

68-70 

Заратустра (Зараостр) 

[Zarathustra (Zoroaster)] 

(?628 – ?551)  

Зильман Курт [Seelman, 

Kurt] (1947) – II: 37 

Зиммель Георг [Zimmel, 

Georg] (1858 – 1918) – I: 

210 

Зібер Микола Іванович 

[Ziber, Nikolai Ivanovich] 

(10 III 1844 – 28 IV 1888)  

Зімбінський 

Зиґмунд [Ziembinski, 

Zygmunt] ()  

Зірк-Садовскі Марек [Zirk-

Sadowski, Marek] – член 

міжнародної редакційної 

ради ПФП 

Золотницький Володимир 

Трохимович [Zolotnutsky, 

Volodymyr Trokhumovych] 

(1741 – >1796)  

Зольгер Карл Вильгельм 

Фридрих [Solger, Karl 

Wilhelm Ferdinand] (28 XI 

1780 – 25 X 1819) – I: 14  

Зорькін Валерій Дмитрович 

[Zorkin, Valerii Dmitrievich] 

(1943)  – I: 57 

Зьоч Річард [Zouche, 

Richard] (1590 – 01 ІІІ 

1661)  

Зяблюк Михайло Павлович 

[Zyablyuk, Mykhailo Pavlo-

vych] (17 І 1939)  

 

– І – 

 

Іван Павло (Іоанн-Павло) II 

(Кароль Юзеф Войтила) 

[Johannes Paul II (Karol 

Woityla)] (18 V 1920 – 02 

ІV 2005) – II: 119, 150, 

153 

Іванов Борис Миколайович 

[Ivanov, Boris Nikolaevich] – 

I: 98  

Іванов Ж. Є. [Ivanov, Zh.] – 

II: 122 

Іванишев Микола Дмитро-

вич [Ivanishev, Nikolai 

Dmitievich] (05 (17) ХІ 

1811 – 14 (26) Х 1874)  

Іванюк Р. В. [Ivaniuk, R. V.] 

– І: 182-183 

Івін Олександр Архіпович 

[Ivin, Aleksandr 

Arkhipovich] (02 I 1939) – 

I: 116, 117; II: 144 

Ізгоєв Олександр (Арон) 

Соломонович (спр. прізв. 

Ланде) [Izgoev, Aleksandr 

Solomonovich) (11 IV 1872 – 

11 VII 1935] – I: 184 

Ізомура Тетсу [Isomura, 

Tetsu]  

Іконнікова Генрієтта (Гали-

на) Іванівна [Ikonnikova, 

Genrietta Ivanovna] (11 ХІ 

1935) – I: 45, 46  

Ільєнков Евальд Васильо-

вич [Il’enkov, Eval’d Va-

sil’evich] (1924 – 1979) – 

II: 206 

Ільїн Іван Олександрович 

[Il’yn, Ivan 

Aleksandrovich] (16 (28) ІІІ 

1883 – 21 ХІІ 1954) – I: 44, 

152, 184; II: 133, 134, 182 

Інгіш Карл [Engisch, Karl] 

(1899 – 1990) – II: 37 

Інойє Татсуо [Inoue, Tatsuo] 

(1954) – I: 191 

Іорга Ніколае [Iorga, 

Nicolae] (1871 – 1940)  

Ірнерій [Irnerius] (бл. 1050 – 

1130) – I: 119 

Ісісака Отосіро  

 

– Й – 

 

Йолон Петро Федорович 

[Yolon, Petro Fedorovych] 

(28 ХІ 1933)  
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Йонас Ганс [Jonas, Hans] 

(1903 – 1993) – I: 152; III: 

305 

Йоргенсен Стіг [Jorgensen, 

Stig] (11 IX 1927)  

 

– К – 

 

Кабаев Володимир 

Костянтинович [Kabayev, 

Vladimir Kostantinovich] – 

I: 148 

Кабанець Наталія Іванівна 

[Kabanets, Nataliya 

Ivanivna] (24 ХІ 1964) – II: 

187-190 

Кавашіма Такейосі [Ka-

washima, Takeyoshi]  

Кавелін Костянтин Дмитро-

вич [Kavelin, Kostiantin 

Dmitriyevich] (04 (16) ХІ 

1818 – 03 (15) V 1885)  

Казимирчук Володимир 

Петрович [Kazimirchuk, 

Vladimir Petrovich] (1922) 

– I: 30 

Калачов Микола Васильо-

вич [Kalachov, Nikolai Va-

silyevich] (26 V (07 VI) 

1819 – 25 X (06 XI) 1885)  

Каллікл – II: 9 

Кальвін Жан [Calvin 

(Сalvinus) Jean] (10 VII 

1509 – 27 V 1564)  

Камаровський (Комаровсь-

кий) Леонід Олексійович 

[Kamarovsky 

(Komarovsky) Leonid Ale-

kseyevich] (15 (27) III 1846 

– 06 (21) XII 1912) –  

Кампанелла Томмазо [Cam-

panella, Tommaso] (05 IX 

1568 – 21 V 1639)  

Камю Альбер [Camus, Al-

bert] (07 XI 1913 – 04 I 

1960)  

Кант Іммануїл [Kant, Im-

manuel] (22 IV 1724 – 12 II 

1804) – I: 7, 9, 14, 33, 44, 

48, 57, 58, 62, 64, 66, 148, 

150, 155, 161, 168, 173, 

188, 210; II: 11, 21, 24, 38, 

39, 134, 136, 151, 171, 

174, 198; III: 191, 204, 

368-373 

Кантоні К. – I: 64 

Канторович Герман [Kan-

torowicz, Hermann] (1877 

– 1940) – II: 35, 37, 165 

Капустін Михайло Микола-

йович [Kapustin, Mikhail 

Nikolayevich] (11 (23) І 

1828 – 11 (23) XI 1899)  

Карасьова М. В. 

[Karasyova, M. V.] – I: 

94, 98  

Карбоньє Жан [Carbonnier, 

Jean] (20 IV 1908) – I: 124; 

III: 269 

Кардозо Бенджамін Натан 

[Cardozo, Benjamin 

Nathan] (24 V 1870 – 09 

VII 1938) – II: 178 

Кассен Рене [Cassin, René] 

(05 X 1887 – 20 II 1976)  

Кассірер Ернст [Cassirer, 

Ernst] (28 VII 1874 – 13 IV 

1945) – I: 124 

Кастберг Фреде [Kastberg, 

Frede] – I: 154 

Касяненко Юрій Якович 

[Kasianenko, Yuriy 

Yakovych] (28 VI 1947)  

Катков В. Д. [Katkov, V. D.] 

– II: 12 

Каутський Карл [Karl 

Kautsky] – III: 222, 225 

Кауфман Артур [Kaufmann, 

Arthur] (10 V 1923 – 11 IV 

2001) – I: 35, 169, 178; II: 

37, 61-65, 157, 173; III: 24, 

27, 29 

Кельзен Ганс [Kelsen, Hans] 

(11 Х 1881 – 19 IV 1973) – 

II: 12, 22, 30, 50, 150, 168, 

171, 172, 175, 178, 211; 

III: 7, 9, 15, 22, 24, 27, 

336 

Кельман Євген Ісакович 

[Kelman, Eugen 

Isaakovich] (30 XII 1890 

(11 I 1891) – 02 IV 1945)  

Кельман Михайло Степано-

вич [Kel’man, Mykhailo 

Stepanovych] – I: 148 

Кеніг Рене [Koenig, Rene] 

(05 VII 1906 –21 III 1992)  

Кеннеді Данкен [Kennedy, 

Duncan] (1942) – II: 178 

Керімов (Керимов) Джан-

гир Алі-Абасович 

[Kerimov, Dzhangir Ali-

Abbasovich)]  (18 VII 

1923) – I: 111, 116, 177; II: 

184  

Кечек’ян Степан Федорович 

[Kechekian, Stepan 

Fedorovich] (25 ІІІ (06 IV) 

1890 – 26 VI 1967)  

К’єркегор Сьорен 

[Kierkegaard, Soren] (05 V 

1813 – 11 XI 1855) – I: 15 

Кіп Теодор [Kipp, Theodor] 

(1862 – 1931)  

Кірхман Юліус Герман 

[Kirchmann, Julius Her-

man von] (1802 – 1884) – 

II: 163 

Кістяківський Богдан Олек-

сандрович [Kistyakivsky 

(Kistiakowski) Bohdan 

(Theodor) Oleksandrovych] 

(04 XI 1868 – 29 IV 1920) 

–  I: 7, 10, 16, 17, 19, 44, 

58, 61, 65, 116, 148, 184, 

210; II: 33, 35, 219; III: 43 

Кістяківський Олександр 

Федорович [Kistyakivsky 

(Kistiakowski) Aleksandr 

Fyodorovich] (14 (26) III 

1833 – 13 (25) I 1885)  

Клатт Маттіас[Klatt, Matthi-

as]– I: 193 

Клейберг Юрій Олександ-

рович [Kleyberg, Yuriy 

Aleksandrovich] (1953) – 

II: 122 

Клісфен [Kleisthénes] (VI ст. 

до н. е.)– II: 192 

Кловард Річард А. [Cloward, 

Richard A.] (1926 – 2001) 

– II: 122 

Ключевський Василь Йоси-

пович [Kluichevskiy, Va-

siliy Iosifovich] (16 (28) I 

1841 – 12 (25) V 1911)  

Коблер Франц [Kobler, 

Franz]  

Ковалевський Максим Мак-

симович [Kovalevsky 

(Kovalevskii), Maksim 

Maksimovich] (27 VIII (08 

IX) 1851 – 23 III (05 IV) 

1916)) – I: 7, 19; II: 219 

Ковальчук В. Б. [Kovalchuk, 

V. B.] – II: 191-203 

Коген Герман [Cohen, Her-

mann] (04 VII 1842 – 04 

IV 1918) – I: 15, 64, 65, 

66 

Коен Антон [Koen, Anton] – 

II: 123 

Козельський Яків Павлович 

[Kozelsky, Jakob 

Pavlovich] (1726 (8, 9?) – 

після 1795) – I: 7, 17; II: 

219 

Козловський Антон Анто-

нович [Kozlovskiy, Anton 

Antonovych] (09 IV 1959) 

– I: 12-16, 27, 56, 111, 116, 

154, 155, 178, 211; II: 27, 

98-111, 134, 145, 149, 156; 

III: 27, 47, 96, 109, 308, 

333, 334, 338, 348, 363 

Козюбра Микола Іванович 

[Koziubra, Mykola Ivano-

vych] (28 ХІ 1937) – I: 27-

32, 111, 116, 211; II: 27, 

156, 158; III: 24, 113, 338 

Коїнг Гельмут [Coing, 

Helmut] (28 ІІ 1912) – I: 34 

Колеман Джулс Л. [Coleman, 

Jules L.] – I: 81 

Колодій Анатолій Микола-

йович [Kolodiy, Anatoliy 

Mykolayovych] (01 VI 

1961) – I: 58, 11; III: 307, 

309 

Командуччі Паоло 

[Comanducci, Paolo] – 

член міжнародної 

редакційної ради ПФП 

Кон Георг [Cohn, Georg] 

(1887 – 1955) – I: 171 

Кондорсе, Каріта де Кондо-

рсе Марі Жан Антуан Ні-

кола [Caritat, Jean-

Antoine-Nicolas de, 

marquis de Condorcet] (17 

IX 1743 – 29 ІІІ 1794)  

Кондзела Й. [Kondzela, J.] – 

II: 148 

Коні Анатолій Федорович 

[Koni, Anatoliy Fyodo-

rovich] (28 I (09 II) 1844 – 

19 IV 1927)  

Констант де Ребек Бенджа-

мин Анрі [Constant de Re-

becque,  Benjamin Henri] 

(25 X 1767 – 08 XII 1830)  

Конт Огюст [Conte, 

Auguste] (19 I 1798 – 05 

IX 1857) – I: 49, 173; III: 

191 

Копєйчиков Володимир 

Володимирович [Kopey-

chikov, Volodymyr Vo-

lodymyrovych] (17 ХІ 1923 

– 2002) – I: 148 

Копиленко Олександр Лю-

бимович [Kopylenko, 

Oleksandr Lyubymovych] 

(26 VI 1961) – I: 111; II: 

218 

Копнін Павло Васильович 

[Kopnin, Pavlo 

Vasylyovych] (1922 – 

1971) – I: 49; II: 142 

Корецький Володимир Ми-

хайлович [Koretsky, Vo-

lodymyr (Vladimir) 

Mykhaylovych] (06 (18 II 

1890) – 25 VII 1984)  

Корецький Сергій Микола-

йович [Koretsky, Serhiy 

Mykolayovych] – II: 122 

Коркунов Микола Михай-

лович [Korkunov, Nikolai 

Mikhailovich] (14 (26) IV 

1853 – 27 XI (10 XII) 

1904) – I: 7, 147, 185; III: 

79 

Корнута Роман Іванович 

[Kornuta, Roman 

Ivanovych] (07 Х 1974) – 

II: 40 

Корнфельд Ісаак Павлович 

[Kornfeld, Issak Pavlovivh] 

– I: 45 

Короленко Володимир Га-

лактіонович [Korolenko, 

Vladimir Galaktionovich] 

(15 (27) VII 1853 – 25 XII 

1921)  

Корф Вільгельм [Korff, 

Wilhelm] (1926) – II: 152 

Коссіо Карлос [Cossio, 

Carlos] (1903)  – I: 13 
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Костенко Олександр Мико-

лайович [Kostenko, 

Oleksandr Mykolayovych] 

(04 Х 1949) – І: 72-78 

Костицький Михайло Васи-

льович [Kostytsky, 

Mykhailo Vasylyovych] (14 

І 1948) – I: 17-21, 185, 

196, 198, 211; II: 27, 218  

Костомаров Микола 

Іванович [Kostomarov, 

Nikolai Ivanovich] (04 (16) 

V 1817 – 07 (19) IV 1885)  

Костя А. [Kostya, A.] – II: 148 

Котляревський Іван Петро-

вич [Kotlyarevsky, Ivan Pe-

trovych}(19 VIII (09 IX) 

1769 – 29 X (10 XI) 1838)  

Коттерел Родні Майкл [Cot-

terrell, Rodney Michael] 

(27 IX 1933) – I: 81, 195  

Кравченко Леонід 

Володимирович 

[Kravchenko, Leonid 

Vladimirovich] – I: 112 

Крамер Метью [Kramer, 

Matthew] (1959) – I: 81  

Красавчиков Октябрь 

Олексійович 

[Krasavchikov, Oktiabr’ 

Alekseevich] – II: 181 

Крег Б. – II: 122 

Кресіна Ірина Олексіївна 

[Kresina, Iryna 

Oleksiyivna] (10 VIII 1952) 

– член редколегії ПФП 

Кретчмар Пауль 

[Kretschmar, Paul] (1865 – 

1942) – II: 34 

Кримський Сергій Борисо-

вич [Krymsky, Serhiy Bo-

rysovych] (02 VI 1930)  

Кристер Арнольд Едмундо-

вич [Krister, Arnold] (30 X 

(11 XI) 1886 – 24 X 1937)  

Кріле М. – I: 148 

Крітій [Kritías] (бл. 460 — 

403 до н. e.) – II: 9 

Кромвель Олівер [Cromwell, 

Oliver] (25 IV 1599 – 03 

IX 1658)  

Кромпець М. – II: 148 

Кропоткін Петро 

Олексійович [Kropotkin, 

Pyotr Alexeyevich] (27 IX 

(9 XII) 1842 – 08 II 1921)  

Кросс Руперт [Cross, Rupert, 

Sir] (1912) – II: 145 

Крост Антон-Герман 

[Chroust, Anton-Hermann] 

(1907) – II: 38, 39 

Круціна Й. – II: 148 

Кудрявцев Володимир Ми-

колайович [Kudryavzev, 

Vladimir Nikolayevich] (10 

IV 1923) – I: 30 

Кузнєцов Володимир Івано-

вич [Kuznetsov, Vo-

lodymyr Ivanovych] (23 V 

1946) – I: 79-82, 211 

Кукольник Василь 

Григорович 

[Kukolnik,Vasilii 

Grigor’evich] (30 I 1765 – 

06 (18) II 1821)  

Куліш Пантелеймон Олек-

сійович [Kulish, Panteley-

mon] (26 VII (07 VIII) 

1819 – 02 (14) II 1897)  

Кульчар Кальман [Kulcsár, 

Kálmán]  

Кун Томас Семюел [Kuhn, 

Thomas Samuel] (1922 – 

1996) – I: 86; III: 432-434 

Куніцин Олексій Петрович 

[Kunitzyn, Alezsey Pe-

trovich] (1783 – 01 (13) VII 

1840)  

Куплеваський Микола Оси-

пович [Kuplevasky, Niko-

lai] (24 XII 1847 (05 I 

1848) – >1918)  

Кухта Борис Леонідович 

[Kukhta, Borys Leonidov-

ych] (07 XI 1936) – II: 

218 

Кушакова-Костицька 

Наталія Вадимівна 

[Kushakova-Kostytska, 

Nataliya Vadymivna] (20 

IX 1966) – II: 127-131 

Кюль К. [Kuehl, K.]– I: 66 

Кюнг Ганс [Kung, Hans] 

(1928) – I: 53 

К’яваччі  Егісте [Chiavacci, 

Eghiste] – II: 152 

 

– Л – 

 

Лабанд Пауль [Laband, Paul 

] (24 V 1838 – 23 III 1918) 

– I: 147 

Лагерспез Ерік [Lagerspets, 

Eerik] – I: 191 

Ламбер Eдуард [Lambert, 

Edouard] (1866)  

Лампе Ернст-Йоахим [Lam-

pe, Ernst-Joachim] (1933) – 

I: 138  

Ланге Фрідпіх Альберт 

[Lange, Friedrich Albert] 

(28 IX 1828 – 21 XI 1875) 

– I: 64; II: 74 

Лановенко Ігор Ігорович 

[Lanovenko, Ihor 

Ihorovych] (07 ІІІ 1970) – 

II: 122 

Лапаєва Валентина Вікторі-

вна [Lapayeva, Valentina 

Viktorovna] (20 X1952)  

Лапшин Іван Сергійович 

[Lapshin, Ivan Sergeevich] 

– II: 185 

Ларенс Карл [Larenz, Karl] 

(1903) – II: 53 

Ласк Еміль [Lask, Emil] (25 

IX 1875 – 26 V 1915) – II: 

34, 37, 38, 39, 81 

Лаccаль Фердинанд 

[Lassalle, Ferdinand] (11 

IV 1825 – 31 VIII 1864)  

Лассвел Гарольд Дуайт 

[Lasswell, Harold Dwight] 

(13 II 1902 – 18 XII 1978)  

Ласт Адольф [Last, Adolf]  

Лаудан Ларрі [Laudan, 

Larry] (1940) – I: 116 

Лаутерпахт Херш [Lauter-

pacht, Hersch] (15 VIII 

1987 – 08 V 1960)  

Лащенко Ростислав Митро-

фанович [Laschenko, Ros-

tyslav] (01 (13) IX 1878 – 

30 X 1929)  

Ле Пле П’єр [Le Play, Pierre 

Guillaume Frédéric]  

Левицький Кость 

[Levyts’kyi, Kost’] (18 XI 

1859 – 12 XI 1941)  

Левицький Орест Іванович 

[Levyts’kyi, Orest Ivano-

vych]  (13 (25) XІI 1848 – 

09 V XI 1922)  

Лейбніц Готфрід Вільгельм 

[Leibniz, Gottfried 

Willhelm] (01 VII 1646 – 

14 XI 1716) – I: 168; II: 

183 

Лейст Олег Ернестович 

[Leist, Oleg Ernestovich] 

(24 V 1925 – 16 IX 2003) – 

II: 148, 181 

Лекторський Владислав 

Олександрович 

[Lektorskii, Vladislav Ale-

ksandrovich] (23 VIII 

1932)  – I: 53 

Лелевель Йоахім [Lelewel, 

Joachim] (22 III 1786 – 29 

V 1861)  

Лемак Василь Васильович 

[Lemak, Vasyl Vasyly-

ovych] (15 II 1970)  

Лемберт Е. [Lembert, E.] – 

II: 123 

Лемер Е. М. [Lemeire, E. M.] 

– II: 122 

Ленін (Улянов) Володимир 

Ілліч [Lenin (Ulyanov), 

Vladimir Ilyich] (10 (22) IV 

1870 – 21 I 1924)  

Леньяно Джованні да 

[Legnano, Lignano, Jovanni 

da] (? 1400)  

Леонтович Федір Іванович 

[Leontovych, Fedir Ivano-

vych] (03 (15) І 1833 – 21 

ХІІ 1910 (03 І 1911))  

Лепелетє Л. де Сан Фаржо – 

I: 107  

Леруа (Ле Руа) Едуард [Le 

Roy, Eduard] (1870 – 1954) 

Лещинський Лешек 

[Leszczyński, Leszek] (17 

ХІІ 1952) – I: 200 

Липинський В’ячеслав 

Казимирович [Lypynsky,  

Viacheslav Kazymyrovych] 

(05 (17) IV 1882 – 14 VI 

1931)  

Литвинов Олександр 

Миколайович [Lytvynov, 

Oleksandr Mykolayovych] 

(15 III 1954) – І: 184-186 

Лихолат Ірина Петрівна 

[Lykholat, Iryna Petrivna] () 

– I: 116; II: 144 

Лібман Отто [Liebmann, 

Otto] (25 II 1840 – 14 I 

1912) – I: 64 

Лівшиц Роман Зіновійович 

[Livshitz,Roman Zi-

novevich] (08 V 1929 – 

1997)– I: 148 

Лілберн Джон [Lilburne, 

John] (?1614 – 29 VIII 

1657)  

Лілієнтал Карл фон [Lilient-

hal, Karl von] (1853 –1927) 

– II: 34, 37 

Лінд Дуглас [Lind, Duglas]  

Ліндал Ларс [Lindahl, Lars] 

– I: 194 

Лінней Карл [Linné 

(Linnaeus) Karl) (23 V 

1707 — 10 I 1778] – I: 48, 

49 

Ліска Ален [Liska, Allen E.] 

– II: 122  

Лісовський Вадим Іванович 

[Lisovkiy, Vadim 

Ivanovich] – I: 93 

Ліст фон Франц [Liszt, 

Franz von] (02 III 1851 – 21 

VI 1919) – II: 34, 37 

Ллевіллін (Ллеуллін) Карл 

Нікерсон [Llewellyn, Karl 

N.] (22 V 1893 – 13 II 

1962) – II: 178 

Ллойд Денніс[Lloyd, 

Dennis] (1950) – I: 154, 

155; II: 144, 146, 158   

Лоб Й. –  I: 66 

Лобода Юрій Петрович 

[Loboda, Yuriy Petrovych] 

(05 IX 1975) – I: 111 

Лодій Петро Дмитрович 

[Lodiy, Petro Dmytrovych] 

(04 V 1764 –10 (22) VI 

1829) – I: 7, 17; II: 219 

Локк Джон [Locke, John] (29 

VIII 1632 – 28 X 1704) – I: 

72, 73, 74, 119, 148, 168; 

II: 11 

Ломброзо Чезаре 

[Lombroso, Cesare] (06 ХІ 

1835 – 09 Х 1909)  

Лосев Олексій Федорович 

[Losev, Aleksey Fyodo-
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rovich](1893 – 1988) – I: 

161; II: 177 

Лоський Микола 

Онуфрійович [Loskiy, 

Nikolay Onufriyevich] 

(1870 – 1965) – II: 179 

Лотмар Філіп [Lotmar, 

Philipp] (1850 – 1922)  

Лохвицький Олександр 

Володимирович [Lokhvit-

sky, Aleksandr Vladimiro-

vich] (1830 – 16 (28) V 

1884)  

Лукашова Олена Андріївна 

[Lukashova, Elena 

Andreyevna] (28 VII 1927) 

– I: 111 

Луковская Дженевра Ігорів-

на [Lukovskaja, Dzhenevra 

Igorovna]  

Лукич Радомир[Lukic, 

Radomir] – II: 149 

Лукрецій (Тіт Лукрецій 

Кар) [Titus Lucretius 

Carus] (?96 (99) – 15 X 55 

до н. е. )   

Лук’янець Валентин 

Сергійович [Lukyanets, 

Valentyn Serhiyovych] (22 

II 1942) – II: 156 

Луман Ніклас [Luhmann, 

Nicklas] (08 ХІІ 1927 – 

1998)  

Лунґулек Іон [Lunguleac, 

Ion]  

Луць Людмила Андріївна 

[Lutz, Lyydmyla Andriyiv-

na] (08 IV 1957) – II: 158 

Людендорф Ерік Фрідріх 

Вільгельм фон 

[Ludendorff, Erich Fried-

rich Wilhelm von] (09 IV 

1865 – 20 XII 1937)  

Лютер Мартін [Luther, 

Martin] (1483 – 1546) – I: 

14; II: 117 

Лях Віталій Васильович 

[Lyakh, Vitaliy 

Vasylyovych] (01 I 1942) – 

член редколегії ПФП 

 

– М – 

 

Маблі Габріель Бонно де 

[Mably, Gabriel Bonnot de] 

(14 III 1709 – 23 IV 1785]  

Мадзіні Джузеппе [Mazzini, 

Giuseppe] (22 VI 1805 – 10 

III 1872)  

Мазурек Францішек Януш 

[Mazurek, Franciszek 

Janusz] – II: 148 

Майгофер Вернер 

[Maihofer, Werner] (20 X 

1918) – I: 14, 171; III: 25 

Макаревич Юлій Спиридо-

нович [Makarevych 

(Makarewicz), Julian 

(Juljusz)] (05 V 1872 – 20 

IV 1955) Макіавеллі Нік-

коло [Machiavelli, 

Niccollo] (03 V 1469 – 22 

VII 1527) – II: 74 

Маккі Джон Мільтон 

[Mackie,  Milton (John 

Milton)] (1813 – 1894) – II: 

24 

Маклачин (Маклахлін) Бе-

верлі М. [McLachlin, 

Beverley М.] – I: 27, 190 

Маколей [Macaulay]  

Максимов Сергій Іванович 

[Maksimov, Sergei Iva-

novich] (21 ІІ 1956) – I: 27, 

33-36, 59, 111, 116, 123, 

154, 155, 156, 190-195, 

211; II: 27, 27-32, 148; III: 

25, 109, 329, 338 

Максимович Михайло 

Олександрович 

[Maksymovych, Mykhailo 

Oleksandrovych] (03 (15) 

IX 1804 – 10 (22) XI 1873)  

Максимюк О. Д. 

[Maksymiuk, O. D.] – І: 

107-110 

Малаат Чілбі [Mallat, 

Chibli] – I: 195 

Малахов Віктор Аронович 

[Malakhov, Viktor 

Aronovych] (04 VII 1948) 

– член редколегії ПФП 

Малаш Тетяна Анатоліївна 

[Malash, Tetiana 

Anatolevna] – I: 110 

Малініна І. П. [Malinina, I. 

P.] – I: 45  

Малиновський Броніслав 

[Malinowski, Bronislaw] 

(07 IV 1884 – 16 V 1942) – 

II: 221 

Малиновський Оникій (Йо-

аникій) Олексійович [Ma-

linovskii, Ioanikii 

Aleksieevich] (04 (16) ХІ 

1868 – 12 І 1932)  

Малишев Борис 

Володимирович 

[Malyshev, Borys 

Volodymyrovych] (07 IX 

1976) – II: 142-147 

Мальцев Геннадій 

Васильович [Maltsev, 

Gennadii Vasilevich] (28 

IV1935)  – II: 148, 149 

Мамардашвілі Мераб 

Костянтинович 

[Mamardashvili, Merab 

Kostyantinovich] (1930 – 

1990) – I: 50; III: 29 

Мамут Леонід Соломонович 

[Mamut, Leonid 

Solomonovich] (09 VI 

1929) – I: 57 

Манеліс Борис Липович 

[Manelis, Boris Lipovich] 

(1902 – 1978)  

Маноха Олександр 

Євгенович [Manokha, 

Oleksandr Yevhenovych] 

(30 VI 1936) – I: 196 

Мансфілд, Лорд [Mansfield, 

Lord] 

Манхейм Карл [Mannheim, 

Karl] (27 ІІІ 1883 – 09 І 

1947) – I: 116   

Манчіні Паскуале Станіслао 

[Mancini, Pasquale 

Stanislao] (17 ІІІ 1817 – 26 

ХІІ 1888)  

Маньковський Борис (Бла-

жей) Станіславович 

[Man’kovskiy, Boris] (05 

(18) ІІ 1904 – 20 І 1980)  

Ману [Mani, Manes, 

Manichaeus] (?216 – ?276 

до н. е.]  

Марат Жан Поль [Marat, 

Jean Paul] (24 V 1743 – 13 

VII 1793)  

Маритен Жак [Maritaine, 

Jacques] (18 ХІ 1882 – 

29 IV 1973) – II: 121, 148, 

151 

Марк Аврелій Антонін 

[Marcus Aurelius, 

Antoninus] (26 IV 121 – 17 III 

180)  

Марков Осип [Markov, 

Osyp] (25 Х 1890 – 27 ХІ 

1976)  

Маркс Карл [Marx, Karl] (05 

V 1818 – 14 III 1883) – I: 

15, 76, 150; II: 16, 136, 

137, 183; III: 221-226, 275 

Маркузе Герберт [Markuse, 

Herbert] (19 VII 1898 – 29 

VII 1979) – II: 16 

Маркусь (Маркуш) Василь 

Васильович [Markus, 

Vasyl Vasylyovych] (27 XII 

1922)  

Марсель Габріель Оноре 

[Marcel, Gabriel] (07 XII 

1889 – 09 X 1973) Марси-

лій Падуанський [Marsilio 

da Padova] (1280 – ?10 IV 

1343)  

Мартенс Георг Фрідріх 

[Martens, Georg Friedrich] 

(22 ІІ 1756 – 21 ІІ 1821)  

Мартенс Федір Федорович 

(Фромгольд Фрідріх) 

[Martens (Frommhold, 

Friedrich) Fedor 

Fedorovich] (15 (27) VIII 

1845 – 07 (20) VI 1909)  

Мартиненко Петро 

Федорович [Martynenko, 

Petro Fedorovych] (26 І 

1936)  

Мартишин Орест 

Володимирович 

[Martyshin, Orest 

Vladimirovich] – I: 58, 59, 

151 

Мартін Рекс [Martin, Rex] 

(1935) – член міжнародної 

редакційної ради ПФП 

Марчіч Рене [Marcic, René] 

(1919 – 1971) – I: 178 

Марчук Віталій Петрович 

[Marchuk, Vitaliy 

Petrovych] (07 IV 1939)  

Марчук Михайло Георгiйо-

вич [Marchuk, Mykhaylo 

Heorhiyevych] – I: 111 

Массіглі [Massigli]  

Матузов Микола 

Ігнатійович [Matuzov, 

Nikolai Ignatyevich] (1928) 

– I: 153, 155; II: 181, 182 

Матурано У. [Maturano, U.] 

– I: 163 

Маучка Йозеф [Mauczka, 

Jozef]  

Мах Ернст [Mach, Ernst] – 

III: 204, 205, 212 

Мацейовський Вацлав Оле-

ксандр [Maciejowski, 

Vaclav] (1792 – 28 I (09 II) 

1883)  

Медвідь Федір Михайлович 

[Medvid’ Fedir 

Mykhaylovych] (03 I 1957)  

Медісон Джеймс [Madison, 

James] (16 III 1751 – 28 VI 

1836)  

Мейнель Ед. [Meynial, Ed.] 

Мельє Жан [Meslier, Jean] 

(15 VI 1664 – 28 VI (? 06 

VII) 1729) Мельник П. В. 

[Melnyk, P. V.] – II: 122 

Мен Генрі Самнер [Main, 

(Sir) Henry Sumner] (15 

VIII 1822 – 03 II 1888)  

Менгер Антон [Menger, 

Anton] (1841 – 1906)  

Менгер Карл [Menger, Karl] 

Менделевич Володимир 

Давидович [Mendelevich, 

Vladimir Davydovich] – II: 

122 

Мережко Олександр Олек-

сандрович [Merezko, 

Oleksandr Oleksandrovych] 

(14 ІІ 1971) – I: 159-162; 

II: 177-180; III: 113 

Мерло-Понті Мориc [Mer-

leau-Ponty, Maurice] (18 III 

1908 – 04 V 1961)  

Мертон Роберт Кінг 

[Merton, Robert King] 

(1910) – II: 113 

Месснер Йоганес [Messner, 

Johannes] (1891–) – II: 148, 

150, 151 

Мех’ю Л. – I: 183 
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Мироненко Олександр Ми-

колайович [Myronenko, 

Oleksandr Mykolayovych] 

(14 VIII 1942) – I: 111; II: 

218   

Митюков Андрій Каленико-

вич [Mytyuikov, Andriy 

Kalenykovych] (08 (20) III 

1871 - > 1927)  

Мікешина Людмила 

Олександрівна 

[Mikeshina, Lyudmila 

Aleksandrovna] (10 XII 

1930) – I: 54 

Мілгавен Джон [Milhaven, 

John Giles] – II: 152 

Міллер Дмитро Петрович 

[Miller, Dmytro Petrovych] 

(01 (13) XI 1862 – 14 (27) 

VI 1913)  

Мілль Джон Стюарт [Mill, 

John Stewart] (20 V 1806 – 08 

V 1873) – I: 150; II: 168; 

III: 224 

Мільтон Джон [Milton, 

John] (09 XII 1608 – 08 XI 

1674)  

Міттермайєр Вольфганг 

[Mittermaier, Wolfgang] 

(1867 – 1956) – II: 37  

Могила Петро Симеонович 

[Mohyla, Petro] (31 ХІІ 

1596 (10 І 1597) – 01 (11) І 

1647)  

Моісєєв Микита 

Миколайович [Moiseev, 

Nikita Nikolaevich] – II: 138 

Мойсей, пророк [Moses, 

prophet] – ІІІ-1:  

Моль Роберт фон [Mohl, 

Robert von] (17 VIII 1799 – 

04 XI 1875)  

Монтеск’є Шарль-Луї 

[Montesquieu, Charles 

Louis Baron de] (18 І 1689 

– 10 ІІ 1755) – I: 74, 103, 

104, 106, 119, 168; III: 70  

Мор Томас [More, Thomas] 

(07 II 1478 – 06 VII 1535)  

Мореллі [Morelly] (?1713 

(1718) – ?)  

Моргун Володимир 

Федорович [Morhun, 

Vladimir Fedorovich] – 

II: 122 

Музика Ірина 

Володимирівна [Muzyka, 

Iryna Volodymyrivna] (25 

VII 1957) – II: 223 

Мур Селлі Фолк [Moore, 

Sally Falk] (1924) – I: 81 

Мур Майкл [Moore, 

Michael] (31 VII 1943) – 

I: 193 

Муравйов Микола 

Михайлович [Muravyov, 

Nikita Mikhaylovich] (19 

(30) VII 1796 – 28 IV (10 

IV) 1843)  

Мурашин Олександр 

Геннадійович [Murashyn, 

Oleksandr Hennadiyovych] 

(28 II 1961) – I: 148 

Мурашин Геннадій 

Олександрович 

[Murashyn, Hennadiy 

Oleksandrovych] (29 VI 

1932)  

Муромцев Сергій Андрійо-

вич [Muromtsev, Sergei 

Andreyevich] (23 IX 1850 

– 04 X 1910) – I: 147; II: 

159; III: 233 

Мухаржовський Я. 

[Mykharzhovskii, J.] – 

II: 214 

Мюллер М. [Muller, M.] – 

I: 171 

Мюнцер Томас [Müntzer 

(Münzer) Thomas] (?1490 

– 27 V 1525)  

Мюррей Джон [Murray, 

John] (1898 – 1975) – II: 148 

 

– Н – 

 

Набоков Володимир Дмит-

рович [Nabokov, Vladimir 

Dmitriyevich] (21VII (02 

VIII) 1869 – 28 III 1922)  

Нагребельний Володимир 

Петрович [Nahrebelnuy, 

Volodymyr Petrovych]  (23 

I 1953)  

Назимов Олександр Євге-

нович [Nazimov, Ale-

ksandr Yevgenyevich] 

(1851 – 01 (14) X 1902)  

Нанейшвілі Георгій 

Олександрович 

[Naneishvili, Georgii 

Aleksandrovich] – II: 181 

Наполеон Бонапарт 

[Napoleon, Bonaparte] 

(1769 – 1821) – I: 14 

Неволін Костянтин Олексі-

йович [Nevolin (Niewolin), 

Kostyantin Alekseyevich] 

(1806 – 06 (18) Х 1855) – I: 

7, 44; II: 219 

Недбайло Петро Омеляно-

вич [Nedbaylo, Petro 

Omelyanovych] (29 VI (12 

VII) 1907 – 31 X 1974) – 

I: 178 

Нелідов Микола Костянти-

нович [Nelidov, Nikolai 

Konstyantinovich] (16 (28) 

XII 1832 – 28 X (09 XI) 

1888)  

Нелкен Девід [Nelken, 

David]  

Неновскі Нено Колев 

[Nenovski, Neno Kolev] 

(16 III 11934 –14 V 

2004) – I: 178 

Нерсесянц Владик Сумба-

тович [Nersesyants, Vladik 

Sumbatovich] (02 X 1938 – 

21 VII 2005) – I: 45, 57, 

61, 88, 111, 124, 148, 161; 

II: 7-18, 42; III: 260, 449-452 

Нєкрасова Олена 

Миколаївна [Nekrasov, 

Elena Nikolayevna] – I: 124 

Нікітін Антон 

Володимирович [Nikitin, 

Anton Volodymyrovych] 

(17 I 1978) – ІІ: 122-126 

Ніцше Фрідріх  Вільгельм 

[Nietzsche, Friedrich Wil-

helm] (15 X 1844 – 25 VII 

1900) – I: 14; II: 9, 105 

Новаліс (Фрідріх фон 

Гарденберг) [Novalis] 

(Friedrich von Hardenberg) 

(02 V 1772 – 25 III 1801) – I: 14  

Новгородцев Павло Івано-

вич [Novgorodtzev, Pavel 

Ivanovich] (28 ІІ (12 ІІІ) 

1866 – 23 IV 1924) – I: 9, 

15, 44, 56, 57, 65, 148, 

185, 186; II: 192; III: 355-

367 

Новицький Орест Маркович 

[Novytsky, Orest Mar-

kovych] (25 I 1806 – 04 VI 

1884)  

Нозік Роберт [Nozick, Rob-

ert] (1938) – II: 194 

Ньютон Ісаак [Newton, 

Isaac] (25 XII 1642 / 04 I 

1643 – 20 (31) III 1727) – 

I: 48, 49 

 

– О – 

 

Обер Ж. [Auber, J.] – II: 152 

Оборотов Юрій 

Миколайович [Oborotov, 

Yuriy Mykolayovych] (14 

IX 1946) – I: 41-43, 54, 

116, 211; II: 158 

Овсієнко Фрідріх 

Григорович [Ovsienko, 

Fridrikh Grigor’evich] (13 

ІІІ 1939) – II: 149, 151 

Огарьов Микола Платоно-

вич (Ogaryov, Nikolai Pla-

tonovich) [24 XI (06 XII) 

1813 – 31 V (12 VI) 1877]   

Окіншевич (Окиншевич, 

Акіншевич) Лев Олексан-

дрович (псевд. Leo 

Yaresh) (25 I (07 II) 1898 

– 07 XI 1980) – II: 219 

Оладосу Йаре [Oladosu, 

Jare] – I: 195 

Олівекрона Карл 

[Olivecrona, Karl] (1897 – 

1980) – II: 22, 30, 167  

Оллеро Андреш [Ollero, 

Andrés] – I: 66 

Омельченко Ірина Костян-

тинівна [Omel’chenko, 

Iryna Kostyantynivna] (16 

X 1971)  

Ониськів Михайло 

Миколайович [Onyskiv 

Mykhailo Mykolayovych] 

(14 IX 1952) – І: 48-51 

Онищенко Олексій Семено-

вич [Onyschenko, Oleksiy 

Semenovych] (17 III 1933)  

Оніщенко Наталія 

Миколаївна [Onischenko, 

Nataliya Mykolayivna] (03 

Х 1956) – I: 61-63, 148; II: 

158, 159 

Оноре Тоні [Honoré, A. M. 

(Tony) ] (1921) – I: 103, 

106; II: 158 

Опришко Віталій 

Федорович [Opryshko, 

Vitaliy Fedorovych] (12 VII 

1942) – II: 158 

Орзіх Марк Пилипович 

[Orzikh, Mark Pylypovych] 

(26 Х 1925) – член редко-

легії ПФП 

Оріу Моріс Жан Клод Ежен 

[Hauriou, Morris] (17 VIII 

1866 – 12 III 1929)  

Оріховський Станіслав 

Станіславович [Orikhov-

skyi, Stanislav] (1513 – 

1566) 

Орлик Пилип Степанович 

[Orlyk, Pylyp Stepanovych] 

(21 (31) X 1672 – 24 V (04 

VI) 1742)  

Орнатський Сергій Мико-

лайович [Srnatsky, Serhiy 

Mykolazovych] (19 (31) III 

1806 – I 1884)  

Оршанський Ілля Григоро-

вич [Orshansky, Illya Hry-

horovych] (1846 – 05 (17) 

IX 1875)  

Ортега-і-Гассет Xосе 

[Orrega y Gasset, José] (06 

V 1883 – 19 X 1955) – I: 

131 

Ост Френсіс. [Ost, François] 

(1952) – член міжнародної 

редакційної ради ПФП 

Остін Джон [Austin, John] 

(03 ІІІ 1790 – XII 1859) – 

I: 147; II: 12, 15, 38, 39, 164, 

171, 172 

Остін Джон Ленгшоу [Aus-

tin, John Langshaw] (26 III 

1911 – 08 II 1960)  

Острогорський Мойсей 

Якович [Ostrogorski, Moi-

sei] (1854 – 10 II 1921)  

Офнер Юліус [Ofner, Julius]  

Оуен Роберт [Owen, Robert] 

(14 V 1771 – 17 XI 1858 
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Оукшот Майкл [Oakeshott, 

Michael] (1901) – II: 137 

Охримович Володимир 

Юліанович [Okhrymovych, 

Volodymyr Yulianovych] 

(27 V 1870 – 06 XI 1931)  

 

– П – 

 

Павленко Ростислав М. 

[Pavlenko, Rostyslav M.] 

– I: 136 

Павло Юлій, римський 

юрист [Paulus] (бл. 200 

– < 235) 

Павлов-Сільванський 

Микола Павлович 

[Pavlov-Silvansky, 

Mykola Pavlovych] (01 

(13) II 1869 – 17 (30) IX 

1908)  

Пазенок Віктор 

Сергійович [Pazenok, 

Viktor Serhiyovych] (27 І 

1934) – І: 52-55 

Палієнко Микола Іванович 

[Palienko, Mykola Ivano-

vych] (25 XI (07 XII) 

1869 – 11 XI 1937) – I: 7, 

61; II: 219 

Палюмбецький Олександр 

Іванович [Palyumbetsky, 

Aleksandr Ivanovich] 

(1811 – 18 (30) IX 1897)  

Панов Микола Іванович 

[Panov, Mykola Ivano-

vych] (07 VII 1940) – I: 

211 

Папаніан Емілій 

[Papinianus] (бл. 146 

(?150) – 212)  

Парето Вільфредо [Pareto, 

Vilfredo] (15 VII 1848 – 

28 VIII 1923) – II: 113 

Парк Р. Е. [Park, R. E.] – 

II: 122 

Парсонс Толкотт [Parsons, 

Talcott] (13 XII 1902 – 

08 V 1979) – I: 117 

Пархоменко Наталія Во-

лодимирівна [Par-

khomenko, Nataliya Vo-

lodymyrivna] (08 VII 

1972 

Паскаль Блез [Pascal, 

Blaise] (19 VI 1623 – 19 

VIII 1662) – II: 117 

Патерсон Денніс 

[Patterson, Dennis] 

(1955) – II: 38 

Патерсон Е. В. [Patterson, 

E. W.] – II: 38 

Паттаро Енріко [Pattaro, 

Enrico] (08 IV 1941) – I: 

24, 193, 199 

Паунд Роско [Pound, Ros-

coe] (27 X 1870 – 01 VII 

1964) – I: 147; II: 143, 

166, 167; III: 73, 77, 85, 

106, 160, 157, 158, 160 

Пахман Семен 

Вікентієвич 

[Pakhman, Semyon] (27 

VI (09 VII) 1825 – 29 XI 

(12 XII) 1910) – II: 219 

Пахомов Іван Микитович 

[Pakhomov, Ivan 

Mykytovych] (15 IX 

1922) – II: 134 

Пацурківський Петро 

Станіславович 

[Patsurkivskiy, Petro 

Stanislavovych](04 І 

1953) – І: 91-102 

Пашуканіс Євгеній Броні-

славович  [Pashukanis, 

Evgeny Bronislavovich] 

(10 (22) II 1891 – 04 IX 

1937)  

Пейдж Вільям Герберт 

[Page, William Herbert] 

(1868 – 1952)  

Пейн Томас [Paine, Thom-

as] (29 I 1737 – 08 VI 

1809) 

Перельман Каїм 

[Perelman, Chaїм] (1912 

– 1984) – I: 154; II: 169, 

173, 174 

Пересвєтов Іван Семено-

вич [Peresvetov, Ivan] 

(XVI ст.)  

Перікл [Pericles] (?495 – 

429 до н.е.) – I: 14; II: 

192, 193 

Першин Віктор Борисович 

[Pershin, Viktor 

Borisovich] – ІІ: 181-186 

Першина І. В. [Pershina, I. 

V.] – ІІ: 181-186 

Пестель Павло Іванович 

[Pestel, Pavel] (24 VI (05 

VII) 1793 – 13 (25) VII 

1826)  

Петері З. [Peteri] – II: 148 

Петражицький Лев Йоси-

пович [Petrazycki, Leon] 

(13 (25) IV 1867 – 15 V 

1931) – I: 7, 44, 147, 160, 

210; II: 165, 179; III: 81 

Петришин Олександр 

Віталійович [Petryshyn, 

Oleksandr Vitaliyovych] 

(30 IV 1960) – I: 111 

Петрова Любов Василівна 

[Petrova, Lyubov 

Vasylivna] (23 І 1955) – 

I: 18, 27, 44, 48, 211; II: 156 

Петрункевич Іван Ілліч 

[Petrunkevich, Ivan 

Ill’ich] (1843 (44?) – 14 

VI 1928)  

Петтіт Філіп [Pettit, Philip] 

(1945)  – I: 191 

Печеник Александр 

[Peczenik, Aleksander] 

(16 ХІ 1937 – 19 ІХ 

2005) – I: 24, 190, 199; 

III: 453-455 

Пиленко Олександр 

Олександрович [Pilenko, 

Aleksandr 

Aleksandrovich] (1873 – 

1920) – I: 159 

Підопригора Опанас Анд-

ронович [Pidopryhora, 

Opanas Andronovych] (13 

VIII 1926)  

Пілянкевич Микола Івано-

вич [Pilyankevych, My-

kola Ivanovych] (27 X (08 

XI) 1819 – 28 IV (10 V) 

1867)  

Піонтковський Андрій 

Андрійович 

[Piontkovskii, Andrei An-

dreevich] (26 VII (08 

VIII) 1889 – 09 XI 1973)  

Піпер Йозеф [Pieper, 

Josef] (1904 – 1997) – II: 

152 

Піскотін Михайло Івано-

вич [Piskotin, Mikhail 

Ivanovich] – I: 98  

Платон [Plato] (428(7) – 

348(7) до н. е.) – I: 14, 

17, 86, 87, 147, 150; II: 

191-203; III: 271-277 

Плеснер Гельмут 

[Plessner, Helmut] (04 IX 

1892 – 12 VI 1985) – I: 

124 

Плеханов Георгій Вален-

тинович [Plekhanov, 

Georgi Valentinovich] (29 

XI (11 XII) 1856 –30 V 

1918)  

Плутарх [Plutarch] (?46 - 

?127)  

Побєдоносцев Костянтин 

Петрович [Pobedonoscev, 

Kostyantin] (21 V (02 VI) 

1827 – 10 (23) III 1907)  

Погорілко Віктор Федоро-

вич [Pogorilko, Viktor 

Fedorovych] (12 VIII 

1938)  

Подгурецький Адам 

[Podgуrecki, Adam] 

(1925)  

Подолинський Сергій 

Андрійович [Podolynsky, 

Serhii (Serhij) 

Andriiovych] (19 (31) VII 

1850 – 30 VI (12  VII) 

1891)  

Познер Річард Аллен 

[Posner, Richard Allen] 

(11 І 1939) – I: 81, 192; II: 

168, 169, 179 

Покровський Йосип Олек-

сійович [Pokrovski, Iosif 

Alekseyevich] (05 (17) IX 

1868 – 14 IV 1920) – I: 

119  

Покровський Михайло 

Миколайович 

[Pokrovski, Mikhail Ni-

kolayevich] 17 (29) VIII 

1868 – 10 IV 1932)  

Пол (софіст)  – II: 9  

Полежай Павло Тихоно-

вич [Polezhai, Pavlo 

Tykhonovych] (20 IV 

1920 – 02 V 1973)  

Полетика Григорій Андрі-

йович [Poletyka, Hry-

horiy] (11 (22) III 1725 – 

27 XI (08 XII) 1784)  

Полібій [Polybios] (бл.200 

– 118 до н.е.) – I: 85 

Полсон Стенлі [Paulson, 

Stanley L.] (16 V 1941) – 

II: 38, 42, 43, 49-59 

Помпоній Секст [Pompo-

nius] (?200)  

Попов П. [Popov, P.]  

Попович Мирослав Воло-

димирович [Popovych, 

Myroslav Volodymy-

rovych] (12 IV 1930) – І: 

10-11, ІІІ: 47, 250, 394-

400 

Поппер Карл [Popper, 

Karl] (28 VII 1902 – 17 

IX 1994) – II: 173, 191, 

199; III: 273 

Порш Микола Володими-

рович [Porsh, Mykola 

Volodymyrovych] (19 

(31) Х 1877 – 1944)  

Поспішил Леопольд Яро-

слав [Pospíšil, Leopold 

Jaroslav] (1923)  

Постема Геральд [Postema, 

Gerald] – I: 195 

Потульницький 

Володимир 

Арнольдович 

[Potulnutskuy, Volodymyr 

Arnol’dovych] – II: 218 

Праккен Генрі [Prakken, 

Henry] – I: 81  

Пресняков Олександр 

Євгенович [Presnyakov, 

Aleksandr Yevgenievich] 

(21 IV (03 V)1870 – 30 

IX 1929)] 

Пригожин Ілля Романович 

[Prigozhin, Ilia 

Romanovich] (1917) – I: 

54  

Прозорова Наталія Сергії-

вна [Prozorova, Nataliya 

Serhiyivna] (04 X 1922)  

Прокопович Феофан [Pro-

kopovych, Theofan] (09 

(18) VI 1681 – 08 (19) IX 

1736)  

Прудон П’єр Жозеф 

[Proudhon, Pieree 
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Joseph](15 I 1809 – 19 I 

1865) – I: 54, 76  

Пруст Марсель [Proust, 

Marcel] (1871 – 1922) – 

I: 14 

Птоломей Клавдій 

[Ptolemaeus, Claudius] 

(бл. 90 – бл. 160) – I: 37 

Пфафф [Pfaff]  

Пуфендорф Самуїл [Puf-

endorf, Samuel] (08 І 

1632 – 02 Х 1694)  

Пухта Георг Фрідріх 

[Puchta, Georg Friedrich] 

(31 VIII 1789 – 08 I 

1846) – II: 163 

Пушкін Олександр 

Сергійович [Pushkin, 

Aleksander Sergeyevich] 

(1799 – 1837) – II: 117 

 

– Р – 

 

Рабінович Влодек [Ra-

binowicz, Włodek] – I: 191 

Рабінович Петро Мойсе-

йович [Rabinovych, Petro 

Moyseyovych] (29 Х 

1936) – I: 22-26, 41, 58, 

111, 164, 211; II: 27, 158, 

160, 218-219; III: 79, 89-

92, 112, 338 

Рабінович Сергій Петро-

вич [Rabinovych, Serhiy 

Petrovych] (27 ІІ 1969) – 

II: 148-155 

Радбрух Ґустав [Radbruch, 

Gustav] (21 XI 1878 – 23 

XI 1949) – I: 64, 66; II: 

33-70, 71-82, 83-94, 95-

97, 204, 222 

Радугін Олексій Олексійо-

вич [Radugin, Aleksei 

Alekseevich] – II: 149 

Рaйзер Томас [Raiser, 

Thomas]  

Райнах Адольф [Reinach, 

Adolf] (1883 – 1917) – I: 161 

Раз Джозеф [Raz, Josef] 

(21 ІІІ 1939)  

Рассел Бертран [Russell, 

Bertrand] (18 V 1872 – 02 

II 1970) – I: 104; II: 199 

Ратцель Фрідріх [Ratzel, 

Friedrich]  

Ребіндер Манфред 

[Rehbinder, Manfred] (22 

III 1936) – I: 178; III: 

106, 127-146, 401-402 

Редькін  (Редкін) Петро 

Григорович (04 (16 Х 

1808 – 07 (19) VI 1891) – 

I: 210 

Рейснер Михайло Андрі-

йович [Reisner, Mikhail] 

(1868 – 08 VIII 1928)  

Ренненкампф Володимир 

Миколайович [Rennen-

kampf, Vladimir Niko-

laievich] ( 07 (19) II 1862 

– 27 V 1925) 

Ренненкампф Микола 

Карлович [Rennenkampf, 

Nikolai Karlovich] (10 

(22) IX 1832 – 10 (22) V 

1899) – I: 7, 17; II: 219 

Реннер Карл [Renner, 

Karl]  

Ренув’є Шарль [Renouvier, 

Charles] (1815 – 1903) – 

I: 64 

Ренч Томас [Rentsch, 

Thomas] (1954) – I: 143 

Репгов фон Ейке [Repgow, 

von Eyke]  

Рижко Володимир Анто-

нович [Ryzhko, Vo-

lodymyr Antonovych] (08 

Х 1936) – І: 48-51 

Римаренко Юрій Іванович 

[Rymarenko, Yuriy 

Ivanovych] (09 V 1929) – 

II: 218; III: 321  

Рібшлегер Клаус [Rieb-

schlaeger, Klaus]  

Рікардо Давід – III: 222 

Рікер Поль [Ricoeur, Paul] 

(27 ІІ 1913 – 2002) – I: 

132, 133, 152; III: 301-302 

Ріккерт Генріх [Rickert, 

Heinrich] (25 V 1863 – 

28 VII 1936) – II: 37, 39 

Робесп’єр Максімільєн 

Марі Ізідор де [Robes-

pierre, Maximilien 

Franзois Marie Isidore de] 

(06 V 1758 – 28 VII 

1794] 

Ровинський Ефим Абра-

мович [Rovinskiy, Efim 

Abramovich] – I: 92, 93  

Родзінські Адам 

[Rodziґnski, Adam] 

(1920) – II: 148 

Розанов Василь 

Васильович [Rozanov, 

Vasiliy Vasilyevich] (20 

IV 1856 – 05 II 1919) – 

II: 137 

Розенберг Альфред 

[Rosenberg, Alfred] 

(1893 – 1946) – II: 90 

Ролз (Роулз, Ровлз) Джон 

[Rawls, John] (21 II 1921 

– 24 XI 2002) – I: 112, 

113, 139, 150; II: 158, 

165; III: 286-287 

Романович-Славатинський 

Олександр Васильович 

[Romanovych-

Slavatynsky, Oleksandr 

Vasylyovych] (03 (15) 

VII 1832 – 25 VIII (07 

IX) 1910)  

Романовський Віктор 

Олександрович [Roma-

novskyi, Viktor Oleksan-

drovych] (04 (16) (?6 

(18)) I 1890 – 16 II 1971)  

Ромовська Зорислава 

Василівна [Romovska, 

Zoryslava Vasylivna] (18 

IX 1940)  

Рорті Річард [Rorty, 

Richard] (1931) – I: 53 

Редондо Криcтина 

[Redondo, Cristina] – I: 

194 

Роттлеузнер Хуберт [Rot-

tleuthner, Hubert] – I: 24, 

199 

Ружмон Дені де 

[Rougemont, de Dennis] 

(08 IX 1906 – 06 XII 

1985) – II: 119 

Рулан Норбер [Rouland, 

Norbert] – I: 161; III: 

245-246, 269 

Руллер Ж. Ж. –  

Руссо Жан-Жак [Rousseau, 

Jean-Jacques] (28 VI 

1712 – 02 VII 1778) – I: 

13, 105, 120, 168; II: 76   

Рюмелін Густав [Rümelin, 

Gustav]  

 

– С – 

 

Савальський Василь 

Олександрович 

[Saval’sky, Vasilii 

Aleksandrovich] (1873 – 

1915) – I: 15 

Савіньі Фрідріх Карл фон 

[Savigny, Friedrich Carl 

von] (21 ІІ 1779 – 25 Х 

1861) – II: 163, 171; III: 

183, 205 

Савчук Костянтин 

Олександрович 

[Savchyk, Kostyantyn 

Oleksandrovych] (28 IV 

1976)  

Савчук Сергій Вікторович 

[Savchuk, Serhiy 

Viktorovych] (14 IV 

1977) – І: 176-181; II: 

223; III: 150 

Салейль Раймонд 

[Saleilles, Raymond] 

(1855 – 1912) Саліба 

Самір [Saliba, Samir N.] 

(1934) – I: 80  

Салтиков-Щедрін Михай-

ло Євграфович 

[Saltykov-Schedrin, 

Mikhail Yevgrafyevich] 

15 (27) I 1826 – 28 IV 

(10 V) 1889)  

Саммерс Роберт 

[Summers, Robert]  – I: 

194 

Сартор Джованні [Sartor, 

Giovanni] (25 II 1959)  – I: 

24, 194, 199 

Сарторі Джованні [Sartorі, 

Giovanni] (1924) – I: 150 

Сартр Жан-Поль [Sartre, 

Jean-Paul] (21 VI 1905 – 

15 IV 1980) – I: 116, 171 

Себайн Джордж Голланд. 

[Sabine, George Holland] 

(1880 – 1961) – II: 192 

Селіванов Володимир 

Миколайович [Selivanov, 

Volodymyr 

Mykolayovych] (05 XI 

1945) – I: 67-71, 147; II: 

132-141, 156, 160 

Сельцник Філіп [Selznick, 

Philip] (1919) – I: 136; II: 

Семенова Надія 

Олександрівна 

[Semenova, Nadiya 

Oleksandrivna] (09 VIII 

1956) – I: 196--201, 205  

Сенека Луцій Анней [Sen-

eca, Lucius Anneus] (? 4 

до н.е. – 65 н.е.)  

Сен-Сімон Клод Анрі де 

Рувруа [Saint-Simon, 

Claude Henri de Rouvroy] 

(17 X 1760 – 19 V 1825) 

Сєдих Кіра Валеріївна 

[Syedykh, Kiras 

Valer’evna] – II: 122 

Сєргєвнін Сергій Львович 

[Sergevnin, Sergei 

Lvovich] (21 VII 1963) – 

I: 178 

Сергеєвич Василь Івано-

вич [Sergeyevich, Vasiliy 

Ivanovich] (1832 – 26 XI 

(09 XII) 1910)  

Сергієвський Микола 

Дмитрович [Sergeevsky, 

Nikolai Dmitriyevich] (07 

(19) X 1849 – 25 IX (08 

X) 1908) 

Серінг Макс [Sering, Max] 

Сирих Володипир 

Михайлович [Syrykh, 

Vladimir Mikhailovich] 

(1940) – II: 28 

Симеон Полоцький 

(Петровський-

Ситніанович, Самійло 

Омелянович) [Simeon-

Polotsky (Petrovsky-

Sytnianovych, Samiylo 

Omelyanovych)] (1629 – 

25 VIII (04 IX) 1680)  

Синайський Василь Івано-

вич [Sinaiski, Vasilii Iva-

novich] (25 VII (06 VIII) 

1876 – 21 IX 1949)  

Ситниченко Людмила 

Анатоліївна [Sytnychen-

ko, Lyudmyla Anatoliyiv-

na] (02 VIII 1954)  
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Сідней Олджернон 

[Sidney, Algernon] (1622 

– 07 XII 1683)  

Сілін О. О. [Silin, A. A. ] – 

II: 139 

Сінха Сурія Пракаш 

[Sinha. Surya Prakshan] – 

II: 148, 149 

Скакун Ольга Федорівна 

[Skakun, Olha Fedorivna] 

(16 ІІІ 1937) – I: 111, 

148; II: 218; III: 307 

Сковорода Григорій Саво-

вич [Skovoroda, Hryhoriy 

Savovych] (22 ХІ (03 

ХІІ) 1722 – 29 Х (9 ХІ) 

1794) – I: 12, 13, 68, 210; 

III: 315 

Скоткіна Віра Петрівна  

[Skotkina, Vira Petrivna]  

Скрипнюк Олександр Ва-

сильович [Skrypnyuk, 

Oleksandr Vasylyovych] 

(17 IV 1960)  

Сливка Степан Степано-

вич [Slyvka, Stepan Ste-

panovych] (14 IV 1951) – I: 

173-175, 211 

Слотердайк Пітер 

[Sloterdijik, Peter] (1947) 

– II: 105 

Смелзер Нейл Джозеф 

[Smelser, Neil Joseph]  

(22 VII 1930)– II: 112 

Соболь Ольга Миколаївна 

[Sobol’, Olha 

Mykolayivna] (1946) – І: 156 

Сократ [Socrates] (470/469 

– 399 до н. е.) – I: 87, 

132; II: 193, 197; III: 

271-277 

Сокуренко Володимир 

Гаврилович [Sokurenko, 

Volodymyr Havrylovych] 

(28 І 1921 – 22 ХІ 1994) 

– II: 218 

Соловйов Володимир Сер-

гійович [Solovyev, Vla-

dimit Sergeyevich] (18 

(28)) I 1853 – 31 VII (13 

VIII) 1900) – I: 57, 59, 

134, 150; II: 119, 179, 180 

Солон [Solon] (бл. 640-630 

– бл. 559 до н.е.) – II: 

191, 192 

Сом Рудольф [Sohm, 

Rudolf] (1841– 1917) – 

II: 34 

Сорокін Питирим Олекса-

ндрович [Sorokin, Pitirim 

Aleksandrovich] (21 І (04 

ІІ) 1889 – 10 ІІ 1968) – I: 

44; II: 122 

Спекторський Євген Ва-

сильович [Spektorsky, 

Yevgeniy Vasilyevich] 

(03 (15) XI 1875 – 03 III 

1951) – I: 7, 65, 210; II: 

219; III: 234 

Спенсер Герберт [Spencer, 

Herbert] (27 IV 1820 – 08 

XII 1903) – III: 67, 191 

Сперансьий Михайло 

Михайлович [Speransky, 

Mikhail Mikhailovich] 

(12 I 1772 – 11 (23) II 

1839) – III: 64 

Спіноза Бенедикт 

[Spinoza, Baruch de 

(Benedictus)] (24 XI 1632 

– 21 II 1677) – I: 168; 

II: 139 

Спіридонов Лев Іванович 

[Spiridonov, Lev 

Ivanovich] – I: 148 

Сталін (Джугавілі) Йосип 

Віссаріонович  [Stalin 

(Dzhugashvili) Iosif Vis-

sarionovich] (09 (21) ХІІ 

1879 – 05 ІІІ 1953) 

Станіславський Антон 

Григорович 

[Stanislavsky, Anton Gri-

goryevich] [1817 – 09 

(21) VIII 1883)  

Старосольський Володи-

мир Йоахимович 

[Starosolsky Volodymyr 

Ioachimovych] (08 І 1878 

– 25 ІІ 1942) – II: 219 

Стельмах Ян [Stelmach, 

Jan] – II: 163-176 

Степанов Тихон Федоро-

вич [Stepanov, Tikhon 

Fjodorovich] (1795 – 

1847) 

Стичень Т.  – II: 148  

Стоянов Андрій 

Миколайович [Stoyanov, 

Andriy Mykolayovych] 

(1830 – 15 (28) VI 1907) 

– I: 118 

Стремхольм Стіґ 

[Strömholm, Stig] () – I: 

190 

Строгович Михайло Со-

ломонович [Strogovich, 

Mikhail Solomonovich] 

(18 (30) IX 1894 – 18 II 

1894)  

Струве Петро Бернгардо-

вич [Struve, Pjotr 

Berngardovich] (26 I 

1870 – 26 II 1944) – I: 

64, 184 

Стучка Петро Іванович 

[Stuchka, Pjotr Ivanovich] 

(14 (26) VIII 1865 – 25 I 

1932)  

Стьопін Вячеслав 

Семенович [Stjopin 

(Stepin), Viacheslav 

Semenovich] (19 VIII 

1934)  – I: 52 

Суарес Франциско 

[Suarez, Francisco] (05 I 

1548 – 25 IX 1617) – I: 

167 

Субірі Хавєр [Zubiri, 

Xavier] (1898 – 

1984(?3)) – II: 151 

Сурілов Олексій Васильо-

вич [Surilov, Oleksiy 

Vasylyovych] (17 ІІІ 1928 

– 06 ІІІ 1999)  

Сьєйєс (Сієйєс) Емману-

ель Жозеф [Sieyes, 

Emmanuel Joseph, comte] 

(03 V 1748 – 20 VI 1836)  

 

– Т – 

 

Таганцев Микола 

Степанович [Tagantsev, 

Nikolai Stepanovich] (19 

II (03 III) 1843 – 22 III 

1923)  

Тадевосян Едуард Врамо-

вич [Tadevosian, Eduard 

Vramovich] (02 ІІІ1928)  

Тальберг Дмитро Герма-

нович [Talbert, Dmitri 

Hermanovich] (1853 – 30 

V (11 VI) 1891) 

Тамайо Сальморан 

[Tamayo y Salmorán 

Rolando] – член міжна-

родної редакційної ради 

Таненбаум Ф. [Tanenbaum, 

F.] – II : 122 

Тарановський Федір Ва-

сильович [Taranovsky, 

Fedir Vasylovych] (12 

(24) V 1875 – 23 I 1936) 

– I: 7, 39, 62, 186; II: 219 

Тарасов Микола 

Миколайович [Tarasov, 

Nikolai Nikolaevich] – I: 

147 

Тарахонич Тетяна 

Іванівна [Tarahonych, 

Tetyana Ivanivna] (10 II 

1963) – І: 147-149 

Тард Габріель де [Tarde, 

Gabriel de] (12 III 1843 – 

13 V 1904)  

Тарле Євген Вікторович 

[Tarle, Yevgeniy 

Viktorvich] (27 X (08 XI) 

1875 – 05 I 1955)  

Татищев Василь Микито-

вич [Tatischev, Vasiliy 

Nikitich] (19 (29) IV 

1686 – 15 (26) VII 1750)  

Тафт Вільям Говард [Taft, 

William Howard] (15 IX 

1857 – 08 III 1930)  

Тацій Василь Якович 

[Tatsiy, Vasyl Yakovych] 

(13 І 1940) – II: 134, 135; 

III: 51 

Тацит Публій Корнелій 

[Tacitus, Publius 

Cornelius] (?55 – ?120)  

Тейяр де Шарден П’єр 

[Teilhard de Chardin, 

Pierre] (1881 – 1955)  

Теннис (Тьонніс) 

Фердинанд [Toennis, 

Ferdinand] (1855 – 1936) 

– I: 159 

Терлецький Валентин 

Михайлович [Terletsky, 

Valentyn Mykhailovych] 

(08 (21) II 1916 – 20 X 

1979)  

Терлецький Остап Степа-

нович [Terletsky, Ostap 

Stepanovych] (05 II 1850 

– 22 VII 1902)  

Тимківський Ілля Федоро-

вич [Tymkivsky, Ilja 

Fjodorovich] (15 (26) VII 

1773 – 15 (27) II 1853)  

Тимошенко Віра Іванівна 

[Tymoshenko, Vira 

Ivanivna] (30 V 1960) – 

II: 64-66, 218 

Тихомиров Юрій Олекса-

ндрович [Tikhomirov, 

Yuriy Alekseyevich] (21 

VII 1931)  

Тихомиров Олександр 

Денисович [Tykhonov, 

Oleksandr Denysovych] 

(1951)  

Тихонов Віктор 

Миколайович [Tikhonov, 

Victor  Nikolayevich] (31 

I 1949)  

Тихонова Євгенія 

Антонівна [Tykhonovo, 

Yevheniya Antonivna] (19 

VIII 1925 

Тихонравов Юрій 

Володимирович 

[Tikhonravov, Yuriy 

Vladimirovich] – I: 148, 149 

Тімашев Микола 

Сергійович [Timasheff, 

Nikilai Sergeevich] (09 

(21) XI 1886 – 09 III 

1970)  

Тодика Юрій Миколайо-

вич [Todyka, Yuriy My-

kolayovych] (13 I 1942)  

Токвіль Алексіс Шарль 

Анрі Клерель де) 

[Tocqueville, Alexis 

Charles Henri Maurice 

Clйrel de] (29 VII 1805 – 

16 IV 1859)  

Толстой Лев Миколайович 

[Tolstoy, Lev (Leo) Niko-

layevich] (28 VIII (09 IX) 

1828 – 07 (20) XI 1910) – 

II: 209 

Толстоухов Анатолій Во-

лодимирович [Tolstou-
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khov, Anatoliy Vo-

lodymyrovych] (02 I 

1956)  

Тома (Фома) Аквінський 

[Aquinas, Thomas] (1225 

(?1226) – 07 ІІІ 1274) – 

I: 150, 167; II: 11, 148-

151, 179 

Томазій Християн 

[Thomasius, Christian] 

(01 I 1655 – 23 IX 1728)  

Томас В. І. – II: 122 

Томпсон М. [Thompson, 

M.] – II: 149 

Топич Е. [Topitsch, E.] – 

II: 148, 149, 150 

Топорнін Борис Микола-

йович [Topornin, Boris 

Nikolayevich] (29 XII 

1929 – 05 VII 2005) – I: 

58; II: 139 

Торсон Томас Ландон 

[Thorson, Thomas 

Landon] – II: 192 

Трайнін Арон Наумович 

[Trainin, Aron Naumo-

vich] (26 VI (08 VIII) 

1883 – 07 II 1975)  

Трайнін І.лля Павлович 

[Trainin, Ilja Pavlovich] 

(26 XII 1886 (07 I 1887) 

– 27 VI 1849)  

Траксман Пер Оле – I: 190 

Трауб С. Г. [Traub, S.] – 

II: 122 

Трельч Ернст [Troeltsch, 

Ernst] (1865 – 1923) – II: 81 

Троцький (Бронштейн) 

Лев Давидович [Trotsky 

(Trotski) (Bronstein), Lev 

Davidovich] (26 X (07 

XI) 1879 – 21 VIII 1940)  

Трубецький Євген Мико-

лайович [Trubetsky, 

Yevgeniy 

Nikolayevich](23 IX (05 

X) 1863 – 23 I 1920) – I: 

57, 184, 185, 186; II:  

200, 201  

Трутень Віктор Володи-

мирович [Truten, Viktor 

Volodymyrovych] (29 IV 

1966)  

Туган-Барановський Ми-

хайло Іванович [Tuhan-

Baranovsky, Mykhailo 

Ivanovych] (08 (20) I 

1865 – 08 I 1919) – I: 184 

Тулмін Стівен Еделстон 

[Toulmin, Steven 

Edelston] (1922 – 1997) – 

I: 53; II: 169 

Туманов Володимир Оле-

ксандрович [Tumanov, 

Vladimir Aleksandrovich] 

(20 Х 1926) – II: 148, 

150 

Тюбнер Гюнтер [Teubner, 

Gunther] (1944) – I: 79 

 

 

 

– У – 

 

Уайлд Джон Денієл [Wild, 

John Daniel] (10 IV 1902 

– 1972) – I: 170 

Ульпіан [Ulpian (us)] (бл. 

170 – 228) – I: 29, 72, 

167; II: 170  

Унгер Роберто [Unger, 

Roberto] (1947) – II: 178 

Усенко Ігор Борисович 

[Usenko, Ihor 

Borysovych] (04 IV 1957) 

– I: 211; II: 218 

Ушинський Костянтин 

Дмитрович [Ushinski, 

Kostiantin Dmitrijevich] 

(19 II (03 III) 1823 (?24) 

– 22 XII 1870 (03 I 

1871))  

 

– Ф – 

 

Фатєєв Аркадій Микола-

йович [Fateyev, Arkadiy 

Nikolayevich] (1872 – 

1952) – II: 219 

Федорика Д. [Fedoryka, 

D.] – II: 153 

Федорович Іван 

Андрійович [Fedorowicz, 

Jan] (10 VI 1811 – 02 VII 

1870)  

Фейєрабенд Пауль 

[Feyerаbеnd, Paul] (1924 

– 1994) – I: 53; II: 176 

Фейєрбах Людвіг Андреас 

[Feuerbach Ludwig An-

dreas] (28 VII (V, VII?) 

1804 –  23 IX 1872) –  

II: 45, 135 

Фейєрбах Пауль Йоганн 

Ансельм фон [Feuerbach, 

Paul Johann Anselm] (14 

XI 1775 – 29 V 1833) – I: 

15, 107; II: 35, 36, 37, 45, 

75, 77 

Фельдман Давид Ісакович 

[Feldman, David Issa-

kovich] (01 X 1922 – 14 

X 1994) 

Феодосій (Теодосій) Пе-

черський [Theodosius 

Pechersky] (? 1036 – 03 

V 1074)  

Фердросc Альфред 

[Verdross, Alfred] (22 ІІ 

1890 – 1980) – II: 150 

Феріс Р. [Ferris, R.] – II: 

122 

Феррі Енріко [Ferri, 

Enrico] (25 ІІ 1856 – 12 

IV 1929)  

Фехнер Еріх [Fechner, 

Erich] – I: 170, 171; III: 

25, 244 

Фехнер-Вундт [Fechner-

Wundt]  

Філонов Володимир Пет-

рович [Filonov, Vo-

lodymyr Petrovych]. (17 

II 1941)  

Фіхте Йоганн Готліб 

[Fichte, Johann Gottlieb] 

(19 V 1762 – 29 I 1814) – 

I: 13, 14, 173, 174; II: 

151 

Фонвізін Денис Іванович 

[Fonvizin, Denis Iva-

novich] (03 (14) IV 1744 

(?45) 01 (12) XII 1792)  

Фоулкс Альберт С. [Foul-

kes, Albert S.]  

Фортеск’ю (Фортескйо) 

Джон [Fortescue, John] 

(1385 (?1394) – між 1476 

і 1485)  

Франк Семен Людвигович 

[Frank, Semen] (29 I 

1877 – 10 XII 1950) – I: 

184 

Франклін Бенджамін 

[Franklin, Benjamin] (17 

I 1706 – 17 IV 1790)  

Франко Іван Якович 

[Franko, Ivan Yakovych] 

(27 VIII 1856 – 28 V 

1916) – III: 315 

Фреге Готлоб [Frege, 

Gottlob] (08 XI 1848 – 26 

VII 1925) – II: 22 

Фрейд Зігмунд [Freud, 

Sigmund] (06 V 1856 – 

23 IX 1939) – II: 179 

Френк Джером [Frank, 

Jerome] (1889 – 1957) – 

I: 147, 188 

Фрідман Вольфганг 

[Friedman, Wolfgang] 

(1907)  

Фрідман Лоуренс Мейр 

[Friedman, Lawrence 

Meir] (1930) – I: 199 

Фуко Мішель [Foucault, 

Michel] (1926 – 1984) – I: 

116; II: 209; III: 251 

Фуллер Лон (Fuller, Lon 

L.) (1902 – 1978) – I: 

103; II: 42, 43, 52, 143, 

158, 221  

Фукс Й. [Fuchs, J.] – II: 152 

Фукс Савелій Львович 

[Fuchs, Saveliy Lvovych] 

(05 (17) III 1900 – 03 XII 

1976)  

Фур’є Франсуа Марі Шар-

ль [Fourier, Franзois Ma-

rie Charles] (07 IV 1772 

– 10 X 1837)  

Футей Богдан Петро 

[Futey, Bohdan Petro] (28 

VI 1939)  

 

 

 

– Х – 

 

Хаак Сюзан [Haack, 

Susan] (1945) – I: 193 

Хааконссен Кнуд 

[Haakonssen, Knud] 

(1947) – I: 199 

Хаге Джаар [Hage, Jaap] – 

I: 194, 195 

Хагерстром Аксель 

[Hägerstöm, Axel] (1868 

– 1939) – I: 193; III: 15-

23 

Халфіна Раїса Осипівна 

[Khalfina, Raia Osipovna] 

(05 VI 1909 – 16 II 1998) 

– I: 98 

Хаммурапі [Hammurabi, 

Hammurapi] (? XVIII до 

н. е.)  

Хань Фей (?288, 280 – 

?233, 230 до н.е.) 

Харріс Г. [Harris, J. W.] – 

I: 35 

Харт Герберт Ліонел 

Адольфус [Hart, Herbert 

Lionel Adolphus] (18 VII 

1907 – 19 XII 1992) – I: 

13, 14, 35, 103, 139, 197; 

II: 24, 29, 42, 52, 158, 

165, 171, 221; III: 7, 12, 

15, 20, 21, 403-405 

Хелд Вірджинія [Held, 

Virginia] – I: 194 

Херші Є. Т. – II: 122 

Хлєбніков Микола 

Іванович [Khlebnikov, 

Nikolai Ivanovich] (05 

(17) 1840 – 14 (26) VI 

1880) – II: 219 

Хмельницький Іван 

Парфентійович 

[Hmelnytsky, Ivan 

Parfentiyovych] (I 1742 – 

13 (24) I 1794)  

Xобель Едвард Адамсон 

[Hoebel, Edward Ad-

amson] (16 XI 1906)  

Холмс Олівер Венделл 

[Holmes, Oliver Wendell, 

Jr.] (08 ІІІ 1841 – 06 ІІІ 

1935)  I: 147; II: 21, 29, 

166, 178 

Худяков Олексій Іванович 

[Khudyakov, Aleksei Iva-

novich] – I: 94, 98 

Хьоффе Отфрід – див. 

Гьофе   

 

– Ц – 

 

Цахер Е. – I: 66; II: 149, 150 
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Цвайгерт Конрад 

[Zweigert, Konrad] (1911 

– 1996) – II: 37 

Цвєтков Віктор 

Васильович [Zvyetkov, 

Viktor Vasylovych] (23 

ІІІ 1923) – II: 138 

Цвік Марк Веніамінович 

[Tsvik, Mark Venyamino-

vych] (21 VI 1924) 

Цехарис К. – I: 107 

Ципкін Сергій Дмитрієвич 

[Tsypkin, Sergey 

Dmitriyevich] – I: 98 

Циппеліус Райнгольд 

[Zippelius, Reinhold] 

(1928) – I: 29, 48, 103; 

II: 143; III: 245, 424-425 

Цицерон Марк Тулій [Cic-

ero, Marcus Tulius] (03 І 

106 – 07 ХІІ 43 до н. е.) – 

I: 72, 84; II: 11, 37 

Ціглер Жан [Ziegler, Jean] 

(19 IV 1934) – II: 152 

Цітельманн [Zitelmann] 

Цюцюра Теодор Богдан 

Вікторович [Tsuitsuira, 

Theodor Bohdan 

Viktorovych] (10 I 1919) 

Цюрупа Михайло 

Володимирович 

[Tsiurupa, Mykhailo 

Volodymyrovych] () – І: 

103-106 

 

– Ч – 

 

Черкаський Іринарх Юве-

налович [Cherkassky, 

Irynarkh Yuvenalovych] 

(05 (17) XII 1869 - 

>1941)  

Чернишевський Микола 

Гаврилович [Cher-

nyshevskii, Nikolaii Gav-

rilovich] (12 (24) VII 

1828 – 17 (29) X 1889)  

Честерфілд (Стенхоп, 

Філіп Дормер) [Chester-

field] (27 IX 1694 – 24 III 

1773) – II: 100 

Честнов Ілля Львович 

[Chestnov, Illia Lvovich] 

– II: 30 

Четвернін Володимир 

Олександрович 

[Chetvernin, Vkadimir 

Aleksandrovich] – I: 57; 

II: 148, 154 

Чефранов Вадим 

Олександрович 

[Chefranov, Vadym 

Oleksandrovych] (8 III 

1929 – 25 VIII 2002)) – I: 18 

Чехак Владімір [Čechák 

Vladimír]– I: 103 

Чижов Микола Юхимович 

[Chyzhov, Mykola 

Yukhymovych] (06 (18) 

XII 1853 – 1910) – II: 219 

Чичерін Борис Миколайо-

вич [Chicherin, Boris 

Nikolayevich] (26 V (07 

VI) 1828 – 03 (16) II 

1904) – I: 148, 185, 211; 

III: 47 

Чміль Борис Федорович 

[Chmil, Borys 

Fedorovych] (13 VI 1943) 

– I: 45, 196-201 

Чубинський Михайло 

Павлович [Chubynsky, 

Mykhailo Pavlocych] (07 

(19) XI 1871 – 1943)  

Чубинський Павло 

Платонович [Chubynsky, 

Pavlo Platonovych] (15 

(27) I 1839 –14 (26) I 

1884)  

Чхіквадзе Віктор Михай-

лович [Chлhikvadze, 

Viktor Mikhailovich] (19 

XII 1911 (01 I 1912))  

 

– Ш – 

 

Шайнер (Шинер) Роджер 

[Shiner, Roger] – I: 24, 199  

Шапель Альберт [Chapelle, 

Albert] – II: 152 

Шаповал Володимир Ми-

колайович [Shapoval, 

Volodymyr 

Mykolayovych] (25 V 

1948) – II: 158 

Шаповал Володимир Ми-

колайович [Shapoval, 

Volodymyr 

Mykolayovych] () – І: 

129-130 

Шахназаров Георгій Хос-

роєвич [Shakhnazarov, 

Georgiy Khosroyevich] 

(04 X 1924 – 12 V 2001)  

Шварценберг Йоганн фон 

[Schwarzenberg, Johann 

von] (1465 – 1528) – II: 

37 

Шварцшільд Аґнес 

[Schwarzschild, Agnes] 

(1910 – 1981) – II: 37 

Шевченко Тарас 

Григорович 

[Schevchenko, Taras 

Hryhorovych] 25 ІІ (09 

ІІІ) 1814 – 26 ІІ (10 ІІІ) 

1861) – II: 212; III: 315 

Шевченко Ярославна 

Миколаївна 

[Schevchenko, Yaroslavna 

Mykolayivna] (22 Х 

1932) – І: 89-90 

Шевчук Станіслав 

Володимирович 

[Shevchuk, Stanislav 

Volodymyrovych] (11 VI 

1969) – II: 156, 159 

Шекспір Вільям 

[Shakespeare, William] 

(1564 – 1616) – I: 155 

Шелдон Вільян Герберт 

[Sheldon, William 

Herbert] (1899) – II: 122 

Шелер Макс [Scheler, 

Max] (22 VIII 1874 – 19 

V 1928) – I: 117, 123 

Шеллінг Фрідріх 

Вільгельм Йозеф фон 

[Schelling, Friedrich 

Wilhelm Joseph von] (27 

I 1775 – 20 VIII 1854) – 

I: 14; III: 219 

Шелухін Сергій Павлович 

[Shelykhin, Serhiy Pavlo-

vych] (06 (18) ? 01 (19) 

1864 – 25 XII 1938)  

Шемшученко Юрій Сергі-

йович [Schemshuchenko, 

Yuriy Serhiyovych] (14 

XII 1935) – I: 7-9, 211; 

II: 158; III: 56, 250, 390-

393 

Шерешевський Ілля Вені-

амінович [Shereshevych, 

Illia Venyaminovich] (27 

XI (09 XII) 1888 – 22 IX 

1981)  

Шершеневич Гавриїл (Га-

брієль) Феліксович 

[Shershenevich, Gabriel 

Felixovych] (01 (13) І 

1863 – 31 VIII 1912) – I: 

147; II: 12, 15, 183; III: 

80, 81 

Шишко Валерій 

Валерійович [Shyshko, 

Valeriy Valeriyovych] (27 

І 1978) – І: 44-47 

Шиллер Фрідріх [Schiller, 

Johann Christoph Fried-

rich von] (10 XI 1759 – 

09 V 1805) – II: 212 

Шинкарук Володимир 

Іларіонович [Shynkaruk, 

Volodymyr Ilarionovych] 

(1928 – 2001) – I: 48 

Шкода Володимир Васи-

льович [Shkoda, Vo-

lodymyr Vasylyovych] 

(23 VIII 1937) – I: 18, 44, 

48, 131-135 

Шлегель Фридрих 

[Schlegel, Friedrich] (10 

III 1772 – 12 I 1829) – I: 

14; II: 205 

Шлегель Август Виль-

гельм [Schlegel, August 

Wilhelm] (08 IX 1767 — 

12 V 1845] – I: 14;  

Шлейермахер 

(Шляєрмахер) Фридрих 

Даніель [Schleiermacher, 

Friedrich] (21 XI 1768 – 

12 II 1834) – I: 14; II: 

169, 171   

Шлоссман [Schlossmann]  

Шмил Уліс [Schmill, Ulis-

es] – I: 195 

Шоллер Гайнріх [Scholler, 

Heinrich] (1929) – II: 60-67 

Шопенгауер Артур 

[Schopenhauer, Arthur] 

(22 II 1788 – 21 IX 1860) 

– I: 15 

Шостек Анджей [Szostek, 

Andrzej] – II: 152 

Шпенглер Оcвальд 

[Spengler, Oswald] (20 V 

1880 – 08 V 1936) – I: 117 

Шрайбер [Schreiber]  

Штаммлер Рудольф 

[Stammler, Rudolf] (19 II 

1856 – 25 IV 1938) – I: 

15, 64, 65, 66; II: 37; III: 

180, 205 

Штейн Лоренц фон [Stein, 

Lorenz von] (15 XI 1815 

– 23 IX 1890) – I: 138 

Штірнер Макс [Stirner, 

Max] (25X 1806 – 26 VI 

1856) – I: 15; II: 71 

Штраус Лео [Strauss, Leo] 

– II: 198, 199 

Штьокль Б. [Stoeckle, 

Bernhard] (1927) – II: 152 

Шупак М. [Shupak, M.] – 

II: 149 

 

– Щ – 

 

Щербатов Михайло Ми-

хайлович [Scherbatov, 

Mikhail Mikhailovich] 

(22 VII (02 VIII) 1733 – 

12 (23) XII 1790)  

 

– Ю – 

 

Юм Давід (Дейвід) [Hume, 

David] (26 IV (05 V) 

1711 – 25 VIII 1776) – 

III: 293 

Юркевич Памфіл Данило-

вич [Yurkevych 

(Jurkevyc) Pamfil 

Danylovych] (16 (28) 

1826 – 04 (16) Х 1874) – 

I: 19, 48, 185, 186, 210 

Юрченко Олексадр Воло-

димирович [Yurchenko, 

Oleksandr Volodymy-

rovych] (18 XI (01 XII) 

1904 – 16 VI 1962)  

Юстиніан [Jusitinianus] 

(бл. 482(3) – 14 ХІ 565) 

– I: 118, 150 

Ющик Олексій Іванович 

[Yuschyk, Oleksiy 

Ivanvych] (27 X 1947)– 

II: 158 
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– Я – 

 

Яволен Приск Октавий 

Тидий Тоссиян (1 ст. н. 

е.) – I: 88 

Яворницький (Еварниць-

кий) Дмитро Іванович 

[Yavornytsky, Dmytro 

Ivanovych] (26 X (7 XI) 

1855 – 05 VIII 1940)  

Язловський Борис Олексі-

йович [Yazlovsky, Borys 

Oleksiyovych] (20 VIII 

(01 IX) 1894 – 26 XII 

1937)  

Яковлєв Олександр Мак-

симович [Yakovlev, Ale-

ksandr Maximovich] (30 

VIII 1927) 

Яковлєв Веніамін Федоро-

вич [Yakovlev, Venyamin 

Fjodorovich] (12 II 1932) 

Яковлів Андрій Іванович 

[Yakovliv, Andriy Ivano-

vych] (29 XI (11 XII) 1872 

– 14 V 1955) 

Якимчук Микола 

Костянтинович 

[Yakymchuk, Mykola 

Kostyantynovych] (14 XII 

1957) – член редколегії 

ПФП 

Яроцький Петро Лаврен-

тійович [Yarocky, Petro 

Lavrentiyovych] (1932)  

Ярош Кипріян Миколайо-

вич [Yarosh, Kypriyan 

Myklayovych] (1854 – 

>1917)  

Ясинський Михайло Ми-

китович [Jasinskij, 

Michail] (29 IX (10 X) 

1862 – 25 IX 1935)  

Ясперс Карл [Jaspers, 

Karl] (23 II 1883 – 26 II 

1969) – I: 15; II: 37; III: 

339, 346 

 

Розширений іменний покажчик  

підготував В. С. Бігун 
 

 

 

 

 

 

 

1. З метою економії коштів та обсягу видання з наступних номерів часопису припиняється публі-

кація предметного та іменного покажчика. Натомість в найближчому часі на самостійному сайті ча-

сопису в розділі “Пошук” за ключовим словом можна буде знайти необхідні статті, терміни 

і прізвища авторів, які публікувалися  в часопису протягом усього часу його видання. 

2. Усі наукові публікації останніх років, за виключенням поточного, будуть знаходитися 

у відкритому доступі на сайті часопису. 

3. Оскільки сайт часопису планується бути тримовним, авторам, які раніше публікували в ньому свої 

статті, пропонується за бажанням надати редакції англійсько- чи російсько мовні варіанти своїх статей. 

 

Редакція часопису  

Проблеми філософії права   
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РУБРИКАЦІЯ  ЧАСОПИСУ 

  «ПРОБЛЕМИ  ФІЛОСОФІЇ  ПРАВА» 
 

Редакція пропонує наступну рубрикацію та приблизну тематику проблем філософії права й 

питань організаційного характеру, що планується для подальшого обговорення на сторінках 

нашого теоретичного часопису: 

 

1. Проблема специфіки сучасного розуміння 

предмета філософії права. 

2. Онтологія права. 

3. Гносеологія права. 

4. Методологія сучасного правопізнання. 

5. Логіка права. Юридична логіка. 

6. Аксіологія права. 

7. Філософська антропологія права. 

8. Філософсько-соціологічні проблеми права. 

9. Філософія держави та загальнофілософські 

проблеми сучасного державотворення. 

10.  Філософські засади сучасного конституціо-

налізму. 

11.  Філософія політики. 

12.  Філософські проблеми публічного права. 

13.  Філософські проблеми приватного права. 

14.  Філософські проблеми галузевих юридич-

них наук. 

15.  Філософія права власності. 

16.  Філософія римського права. 

17.  Філософія злочину.  

18.  Філософія покарання. Загальнофілософські 

засади юридичної теорії відповідальності. 

19.  Філософія прав людини. 

20.  Філософія правового волевиявлення. 

21.  Теоретичні засади сучасних філософсько-

правових концепцій. 

22.  Філософські-теоретичні засади позитивіст-

ського підходу в праві. 

23.  Проблема співвідношення філософії права 

і загальної теорії держави і права. 

24.  Філософсько-теоретичні засади природно-

правових концепцій. 

25.  Філософсько-теоретичні засади соціологіч-

ного напряму в праві. 

26.  Філософські засади психологічного напря-

мку в праві. 

27.  Феноменологічна філософія права. 

28.  Екзистенціальна філософія права. 

29.  Проблеми юридичної герменевтики. 

30.  Історія філософії права. Специфіка концеп-

цій видатних представників класичної та сучас-

ної філософсько-правової думки.  

31.  Публікація перекладів творів видатних фі-

лософів права з коментарями. 

32.  Філософські засади історичного форму-

вання та перспективи розвитку вітчизняної та 

світової філософсько-правової думки. 

33.  Пропозиції про заочні дискусії та “Круглі 

столи” з певних проблем філософії права. 

34.  Рецензії та обговорення нових монографій 

з філософсько-правової проблематики. 

35.  Публікація національних бібліографій з фі-

лософії права окремих країн.  

36.  Рецензії та обговорення наявних та нових 

підручників з філософії права. 

37.  Публікація й обговорення державних та ав-

торських програм з курсів і спецкурсів філософ-

сько-правового плану. 

38.  Інформація про спеціалізовані вчені ради із 

захисту кандидатських і докторських дисертацій 

зі спеціальності 12.00.12 – філософія права. 

39.  Оголошення про відкриття аспірантур та док-

торантур зі спеціальності 12.00.12 – філософія права. 

40.  Оголошення про офіційне затвердження 

дисертаційних тем з філософсько-правової про-

блематики. 

41.  Оголошення про захист дисертацій з філо-

софсько-правової проблематики. 

42.  Інформація про захищені дисертації з філо-

софії права. 

43.  Інформація про заплановані наукові конфе-

ренції з філософсько-правової проблематики та 

публікація за її матеріалами найбільш цікавих 

доповідей. 

44.  Інформація про відомі часописи з філософії 

права інших країн світу та співробітництво з їх 

авторами. 

45.  Інформація про діяльність Міжнародної 

асоціації філософії права та соціальної філософії 

(IVR) та пропозиції стосовно вдосконалення 

форм діяльності Всеукраїнської асоціації філо-

софії права та соціальної філософії як націона-

льної секції IVR.  
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JOURNAL  HEADINGS  USED  IN   

«PHILOSOPHY  OF  LAW  ISSUES»   
  

The Editorial Board provides the following list of headings for the purposes of indication of phi-

losophy of law topics and issues as well as organization of further discussion on the pages of our scien-

tific theoretical journal. 
 

1. Issues in Contemporary Understanding of Phi-

losophy of Law’s Subject-matter 

2. Ontology of Law 

3. Gnoseology (Epistemology) of Law 

4. Methodology of Contemporary Law Cognition 

5. Logic of Law. Legal Logic 

6. Axiology of Law 

7. Philosophical Anthropology of Law 

8. Philosophical and Sociological Problems in Law 

9. Philosophy of State and General Philosophi-

cal Issues in the Modern State Formation 

10.  Philosophical Foundations in Contemporary 

Constitutionalism  

11.  Philosophy of Politics 

12.  Philosophical Issues in Public Law 

13.  Philosophical Issues in Private Law 

14.  Philosophical Issues in Academic Branches 

of Legal Studies  

15.  Philosophy of Property Law 

16.  Philosophy of Roman Law 

17.  Philosophy of Crime 

18.  Philosophy of Punishment. General Philosophi-

cal Foundations of Legal Theory of Responsibility 

19.  Philosophy of Human Rights 

20.  Philosophy of Legal Will 

21.  Theoretical Foundations of Contemporary 

Philosophical and Legal Concepts 

22.  Philosophical Theoretical Foundations of 

Positivistic Approach to Law 

23.  Issues in Correlation of Philosophy of Law 

and General Theory of State and Law 

24.  Philosophical and Theoretical Foundations of 

Natural Law Concepts 

25.  Philosophical and Theoretical Foundations of 

Sociological Approach in Law 

26.  Philosophical Foundations to Psychological 

Approach in Law 

27.  Phenomenological Philosophy of Law 

28.  Existential Philosophy of Law 

29.  Issues in Juridical Hermeneutics 

30.  History of Philosophy of Law. Specific Fea-

tures of Prominent Representatives of the Classical 

and Contemporary Philosophical and Legal Thought 

31.  Publication of Translations of Works of 

Prominent Philosophers of Law with Comments 

32.  Philosophical Foundations of Historical For-

mation and Prospects of Development of Ukrainian 

and World Philosophical and Legal Thought 

33.  Suggestions Pertaining to Discussions by 

Correspondence and Holding “Round Table” Dis-

cussions on Certain Philosophy of Law Issues  

34.  Book Reviews and Discussions Concerning 

New Monographs on Philosophical and Legal Issues 

35.  Publications of National Philosophy of Law 

Bibliographies of Certain Countries 

36.  Book Reviews and Discussion Regarding 

Available and New Textbooks in Philosophy of Law 

37.  Publication of and Discussion concerning State-

Approved and Individual Authors’ Course and Special 

Academic Courses Syllabi in Philosophy of Law 

38.  Information about Specialized Scientific 

Councils for Defending of “Candidate” (Ph.D./ 

D.Phil) and “Doctoral” (LL.D.) Theses in the Spe-

cialty 12.00.12 – Philosophy of Law 

39.  Announcements of Post-graduate Courses 

(Leading Towards the “Candidate” and “Doctoral” 

Degrees) in the Specialty 12.00.12 – Philosophy of 

Law 

40.  Announcements of the Approval of Disserta-

tional Philosophy of Law Topics 

41.  Announcements of the Public Defence of 

Philosophy of Law Dissertations 

42.  Information about Defended Philosophy of 

Law Dissertations 

43.  Information about Forthcoming Planned Sci-

entific Conferences on Philosophical and Legal Is-

sues and Publication of Most Valuable Reports 

44.  Information about Foreign Philosophy of 

Law Journals and Cooperation with their Authors 

45.  Information about Activities of the Interna-

tional Association of Philosophy of Law and Social 

Philosophy (IVR) and Suggestions Concerning the 

Improvement of the forms of Activities of the 

Ukrainian Association of Philosophy of Law and 

Social Philosophy as a National Section of IVR. 
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РУБРИКАЦИЯ  ЖУРНАЛА  

«ПРОБЛЕМЫ  ФИЛОСОФИИ  ПРАВА» 
 

Редакция предлагает следующую рубрикацию и приблизительную тематику проблем фило-

софии права, а также вопросов научно-организационного характера, запланированных для 

дальнейшего обсуждения на страницах нашего журнала:  

 

1. Проблема специфики современного толкова-

ния предмета философии права. 

2. Проблема соотношения философии права 

и теории государства и права. 

3. Онтология права. 

4. Гносеология права. 

5. Методология современного правопознания. 

6. Логика права. Юридическая логика. 

7. Аксиология права. 

8. Философская антропология права. 

9. Философско-социологические проблемы права. 

10.  Философские проблемы современного 

госудаствоведения. 

11.  Философские основания современного кон-

ституционализма. 

12.  Философия политики. 

13.  Философские проблемы публичного права. 

14.  Философские проблемы частного права. 

15.  Философия римского права. 

16.  Философские проблемы отраслевых юриди-

ческих наук. 

17.  Философия права собственности. 

18.  Философия преступления. 

19.  Философия наказания. Общефилософские 

основания и проблемы теории юридической от-

ветственности. 

20.  Философия прав человека. 

21.  Философия правового волеизъявления. 

22.  Теоретические основания современных фи-

лософско-правовых концепций. 

23.  Философско-теоретические основания пози-

тивистского подхода в праве. 

24.  Философско-теоретические основания ес-те-

ственно-правовых концепций. 

25.  Философско-теоретические основания со-

циологического направления в праве. 

26.  Философские основания психологического 

направления в праве. 

27.  Феноменологическая философия права. 

28.  Екзистенциальная философия права. 

29.  Проблемы юридической герменевтики. 

30.  История философии права. Специфика кон-

цепций выдающихся представителей классической 

и отечественной философско-правовой мысли. 

31.  Публикация переводов с комментариями 

произведений известных философов права. 

32.  Философские предпосылки исторического 

формирования и перспектив развития отечествен-

ной и мировой философско-правовой мысли. 

33.  Предложения о заочных дискуссиях и «Круг-

лых столах» по проблемам философии права. 

34.  Рецензии и обсуждения новых моногра-

фий с философско-правовой проблематики. 

35.  Публикации национальных библиографий 

с философии права отдельных стран.  

36.  Рецензии и обсуждения изданных и новых 

учебников с философии права. 

37.  Публикация и обсуждение государствен-

ных и авторских программ курсов и спецкурсов 

философско-правового плана. 

38.  Информация о специализированных уче-

ных советах по защите кандидатских и доктор-

ских диссертаций по специальности 12.00.12.  

философия права. 

39.  Объявления  об открытии аспирантур и док-

торантур по специальности 12.00.12.  филосо-

фия права. 

40.  Объявления об официальном утвержде-

нии диссертационных тем с философско-право-

вой проблематики. 

41.  Объявления о предстоящей защите диссер-

таций с философско-правовой проблематики. 

42.  Информация о защищенных диссертациях 

по философии права. 

43.  Информация о запланированных научных 

конференциях с философско-правовой пробле-

матики и публикация по её материалам наиболее 

интересных докладов и выступлений.   

44.  Информация об известных журналах по 

философии права других стран и сотрудничество 

с их авторами.  

45.  Информация о деятельности Международ-

ной ассоциации философии права и социальной 

философии (IVR) и предложения об усовершенст-

вовании работы национальных секций (в том числе 

Всеукраинской ассоциации философии права и со-

циальной философии) в рамках IVR. 
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ВИМОГИ  ДО  ПУБЛІКАЦІЙ В ЧАСОПИСУ 

“ПРОБЛЕМИ  ФІЛОСОФІЇ  ПРАВА” 
 

1. Рукописи приймаються електронною поштою або в надрукованому вигляді (2 екз.) та 

на магнітному носії в ред. Word 6 (Wind 95, Wind 98, Word 7 – Word 97) однією з шести мов 

– українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською. 

2. При електронному наборі та роздруковуванні тексту використовується 1,5 інтервал та 

розмір шрифту № 14. 

3. Обсяг статті не повинен перевищувати 1др. арк. (40 тис. знаків = 24 стор.), наукового 

повідомлення – до 0,5 арк. (до 12 стор.), рецензії – до 0,3 арк. (до  8 стор.).  

4. Список використаної літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згі-

дно з бібліографічним Держстандартом та нумерується. 

5. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції джерела у алфаві-

тному списку літератури і сторінку, наприклад, [3, с. 234]. Якщо у одному посиланні є вказі-

вка на праці декількох авторів, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою, на-

приклад, [2, с. 35; 4; 8, с. 210]. 

6. В кінці тексту російською та англійською мовами вказується прізвище та ініціали ав-

тора, назва статті та коротке резюме, в якому чітко формулюється основний науковий ре-

зультат, що є новим та обґрунтовується в статті.  

7. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу. 

8. Довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; 

науковий ступінь; учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий теле-

фони і поштові адреси, е-mail (для зв'язку з редколегією). 

9. Якщо стаття водночас була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась 

раніше, автор зобов'язаний заздалегідь попередити про це редакцію. 

10. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи, а також після 

публікації статті розташовувати її текст на веб-сторінці часопису. 

11. Нагадуємо шановним аспірантам та докторантам, що у відповідності із постановою 

ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 зміст наукових статтей як мінімум передбачає:  

1)  постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями; 

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної 

проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної про-

блеми, котрим присвячується  означена стаття; 

3) формулювання цілей статті (постановка завдання); 

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих нау-

кових результатів; 

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 

 

 

 

При недотриманні даних вимог до публікацій редакція вимушена буде звертатися до 

авторів з метою доопрацювання статей або відмовляти у їх прийнятті до друку в на -

шому часопису. 
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REQUIREMENTS FOR PUBLICATION  

IN “PHILOSOPHY OF LAW ISSUES”   
 

1. Manuscripts for publication in the Journal should be submitted in a printed form (in 2 copies), and on a magnetic 3.5 inches floppy disc, 

saved using a computer program of Word 6 (Windows 95, Windows 98, Word 7 – Word 97). The text of the manuscript may be written in one of the 

following six languages: Ukrainian, Russian, English, German, French, or Spanish. 

2. The size of a submitted article should not exceed one quire (40.000 sings, i. e. 24 pages). A scientific report and a book review should not 

exceed 0,5 quire (up to 12 pages) and 0,3 quire (up to 8 pages) respectively. 

3. The text should be typed using the 14th size of a font in 1,5 line-interval. 

4. A list of references should be provided in the end of the article, organized in the alphabetical order in accordance with the State Bibliograph-

ical Standard. 

5. References should be made by indicating a number of the requisite position in the alphabetical list of references, and a page number in the 

requisite reference, both in brackets, e. g. [3, p. 234]. If a reference contains works of several authors, a number of the requisite positions should be 

separated by semi-colon, e. g. [2, p. 35; 4; 8, p. 120]. 

6. An author’s last name and initials in Russian and English, as well as the title of the article and a short summary formulating main scientific 

result, that is new and as substantiated in the article – these all should be provided in the end of the text of the article. 

7. Translated foreign authors’ articles should be accompanied by a copy in the original language. 

8. A note, providing information about submitting authors, should contain the following items: last name, first name and patronymic, scientific 

degree and scientific rank, place of work, position, home and office telephone numbers, regular mail and e-mail addresses. 

9. Authors are expected to notify the editors in case a submitted article has been or will be sent for publication to another journal, or had been 

already published. 

10. The Editorial Board reserves its right to shorten and edit the text of manuscripts and put them on the Internet page of the Journal after publi-

cation. 

11. Ukrainian post-graduate students are advised of the following requirements to elements of scientific articles, ensuing from  the Decree of the 

Higher Attestation Commission (VAK) of Ukraine of January 15, 2003, No. 7-05/1: 

1) setting an issue (problem) in general terms, and its connection with important scientific and practical tasks; 

2) an analysis of recent studies and publications initiating solution to the given issue or problem, and those that the author relies on, singling 

out yet unsolved parts of the general issue  or problem that re treated in the article; 

3) formulation of purposes of the article (setting a task); 

4) presentation of the main bulk of research material with the substantiation of scientific results obtained; 

5) conclusions of the presented research and prospects of further research in the given direction. 

 

If these requirements are not met, the Editorial Board will be forced to ask authors in question to bring their submissions in compliance, and 

refuse to publish them in the Journal. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПУБЛИКАЦИЯМ  В  ЖУРНАЛЕ  

«ПРОБЛЕМЫ  ФИЛОСОФИИ  ПРАВА» 
 
1.  Рукописи принимаются электронной почтой, или в напечатанном виде (2 экз.) и на магнитном носителе в ред. Word 6 (Wind 95, 

Wind 98, Word 7 – Word 97) на одном из шести языков: украинском, русском, английском, немецком, французском, испанском. 

2.  При электронном наборе и распечатке текста использовать 1,5 интервал и размер шрифта № 14. 

3. Объем статьи не должен превышать 1 п.л. (40 тыс. знаков = 24 стр.), научного сообщения  до 0,5 п.л. (до 12 стр.), рецензии  до 

0,3 п.л. (до 8 стр.). 

4. Список использованной  литературы дается в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с библиографическим Госстан-

дартом и нумеруется. 

5.  При ссылках в тексте в квадратных скобках указывать номер позиции источника в алфавитном списке и страницу, например, [3, с. 

234]. Если в одной ссылке есть указание на работы нескольких авторов, то номера позиций следует разделять точкой с запятой, например 

[2, с. 35; 4; 8, с. 210].   

6.  В конце текста на русском и английском языках указываются инициалы и фамилия автора, название статьи и короткое резюме с 

указанием четкой формулировки основного научного результата, новизна которого обосновывается в статье.    

7.  К переводам статей зарубежных авторов следует предоставлять редакции копии их текстов на языке оригиналов.   

8.  Информация о каждом из авторов статьи, где указываются фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание, основное ме-

сто работы, должность, служебный и домашний телефоны, электронный и почтовый адреса для связи с редакцией.    

9.  Если статья направлена одновременно в другие издания или была уже опубликована ранее, автору следует заранее предупредить 

об этом редакцию.   

10. Редколлегия сохраняет за собой право сокращать и редактировать рукописи, а также после публикации размещать их на веб-

странице журнала. 

11. Напоминаем авторам, что в соответствии с постановлением ВАК Украины от 15.01.2003 г. № 7-05/1 содержание научных статей 

как минимум предполагает:  

1) постановку проблемы в общем виде и её связь с важнейшими научными или практическими задачами; 

2) анализ последних исследований  и публикаций, рассматривающих возможное решение данной проблемы, на которые опира-

ется автор, выделение нерешенных ранее аспектов общей проблемы, которым посвящена данная статья; 

3) формулировку целей статьи (постановка задачи); 

4) изложение основного материала исследования с полным обоснованием  полученных научных результатов;  

5) выводы данного исследования и перспективы дальнейших научных поисков в данном направлении;  

 

При несоответствии данных требований к публикациям редакция будет обращаться к авторам с предложениями доработать ста-

тьи или отказывать в их принятии к печати. 
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