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ПРАВА ЛЮДИНИ В НОВОМУ СВІТОВОМУ ПОРЯДКУ 

 
Вашій увазі пропонується стаття професора права Колумбійського університету та колишнього про-

фесора філософії права Оксфордського університету Джозефа Раз. Це розширений та переглянутий 
варіант пленарної доповіді «Індивідуальні людини в новому світовому порядку» ХХIV Світового кон-

гресу Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії в вересні 2009 року в Пекіні. Ав-
тор доповіді зберіг стиль статті (переважно вільної від посилань), структурованої під доповідь. Автор 
висловлює вдячність професору Грегу Скоту (Craig Scott) за коментарі та зауваги, спрямовані на по-
кращення тексту. Зазначену редакцію доповіді опубліковано в збірці матеріалів Конгресу та перекла-

дено китайською мовою (Raz Joseph. Individual Rights in the Emerging World Order // IVR 24th World 
Congress «Global Harmony and Rule of Law (September 15-20, 2009, Beijing, China). Papers. Plenary 
Session. — Beijing, 2009. — P. 1–27). Дану статтю перекладено за виданням: Raz Joseph. Human 

Rights in the Emerging World Order // Transnational Legal Theory. — 2010. — №1. — P. 31–47  
(переклад з англійської В. С. Бігуна за погодженням із Дж. Разом).  

 
Резюме 

 
У цьому огляді так 
званого політичного 
викладу прав людини 
спочатку подано ана-
ліз окремих аспектів 
співвідношення юри-
дичних і моральних 
прав, прав та інтере-
сів, а відтак його ре-
зультати слугують 
для обгрунтування 
прав людини. Роз-
глядаючи, як прикла-
ди, право на охорону 
здоров'я та освіти, 

відкидається традиційна теорія, за якою права 
людини – це права, притаманні лише в зв’язку з 
приналежністю до людського роду. Проте, права 
людини таки водночас визнаються універсаль-
ними. Вони є правами, властивими всім людям, 
які живуть зараз, що є неодмінною умовою і нас-
лідком того факту, що вони встановлюють об-
меження державного суверенітету та зумовлю-
ють відповідальність держав за її межами. Права 
людини функціонують на міжнародній арені, 
утверджуючи цінність людського життя. Завдяки 
їм, особисті інтереси посідають центральне місце 
в міжнародних відносинах, слугуючи лакмусо-
вими папірцем нового світового порядку, новими 
каналами політичної діяльності на міжнародній 
арені. Права людини за своєю природою є пра-

вами моральними, які потребують політико-
правового захисту. Безсумнівно, що механізми їх 
захисту мають бути ефективними, надійними і 
справедливими, оскільки інакше вони можуть 
більше зашкодити, ніж зарадити. Моральні пра-
ва, які не можуть бути справедливо та ефективно 
захищені юридичними процедурами, не є права-
ми людини. Обговорення цих точок зору засвід-
чує: політична увага до сфери прав людини зу-
мовлює їх існування у залежності від соціальних, 
економічних і культурних чинників, а права на 
охорону здоров'я та освіту ілюструють цю зале-
жність від фактичних ситуацій. Міжнародні 
структури швидко змінюються, відображаючи 
трансформаційні процеси та проблеми змісту та 
захисту прав людини. Наприкінці цього викладу 
ми обговоримо складності, зумовлені культур-
ною різноманітністю визначення змісту таких 
прав, а також створення механізмів їх захисту. 

Розпочнемо, сподіваюся, із тривіальних за-
уважень про права, які спонукатимуть замисли-
тися над роллю прав людини в новому світовому 
порядку. Йдеться про «новий світовий порядок», 
оскільки, як видається, ми переживаємо період 
швидких трансформацій. Якщо резонно визнати 
за його початок розпад Радянського Союзу і «ра-
дянського блоку», то не важко помітити склад-
ність самого процесу. Однак, облишимо аналіз 
розкладу нинішніх сил, які прагнуть змінити фо-
рми нашого світу, оминемо й прогнози на майбу-
тнє. Радше, будемо спиратися на наші спостере-
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ження як оглядача, який коментує один із аспек-
тів процесу: можливе значення індивідуальних 
прав і спроб їх імплементації. 

Визнання та імплементація прав людини – 
це не обов'язково найбільш важливі аспекти но-
вого світового порядку. Проте, безсумнівно, що 
він супроводжується жвавою дискусією про пра-
ва людини, значними зусиллями з забезпечення 
їх реалізації. Цей огляд місця прав у світовому 
порядку розкривається на тлі цієї жвавої діяль-
ності. Викладемо деякі з тез, беручи за приклад 
права на освіту та здоров’я. 

Право на освіту визнано в низці міжнарод-
них договорів. Напевно, основним документом, в 
якому згадується це право, є Загальна декларація 
прав людини 1948 року,1 що в частині першій 
статті 26 декларує: 

Кожна людина має право на освіту. Осві-
та повинна бути безплатною, хоча б початкова 
і загальна. Початкова освіта повинна бути обо-
в'язковою. Технічна і професійна освіта повинна 
бути загальнодоступною, а вища освіта повинна 

                                                        
1 Частина друга статті 26 Загальної декларації прав 
людини далі провадить: Освіта повинна бути спрямо-
вана на повний розвиток людської особи і збільшення 
поваги до прав людини і основних свобод. Освіта по-
винна сприяти взаєморозумінню, терпимості і дружбі 
між усіма народами, расовими або релігійними гру-
пами і повинна сприяти діяльності Організації Об'єд-
наних Націй по підтриманню миру. Крім Загальної 
декларації, всі вісім договорів, які вважаються основ-
ними конвенціями ООН у сфері прав людини, безпо-
середньо включають права, пов'язані з освітою. Див., 
наприклад: стаття 13 Міжнародного Пакту про еко-
номічні, соціальні та культурні права [МПЕСКП] 
(чинна з 3 січня 1976 року); стаття 18 (4) Міжнарод-
ного пакту про громадянські і політичні права 
[МПГПП] (чинна з 23 березня 1976 року), стаття 28 
Конвенцію про права дитини [КПД] (чинна з 2 верес-
ня 1990 року); стаття 10 Міжнародної конвенції про 
ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінки 
[МКЛФД] (чинна з 3 вересня 1981 року); стаття 5 (е) 
(V) Міжнародної Конвенція про ліквідацію всіх форм 
расової дискримінації [МКЛВФРД] (чинна з 4 січня 
1969 року); стаття 10 Конвенції проти катувань та 
інших жорстоких, нелюдських або таких, що прини-
жують гідність видів поводження та покарання [КПК] 
(чинна з 26 червня 1987 року); стаття 30 Міжнародної 
конвенції про захист всіх трудящих-мігрантів і членів 
їх сімей [КЗТМ] (чинна з 1 липня 2003 року), а також 
стаття 24 Міжнародної конвенції про захист і заохо-
чення прав і гідності інвалідів [МКЗЗПГІ] (чинна з 3 
травня 2008 р.). У деяких із цих документів освіта 
згадується й в інших статтях, ніж у ключових статтях 
про право на освіту, цитованих вище. 

бути однаково доступною для всіх на основі зді-
бностей кожного. 

Право людини на здоров'я зазначається у час-
тині першій статті 12 Міжнародного пакту про еко-
номічні, соціальні і культурні права (1966)2: 

Держави, які беруть участь у цьому Пак-
ті, визнають право кожної людини на найвищий 
досяжний рівень фізичного і психічного здоров'я. 

                                                        
2 Частина друга статті 12 Пакту далі провадить: Захо-
ди, яких повинні вжити держави-учасниці цього Па-
кту для повного здійснення цього права, включають  
ті,  які  є необхідними для: а) забезпечення скорочення 
мертвонароджуваності та дитячої смертності і 
здорового розвитку дитини; b) поліпшення всіх аспектів 
гігієни зовнішнього середовища і гігієни праці в промис-
ловості; с) запобігання  і  лікування  епідемічних,  енде-
мічних, професійних та інших хвороб і боротьби з ними; 
d) створення умов, які б забезпечували всім медичну до-
помогу і медичний догляд у разі хвороби. 

Декларація також містить право на здоров'я, 
передбачене в статті 25 про право на достатній життє-
вий рівень, проте лише в МПЕСКП праву на охорону 
здоров'я присвячено самостійну статтю. Поряд із За-
гальною декларацією прав людини і МПЕСКП, п'ять 
із семи інших основних документів ООН з прав лю-
дини безпосередньо включають права, пов'язані зі 
здоров'ям. Див., наприклад: статтю 24 Конвенції про 
права дитини; статтю 12 МКЛФД, статтю 5 (E) (IV) з 
ліквідації расової дискримінації; статтю 28 з КТМ; і 
статтю 25 щодо інвалідів. Ні МПГПП, ні КЗТМ спеці-
ально не посилається на право на здоров'я (крім «гро-
мадського здоров'я», яке включено в декількох фраг-
ментах МПГПП як законної мети, на основі якої різні 
права, передбачені МПГПП, можуть бути обгрунто-
вано обмеженим, за умови дотримання аналізу пропо-
рційності). Однак, здоров'я неодмінно мається на ува-
зі в КПК, враховуючи характер тортур та його вплив 
на здоров'я; стаття 1 Конвенції проти катувань забо-
роняє заподіяння «сильного болю чи страждання, фі-
зичного чи морального». І Комітет з прав людини 
тлумачить статтю 6 МПГПП як таку, що охоплює ви-
міри права на здоров'я. Ще в 1982 році Комітет з прав 
людини в своєму першому тлумаченні загального по-
рядку до статті 6 Конвенції вказав, що право на життя 
породжує обов'язок держави вживати позитивних за-
ходів, включно з тим, що Комітет висловив як «ба-
жання», щоб держави «вживали всіх можливих захо-
дів для зниження дитячої смертності та продовження 
тривалості життя, особливо шляхом вжиття заходів 
щодо боротьби з голодом та епідеміями». Відтоді Ко-
мітет посилається на аспекти прав, передбачених 
МПГПП, які пов'язані зі здоров'ям, у Заключних за-
уваженнях щодо прав людини в імплементації різних 
держав, наприклад, щодо наслідків для здоров'я без-
домних у Канаді в 1999 році (див.: Заключні заува-
ження Комітету з прав людини, Канада, документи 
ООН CCPR/C/79/Add.105 (1999), пункт 12). 
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Висвітлимо життєво важливе значення 
окремих прав, як-от права на освіту та охорону 
здоров'я у світовому порядку, а також деякі 
складні проблеми, пов'язані з їх інтелектуальни-
ми засадами, визначеннями та імплементацією. 
Не пропонуючи чітких рекомендацій, все ж, спо-
діваємося, що наші коментарі сприятимуть ви-
значенню напрямку, в якому як теоретичні до-
слідження, так і політична діяльність можуть 
сприяти їх вирішенню. 
 

1. Про права загалом 
 

Розпочнемо з окремих зауваг про права за-
галом. Наші спостереження не мають на меті 
представити загальне поняття природи прав, про 
що вже відзначалося, а наступні спостереження 
не претендують на цей аналіз1. Вони вказують на 
риси, притаманні багатьом правам, і тому їхнє 
відображення допомагає у розгляді питання про 
роль прав як на міжнародній, так і на внутрішній 
аренах. Наша тема – індивідуальні права, але, 
звичайно, права можуть мати не лише індивіди. 
Держави, корпорації та інші юридичні особи теж 
мають права. Оскільки держави та корпорації є 
творіннями права, їхні права є правами юридич-
ними. З-поміж юридичних прав ми можемо вирі-
зняти ті, які створені законом, та ті, які визнані 
законом. Якщо фізичні особи мають право на 
вільне вираження думок, то юридичне право на 
вільне вираження думок є повним чи частковим 
визнанням вихідного права (називайте його мо-
ральним правом) – права на вільне вираження 
думок. Я не вдаватимусь до уточнень у цьому 
зв’язку. Наприклад, щодо визнання (мною) факту, 
що юридичне право має однаковий чи майже одна-
ковий зміст, як і право моральне, незалежно від 
того, чи прийнято закон, який надає моральному 
праву юридичну силу, чи з інших причин. Також 
ігноруватиметься той факт, що визнання юридич-
ним правом права морального, є питанням обсягу.  

Деякі права створені на підставі закону. Пра-
во власності на державні облігації, як і, власне, об-
лігації, не існують незалежно від закону. Це – юри-
дичні творіння. Юридично створені права можуть 
бути правами моральними; тобто, бути юридични-
ми правами, які мають моральну силу.  

                                                        
1 Raz Joseph. On the Nature of Rights // Mind. — 1984. 
— № 93. — P. 194 ff. Див. також: Raz Joseph. The 
Nature of Rights // Raz Joseph. The Morality of Freedom. 
— Oxford University Press, 1986. — P. 165 ff. Зазнач-
ний розділ значною мірою ідентичний зі статтею, що 
зазначена, за винятком розгляду концепції права як 
перешкод Роналда Дворкіна на сторінках 186–192. 

Інші права можуть не мати моральної сили. 
Іноді закон творить нові права, коли законодавці 
намагаються визнати окреме право, але не здатні 
це зробити. І такі юридично створені права теж 
можуть бути моральними, тобто мати або не ма-
ти моральної сили. Там, де є моральний обов’я-
зок дотримуватися закону або окремих його по-
ложень, права, створені на основі морально обо-
в'язкового закону, мають моральну силу, навіть 
якщо законодавчий орган, що їх створив, міг по-
милитися у своєму переконанні в тому, що вони 
визнають самостійно існуючі моральні права.  

Надалі не згадуватимуться законні права, що 
не мають моральної сили. Так що, коли я маю на 
увазі законно встановлені права, йтиметься про 
морально дійсні, юридично встановлені права.  

Існування юридично встановлених прав зу-
мовлює важливі зауваги. По-перше, (моральні) 
права, які мають люди, можуть змінюватися. Оскі-
льки закон створює нові або припиняє існування 
старих, наші (моральні) права змінюються. По-
друге, моральні права можуть зумовлюватися чи 
обґрунтовуватися іншими чинниками, ніж основні 
моральні права. Деталізуймо друге положення.  

Юридичні права, які мають моральну силу 
та встановлюються законом (на відміну від тих, 
які є юридично визнаними моральними права-
ми), можуть обґрунтовуватися іншими суджен-
нями, аніж інші моральні права як такі, та, мож-
ливо, не здатні покладатися на будь-які інші мо-
ральні права взагалі. Так, обґрунтування прав, 
які має особа, у силу володіння державними об-
лігаціями, охоплюватиме міркування, які пояс-
нюють, чому державні облігації стосуються ко-
мерційних інструментів, міркування, пов'язані з 
економічним функціонуванням держави, і так 
далі, а не лише, якщо й взагалі, деякі вищезазна-
чені моральні права власників облігацій. Як аль-
тернатива чи в на додаток до цього, обґрунту-
вання прав власників облігацій засновуватиметь-
ся на загальному зобов'язанні дотримуватися за-
кону, спираючись на необхідність забезпечення 
мирного урядування в країні, на міркування, які 
виходять за межі будь-якого попереднього права 
власника облігацій. 

Відтак можна відзначити, що тільки мора-
льні права, які є правами юридичними, можуть 
обґрунтовуватися без їхнього виведення з інших 
моральних прав. «Незалежні» моральні права, 
тобто ті, чий моральний статус не залежить від 
того, чи вони встановлені законом, чи за допомо-
гою інших соціальних інститутів або звичаїв, – 
виводяться, як відзначають, на основі інших не-
залежних моральних прав, а також, зрештою, 
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фундаментальних моральних прав, які не виво-
дяться – не обґрунтовуються – чим-небудь, окрім 
як самих собою. Проте, для такого судження під-
став нема. Тобто, відсутні переконливі аргумен-
ти того, чому це так, якщо моральні права мо-
жуть виникнути на основі морально значущих 
правових дій, вони не можуть виникнути з мора-
льно значущих факторів інших видів. І той факт, 
що вони повинні бути морально значущими, не 
накладає жодних обмежень на те, якими вони є. 
Вони стали морально значущими, якщо так, за-
вдяки обґрунтуванню прав. 

Принаймні деякі права можуть бути осно-
воположними, в тому розумінні, що їх обґрунту-
вання не залежить від інших чинників. Вони в 
певному розумінні є самообгрунтованими, або ж 
мають очевидну достовірність. Сумніваюся, що 
будь-які права є основними в цьому сенсі. Хоча 
аргументація мого викладу не залежить від цих 
обґрунтованих сумнівів, вона залежить від загаль-
ного способу мислення про права, про що йтиметь-
ся далі. Пояснення цього способу мислення про 
права засвідчить виправданість сумнівів. 

Пояснення залежить від того, що, сподіва-
юся, є цілком тривіальними спостереженнями. 
По-перше, загальною рисою прав як об’єктів 
прав (це те, на що в когось є право) є поняття 
цінності. Як правило, ці об'єкти матимуть цін-
ність для самих власників прав. Цю прописну 
істину слід відмежовувати від іншої: наявність 
права вже чимось є цінним для власника права. 
Найчастіше, цінність права залежить від цінності 
об’єкта права. Тому що право на щось є цінним, 
й саме право є цінністю. Третій постулат: право 
одного обмежує свободу інших. Тобто, люди зо-
бов'язані не порушувати права інших осіб. Кож-
не право встановлює низку обов'язків і визначає 
певне коло осіб, які є суб’єктами цих обов’язків. 
Що об'єднує обов'язки – це те, що вони забезпечу-
ють (принаймні, певною мірою) контроль носіїв 
прав над об'єктом свого права. Позаяк (за першою 
істиною) об'єкт права є цінним для носіїв прав, ко-
нтроль над ними – це теж цінність. Отже, перший і 
третій постулати виводять другу істину: права є 
цінними для тих, хто ними володіє.  

Однак, ці прописні істини слід обмежити. 
Більшість прав можуть підлягати відмові, тобто, 
носії прав можуть відмовитися від своїх прав, 
або від деяких їхніх аспектів. Дуже часто право-
власники можуть передавати свої права шляхом 
дарування або продажу, або іншим чином, іншим 
людям. Іноді цінність полягає саме в тому, що 
значимість контролю над їх об'єктом поєднуєть-
ся з цінністю відчужувати цей контроль, щоб 

відмовитися від нього або передати комусь ін-
шому. Це типові випадки, у яких цінність права 
відмежована від цінності об’єкта для правовлас-
ників. Інтерес правовласників у своїх правах по-
лягає у їх здатності відчужувати ці права. 

Є й інші винятки, які ми оминемо в цьому 
викладі. Додамо лише ще одне пояснення: цін-
ність, яку об'єкт права може мати для правовлас-
ника, може залежати від моральних обов'язків пра-
вовласника – цінність наявності права охоплює 
факт того, що така наявність дозволяє виконувати 
свої обов'язки щодо членів сім'ї, оточення тощо. 

Враховуючи ці прописні істини, ми пови-
нні зацікавитися їхнім значенням. Зокрема, чи 
може бути так, що цінність об'єкта права для 
власника прав не має нічого спільного з обгрун-
туванням права, з поясненням того, чому право-
власник має моральне право? Чи може бути так, 
що цінність права для правовласника немає нічо-
го спільного з поясненням того, чому правовлас-
ник має це право? Це видається дещо неправдо-
подібним. Звичайне пояснення полягає в тому, 
що той факт, що об'єкти права мають цінність, є 
причиною або однією з причин того, чому пра-
вовласники мають право. Звичайно, люди не ма-
ють права на будь-що, що має для них цінність. 
У цьому разі виявляється третій трюїзм: право – 
це основа обов’язків щодо інших. Самий факт, 
що щось має цінність для мене, не наділяє мене 
правом на це, тому що це саме собою не встано-
влює, що інші люди зобов'язані забезпечити мене 
цим правом чи не втручатися в моє володіння 
правом. Здавалося б, що ми маємо право тільки, 
якщо право передбачає цінність його наявності, 
або що ми маємо в цьому потребу, є свого роду 
достатнім, щоби накласти обов’язки на інших, 
точніше, принаймні на когось іншого.  

Цінність права для його носія є його основою. 
Саме ця цінність обгрунтовує покладення на інших 
обов’язків забезпечення або, принаймні, непере-
шкоджання здійснення права його носієм; й лише 
тоді, коли існують такі обов'язки, існує й право. Во-
но існує тому, що породжує такі обов'язки.  

Відзначте, що ми перемкнули нашу увагу 
від цінності об'єкта права на цінність права для 
цього об’єкту. Ця цінність права залежить від 
цінності об'єкта, охоплює й цінність його гаран-
тованого використання. Крім того, вона охоплює 
мінову цінність права у випадку прав із відчужу-
ваними інтересами, тобто, цінність факту пере-
дання права (та об'єкта в його основі) до інших, 
як-от через дарування або відплату. Як зазнача-
лося, у випадку деяких прав (наприклад, бага-
тьох прав власності) головна цінність наявності 
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права полягає у здатності ним торгувати. Ця цін-
ність припускає, що об'єкт права має цінність для 
когось іншого, ніж правовласника. Але об'єкт 
може мати невелику цінність чи не мати цінності 
для правовласника, для якого головна цінність 
полягає у здатності продати право1.  

Ці трюїзми, значною мірою самоочевидні, 
про те, що право і його об'єкт є цінністю для 
правовласника, що право одного породжує обо-
в'язок іншого, тим не менш ставлять питання: 
чому права мають цінність для власника прав і 
чому вони пов'язані з обов'язками щодо інших? 
Пояснюється це особливою роллю прав у нашому 
моральному всесвіті: вони застосовуються до ви-
падків, коли цінність чогось для людини є такою, 
що вимагає зобов’язання інших в їхніх обов’язках 
поважати це право чи іншим чином забезпечити 
його здійснення у певних відносинах.  

Цей погляд на права є доволі широким, 
охоплюючи велику різноманітність прав. Вони 
можуть розрізнятися за об'єктом, за зо-
бов’язаннями поважати права, характером та об-
сягом цих обов'язків, іншими критеріями. Цей 
погляд є настільки вкорінений в трюїзми, що 
може здатися малозначним. 

Проте, насправді, все навпаки. Уявлення 
про обгрунтування прав через їхню цінність для 
правовласників часто оминається у багатьох дис-
кусіях про права людини. У багатьох із них дис-
кусія зосереджується на цінності певного права 
або його об'єкта для правовласника, наче цього 
достатньо, щоб визначити, що є таке право. Час-
то нема й інтересу показати, чому на інших по-
кладається обов’язок щодо певного права або 
його об'єкту. Цінність права для когось не озна-
чає встановлення обов'язку іншого із забезпечен-
ня або захисту володіння або користування цим 
правом. З’являється потреба в особливому, часто 
відсутньому, аргументі, який би ґрунтувався на 
особливому характері цінності, яке надає право.  

Перш ніж продовжити виклад, означимо 
четвертий трюїзм. Він стосується особливого 
контролю правовласників над своїми правами. 
Про що йдеться? Часто зазначається, що право-
власники мають підставу скаржитися на пору-

                                                        
1 Автор повторно відзначає, що зауваження, на які він 
покладається, є узагальненнями, які допускають виня-
тки, які побічно доводять ті ж спільні висновки, на які 
автор уже звертав увагу. Наприклад, деякі права впо-
вноважують власників на  контроль над об'єктами, які 
є зовсім нецінними, навіть шкідливими для них. У 
цьому розумінні право цінне з огляду на те, що воно 
надає правовласникам контроль над джерелом шкоди, 
що дозволить її нейтралізувати. 

шення їхніх прав. Мати підставу означає, що 
скарга не може спростовуватися твердженнями, 
на кшталт, «це не наша справа» чи подібними за 
ефектом формулюваннями. Такі відповіді часто 
доречні. Даючи таку відповідь, хтось відмовля-
ється вступати в розмову зі скаржником, який 
стверджує, що хтось діяв неправильно і, отже, 
йдеться про порушення права скаржника або ін-
шого. Такий блокувальний крок («це не ваша 
справа) не заперечує неправильності чиїхось дій, 
як і навпаки, не йдеться й про виправдання пове-
дінки. Він просто заперечує підставу іншого зве-
ртатися з цим питанням на даний момент (при-
наймні, в контексті в якому заявник намагається 
представитися), і є відмовою мати з ним справу з 
цього питання.  

Дійсно, якщо не брати до уваги винятки, 
про які йтиметься, така відповідь є неприйнят-
ною, якщо скарга подається особою, чиє право, 
як стверджується, порушено й ситуація стосується 
відповідних соціальних та інституційних умов. 
Проте, я не поділяю погляди кількох авторів, які 
поклали цей факт в основу своєї теорії прав, або 
навіть моральності загалом. Ці автори вишукали 
додатковий чинник, який невидимо пояснює, чому 
правовласники мають підставу твердити про по-
рушення їхніх прав. Щоб зрозуміти мої спостере-
ження, надалі в роботі важливо збагнути, в чому 
помилялися ці автори. Тому звернімося певною 
мірою до цього питання детальніше.  

З огляду як моральних принципів, так і за-
гальних переконань, на мою думку, ми діємо в 
межах наших прав, коли формуємо погляди на 
моральність чиєїсь поведінки без обмежень. Нам 
не слід бути такими легковажними в формуванні 
таких поглядів, як і формувати їх для якихось 
негідних цілей. Це твердження справедливе що-
до всіх наших переконань. Особливо неприваб-
ливим може бути становище тих, чия справа су-
дити інших, коли в цьому є чи нема сенсу. Тим 
не менш, людина діє в межах своїх прав у фор-
муванні таких поглядів допоки вчиняє це відпо-
відально. Аналогічно й комунікація таких погля-
дів регулюється загальними принципами свобо-
ди вираження думок. Знову ж таки, як і в випад-
ку інших переконань, правом на їхню комуніка-
цію не слід зловживати. Проте це право – право 
універсальне. Відсутні особливі підстави щодо 
людей, чиї погляди чи комунікація стосується 
їхніх власних прав та їх фактичного або можли-
вого порушення. Дійсно, було б неналежним таке 
співтовариство, в тому числі, як зазначатиметься, 
співтовариство світове, в якому ніхто, крім поте-
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рпілого або його близьких друзів, не допускаєть-
ся протестувати проти порушення прав людей. 

Відзначте, що й повноваження інституцій з 
захисту прав не належать винятково власнику 
права. Всі ці положення широко визнано публіч-
ною культурою та правовими інституціями бага-
тьох країн. Журналісти мають право і навіть обо-
в'язок розкривати правопорушення, повідомляти 
про них. Уряди мають право і обов'язок захища-
ти правовласників; у цьому контексті одні заходи 
примусу є предметом розсуду, впливу чи уподо-
бань правовласників, а інші – ні. Вони є предме-
том громадського інтересу, відповідальність за 
них покладається на посадових осіб.  

Так що ж складає цю специфічну підставу 
правовласників? Зрозуміло, що повага до прав чи 
їх порушення більш за все безпосередньо впли-
ває на правовласників. Тому їхня стурбованість 
рідко є тривіальною, породженою винятковою 
цікавістю. Ось чому вони мають підстави на свої 
права. Інші мають підстави з цих же міркувань, 
тобто, коли їхнє втручання стосується серйозно-
го питання та виражає справжнє піклування про 
справу, яку або ще не вирішено або вирішено не 
належним чином. Відмінність у тому, що в випа-
дку правовласника майже завжди йдеться про 
серйозний інтерес. Або, принаймні, таке вида-
ється: щоправда, правовласники можуть добива-
тися дотримання своїх прав заради недостойних 
цілей, навіть коли йдеться про їхні нетривіальні 
інтереси. Проте, зрідка трапляється так, що інші 
знатимуться про це чи наполягатимуть на тому, 
про що йдеться в даному випадку. 

Звичайно, все це стосується правовласни-
ків й в інший спосіб. Один із них, видається, є 
центральним чинником, який пояснює спеціаль-
ну підставу правовласників щодо їхніх власних 
прав. Як правило, власники прав мають право 
відмовитися від своїх прав в одному чи кількох 
випадках, що охоплює право призупиняти до-
тримання їхніх прав в одному або декількох ви-
падках. У деяких випадках вони можуть віддати 
перевагу забезпеченню чи усуненню порушення 
права. Вони можуть досягти такого результату, 
відмовившись від свого права загалом або в кон-
кретній ситуації, відмовитися від свого права на 
компенсацію чи інші засоби правового захисту за 
його порушення.  

При цьому існують права, яких не може 
бути скасовано. З-поміж підходящих «кандида-
тів» – права на деякі основоположні свободи. 
Проте, в цілому права (за третім трюїзмом), захи-
щені обов'язками щодо інших, може бути (за чет-
вертим трюїзмом) відмінено або призупинено пра-

вовласником. Саме це повноваження (а не підста-
ва) скаржитися лежить в основі особливого стано-
вища правовласників щодо їхніх власних прав. 

Ці прописні істини, особливо остання, ва-
жливі для визначення ролі прав у новому світо-
вому порядку – предмету, до якого ми повинні 
тепер, нарешті, перейти. 

 
2. Новий світовий порядок: яке місце прав? 

 
Говорячи про новий світовий порядок, ми 

маємо на увазі структуру інституцій, договорів і 
сформованої практики, які виникають під впли-
вом економічних, соціальних і культурних впли-
вів у світі, що дедалі зменшується та стає взаємо-
залежнішим через значне розширення комуніка-
ційних технологій. Твориться новий світовий 
порядок. Ми переживаємо час швидкоплинних 
змін багатьох аспектів міжнародної ситуації, 
процес розвитку якого неясний. Не ризикувати-
му й я, передбачаючи чи рекомендуючи план 
бажаної мети. Моя скромна мета – звернути ува-
гу на окремі можливості та складності, пов'язані 
з деякими нинішніми тенденціями щодо ролі ін-
дивідуальних прав.  

Але навіть це передбачає певну обізнаність 
і розуміння тенденцій, оскільки резонні рекоме-
ндації побудовані лише на основі апріорних мір-
куваннях, безпідставні.  

Вони повинні бути пов'язані з реальністю, 
для якої й призначаються.  

Індивідуальні права, які дискутувалися та 
просувалися на міжнародній арені, безсумнівно є 
правами людини. Інші права виходять на арену, 
коли включаються до договорів або основополо-
жних документів міжнародних організацій. Про-
те вони, інкорпоровані законом, справедливо не 
вважаються правами встановленими (створени-
ми), а правами, визнаними законом (law). Це – 
особисті немайнові права, незалежні від закону, 
й тому закон повинен визнавати, забезпечувати 
та захищати їх. 

Але чому вони вважаються тільки мораль-
ними правами, які повинні поважатися законом, 
а не моральними правами особливого роду, а са-
ме, правами людини? Якщо стисло, то це тому, 
що вони, як визнається, характеризуються виня-
тковим значенням та універсальністю. Навіть 
попри те, що різні автори по-різному пояснюють 
перший елемент, на мою думку, безуспішним є 
пояснення важливості цих прав і встановлення 
того, що тільки важливі права можуть бути пра-
вами людини. У цій роботі я ігноруватиму цей 
елемент в цілому. А як щодо універсальності?  
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Теорії, які я буду називати «традиційни-
ми», стверджують: права людини є універсаль-
ними, оскільки вони є правами кожної людини, 
як людини. Тобто, статус людини – підстава во-
лодіння цими правами. Це судження важко об-
ґрунтувати в частині прав, визнаних правами 
людини у міжнародних документах у часи су-
часного Статуту ООН, як і в більш актуальний 
період, який називається мною «новий світовий 
порядок»1. Звернімося до першого прикладу: 
права на освіту. Якщо люди мають право, визначе-
не в Загальній декларації як право на освіту, в силу 
лише своєї людяності, то це право мали відтак й 
мешканці печери в кам'яному віці. Це резонно? У 
цьому зв’язку пригадаймо текст Декларації:  

Кожна людина має право на освіту. Осві-
та повинна бути безплатною, хоча б початкова 
і загальна. Початкова освіта повинна бути обо-
в'язковою. Технічна і професійна освіта повинна 
бути загальнодоступною, а вища освіта повинна 
бути однаково доступною для всіх на основі зді-
бностей кожного.  

Уже відмінність між базовою, технічною, 
професійною та вищою освітою не мала б сенсу 
в певний історичний час. Так само не було б сен-
су розглядати якусь складову освіти обов'язко-
вою. Хто повинен був забезпечувати таку 
обов’язковість? Очевидно, що йдеться про ви-
знання в цьому випадку, якщо таки йдеться про 
це, права щодо людей, які живуть в умовах, які 
мало чим відрізняються від тих умов, в яких жи-
вемо ми. Але якщо так, то універсальність не 
може грунтуватися лише на нашій людяності.  

Цілком ймовірно вважати, що обгрунту-
вання права на освіту полягає в тому, що здат-
ність людей мати заслужене, повноцінне життя 
залежить від наявності навичок, необхідних для 
вирішення проблем у житті, використання мож-
ливостей в той момент та місці, де вони живуть 
або можуть жити. Враховуючи обставини сього-
                                                        
1 Щодо більш давніх документів з прав людини з епо-
хи Статуту ООН, див.: МПЕСКП, МПГПП, 
МКЛВФРД, МКЛФД і КПТ. Для договорів періоду 
після «холодної війни», див.: КЗТМ та МКЗЗПГІ. Фо-
рмально (за датою укладення і відкриття для підпи-
сання документу) Конвенція про права дитини припа-
дає саме на розрив між цими двома періодами, хоча її 
формулювання могли бути значною мірою врегульо-
вані в ході переговорів до появи «нового світового 
порядку». Я детально зупинився на критиці традицій-
ної теорії, пояснивши більш докладно власний підхід 
у праці: Raz Joseph. Human Rights without Foundations 
// The Philosophy of International Law / Samantha 
Besson and John Tasioulas (eds). — Oxford University 
Press, 2010. — P. 321.  

днішнього життя, коли формальна шкільна осві-
та є обов’язковою, і з урахуванням політичної 
організації нашого суспільства у формі держави, 
резонно покладати на уряд відповідальність за 
забезпечення освіти для всіх. Наведене – це сти-
сла аргументація позиції. Роз'яснення та обгрун-
тування права вимагає значного її посилення. 
Оминемо це.2  

Деякі теоретики стверджують: хоча право 
на освіту в міжнародному праві нині не визна-
ється універсальним правом людини, воно ви-
пливає з певного передправа (urright), яке є дійс-
но універсальним. Мені не вдалося віднайти та-
кого права. Я також вважаю, що його пошук не є 
вмотивованим. Обгрунтування існуючого права 
на освіту, окреслене мною, засновано на цілком 
універсальних міркуваннях, зокрема про важли-
вість можливості мати повноцінне життя і шанси 
мати таке життя, що залежить від володіння на-
вичками для реалізації можливості в певному 
місці та часі. Всі практичні моральні висновки 
засновані на універсальних міркуваннях щодо 
конкретних обставин. Права, зокрема права люди-
ни, в цьому плані чимось особливим не вирізня-
ються. Як відзначалося в міркуваннях про право, 
права не обов'язково походять від інших прав. Час-
тіше за все, і, можливо, у всіх випадках, вони ви-
пливають із міркувань про цінність життя, як це 
ілюструє мій приклад із правом на освіту.  

Більш правдоподібним є твердження: пра-
ва людини є синхронно універсальними, що 
означає, що їх мають всі сьогодні живі люди. 
Щось на кшталт цього, здається, нині визнається 
сучасною практикою прав людини. Це набуває 
вирішального значення, так як визнається безу-
мовна цінність людського життя, яку ми, як пра-
вило, сподіваюся, сприймаємо як належне, але 
якої не завжди дотримуються на практиці. Від-
так, вирішальний внесок окремих прав у новий 
світовий порядок полягає в його прихильності до 
цінності людського життя.  

Наведемо ще один важливий внесок прав 
людини у новий світовий порядок: найвпливові-
ші діячі на міжнародній арені – це держави, ве-
ликі корпорації, а також, принаймні деякі, між-
народні організації. Права людини – це індивіду-
альні права, про що каже четвертий трюїзм (й у 
наведені побіжні міркування), правовласники ж 

                                                        
2 Який би не обрати спосіб обгрунтування основ права 
(right), він спиратиметься на емпіричні узагальнення про 
соціальні та політичні умови, які, як і подібні узагаль-
нень такого роду, не обходяться без винятків. Залиша-
ється частиною тягаря обгрунтувати, що виняток за ха-
рактером не є таким, що підриває існування права.  
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мають право голосу для забезпечення їх дотри-
мання, і кожен – кожна людина або об'єднання 
людей – має процесуальну правоздатність дома-
гатися їх визнання для захисту. В справі захисту 
прав людини це дозволяє мобілізувати зацікав-
лених осіб для створення значного тиску на дер-
жави, корпорації та міжнародні організації. Як 
відомо, це ж відбулося і відбувається. Одним із 
найбільш істотних перетворень, викликаних роз-
витком галузі прав людини, було розширення 
прав і можливостей звичайних людей, і поява 
потужної мережі неурядових, а також заснованих 
за договорами інституцій впливу на держави та 
корпорації (й, меншою мірою, міжнародних ор-
ганізацій) заради індивідуальних прав. Рух за 
права людини започаткував новий спосіб полі-
тичної діяльності, який продовжує закладати ос-
нови для коректування концентрації влади в уря-
дових і корпоративних руках.  

 
3. Труднощі і ризики 

 
Як вказувалося, значення прав людини по-

лягає в утвердженні цінності кожної людини, а 
також у поширенні влади – від тих, у кого вона є, 
до всіх, у тому числі й до будь-яких груп чи асо-
ціацій, готових відстоювати та захищати інтереси 
звичайних людей. Проте права людини несуть в 
собі інтелектуальну вимогу, необов'язкову для до-
сягнення зазначених двох цілей. Якщо ми визнає-
мо, що всі людські істоти можуть мати права, тому 
що вони – людські істоти, ми вже розуміємо: всі 
вони мають моральну цінність. А поділ влади – 
невід’ємна ознака прав й не лише прав людини. Усі 
права наділяють правовласників владою над об'єк-
том права. Права людини ж охоплюють ще одну 
вимогу – синхронної універсальності: всі нині живі 
люди мають однакові права людини.  

Варто відразу відзначити: не маючи наміру 
критикувати цю особливість сучасної доктрини 
прав людини, підкреслю важливість її існування. 

За традиційної теорії прав людини, з її 
принципом про наявність прав у силу своєї лю-
дяності, є очевидним, чому всі людські істоти 
мають однакові права: всі вони – людські істоти, 
й саме це наділяє кожного з них правами люди-
ни. Теорії прав людини, оперті лише на синхро-
нну універсальність, визнають, що різні люди 
можуть мати різні права людини, оскільки вони 
визнають, що інші чинники, окрім як статус лю-
дини, визначає, які права людини має людина. У 
нашому випадку йдеться про право на освіту, до 
якого належать соціальні умови, які вможлив-
люють необхідність навчання для повноцінного 

життя, а політичні умови роблять доцільним ви-
знання уряду відповідальним за забезпечення 
освіти. Але, якщо люди можуть мати різні права 
людини в різні періоди, чому не може бути так, 
що люди, які живуть сьогодні, можуть мати різні 
права людини? Чому права людини повинні бути 
універсально синхронними?  

На мою думку, відсутні принципові засади 
для визначення прав людини лише синхронно 
універсальними. Проте наявні важливі прагмати-
чні причини для виокремлення синхронно уні-
версальних прав і наданням їм можливості нази-
ватися правами людини, які виведені з неісную-
чої традиційної теорії. Ми виокремлюємо як пра-
ва людини ті права, повага до яких може бути 
затребувана будь-ким. Зокрема, мешканці однієї 
країни можуть звертати такі вимоги до урядів 
інших країн щодо ставлення урядом до власних 
громадян. Й ці уряди не можуть відкинути вимо-
ги, сказавши: «Це не ваша справа». Здатність 
держав блокувати втручання в їхні внутрішні 
справи, заперечувати певну свою відповідаль-
ність за свою поведінку щодо зовнішніх суб'єктів 
та органів – це і є тим, що традиційно закладає 
основи державного суверенітету. Проте права 
людини, в способі, в якому вони функціонують у 
світовому порядку, обмежують суверенітет. 
Держави повинні нести відповідальність за до-
тримання прав людини перед міжнародними су-
довими інституціями, які регламентують і пи-
тання юрисдикції, та відповідальними людьми та 
організаціями за межами держави.  

Це ще одна важлива особливість способу 
функціонування прав людини в світовому поряд-
ку1. З метою розумного функціонування, тобто, 
для обмеження державного суверенітету, заяви 
щодо порушення прав людини, які роблять люди 
чи організації за межами держави, які звинува-
чують у вчиненні чи незапобіганні цих пору-
шень, повинні мати здатність спростувати їхній 
різкий тон: адже умови в нашій державі різні, і 
ви не в стані знати права жителів нашої країни, й 
тому не в стані втручатися в наші справи в ім'я 
цих прав. Права людини не можуть підпадати під 
таку відповідь, тому що ми ототожнюємо права 
людини з правами, які мають всі люди, що жи-
вуть сьогодні в силу загальних умов життя, осо-

                                                        
1 Я не обґрунтовуватиму цього питання. Тобто, я не 
аргументую, що було б добре, якщо б права людини 
встановлювали обмеження державного суверенітету, 
або, що це добре, що таке встановлюється. Я лише 
відзначаю власне спостереження, що це важливий 
аспект дійсного функціонування прав людини у су-
часному світі. 
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бливо у світлі розширення світу та поглиблення 
цих умов в ситуації несформованого світового 
порядку, що швидко змінюється. Це і є частиною 
аргументації на користь того, що повага до цих 
прав може вимагатися будь-ким, в тому числі 
людиною та організацією, які не мають ніякого 
зв'язку з відповідною країною. Тому що ми має-
мо ці права в силу загальних умов нинішнього 
життя, а не спеціальних знань про обставини пе-
вної країни, про те, що її громадяни мають такі 
права. І це є частиною аргументації на користь 
встановлення правами обмежень державного су-
веренітету: бути правами, щодо яких держави є 
відповідальними перед особами та організаціями 
та іншими державами за межами своїх кордонів.  

Синхронна універсальність прав людини 
встановлює стандарт для будь-якого твердження 
про існування будь-якого конкретного права лю-
дини. Як зазначалося, багато авторів-теоретиків і 
політичних активістів ігнорують складність за-
вдання, з яким стикається їхня інформаційно-
пропагувальна робота, тому що вони знаходяться 
під впливом ілюзії, що все, що потрібно зробити, 
це вказати на важливість певного права чи його 
об'єкта до заявленого правовласника. Вони нех-
тують необхідністю доведення обов’язку інших 
бути зобов'язаними забезпечувати, принаймні 
певною мірою, здійснення прав правовласників. 
Відзначу два різновиди труднощів у доведенні 
такого права: процедурні та змістовні.  

Розпочнемо з питань процедури. Маються 
на увазі питання про інститути, наділені легіти-
мною владою для врегулювання спорів щодо об-
сягу прав і забезпечення їх поваги. Не всі мора-
льні права повинні забезпечуватися законом 
(law). Повага до різних моральних прав має бути 
справою особистої совісті та залежати від умов 
добровільної взаємодії між окремими особами, 
вільними від примусу або інституційної участі. 

Права людини не є такими. Зайве говорити, 
що в ідеалі вони повинні поважатися добровільно, 
незалежно від будь-якої інституційної участі. Про-
те з-поміж усіх моральних прав, тільки права, які 
повинні поважатися та забезпечуватися за допомо-
гою закону, визначаються як права людини.  

Очевидно, що несправедливість неминуча, 
якщо визнання і забезпечення прав покладено на 
установи, які за своєю суттю не є нейтральними, 
позбавленими незалежності та неупередженості, 
а також не мають справедливої процедури, або 
ті, чиї втручання є небезпечними та довільними.  

Життєво важливе значення неупередже-
них, ефективних та надійних інституцій для ад-
міністрування та дотримання прав людини хара-

ктеризується трьома аспектами в плані їх обгру-
нтування. По-перше, якщо є право людини на 
щось, тоді є й обов'язок щодо створення та під-
тримки неупередженої, ефективної та надійної 
інституції для забезпечення її здійснення та за-
хисту від порушень. По-друге, допоки нема та-
ких інститутів, як правило, слід утриматися від 
спроб використання будь-яких примусових захо-
дів щодо забезпечення дотримання права. Нас 
зобов’язує це застереження, зважаючи на загальну 
та серйозну шкоду, яка супроводжує застосування 
примусових заходів на міжнародній арені, та ризи-
ків пропонованих примусових заходів, які є не 
більш ніж помилковими припущеннями. По-третє, 
якщо з урахуванням існуючих обставин не існує 
ймовірності того, що неупереджені, ефективні та 
надійні інституції можуть бути створені щодо пев-
ного права, тоді право не є правом людини.  

Ці висновки наведені мною в «оголеній» 
формі. Й такий їх виклад оманливий, особливо 
другий і третій. Цілком ймовірно, на моє переко-
нання, що картина інституційного забезпечення 
дещо відмінна. У деяких регіонах, наприклад, у 
межах Європи, як-от у країнах Ради Європи, так і 
Європейського Союзу, можливі цілком адекватні 
інституції та процедури визнання та дотримання 
всіх прав людини тією мірою, якою це стосуєть-
ся меж цих регіонів, тоді як у деяких інших час-
тинах світу цього може не бути. Крім того, мо-
жуть ініціюватися деякі інституційні механізми, 
як-от Міжнародний кримінальний суд, які мо-
жуть функціонувати в експериментальному ре-
жимі. Ще залишається довести їхню неупере-
дженість, ефективність і надійність. Але з пли-
ном часу вони можуть стати такими. Нам не слід 
відмовлятися від експерименту, коли є реальні 
шанси на успіх. Якщо пригадати, то що всі мої 
міркування грунтуються на розумінні того, що 
ми знаходимося в центрі процесу та часу, коли 
багато ідей проходять перевірку часом й лише 
деякі з них досягають успіху. Це єдиний спосіб 
домогтися поступу в міжнародних відносинах, і 
нас не слід бути вибагливими, ускладнюючи 
шлях до успіху. Відтак мій другий висновок є 
закликом до пильності, до глибокого осмислення 
кардинального значення відповідних інституцій, 
водночас й до готовності ретельного ставлення 
до захисту прав, коли спроби їх забезпечити, 
ймовірно, призведуть до несправедливості.  

Мій третій висновок стосувався того, що за 
відсутності можливості справедливого та надій-
ного забезпечення, немає й прав людини. Цей 
висновок – результат загального підходу до прав, 
та, зокрема, їх залежності від чинників, зумовле-
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них обставинами. Згадайте про будь-яке мораль-
не право, яке не повинно забезпечуватися зако-
ном. Резон – це нездатність забезпечити його 
ефективне здійснення, або неможливість вико-
нання чи то його контрпродуктивність. Причини 
цього лежать у природі людського і соціального 
життя та інститутів. Деякі з них можуть бути не-
віддільні від необхідних умов людського життя, 
тоді як інші – більш залежними від обставин. 

У цьому зв’язку важливо пам'ятати: з цього 
не слідує, що прав не існує. Радше, що це – не 
права людини. Сучасна практика в галузі прав 
людини визнає правами людини тільки ті права, 
чиє виконання повинно бути забезпечене законом. 
Звідси слідує, що, тоді як можливі прав людини, 
чиє виконання не забезпечено законом, та існуван-
ня якого і є випадком необхідності саме такого ви-
конання, не може бути прав людини, чиє виконан-
ня не може бути забезпечене законом.  

Якщо виконання – справедливе, ефективне 
та надійне – є неможливим, ми повинні визнати, 
що право не є правом людини, й утримуватися 
від закликів до його виконання. Зрештою, хоті-
лось би ще зазначити одну складність зі визнан-
ням певного права правом людини. Ця склад-
ність грунтується на підозрі в тому, що вимога 
чи деякі вимоги в галузі прав людини є культур-
но упередженим, що вони представляють собою 
ідеологічні вимоги того, що ідеї Заходу повинні 
домінувати у всьому світі. У певному сенсі, ця 
складність не пов’язана зі встановленням 
обов’язку щодо певного правовласника. Але на 
практиці саме в цьому й полягає складність.  

Звернімося для прикладу до права на здо-
ров'я. Хто заперечуватиме те, що здоров'я є цін-
ністю для людей, які мають проблеми зі здоро-
в'ям? Хто сумніватиметься в тому, що йдеться 
про дійсно універсальне право, оскільки здоров'я 
було цінністю для людей відколи вони існують? 
Так. Але не все так просто.  

По-перше, було б нерозумно думати, що лю-
ди справді мають право бути здоровим – право, яке 
порушується щоразу, коли вони нездорові. Більш 
розумна точка зору викладена в частині другій 
статті 12 Міжнародного пакту про економічні, со-
ціальні і культурні права (МПЕСКП), в якому по-
дано перелік обов'язків держави. Проте держави, 
чи уряди, не є вічно універсальним: вони існують 
не від початку існування homo sapiens.  

По-друге, здоров'я має внутрішню та ін-
струментальну цінність. Внутрішня цінність – 
фізичне благополуччя, яким користуються здо-
рові. Інструментальна цінність – покращення пе-
рспектив повноцінного життя завдяки здоров'ю. 

Якщо не всі, то принаймні багато видів нездоро-
в'я, зв’язаного з біллю, стражданням та інвалід-
ністю, ускладнюють насолоду життям або ж 
унеможливлюють її.  

На моє переконання, саме інструментальна, 
радше ніж внутрішня, цінність здоров'я і є основою 
права людини на здоров'я. Це так, оскільки за від-
сутності особливих відносин, ніхто не зобов'язаний 
забезпечити для мене або для будь-якої іншої осо-
би, відчуття фізичного благополуччя. Але вони, 
можливо, мають такий обов'язок забезпечити лю-
дям можливість мати повноцінне життя.  

Проте дозвольте мені повернутися до моєї 
основної теми: складності ставлення до культур-
ного розмаїття, виявленого на прикладі права на 
здоров'я. Як відомо, сама ідея здоров'я є культу-
рно відносною. Здоров'я відноситься до функці-
ональності, а функціональність відноситься до 
типу діяльності, важливої для нормального ус-
пішного існування в конкретному контексті. 
Право на здоров'я є досить широким за обсягом, 
щоби охоплювати профілактику інвалідності та 
інші недоліки, забезпечуючи очевидні приклади 
культурної відносності: наприклад, чи є безплід-
дя або спотворення обличчя умовою, запобігання 
чи усунення якої, поширюються на право на здо-
ров'я? Загальновідомо, що психічні стани, які 
констатують психічні захворювання, є культурно 
відносним, й таким ж, просто в менш очевидних 
проявах, умовами, які ми визначаємо як хвороби.  

Ще одна складність, яку, на мою думку, 
слід особливо виокремити, це зокрема визначене 
у МПЕСКП право людини «на найвищий досяж-
ний рівень фізичного і психічного здоров'я». До-
сяжність асоціюється з обов'язками щодо еконо-
мічних, соціальних і політичних обставин у різ-
них країнах. Але всі країни зобов'язані приділяти 
першорядну увагу охороні здоров'я. Питання в 
тому, про яку міру йдеться? Чи повинно здоров'я 
мати пріоритет над особистою свободою чи сво-
бодою  комерційною? Чи має право на здоров'я 
охоплювати обов'язок забороняти палити, або 
інші дії, що завдають шкоди здоров'ю? Чи охоп-
лює воно обов'язки щодо більш коштовної до-
ступності речей або можливостей, які асоцію-
ються з ризиками для того, щоб применшити їх 
використання? Чи можемо ми мати спеціальний 
податок на гірськолижних курортах чи обмежити 
виробництво автомобілів і транспортних засобів, 
швидкість яких не може перевищувати 60 км / 
год.?, і так далі і тому подібне.  

Проста істина полягає в тому, що ми пови-
нні відкинути найвищий досяжний рівень, якщо 
прийняти те, що фактично досягнуто. Якщо 
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більш розумно поглянути на те, що є досяжним, 
зважаючи на інші міркування, зокрема й інші 
особисті немайнові права та гідні цілі, то зміст 
права і ступінь необхідності досягнення, широко 
доступні, та порушують важливі питання, які 
торкаються не тільки права на здоров'я, але й 
інших прав та цінностей.  

Сподіваюся, що всі погодяться зі мною в 
тому, що здоров'я не повинно мати пріоритет над 
усім іншим. Всі ми, різною мірою, отримуємо 
задоволення від діяльності, що несе ризик здоро-
в'ю і життю, а іноді саме ризик є змістом цих ви-
дів діяльності. Важливим моментом є те, що різ-
ні культури мають різні, суперечливі, і все ж ре-
зонні відношення до таких конфліктів. Нема уні-
версального способу досягнення балансу між 
здоров'ям та іншими інтересами.  

У своєму житті різні люди по-різному до-
сягають балансу, як і різні країни – збалансуван-
ня державної політики. Деякі способи зневажати 
або ризикувати життям для інших цілей безглуз-
ді або навіть неправильні. Але багато різних ін-
дивідуальних ставлень і положень державної по-
літики, хоча і суперечать один одному, є розум-
ними або принаймні прийнятними.  

Як це сумістити з тим, що кожен з нас має 
права людини, які є синхронно універсальними? 
Чи не виходить так, що жителі Таміл Наду мають 
інші права на здоров'я, ніж жителі Вермонту, не 
тому, що їхні жителі відрізняються своїм багатс-
твом, а тому, що вони діють на резонних, але су-
перечливих позиціях про те, що являє собою 
найвищий досяжний рівень?  

Не варто згадувати про те, що формулю-
вання Пакту допускає відносність таких варіацій. 
Щоправда, це не допоможе ані з точки зору 
принципу, ані з позицій необхідності розроблен-
ня прийнятної практики. Складність у тому, що 
практичний сенс права визначається як його уні-
версальністю, так і чутливістю до культурних 
варіацій. Домінуюча практика міжнародного 
права прав людини є недостатньою у цьому зв'я-
зку. Захисники прав людини, як видається, радше 
звернуться для культурних відмінностей, щоби 
засудити їх, а не визнати їх обгрунтованість.  

Але це ще не все: права людини існують 
для того, щоби забезпечуватися. Вони заклика-
ють авторитетні інституції здійснювати контроль 
за дотриманням прав людини над інституціями, 
які несуть відповідальність за їх реалізацію. Ці 
установи, як інституції-виконавці, так і інститу-
ції-контролю, повинні приймати практичні рі-
шення, які визнають обгрунтованість або необ-
ґрунтованість засудження чи аморальності різ-

них культурних традицій і практик. У зв'язку з 
цим виникає принципове питання, про яке вже 
йшлося: це факт того, що, визнаючи право лю-
дини на здоров'я, країни визнають права міжна-
родних інституцій1 судити не тільки про їхню 
політику в галузі охорони здоров'я, але про їхню 
реалізацію інших прав і цінностей, тому що, при 
прийнятті рішення щодо найвищого досяжного 
рівня здоров'я, відповідні міжнародні інституції 
повинні прийняти рішення щодо способів досяг-
нення компромісу різних країн щодо інтересів 
про здоров'я та інших цінностей. 

У зв'язку з цим виникає практично деліка-
тне питання «хто вирішує?». Чи припустимо, 
щоби міжнародні органи, посадові особи, які, як 
правило, сформовані непропорційно від декіль-
кох могутніх країн, визначили, що є належною 
практикою для країн усього світу?  
 

Заключні слова 
 
Хочу завершити виклад питаннями, радше 

ніж відповідями. Мною окреслено важливу роль 
прав людини у формуванні світового порядку – 
по-перше, щодо вираження цінності всіх людсь-
ких істот, по-друге, щодо внесення на порядок 
денний проблем, за винятком тих, які стосуються 
міжурядових відносин або доходу великого біз-
несу, по-третє, щодо розширення прав і можли-
востей окремих осіб і громадських об'єднань у 
створенні додаткового способу впливу на міжна-
родний порядок. Я також окреслив деякі зі скла-
дностей і небезпек із дотриманням прав людини. 
В існуючих умовах вони піддаються безрозсуд-
ному активізму, який ігнорує той факт, що права 
накладають обов'язки, і що обов'язки слід дово-
дити безвідносно до згадувань про значення пра-
ва для його носія. 

Крім того, спроби реалізації прав можуть 
значно нашкодити, якщо цього не буде відпові-
дально доручено неупередженим, ефективним і 
надійним інституціям. Нарешті, всупереч поточ-
ній риториці, права людини не є абсолютними, 
або, принаймні, більшість прав людини і, зви-
чайно, два з них, на яких було зосереджено мою 
дискусію, права на освіту та охорону здоров'я, не 

                                                        
1 У даний час вони включають Раду ООН з прав лю-
дини, органи з прав людини, запроваджені за спеціа-
льними документами в сфері прав людини, та Міжна-
родний Суд ООН, якщо держава визнає його юрисди-
кцію. Проте мій аргумент не акцентує саме на цих 
установах. Визнання правом людини є визнання того, 
що можуть бути й повинні бути міжнародні організа-
ції з правом нагляду за його здійсненням.  
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є абсолютними: їхня інтерпретація та застосу-
вання вимагає врахування чутливості до культу-
рної різноманітності та впливу інших цілей. 

Такі проблеми існують (навіть якщо й ме-
ншою мірою) в плані внутрішньодержавної реа-
лізації індивідуальних прав. Ми не маємо рецеп-
тів для вирішення проблем. Ми намагаємося ви-
робити їх із плином часу в процесі громадського 
обговорення, беручи до уваги думки (рідко одно-
стайні) професійних еліт, що призводить до рі-
шень авторитетних інституцій, які перегляда-

ються. Нам потрібно мати щось подібне за фор-
мою, що підходить на міжнародній арені. У нас 
нема нічого подібного, хоча нами закладено за-
чатки, які можуть (або не зможуть) призвести до 
розвитку міжнародних владних інституцій і по-
в'язаних із ними процесів потрібного роду. Я по-
чав з того, що ми живемо в перехідний період 
швидких змін. Можна бути оптимістом. Можна 
бути песимістом щодо розвитку речей. Але без-
перечним є те, що нам не слід заспокоюватися, 
спочиваючи на лаврах. 
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что моральные права, которые не могут быть справедливо и эффективно защищены юридическими процедурами, не 
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Право имеет дуальную 

(dual) природу, и это ― тот 
тезис, который я хотел бы 
эксплицировать. Тезис дуа-
льной природы предъявляет 
требование того, чтобы пра-
во необходимо включало как 
реальное, или фактическое, 
так и идеальное, или крити-
ческое, измерение. В опре-

делении права фактическое измерение представ-
лено элементами авторитетного источника 
(authoritative issuance) и социальной эффективно-
сти, тогда как идеальное измерение находит свое 
выражение в элементе моральной правильности 
(correctness). Авторитетный источник и социаль-
ная эффективность — социальные факты. Если 
кто-либо утверждает, что только социальные фак-
ты могут определять то, что требуется и чего не 
требуется правом, это означает, принятие позити-
вистской концепции права. Картина существенно 
меняется, как только моральная правильность до-
бавляется в качестве необходимого третьего эле-
мента. Возникает непозитивистская концепция 
права. Следовательно, тезис дуальной природы 
подразумевает непозитивизм (non-positivism). 

Конечно, заявленный тезис дуальной приро-
ды остается абстрактным и формальным. Чтобы 
достичь конкретного содержания и ясной структу-
ры, тезис должен быть эксплицирован внутри сис-
темы. Всеобъемлющая идея этой системы — инс-
титуционализация разума. Политическая форма, 
которую проявляет эта система, — демократичес-
кий, или дискурсивный, конституционализм. Сама 
система формируется в три шага — аргумент от 
имени идеального измерения права, аргумент от 
имени позитивности, то есть, реального измерения 
права, и согласование идеального с реальным.  

 
І. Идеальное 

1. Требование правильности 

В первую очередь должно быть установле-
но идеальное измерение права. Мой аргумент 
включает тезис о том, что право с необходимос-
тью предъявляет требование правильности, ко-
торое предполагает и требование моральной пра-
вильности. Это требование правильности являет-
ся источником необходимого отношения между 
правом и моралью. 

a) Право способно предъявлять требова-
ния. Против тезиса правильности (the correctness 
thesis) было выдвинуто много возражений. Четы-
ре из них имеют особое значение. Первое оспа-
ривает утверждение о том, что право вообще 
способно предъявлять требования. Нейл Макко-
рмик формулирует это следующим образом: 
«право ничего не требует».1 Его аргумент заклю-
чается в том, что, во-первых, право — «нормати-
вный порядок», во-вторых, нормативные поряд-
ки это «положения дел», и, в-третьих, эти поло-
жения дел в отличие от людей не способны 
иметь намерения или предъявлять требования.2 

Маккормик, без сомнения, прав в своем 
утверждении, что право само по себе неспособно 
предъявлять, в буквальном смысле, какие-либо 
требования. В буквальном или строгом смысле 
требования могут быть предъявлены только суб-
ъектами, имеющими способность говорить и 
действовать.3 Однако, говорить о требовании 
права о правильности представляется разумным, 
поскольку это требование предъявляется людь-
ми, в частности, хотя не исключительно,4 чинов-

                                                        
1 Neil MacCormick, ‘Why Law Makes No Claims’, in: 
George Pavlakos (ed.), Law, Rights and Discourse (Oxford: 
Hart Publishing, 2007), 59-67, at 59. 
2 Ibid., 60. 
3 См.: Robert Alexy, ‘My Philosophy of Law’, in: Luc Wint-
gens (ed.), The Law in Philosophical Perspectives 
(Dordrecht: Kluwer, 1999), 23-45 at 24. 
4 Robert Alexy, ‘Thirteen Replies’, in: George Pavlakos 
(ed.), Law, Rights and Discourse (Oxford: Hart Publishing, 
2007), 333-366, at 334 f. 
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никами от имени права. Люди, предъявляющие 
требование правильности от имени права, могут 
быть определены как представители права. Не-
принятие первого возражения, поэтому, можно 
выразить так: право может и предъявляет требо-
вание правильности, поскольку требование выд-
вигается его представителями. 

б) Необходимость требования правильно-
сти. Второе возражение отрицает то, что требо-
вание правильности  необходимо предъявляется в 
праве. Предъявляет ли право какие-либо требова-
ния, и, если да, то какие именно — это, как утвер-
ждается, эмпирический вопрос. Можно было бы 
назвать это «тезисом вероятности». Если бы тезис 
вероятности был верен, то тезис двойственной 
природы, который по существу включает понятие 
необходимости, был им опровергнут. 

Единственный способ ответить на это воз-
ражение заключается в том, чтобы продемонст-
рировать, что требование правильности необхо-
димо содержится в праве. Лучшее средство де-
монстрации — метод перформативного противо-
речия.1 Пример перформативного противоречия 
— фиктивная первая статья конституции, кото-
рая гласит: «Х — суверенное, федеративное и 
несправедливое государство». 

Едва ли можно отрицать, что эта статья, 
так или иначе, абсурдна. Идея, лежащая в основе 
метода перформативного противоречия, заклю-
чается в том, чтобы объяснить абсурдность как 
результат противоречия между тем, что негласно 
требуется при составлении конституции, а имен-
но, справедливость, и тем, что явно задеклариро-
вано, а именно, несправедливость. Теперь, спра-
ведливость считается особым случаем правиль-
ности, поскольку справедливость есть ничто 
иное, как правильность распределения и компен-
сации.2 Таким образом, наш пример показывает, 
что связь права и требования правильности не 
только, как считает Евгений Булыгин,3 продик-
тована практическими основаниями, но также и 
— в значительно большей степени — основани-
ями, концептуальными по природе. Эта связь ни 
в коем случае не ограничена такими фундамен-
                                                        
1 См. об этом: Robert Alexy, The Argument from Injustice. 
A Reply to Legal Positivism (first pub. 1992), trans. Stanley 
L. Paulson and Bonnie Litschewski Paulson (Oxford: Clar-
endon Press, 2002), 35-39. 
2 Robert Alexy, ‘Giustizia come correttezza’, Ragion pratica 
9 (1998), 103-1132, at 105. 
3 Eugenio Bulygin, ‘Alexy und das Richtigkeitsar-gument’, 
in: Aulis Aarnio, Stanley L. Paulson, Ota Weinberger, Georg 
Henrik von Wright, Dieter Wyduckel (eds.), Rechtsnorm und 
Rechtswirklichkeit. Festschrift ftp Werner Krawietz (Berlin: 
Duncker & Humblot, 1993), 19-24, at 23 f. 

тальными действиями, как составление консти-
туции. Она присутствует повсюду в правовой 
системе. Абсурдность решений, таких, как сле-
дующее, делает это явным: 

Обвиняемый приговорен к пожизненному 
заключению, что является неправильной интерп-
ретацией действующего права. 

Можно было бы возразить, что концептуа-
льные соображения подобного рода не относится 
к нашей проблеме. Вопрос о том, предъявляют 
ли представители права требование правильнос-
ти, является вопросом факта, и фактом является 
то, что есть представители, которые не предъяв-
ляют ее. Аргумент Рональда Дворкина против 
тезиса Раза о том, что право требует легитимной 
власти, можно сказать, попал прямо в точку. Со-
гласно Дворкину фактически многие чиновники 
не выдвигают таких требований.4 Оливер Вен-
делл Холмс, как говорится, является примером. 
По словам Дворкина, судья Холмс интересовался 
не моральными требованиями, а «увеличением 
стоимости действий определенными способа-
ми».5 Ответ на это возражение основывается, за-
частую, на различии. Это различие между объек-
тивным, или официальным, и между субъектив-
ным, или индивидуальным предъявлением тре-
бования правильности.6 Когда Дворкин говорит 
о «фактических убеждениях, или позициях чино-
вников»,7 он обращается к субъективной, или 
частной стороне, чем упускает решающий воп-
рос. Субъективно, или как частные лица, чинов-
ники могут верить в то, что они желают или чув-
ствовать то, что они желают. Но как только они 
действуют от имени права, то есть, как предста-
вители права, они не могут избежать предъявле-
ния требования объективно, или официально.8 
Безусловно, правовая система может деградиро-
вать в систему, базирующуюся исключительно 
на применении грубой силы. Такая система, од-
нако, была бы не правовой системой, а, скорее ее 
полной противоположностью, системой голых 

                                                        
4 Ronald Dworkin, Justice in Robes (Cambridge Mass. : 
Harvard University Press, 2006), 200. См. также: Eugenio 
Bulygin, ‘Alexy’ s Thesis of a Necessary Connection be-
tween Law and Morality', Ratio Juris 13 (2000), 133-137, at 
134. 
5 Dworkin, Justice in Robes (n. 8 above), 200. 
6 Robert Alexy, ‘Law and Correctness’, in M. D. A. Freeman 
(ed.), Legal Theory at the End of the Millennium (Oxford: 
Oxford University Press, 1998), 205-221, at 206. 
7 Dworkin,Justice in Robes (n. 8 above), 200. 
8 См. об этом: John Gardner, ‘How Law Claims, What Law 
Claims’, in: Matthias Klatt (ed.), Institutionalising Reason, 
выход ожидается. 
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властных отношений.1 То, что требование прави-
льности не предъявляется в такой системе, не явля-
ется, таким образом, достаточным аргументом 
против его необходимости в правовой системе. 

в) Содержание требования правильнос-
ти. Можно было бы признать, что право способ-
но предъявлять требования и что предъявление 
требований необходимо для права, и в то же 
время настаивать на том, что это едва ли  можно 
считать аргументом от имени дуальной природы 
права. Просто следует доказать, что содержание 
требования не включает ничего указывающего 
на идеальную сферу. 

Возможны две версии этого аргумента. 
Первая заявляет, что требование правильности 
тривиально или формально, или и то и другое. 
Вторая версия утверждает, что содержание тре-
бования обращается исключительно к реально-
му, или фактическому, измерению права. Вари-
ант первой версии можно найти в работе Джозе-
фа Раза. Раз утверждает, что тезис требования 
правильности является ничем иным, как «общим 
тезисом о преднамеренных действиях и их ре-
зультатах».2 Также, это относится к каждому 
случаю преднамеренных действий, даже к дейст-
виям бандитов. Здесь, требование правильности 
или, как Раз предпочитает говорить, «уместнос-
ти» (“appropriateness”)3 может приобрести значе-
ние, например, «самообогащения».4 Этот при-
мер, однако, показывает, что общее требование 
уместности существенно отличается от требова-
ния правильности. Бандит, который утверждает, 
что его действие ― это самообогащение, не мо-
жет в силу этого заявлять, что его действие, по 
этой причине, должно быть принято всеми, даже 
его жертвами. Все это в целом отличается от 
случая требования правильности. Требование 
правильности ― требование, которое адресовано 
всем.5 В этом отношении оно подобно требова-
                                                        
1 Alexy, The Argument from Injustice (n. 5 above), 32-34. 
2 Joseph Raz, ‘The Argument from Justice, or How not to 
Reply to Legal Positivism’, in: George Pavlakos (ed.), Law, 
Rights and Discourse (Oxford: Hart Publishing, 2007), 17-
35, at 27. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Это без сомнений верно, поскольку касается универ-
сальной морали. В случае с правовой системой дела обсто-
ят сложнее. Нужно различать два аспекта. Первый содер-
жит внутреннюю универсальность. Решения и аргументы, 
выдвинутые в некоторой правовой системе, претендуют на 
приемлемость для всех, кто придержи-вается точки зрения 
данной правовой системы. Второй аспект касается внешней 
универсальности. Как таковые, правовые системы требуют 
приемлемости для всех, а именно, быть универсально при-
емлемой как частная, то есть, неуниверсальная система. 

нию истины. Требование, которое адресовано 
всем, в то же время, является требованием объе-
ктивности. По существу они оба, действительно, 
формальны. Но, также как и требование, которое 
относится к объективности, требование правиль-
ности, ни в коем случае не тривиально. Объекти-
вность не просто не тривиальна, она также необ-
ходимо принадлежит идеальному измерению 
права. Таким образом, требование правильности, 
несмотря на его формальный характер, указывает 
на идеальное измерение права. 

Второе возражение касается вопросов о 
том, относится ли требование права к правиль-
ности исключительно к социальным фактам или 
также к сфере морали. Возражение заключается в 
том, что требование правильности, предъявлен-
ное правом, касается только социальных фактов 
как источников права, то есть, только реального, 
фактического, или авторитетного (authoritative) 
измерения. Очевидно, что это возражение не 
может быть верным для требований, внесенных 
конституционным конвентом (constitutional 
convention) [в США – организация, избирающая-
ся для пересмотра конституции штата. – C. М.] 
или законодателем. Оно также ложно относите-
льно принятых судом решений. Особенно очеви-
дно это в делах, в которых авторитетные 
(authoritative) основания ― т. е. основания, осно-
ванные на источниках ― учитывают возмож-
ность принятия более одного решения. Решение, 
принятое в такой «открытой» сфере, является 
решением нормативного характера, которое не 
может быть основано на стандартах позитивного 
права, ибо, если бы оно могло быть основано на 
таких стандартах, это не было бы решением в 
«открытой сфере». Если бы решение было бы 
вообще основано на каком-либо стандарте, то 
есть, если бы оно не было произвольным реше-
нием, которое противоречило бы требованию 
правильности, оно должно было бы быть осно-
вано на других нормативных стандартах. Юри-
дические решения регулярно касаются вопросов 
распределения и компенсации. Вопросы прави-
льного распределения и компенсации ― это воп-
росы справедливости, поскольку справедливость 
― ничто иное, как правильность в распределе-
нии и компенсации. Вопросы справедливости, 
тем не менее, являются моральными вопросами. 
Таким образом, открытая структура права, взятая 
вместе с природой юридических вопросов, по-
дразумевает, что требование правильности, 
предъявленное в процессе принятия юридичес-
ких решений, обязательно обращается не только 
к реальному, или фактическому, но также и к 
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идеальному и критическому измерению. Это ра-
спространяется даже на случаи, в которых офи-
циальный (authoritative) материал, скажем, фор-
мулировка законодательного акта допускает не 
более одного решения, решения, которое неспра-
ведливо. В таких случаях требование правильно-
сти либо означает требование того, что нравст-
венно оправдано придерживаться несправедли-
вого закона по причинам, которые обуславлива-
ют моральную ценность законности, либо приво-
дит к требованию, что нравственно оправдано бу-
дет сделать исключение в требовании правильнос-
ти, возможно даже признать его недействительным 
(invalid), на том основании, что в этом случае спра-
ведливость перевешивает моральную ценность за-
конности. Это показывает, что требование права о 
правильности всегда относится не только к социа-
льным фактам, но также и к морали.1 

г) Рациональность требования правильно-
сти. Именно в этом пункте возникает четвертое 
возражение против тезиса правильности. Оно 
заключается в том, что требование правильности, 
поскольку оно обращается к моральности, являе-
тся не чем иным как выражением иллюзии или 
ошибки. «Обычные моральные суждения», дейс-
твительно, включают требования объективности, 
но, как выразился Джон Мэки, «все эти требова-
ния ложны».2 Поэтому требование морали об 
объективности должно противостоять «ошибоч-
ной теории»,3 которая гласит, что суждения о 
том, что морально обязательно, запрещено, или 
дозволено, или о том, что нравственно хорошо 
или плохо, или справедливо и несправедливо, 
субъективны, относительны или просто отража-
ют результаты простых решений. Поэтому мора-
льные аргументы нуждаются в рациональности 
и, вместе с этим, в правильности или истине. 
Требование морали о правильности, таким обра-
зом, является требованием относительно того, 
что правильно (correct) то, что не может быть 
правильным. Требование права о правильности, 
находит продолжение в возражении, должно, 
следовательно, быть ограничено авторитетными, 
или институциональными, основаниями, бази-
рующимися исключительно на реальном, или 
фактическом, характере права. Иными словами, 
это требование фактически, соединило бы право 
                                                        
1 Это касается даже дел, в которых формулировка закона 
учитывает больше, чем единственное решение, которое 
является справедливым. Здесь применение закона вклю-
чает скрытое отрицательное утверждение о том, что это 
является несправедливым. 
2 J. L. Mackie, Ethics. Inventing Right and Wrong (Har-
mondsworth: Penguin Books, 1977), 35. 
3 Ibid. 

с иррациональностью. Это возражение можно 
назвать «возражением иррациональности». 

 
2. Теория дискурса 

 
Ответом на возражение иррациональности 

является теория дискурса. Теория дискурса утве-
рждает, что между обоснованностью, с одной 
стороны, и произволом ― с другой,4 существует 
третье, а именно, рациональность или — пони-
маемая здесь как то же самое — разумность 
(reasonableness).5 

Теория дискурса — процедурная теория 
практической рациональности. Согласно теории 
дискурса, практическое или нормативное пред-
ложение правильно (или истинно6), тогда и толь-
ко тогда, когда оно может быть результатом ра-
ционального практического дискурса.7 Условия 
дискурсивной рациональности можно определить 
через систему принципов, правил и форм общего 

                                                        
4 См. об этом: Paul Ricoeur ’Zu einer Hermeneutik des 
Rechts: Argumentation und Interpretation’, Deutsche Zeit-
schrift fur Philosophie 42 (1994), 375-384, at 378. 
5 Об отношении между понятиями рациональности и 
разумности см.: Robert Alexy, ‘The Reasonableness of 
Law’, in: Giovanni Sartor et al. (eds.), Reasonableness and 
Law (Springer, 2009), 5-15, at 5-7. 
6 Теория дискурса не имела бы никакой проблемы с за-
меной «истинного» на «правильный». Это объясняется с 
помощью трех эквивалентностей. Первая касается се-
мантической концепции практической истины или пра-
вильности. Она может быть выражена, следуя линиям 
Тарского, такой эквивалентностью: (1) Предложение 
«Джонс должен говорить правду» является истинным 
если и только если Джонс должен говорить правду. Да-
лее, с помощью второй эквивалентности вводится поня-
тие практического или нормативного факта: (2) Если и 
только если Джонс должен говорить правду, это практи-
ческий или нормативный факт, что Джонс должен гово-
рить правду. Третья эквивалентность соединяет понятия 
истины и факта с понятием обоснованности 
(justifiability): (3) Джонс должен говорить правду, если и 
только если обосновано (justifiable), что Джонс должен 
говорить правду. Эта модель практической истины охва-
тывает реалистические элементы, но она отличается от 
строгой или институциональной модели в ключевом 
вопросе. В институцианальной модели обоснованность 
нормативного предложения зависит от существования 
нормативного факта, восприятие которого, дело интуи-
ции. В дискурсивной модели существование норматив-
ного факта зависит от обоснованности соответствующе-
го предложения. Если кто-то хочет включить реализм в 
теорию дискурса, то он может стать, таким образом, 
только своего рода слабым реализмом. 
7 См.: Robert Alexy, ‘Problems of Discourse Theory’, 
Critica 20 (1988), 43-65, at 44. 
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практического дискурса.1 Эта система включает 
правила, которые требуют непротиворечивость, 
ясность языка, достоверность эмпирических пред-
посылок и искренность, а также правила и формы, 
которые апеллируют к последствиям и к сбаланси-
рованности, универсализуемости и генезису нор-
мативных доводов. Процедурное ядро состоит из 
правил, которые гарантируют свободу и равенство 
в дискурсе, предоставляя всем право участвовать в 
дискурсе и право задавать вопросы, а также отста-
ивать любые утверждения. 

Теория дискурса сталкивается со многими 
проблемами.2 Одна из них состоит в том факте, 
что дискурс — это не процедура, которая всегда 
приводит к единственному правильному ответу. 
Безусловно, теорией дискурса выдвигаются 
определенные нормативные требования. Правила 
дискурса дают выражение ценностей свободы и 
равенства. Это служит базисом для обоснования 
прав человека.3 Права человека, поэтому, могут 
считаться дискурсивно необходимыми. Это по-
дразумевает то, что опровержение прав человека 
дискурсивно невозможно. Наряду с дискурсив-
ной необходимостью и дискурсивной невозмож-
ностью, существует, тем не менее, широкое раз-
нообразие того, что просто дискурсивно возмож-
но.4 Суждение просто дискурсивно возможно, 
когда отдельный человек может обосновать это 
суждение, не нарушая какого-либо правила или 
принципа дискурса, тогда как другой человек, в 
то же время, может сделать то же самое относи-
тельно противоречащего данному положению 
суждения. В таком случае несовместимые суж-
дения обусловлены основаниями. Поэтому, раз-
ногласие является, как выразился Джон Роулз, 
«разумным разногласием».5 Можно назвать это 
«проблемой практического познания».6 

 
II. Реальное 

                                                        
1 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation (first pub. 
1978), trans. Ruth Adler and Neil MacCormick (Oxford: 
Clarendon Press, 1989), 188-206. 
2 Последний обширный анализ проблем дискурсивной 
теории права может быть найден в: Carsten Backer, Be-
grtlnden und Entscheiden. Kritik und Rekonstruktion der 
Alexyschen Diskurstheorie des Rechts (Baden-Baden: No-
mos, 2008). 
3 Robert Alexy, ‘Discourse Theory and Human Rights’, Ra-
tio Juris 9 (1996), 209-235, at 221-33. 
4 О понятиях дискурсивной необходимости, невозмож-
ности и возможности см.: Alexy, A Theory of Legal Ar-
gumentation (n. 25 above), 207. 
5 John Rawls, Political Liberalism (New York: Columbia 
University Press, 1993), 55. 
6 Rawls, ibid., 54, говорит в этом контексте о «бремени 
суждений». 

 
Проблема практического познания требу-

ет, перехода от первой стадии, определенной ис-
ключительно идеалами правильности (correct-
ness) и дискурса (discourse), ко второй стадии, 
где юридически отрегулированные процедуры, 
во-первых, гарантируют достижение решения и, 
во-вторых, предусматривают их осуществление.7 
Это является шагом к позитивности, определен-
ной авторитетным источником и социальной эф-
фективностью.8 Недостаток идеального измере-
ния в качестве процедуры вынесения решения 
нуждается в его дополнении существованием реа-
льного, то есть, позитивного измерения права.9 Эта 
необходимость исходит из моральных требований 
избегать издержек анархии и гражданской войны и 
достигать преимуществ социальной координации и 
сотрудничества. 

 
                                                        
7 См. об этом «основоположение» Канта о том, что «надо 
выйти из естественного состояния, в котором каждый 
поступает по собственному разумению, и объединиться 
со всеми остальными (а он не может избежать общения с 
ними), с тем, чтобы подчиниться внешнему опирающе-
муся на публичное право принуждению, т. е. вступить в 
состояние, в котором каждому будет по закону опреде-
лено и достаточно сильной властью (не его собственной, 
а внешней) предоставлено то, что должно быть признано 
своим». Immanuel Kant, The Metaphysics of Morals (first 
pub. 1797), trans. Mary J. Gregor, in: Immanuel Kant, Prac-
tical Philosophy, ed. by Mary J. Gregor (Cambridge: Cam-
bridge University Press, 1996), 353-603, at 456. 
8 Alexy, The Argument from Injustice (n. 5 above), 3. 
9 См. Gustav Radbruch, Legal Philosophy (впервые опубл. 
в 1932), перевод. Kurt Wilk в Legal Philosophies of Lask, 
Radbruch, and Dabin, intro. Edward W. Patterson (Cam-
bridge Mass.: Harvard University Press, 1950), 44-224, 117 
(перевод изменен): «Если нельзя определить, что есть 
справедливое, тогда следует оговорить, что должно быть 
законным». Радбрух прибавляет в сноске: «То есть, кто-
то обусловливает, что должно быть законно, кто-то не 
обусловливает, что правильно, ибо это было бы внут-
ренне противоречиво». Ibid, n. 6 (перевод изменен). Это 
утверждение может быть интерпретировано одним из 
двух способов. Первая интерпретация подразумевает, 
что обусловливание того, что законно, никак не связано 
с тем, что правильно. В этой интерпретации, цитируемое 
утверждение было бы неправильно. Обусловливание 
того, что законно необходимо охватывает требование 
правильности того, что обусловлено. Первая интерпре-
тация, поэтому, не в состоянии принять во внимание 
дуальную природу права. Во второй интерпретации, ци-
тата гласит, что власть (authority) несмотря на факты – 
во-первых, утверждает правильность того, что установ-
лено ею, во-вторых, необходимость соблюдения этого – 
не может порождать правильность или истину того, что 
имеет авторитетный источник. В этой интерпретации 
утверждение Радбруха было бы правильным. Это было 
бы выражение дуальной природы права». 
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ІІІ. Согласование идеального и реального 
 

Можно было бы предположить, что необ-
ходимость позитивности подразумевает позити-
визм. Это, однако, было бы несовместимо с тре-
бованием правильности. Безусловно, необходи-
мость позитивности подразумевает правильность 
позитивности. Но правильность позитивности 
отнюдь не носит исключительный характер. 
Предоставить позитивности исключительный 
характер, к чему, например, склонялся Кант,1 
означало бы недооценить тот факт, что требова-
ние содержательной (substantial) правильности 
― это, прежде всего, требование справедливости 
― не исчезает и после институционализации 
                                                        
1 См. Об этом: Alexy, The Argument from Injustice (n. 5 
above), 116-121. В приложении ко второму изданию его 
«Метафизических начал учения о праве» 1798 года, пер-
вой части «Метафизики нравов», Кант ограничивает свое 
правило «Повинуйтесь правительству, имеющему над 
вами власть» посредством следующего заявления: «(во 
что бы то ни стало не входить в противоречие с внут-
ренней моралью)» . Kant, The Metaphysics of Morals (n. 
31 above), 505. Кант не объясняет, к чему он относит 
нахождение в противоречии с внутренней моралью в 
этом контексте. Написанное его рукой остается, однако 
мы находим следующий пример: «т. е. религиозное при-
нуждение. Принуждение к неестественным грехам: ве-
роломное убийство, и т.п., и т.п.». Immanuel Kant, 
Reflexionen zur Rechtsphilosophie (Рефлексии о правовой 
философии), in: Kant’s gesammelte Schriften (Кант. Из-
бранные произведения), т. 19, Королевская Прусская 
Академия Наук (изд.) (Berlin: de Gruyter, 1934), 443-613, 
at 595 (перев. R. A.). Это не означает, однако, что резуль-
татом таких конфликтов с внутренней моралью является, 
как в случае с формулой Радбруха, потеря юридической 
действительности (legal validity) или юридического ха-
рактера. Кант проводит различие между моралью и стро-
гим (или узким, или чистым) понятием права. Мораль-
ное понятие права «отнесено к обязательности, соответ-
ствующей ему». Kant, The Metaphysics of Morals (n. 31 
above), 387. Эта обязательность (Verbindlichkeit) – мо-
ральная обязательность: «Обязательность – это необхо-
димость свободного поступка, подчиненного категори-
ческому императиву разума». Ibid, 377. Видимо она яв-
ляется той моральной обязательностью, на освобожде-
ние от которой обращена кантовская клауза. На право в 
строгом смысле она не распространяется: «Строгое право, а 
именно, то, которое не смешивается с чем-либо моральным, 
требует только внешних оснований для определения выбо-
ра; только тогда оно чистое и не смешиваемое ни с какими 
предписаниями добродетели. Только целиком внешний 
закон может поэтому быть назван строгим (правом в узком 
смысле)». Ibid, 389 (перевод изменен). Можно подумать, 
что это применимо только к перспективе наблюдателя. От-
вечая на это, однако, можно указать на тезис Канта, что 
судья должен решать на основании «собственно (строгого) 
права». Ibid, 390 (перевод изменен). Это показывает, что по 
Канту, понятие строгого права применимо не только из 
перспективы наблюдателя, но и из перспективы участника. 

права. Оно продолжает жить как вне права, так и 
внутри него. Поэтому нужно различать две ста-
дии или уровня правильности: правильность пе-
рвого порядка и правильность второго порядка. 
Правильность первого порядка относится только 
к идеальному измерению. Она касается справедли-
вости как таковой. Правильность второго порядка 
более разносторонняя. Она относится и к идеаль-
ному, и к реальному измерению. Это означает, что 
она касается как справедливости, так и юридичес-
кой определенности (certainty). Юридическая 
определенность, однако, может быть достигнута 
только посредством позитивности. Таким образом, 
требование правильности, как требование второго 
порядка, необходимо связывает как принцип спра-
ведливости, так и принцип юридической опреде-
ленности с правом. 

Принцип юридической определенности ― 
это формальный принцип. Он требует следова-
ния тому, что имеет авторитетный источник и 
что социально эффективно. Принцип справедли-
вости ― это материальный, или субстантивный, 
принцип. Он требует, чтобы решение было мо-
рально правильным. Оба принципа, как принци-
пы вообще,2 могут сталкиваться (collide), что зача-
стую и происходит. Ни один из них не сможет по-
лностью вытеснить другой. Напротив, дуальная 
(dual) природа права требует, чтобы оба они при-
менялись в правильном соотношении. Когда будет 
установлено правильное соотношение, тогда будет 
достигнута и гармония правовой системы. 

Таким образом, правильность второго по-
рядка ― это предмет уравновешивания. Это пока-
зывает, что уравновешивание имеет значение не 
только для создания и применения права, т.е. для 
юридической практики, но также лежит в самом 
основании права. Оно ― часть природы права. 

Правильность второго порядка ― это тема 
тре-тьего шага и касается институционализации 
разума (institutionalisation of reason). Нужно разли-
чать два аспекта такой институционализации: пер-
вый ― субстантивный, второй ― процедурный. 

 
1. Самая дальняя граница 

 
Первый, субстантивный аспект представ-

ляет собой постулат о самой дальней границе 
права. Он содержит опровержение тезиса Ганса 
Кельзена о том, что «любой вид содержания мог 

                                                        
2 Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights (first 
publ. 1985), trans. Julian Rivers (Oxford: Oxford University 
Press, 2002), 44-110. 
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бы быть правом».1 Кельзен иллюстрирует свой 
тезис следующим замечанием: «Согласно праву 
тоталитарных государств, правительство упол-
номочено отправлять в концентрационные лаге-
ря людей с нежелательными взглядами, религией 
или людей другой расы и заставлять их выпол-
нять любой вид работы или даже убивать их».2 
Для ответа на это необходимо обратиться к фор-
муле Радбруха.3 В самой краткой форме она выг-
лядит следующим образом: 

«Крайняя несправедливость не является 
правом».4 

Спор о самой дальней границе права ― это 
центральная тема дебатов о юридическом пози-
тивизме, дебатов, которые мы здесь опускаем. В 
данном контексте интерес представляет только 
соотношение между идеей о самой дальней гра-
нице и тезисом дуальной природы. 

Чтобы определить, к чему приводит это 
отношение, нужно различать две версии позити-
визма и три версии непозитивизма. Две версии 
позитивизма ― это исключающий, или строгий 
(exclusive) и включающий, или мягкий (inclusive) 
позитивизм. Исключающий (строгий) позити-
визм, наиболее явно защищаемый Джозефом Ра-
зом, утверждает, что мораль обязательно исклю-
чается из понятия права.5 По отношению к инди-
видуальным нормам это приемлемо с точки зре-
ния наблюдателя,6 однако с точки зрения участ-
ника ― это утверждение неверное (wrong). Учас-
тник правовой системы определяется исходя из 
вопросов и аргументов на основании того, что 
считается правильным (correct) ответом на юри-
дический вопрос в той правовой системе, к кото-
рой относит себя участник. Однако, аргументы 
относительно того, что считается правильным 
ответом, невозможны без предъявления требова-
ния правильности. Это подразумевает, что учас-
тник необходимо обращается как к юридической 
определенности, так и к справедливости. И это, в 
свою очередь, говорит о том, что исключающий 

                                                        
1 Hans Kelsen, The Pure Theory of Law, 2nd edn. (first publ. 
I960), trans. Max Knight (Berkeley. University of California 
Press, 1967), § 34 (c) (at 198). 
2 Ibid., § 6 (b) (at 40) (trans, altered). 
3 Gustav Radbruch, ‘Statutory Lawlessness and Suppra-
Statutory law’ (first publ. 1946), trans. Bonnie Litschewski 
Paulson and Stanley L. Paulson, Oxford Journal of Legal 
Studies 26 (2006), 1-11, at 7. 
4 Robert Alexy, ‘A Defense of Radbruch’s Formula’, in: David 
Dyzenhaus (ed.), Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal 
Order (Oxford: Hart Publishing, 1999), 15-39, at 17. 
5 Joseph Raz, The Authority of Law. Essays on Law and 
Morality (Oxford: Clarendon Press,1979), 47. 
6 Alexy, The Argument from Injustice (n. 5 above). 27-31. 

(строгий) позитивизм исключается (оказывается 
неприемлемым).7 

Включающий (мягкий) позитивизм, защи-
щаемый, например, Жюлем Коулманом, является 
менее радикальным. Он основывается на том, 
что мораль не является ни необходимо включен-
ной [в право], ни необходимо исключенной [из 
права]. Включение провозглашено конвенциона-
льным, т. е. случайным вопросом, включая фак-
тически то, о чем утверждает позитивное право.8 
Однако, с таким подходом невозможно понять 
необходимость дуальной природы права. 

Только непозитивизм совместим с дуаль-
ной природой права. Однако, это не говорит о 
том, что все версии непозитивизма отвечают его 
требованиям. Две версии непозитивизма не яв-
ляются таковыми, а именно, версии исключаю-
щего (строгого) и супервключающего (супермяг-
кого) непозитивизма. Только третья версия, 
включающего (мягкого) непозитивизма, адекват-
но представляет дуальную природу права. 

Исключающий (строгий) непозитивизм яв-
ляется наиболее радикальной версией непозити-
визма. Он утверждает, что любая несправедли-
вость, любой моральный дефект нормы, исклю-
чает ее из юридически действительных (valid) 
норм, из сферы права. Тезис Дерека Бейлевелда 
и Роджера Броунсворда «Аморальные правила не 
являются юридически действительными»,9 ― 
пример этой точки зрения.10 Опираясь на непра-
вильный баланс между принципом юридической 
определенности и принципом справедливости, 
он слишком мало значения (малый вес) придает 
фактическому, или авторитетному (authoritative), 
измерению права.11 

Супервключающий (супермягкий) непози-
тивизм впадает в другую крайность. Он утверж-

                                                        
7 Более детальную версию этого аргумента можно найти 
в Robert Alexy, 'An Answer to Joseph Raz' in: George Pav-
lakos (ed.), law. Rights and Discourse (Oxford: Hart Pub-
lishing, 2007), 37-55, at 45-48, 50-54. 
8 Jules Coleman, 'Authority and Reason', in: Robert P. 
George (ed.), The Autonomy of Law (Oxford. Clarendon 
Press, 1996), 287-319, at 316. 
9 Deryck Beyleveld and Roger Brownsword, Human Dignity 
in Bioethics and Biolaw (Oxford: Oxford University Press, 
2001), 76. 
10 Этот взгляд не является новым. См.: Augustine, De 
libero arbitrio I, 11: ‘Nam lex mihi esse non videtur, quae 
iusta non fuerit’ (Несправедливый закон не может счи-
таться законом), in: Augustinus, Opera. Werke, ed. Johan-
nes Brachtendorf and Volker Henning Drecoll (Paderborn: 
Ferdinand Schoningh, 2006), vol. 9, 86. 
11 Для более детальной информации см. Robert Alexy, 
‘On the Concept and the Nature of Law’, Ratio Juris 21 
(2008), 281-299, at 287. 
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дает, что юридическая действительность (legal 
validity) никаким образом не обусловлена мора-
льными дефектами или моральной неправильно-
стью (incorrectness). На первый взгляд это похо-
же скорее на версию позитивизма, чем непозити-
визма. Однако, первое впечатление ошибочно, 
поскольку очевидным является то, что в допол-
нение к классификационной связи между правом 
и моралью, существует квалификационная 
связь.1 Эти две связи отличаются воздействием 
моральных дефектов. Результатом классифика-
ционной связи ― потеря юридической силы или 
юридического характера. В отличие от этого, 
результаты квалифицирующей связи ограничены 
юридическими дефектами, которые не превы-
шают уровня размывания юридической силы или 
юридического характера. Тезис Аквината о том, 
что тираническое право «не является безуслов-
ным правом»2 или, как выразился Джон Финнис: 
«В собственном смысле термин «право» не явля-
ется правом»3, а только правом «во вторичном 
смысле этого термина»,4 то есть, дефектное пра-
во имеет квалифицирующую связь. Другая вер-
сия супервключающего (супермягкого) непози-
тивизма, которая может быть объяснена посредс-
твом различия между классификационной и ква-
лификационной связями, находится в комбина-
ции постулатов Канта о «безусловном подчине-
нии»5 позитивному праву вместе с идеей необхо-
димого подчинения позитивного права непози-
тивному праву.6 

Возражения против супервключающего 
(супермягкого) непозитивизма весьма подобны 
при-водимым возражениям, выдвинутым против 
исключающего (жесткого) позитивизма. Так же, 
как исключающий позитивизм не в состоянии 
признать идеальное измерение права, супервк-
лючающий непозитивизм не в состоянии припи-
сать принципу справедливости, который выра-
жает идеальное измерения права, значение, ко-
торого будет достаточно, чтобы перевесить 
принцип юридической определенности в край-
них случаях. Это тезис включающего (мягкого) 
непозитивизма, о том, что такое преобладание 

                                                        
1 Alexy, The Argument from Injustice (n. 5 above), 26. 
2 Thomas Aquinas, Summa Theologiae, part I—II, question 
92, art. 1, 4: ‘lex tyrannical… non est simpliciter lex’ 
3 John Finnis, Natural Law and Natural Rights (Oxford: 
Clarendon Press, 1980), 364. 
4 Ibid. 
5 Kant, The Metaphysics of Morals (n. 28 above), 506. 
6 См. об этом: Alexy, ‘On the Concept and the Nature of 
Law’ (n. 42 above), 288-290. 

должно быть приписано справедливости.7 Вклю-
чающий (мягкий) непозитивизм не утверждает 
ни того, что моральные дефекты всегда отрица-
ют юридическую силу, ни того, что они этого 
никогда не делают. Следуя формуле Радбруха,8 
включающий (мягкий) непозитивизм утверждает, 
что моральные дефекты подрывают юридическую 
силу, тогда и только тогда, когда перейден порог 
крайней несправедливости. Несправедливость ни-
же этого порога включена в понятие права как де-
фектного, но действительного (valid) права.9 Таким 
образом, обе стороны дуальной природы права 
приобретают должное значение. 

 
2. Демократический конституционализм 

 
Самая дальняя граница ― необходимое, но 

ни в коем случае не достаточное условие инсти-
туционализации разума. Для осуществления инс-
титуционализации разума должна быть решена 
не только проблема конфронтации позитивности 
и правильности на границе, но позитивность и 
правильность также должны быть связаны внут-
ри правовой системы. Это  возможно только в 
политической форме демократического, или дис-
курсивного, конституционализма. 

Демократия и конституционные права ― 
главные элементы демократического конститу-

                                                        
7 Это можно воссоздать с помощью «закона конкури-
рующих принципов». См.: Alexy, A Theory of Constitu-
tional Rights (n. 35 above), 50-54. Пусть принцип право-
вой определенности — Р1, принцип справедливости — 
Р2. Р символизирует отношение приоритета, С — раз-
личные условия приоритета. С1 стоит «ниже порога 
крайней несправедливости», С2 — крайняя несправед-
ливость. Согласно включающему (мягкому) непозити-
визму, верны следующие два условных отношения при-
оритета: (Р1РР2) С1  и  (Р2РР1) С2. 
Р2, взятое отдельно, требует правового последствия того, 
что норма в вопросе не является действительной (valid) или 
правовой (Q). Это, совместно с (2) подразумевает, согласно 
«закону конкурирующих принципов», правило С2 → Q. 
Переводя в слова, это правило — самая короткая версия 
формулы Радбрука: Крайняя несправедливость — это не 
право. Противоположно этому супервключающий (супер-
мягкий) непозитивизм, а также исключающий (строгий) 
позитивизм можно представить следующим образом: 
(Р1РР2), тогда как исключающий (строгий) непозитивизм 
можно представить как:  (Р2РР1). (3) и (4), как безусловные 
отношения приоритета, могут быть прочитаны и как выра-
жения непринятия балансирования в вопросах касательно 
понятия и природы права. 
8 См. об этом: Alexy, The Argument from Injustice (n. 5 
above), at 40-62. 
9 Alexy, ‘On the Concept and Nature of Law’ (n. 46 above), 
287 f. 
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ционализма. Они оба обязательны в теории дис-
курса и оба имеют дуальную природу. 

a) Демократия. Демократия ― самый ва-
жный элемент в процедурной стороне институ-
ционализации разума. В одно и тоже время демок-
ратия может  рассматриваться как процедура при-
нятия решения и как процедура аргументации. Ре-
шение, принятое с соблюдением принципа боль-
шинства, является реальной стороной демократии. 
Аргументация как публичный дискурс является ее 
идеальной стороной. Единственная возможность 
для политической реализации идеалов теории дис-
курса ― институционализация демократии, кото-
рая объединяет обе стороны. Название этого един-
ства ― «делиберативная демократия». 

б) Конституционные права. Конституци-
онные права ― это права, которые были записа-
ны в конституции с намерением преобразовать 
права человека в позитивное право ― намере-
ние, другими словами, позитивации прав челове-
ка. Права человека ― это, во-первых, мораль-
ные, во-вторых, универсальные, в-третьих, фун-
даментальные, и в-четвертых, абстрактные пра-
ва, которые, в-пятых, имеют приоритет над все-
ми другими нормами.1 Права существуют в том 
случае, если они действительны (valid). Действи-
тельность прав человека qua (в качестве) мора-
льных прав зависит исключительно от их обос-
нованности. Таким образом, права человека су-
ществуют, если они обоснованы (justifiable). Так, 
права человека обоснованы при помощи теории 
дискурса для практики утверждения, постановки 
вопроса и оспаривания, что предполагает свобо-
ду и равенство, а идеи свободы и равенства 
предполагают, вместе с последующими хорошо 
установленными предпосылками, права человека. 
Права человека, поэтому, дискурсивно необходи-
мы.2 Мы не можем здесь останавливаться на этом 
вопросе более подробно.3 Единственное, что инте-
ресует нас в данном контексте, это то, что права 
человека, как моральные права, принадлежат иск-
лючительно идеальному измерению права. Их пре-

                                                        
1 Robert Alexy, ‘Die Institutionalisierung der Menschenrechte im 
demokratischen Verfassungsstaat’, in: Stefan Gosepath and Georg 
Lohmann (eds.), Philosophie der Menschenrechte (Frankfurt: Suhr-
kamp, 1998), 244-264, at 246-254. 
2 Права человека как абстрактные права дискурсивно 
необходимы; но это не подразумевает то, что их приме-
нение в конкретном случае всегда будет дискурсивной 
необходимостью. Могут возникнуть обоснованные раз-
ногласия по поводу того, что требуется правами челове-
ка в конкретном случае. 
3 См. Об этом: Robert Alexy, ‘A Discourse-Theoretical 
Conception of Practical Reason’ Ratio Juris 5 (1992), 231-
251, at 234-247. 

образование в конституционные права, то есть, в 
позитивные права, представляет собой попытку 
соединить идеальное измерение с реальным. 

В идеальной демократии демократический 
процесс всегда проявлял бы достаточное уваже-
ние к конституционным правам. Не было бы, в 
принципе, никакого конфликта между демокра-
тией и конституционными правами. В реальной 
демократии, однако, конфликт имеет место. Реа-
льность политической жизни вместе с идеей прав 
человека и конституционных прав, по этой при-
чине, требует конституционного надзора. Кон-
ституционный надзор претендует на то, чтобы 
быть ближе, чем парламент, к идеальному изме-
рению права. Это требование будет обоснован-
ным, если конституционный надзор понимается 
как аргументативное (argumentative), или дискур-
сивное (discursive), представительство народа.4 Та-
ким образом, диалектика реального и идеального, 
то есть, дуальной природы права, присутствует 
даже в отношениях конституционного надзора и 
парламентского законодательства. 

 
3. Юридическая аргументация 

 
Учреждение демократического конститу-

ционного государства создает организационную 
структуру для решения правовых проблем. Де-
мократически легитимизированное законодате-
льство, вместе с конституционным надзором, 
является главным инструментом. Эта структура, 
однако, должна быть заполнена. Этому служит 
юридическая аргументация, или дискурс. Дуаль-
ная природа юридической аргументации выра-
жена тезисом особого случая. Этот тезис утвер-
ждает, что правовой дискурс ― это особый слу-
чай общего практического дискурса.5 Общий 
практический дискурс ― это неинституциализи-
рованный дискурс по практическим вопросам. 
Как общий практический дискурс он включает 
все виды невластных, или неофициальных, (non-
authoritative) практических аргументов, то есть, 
моральных аргументов относительно справедли-
вости и прав, так же как и этических аргументов 
касательно индивидуальной и коллективной 
идентичности и прагматических аргументов, ко-
торые дают выражение целе-средственной раци-
ональности (means-end rationality). Моральные 
аргументы имеют приоритет, поскольку они 
представляют универсальную точку зрения. Од-

                                                        
4 Robert Alexy, ‘Balancing, constitutional review, and repre-
sentation’, I • CON 3 (2005), 572-581, at 578-581.  
5 См.: Alexy, A Theory of Legal Argumentation (n. 25 
above), 211-220. 
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нако, это не означает, что их содержание не мо-
жет зависеть от других аргументов.1 Правовой 
дискурс ― особый случай общего практического 
дискурса, поскольку он совершается согласно 
закону, прецеденту и юридической догматике. 
Эти обязательности (commitments) представляют 
реальную, или авторитетную (authoritative), сто-
рону юридического дискурса. 

Хабермас выдвинул ряд аргументов против 
тезиса особого случая.2 Его главная идея в том, 
что тезис особого случая предоставляет судебной 
ветви слишком много власти, что подвергает 
опасности демократическую легитимность: 

«Как только судье будет позволено варьи-
ровать среди неограниченного количества осно-
ваний, которые предлагает такой «общий прак-
тический дискурс», «красная линия», которая 
разграничивает полномочия между судами и за-
конодательством, стирается. В случае примене-
ния отдельного закона (particular statute) юриди-
ческий дискурс судьи должен быть ограничен 
набором оснований, которые законодатели фак-
тически предъявили или, по крайней мере, могли 
бы предъявить для парламентского обоснования 
этой нормы. В противном случае судья и судеб-
ная власть в целом получили бы или присвоили 
бы сомнительную независимость от тех органов 
и процедур, которые обеспечивают гарантию 
демократической легитимности».3 

Ответ на это возражение основывается на 
двух моментах. Прежде всего, тезис особого слу-
чая ни в коем случае не является общим разре-
шением «варьировать среди неограниченного 
количества оснований» общего практического 
дискурса. Напротив, он включает prima facie (в 
первую очередь) неоспоримый приоритет авто-
ритетных оснований (authoritative reasons).4 Вто-
рой момент касается предложения Хабермаса о 
том, что судья «должен быть ограничен набором 
оснований, которые законодатели или фактичес-
ки предъявили, или, по крайней мере, могли бы 
предъявить для парламентского обоснования». 

                                                        
1 Более подробно см.: Robert Alexy, ‘The Special Case 
Thesis’, Ratio Juris 12 (1999), 374-384, at 378-379. 
2 Jurgen Habermas, Between Facts and Norms (first publ. 
1992), trans. William Rehg (Cambridge: Polity Press, 1996), 
229-237. 
3 Jurgen Habermas, ‘A Short Reply’, Ratio Juris 12 (1999), 
445-453, at 447. 
4 См.: Alexy, A Theory of Legal Argumentation (n. 25 above), 
248: «Аргументы, которые предоставляют выражение связи 
с фактической буквой закона или волей исторического за-
конодателя превосходят другие аргументы, если только 
нельзя сослаться на рациональные основания для предоста-
вления превосходства другим аргументам».  

Фактическое намерение законодателя, действи-
тельно, является очень важным основанием, 
опирающимся на интерпретацию закона. Однако, 
часто возникают трудности в определении этого 
намерения, оно либо неясно, либо противоречи-
во.5 Гипотетическое намерение законодателя, с 
другой стороны, является крайне сомнительной 
конструкцией. Она похожа на отвод глаз с целью 
замаскировать намерение судьи под гипотетиче-
ское намерение законодателя. Здесь кажется 
предпочтительным явный общий практический 
аргумент. Хабермас пытается увеличить влияние 
авторитетного (authoritative) измерения права, 
чтобы усилить демократию. Однако, два вышео-
писанных пункта показали, что, во-первых, тезис 
особого случая не дает оснований для такой попы-
тки, и, во-вторых, альтернатива, предложенная Ха-
бермасом, на самом деле вовсе не является альтер-
нативой. Сам по себе тезис особого случая лишь 
делает возможным нарушение адекватного баланса 
между идеальным и реальным измерением права в 
области правовой аргументации и, что является 
тем же самым, интерпретации. 

 
4. Реальное и идеальное «должное» 

 
В применении права существенную роль 

играют правила и принципы. Правила выражают 
определенное, или реальное, «должное», прин-
ципы ― prima facie (первоочередное), или идеа-
льное, «должное».6 Теория принципов пытается 
развить на этой основе теорию пропорциональ-
ности, которая по существу включает теорию 
балансирования. Снова-таки, данное положение 
не может быть развито здесь. В нашем контексте 
единственное, что представляет интерес ― это 
то, что теория принципов завершает разнообра-
зие проведенных нами рассмотрений касательно 
изучения различных аспектов дуальной природы 
права нормативно-теоретическим аргументом, 
который уже имел место в большей части того, 
что было сказано. 

Теперь система завершена. Как было показа-
но, дуальная природа права присутствует ― явно 
или неявно ― во всех фундаментальных вопросах 
права. По этой причине это единственная наиболее 
существенная особенность права, которая показы-
вает, почему юридический позитивизм является 
неадекватной теорией природы права. 

                                                        
5 См.: Ronald Dworkin, A Matter of Principle (Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1986), 34-57. 
6 Robert Alexy, ‘Ideales Sollen’, in: Laura Clerico and Jan-Reinard 
Sieckmann (eds.), Grundrecb.te, Prinzipien und Argumentation 
(Baden-Baden: Nomos, 2009), 21-38, at 21-33. 
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КОНЦЕПЦИЯ ДУАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ ПРАВА РОБЕРТА АЛЕКСИ 
 

В контексте современных дискуссий об ин-
тегральном правопонимании [4; 6; 7; 8] особый 
интерес представляет творчество влиятельного не-
мецкого юриста и философа права, профессора 
Университета Христиана Альбрехта (г. Киль) Ро-
берта Алекси. Его вклад в современную филосо-
фию права представлен, прежде всего, тремя фун-
даментальными монографиями: «Theorie der 
juristischen Argumentation. Die Theorie des rationalen 
Diskurses als Theorie der juristischen Begründung» 
(Frankfurt am Main, 1978), в английском переводе 
«A Theory of Legal Argumentation» (Oxford, 1985) 
[Теория юридической аргументации]; «Theorie der 
Grundrechte» (Frankfurt am Main, 1985), в английс-
ком переводе «A Theory of Constitutional Rights» 
(Oxford, 2000) [Теория конституционных прав]; 
«Begriff und Geltung des Rechts» (Freiburg, 1992), в 
английском переводе «The Argument from 
Unjustice: A Reply to Legal Positivism» (Oxford, 
2002) [Аргумент от несправедливости. Ответ юри-
дическому позитивизму], а также множеством ста-
тей, опубликованных на немецком, английском, 
итальянском, испанском, португальском и других 
языках, включая и русский [1; 2].  

Выражением особого признания вклада Р. 
Алекси в современную правовую философию 
является выход книги «Право, права и дискурс. 
Правовая философия Роберта Алекси» [12], по-
дготовленной на основе материалов проведенно-
го в 2004 году на базе Университета Королевы 
(Белфаст) специального семинара по дискурсив-
ной теории, на котором объектом всестороннего 
анализа стала его философия права. Как название 
книги, так и выделенные в ней разделы указыва-
ют на три основные проблемы или три составные 
части его теоретической системы: 1. Право и мо-
раль (в качестве самостоятельного раздела были 
выделены «Дебаты о юридическом позитивизме» 
между Дж. Разом и Р. Алекси). 2. Конституцион-
ные права. 3. Дискурс и аргументация. В качестве 
заключительного раздела были предложены отве-
ты Роберта Алекси всем участникам дискуссии.  

Другая сторона научной деятельности 
профессора Р. Алекси связана с его активным 
участием в работе Международной ассоциации 
философии права и социальной философии 
(IVR): и как организатора (в 1994-1998 гг. он был 
президентом немецкой секции IVR, а в 2003-

2007 гг. – членом Исполнительного комитета 
IVR), и как участника Всемирных конгрессов, 
проводимых под эгидой организации. На после-
дних четырех Конгрессах, в которых мне посчас-
тливилось участвовать, ему трижды предостав-
лялась трибуна пленарных заседаний (дважды 
как докладчику и один раз – как участнику деба-
тов). Неизгладимое впечатление оставило также 
его участие в дискуссиях по поводу пленарных 
докладов, которое выразилось в глубоком и ем-
ком комментировании услышанного, и постано-
вке точных проблемных вопросов. Можно даже 
сказать, что он был и является живым воплоще-
нием современной философии права, ее персо-
нификацией. Именно эти черты Р. Алекси, как 
истинного профессионала, глубоко чувствующе-
го и понимающего современную философию 
права, общение с которым дает бесценный ин-
теллектуальный опыт, определили мой интерес к 
его идеям и желание познакомить с ними своих 
коллег. Таковыми были мотивы перевода и пуб-
ликации как его доклада на пленарной сессии 21 
Конгресса IVR в Лунде (Швеция, 2003 г.) «При-
рода философии права», так и его доклада на 
пленарной сессии 24 Конгресса в Пекине (Китай, 
2009 г.) «Дуальная природа права», предлагаемо-
го читателям «Проблем философии права» [11]. 

Однако, прежде, чем перейти к анализу со-
держания данной работы Роберта Алекси, оста-
новимся на общих оценках его мировоззренчес-
ко-методологической позиции.  

За тридцать лет своего научного творчест-
ва Р. Алекси разработал тщательно продуманную 
и содержательно выверенную систему правовой 
философии, истоки которой восходят к Канту. 
Поэтому не случайно свою философию права он 
идентифицирует как «институционализация ра-
зума» [10, p. 23], имея ввиду, конечно же, разум 
практический. Именно эта «прививка кантианст-
ва» к аналитической философии, на наш взгляд, 
позволила концепции Р. Алекси стать одной из 
самых влиятельных и перспективных в совре-
менной философии права. Этим же влиянием, на 
наш взгляд, определяется и его последовательная 
антипозитивистская позиция. 

На первый взгляд его правопонимание 
представляет собой соединение позитивистского 
нормативизма Ганса Кельзена и юснатурализма 
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Густава Радбруха. Однако это не механическое 
соединение. Р. Алекси стремится выйти за пред-
елы оппозиции юридического позитивизма и те-
ории естественного права, предлагая формулу 
дуальности права как единства его реального и 
идеального измерений и идентифицируя свою 
позицию как непозитивистскую. В этом пункте 
его взгляд на право в значительной мере напо-
минает концепцию онтологической структуры 
права его соотечественника Артура Кауфмана, 
который еще в 1972 году писал: «Реальное право 
происходит из связи и полярной напряженности 
естественности и позитивности права. Естествен-
ность и позитивность права являются образующи-
ми бытийными принципами права» [5, c. 157]. Од-
нако в отличии от последнего, развивающего фе-
номенолого-герменевтическую онтологию права, 
подход Р. Алекси не является онтологическим. Он 
утверждает, что природа права лучше понимается 
в свете теории юридической аргументации, или 
теории юридического дискурса.  

При этом концепт рациональной аргумен-
тации предстает у него как сверхгибкий, позво-
ляющий отдать должное обеим сторонам права в 
процессе правового регулирования, а тем самым 
призывающий к диалогу между аналитическим 
позитивизмом и различными вариантами теории 
естественного права. В отличие от аналитическо-
го позитивизма для Алекси право – это преиму-
щественно социальная практика, хотя она и име-
ет структуру рациональной аргументации. В раз-
витие этого положения он формулирует положе-
ние, согласно которому право в значительной 
мере соотносится с другими формами практиче-
ского рассуждения (морального и этического), 
имея общую дискурсивную структуру с ними. 
Однако наличие такой общей рациональной 
структуры для различных типов практического 
дискурса не означает отрицание институциона-
льного характера права, для юридической аргу-
ментации сохраняется связь с институциональ-
ными аргументами конкретных правовых сис-
тем. Таким образом, юридическая аргументация 
относится к институциональным рамкам, что по-
зволяет понимать ее как особый случай общего 
практического дискурса. 

В то же время, общая дискурсивная струк-
тура права и морали позволяет выделить общие 
моменты для этих двух сфер. Данный тезис раз-
деляется всеми представителями теории естест-
венного права. В противоположность теории ес-
тественного права (в ее классическом варианте) в 
работах Алекси утверждается, что право и мо-
раль (т. е. позитивное и естественное право) не 

могут рассматриваться как самодостаточные си-
стемы, которые могут взаимодействовать лишь 
случайно. Идея рациональной структуры делает 
возможным понимание динамической границы 
между сферами права и морали. То, что принад-
лежит сферам права и морали, не может быть 
установлено простым отнесением к институцио-
нальным фактам, но должно быть установлено в 
рамках рационального дискурса. В связи с этим 
легальность выступает как понятие, нуждающее-
ся в обосновании. То, что представляет в своей 
основе лишь часть институциональных фактов 
правовой системы, требует обращения к субста-
нтивным аргументам, которые являются мораль-
ными по своему характеру1. 

Теория юридической аргументации Р. Алек-
си сближает его с юридическим интерпретивизмом 
(от слова «интерпретация»), который иногда трак-
туется как концепция «третьего пути» в правопо-
нимании, проходящем между юридическим пози-
тивизмом и теорией естественного права. В англо-
американской традиции наиболее известным пред-
ставителем этого направления является Рональд 
Дворкин, введение идей которого в контекст сов-
ременных дискуссий в немецкой философии права 
ставится в заслугу Р. Алекси.  

И, конечно же, нельзя не подчеркнуть вли-
яние на его теорию юридического дискурса ко-
ммуникативно-дискурсивной философии Юрге-
на Хабермаса, основные положения которой Р. 
Алекси тщательно анализирует в своей первой 
книге [9, p. 101–137]. Как известно, в философии 
Ю. Хабермаса дается коммуникативное рефлек-
сивное обоснование права через «аргументацию 
в дискурсе». Нормы права обосновываются 
практически в реальной коммуникации, которая 
имеет процедурный характер. Однако этот дис-
курс должен соотноситься с идеальной комму-
никацией (аналог «естественного права»), кото-
рая как регулятивная идея показывает направ-
ленность рационального обоснования норм. 

По мнению Ю. Хабермаса, право является 
условием возможности социальной интеграции 
на основе коммуникативного взаимодействия, то 
есть возможности коммуникации как общест-
венной институции, которая обладает обязыва-
ющей силой, а также как возможности власти 
разума, воплощенного в структурах общения 
граждан, обмена мнениями. Современный пра-
вовой порядок пронизан напряжением между 
позитивностью и легитимностью права (фактич-
ностью и значимостью). Критерием легитимнос-
                                                        
1 О различии институциональных и субстанциональ-
ных аргументов см.: [2, c. 455].  
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ти правовых норм является их соответствие ко-
ммуникативной рациональности, то есть когда 
они заслуживают свободного признания со сто-
роны каждого члена правового содружества. 
Лишь процедура демократического законодате-
льства делает возможной реализацию этой идеи. 
Поэтому в правовом обществе процесс законода-
тельства занимает центральное место в механиз-
ме социальной интеграции. В основе справедли-
вого правотворчества лежит этический дискурс 
общества.  

Безусловно, концепцию Р. Алекси можно 
считать одной из наиболее удачных и перспек-
тивных юридических интерпретаций философс-
кой концепции Ю. Хабермаса (и К.-О. Апеля). 
Это находит выражение и в трактовке Р. Алекси 
основных правил дискурса, и в утверждении со-
впадения между структурой дискурса и структу-
рой правового государства, и в подчеркивании 
значения делиберативной демократии. В то же 
время, между дискурсивными теориями Ю. Ха-
бермаса и Р. Алекси имеются не только общие 
моменты (которые утверждают возможность 
критики права исходя из внутренних критериев 
самого права, тем самым дистанцируясь от юри-
дического позитивизма), но и различия, связан-
ные с пониманием контекстуально-трансценден-
тальных компонентов права, обусловливающих 
требования правильности. Так, Алекси сводит 
юридическую правильность к правильности мо-
ральных норм, что вызывает возражения у Хабе-
рмаса как «морализаторство» юридической ва-
лидности, который связывает юридическую пра-
вильность с субстанциальным единством прак-
тического разума в демократическом процессе 
правотворчества. Основополагающим положе-
нием концепции Р. Алексии является тезис о 
том, что право имеет дуальную природу, т. е. с 
необходимостью включает два измерения: реа-
льное, или фактическое, которое в определении 
права представлено элементами официального 
источника и социальной эффективности, и идеа-
льное, или критическое, которое находит свое 
выражение в элементе моральной правильности 
[11, p. 257]. При этом следует подчеркнуть, что 
речь идет именно о дуальной (dual), а не двойст-
венной или дуалистической природе права. Ибо 
«двойственность» обычно означает ситуацию, 
когда один субъект испытывает два противопо-
ложных чувства одновременно. Так, глубинный 
характер двойственности человеческой души 
хорошо выразил Достоевский: она стремится к 
чистоте в тот самый момент, когда впадает в раз-
гул, она ненавидит и любит одновременно. По-

этому двойственность природы права предпола-
гало бы некоторую оценку социальной роли пра-
ва как одновременно позитивной и негативной. 
Что же касается термина «дуализм», то он при-
меним только к теории, а не к онтологической 
характеристике права, каковой выступает его 
природа. Дуалистической является всякая тео-
рия, ссылающаяся на два принципа: дуализм 
души и тела, если говорить о человеческой при-
роде, воли и разума, если говорить о функциях 
духа. Алекси же утверждает дуальность права: 
право в то же самое время и властно (официаль-
но), и идеально, причем одно предполагает дру-
гое. Каждому из этих измерений соответствуют 
различные ценности: определенность в случае с 
официальностью и справедливость в случае с 
идеальным измерением1.  

Отстаивание тезиса дуальной природы 
права означает принятие им позиции непозити-
визма, которую сам философ права трактует как 
«антипозитивистскую». Подтверждение своего 
основного тезиса Р. Алекси осуществляет в 
пределах системы институционализации разума, 
политической формой которой выступает демок-
ратический, или дискурсивный, конституциона-
лизм. В процессе развертывания своей системы 
он демонстрирует, что дуальная природа права 

                                                        
1 Наряду с понятием «дуальность» хотелось бы вы-
сказать свою позицию относительно перевода и иных 
ключевых терминов. В первую очередь это касается 
термина «correctness», который я предпочел перево-
дить как «правильность», а не ограничиться «каль-
кой» «корректность». Если выражение «логическая 
корректность» является концептуально обоснован-
ным, то применительно к понятиям «практического 
разума» под словом «корректность» понимается 
обычно «уважительность», «тактичность», а не суб-
станциальная, или содержательная правильность. Что 
же касается термина «validity», то в обосновании его 
перевода я присоединяюсь к объяснению С. Н. Касат-
кина: «Базовым вариантом перевода английского 
«validity» является слово  «действительность» в раз-
личных его вариантах, отличных, однако, от таких его 
смыслов, как «реальность», «фактичность», «сущее» и 
т.п.» (Касаткин С. Н. Нормативно-реалистическая 
перспектива философии права // Российский ежегод-
ник теории права. – № 1. – 2008. – С. 278.). Однако, в 
переводе английского «authority» и «authoritative» я не 
разделяю его стремления переводить его однозначно, 
как «власть» и «властный» (Там же. – С. 282), а пред-
почитаю переводить (во всяком случае, в данном кон-
тексте), как «официальность» и «официальный», по-
скольку последнее выражение шире, чем просто «вла-
стный», и означает то, что основывается на источни-
ках. Хотя в различных контекстах возможен перевод 
и как «властный», и как «авторитетный».  
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проявляется — явно или неявно — во всех фун-
даментальных вопросах права [11, p. 274]. В силу 
особой теоретической и практической значимос-
ти этого положения проследим за логикой авто-
рской аргументации. 

Первым шагом Р. Алекси предлагает аргу-
мент от идеального измерения права, отмечая, 
что право с необходимостью предъявляет притя-
зание на правильность как моральную правиль-
ность. Он находит аргументы в поддержку того, 
что право способно выдвигать притязание на 
правильность, это притязание является необхо-
димым не только по отношению к поведению 
людей, но и по отношению к законодательным 
актам и судебным решениям, его содержание — 
справедливость, и оно — рационально. Эту ра-
циональность автор обосновывает с помощью 
теории дискурса, согласно которой нормативное 
суждение будет правильным тогда и только тог-
да, когда оно является результатом рационально-
го практического дискурса. Условия дискурсив-
ной рациональности определяются через систему 
принципов, правил и форм общего практическо-
го дискурса, процессуальное ядро которой соста-
вляют правила, гарантирующие свободу и равен-
ство в дискурсе, предоставляя всем право участ-
вовать в нем и право задавать вопросы, а также 
отстаивать любые точки зрения. Хотя дискурс не 
всегда приводит к единственно правильному 
ответу, но определенные нормативные требова-
ния им предъявляются.  

То, что правила дискурса выражают цен-
ность свободы и равенства, служит базисом для 
обоснования прав человека. Это значит, что пра-
ва человека являются дискурсивно необходимы-
ми, а их отрицание оказывается дискурсивным 
невозможным. По данному поводу бельгийский 
философ права Ван Хук высказался следующим 
образом: «Кроме того, как показал Роберт Алек-
си, намного легче аргументировать наличие по 
крайней мере каких-то отношений между правом 
и моралью, чем «доказать», что между ними воо-
бще нет никакой связи» [3, c. 380].  

Вторым шагом выявляется необходимость 
дополнения идеального измерения реальным, то 
есть позитивным измерением права, в котором 
юридически отрегулированные процессы гаран-
тируют достижение решений и предусматривают 
их осуществление. Эта необходимость основы-
вается на моральных требованиях избегать изде-
ржек анархии и гражданской войны и достигать 
преимуществ социальной координации и сотру-
дничества [11, p. 265].  

Третий и главный шаг заключается в сог-
ласовании идеального и реального измерений. 
Для этого уровня требование правильности озна-
чает сочетание принципов справедливости и 
юридической определенности. Первый является 
материальным, второй — формальным. Как 
принципы вообще они могут конкурировать друг 
с другом, однако дуальная природа права требу-
ет, чтобы они применялись в правильной пропо-
рции. Сбалансированность и выражает правиль-
ность этого уровня. Институционализация разу-
ма здесь осуществляется в двух аспектах — ма-
териальном и процедурном. 

В материальном аспекте содержится по-
стулат о самой дальней границе права, которой 
является крайняя несправедливость. Здесь Алек-
сии ссылается на известную формулу Г. Радбру-
ха: «Крайняя несправедливость не является пра-
вом», которая противопоставляется положению 
Г. Кельзена: «Любое содержание может быть 
правом». Обычно этот вопрос является «лакму-
совой бумагой» для идентификации правового 
позитивизма. Анализируя позицию юридическо-
го позитивизма в двух версиях — эксклюзивного 
(exclusive), или строгого, и инклюзивного 
(inclusive), или мягкого,1 Р. Алекси указывает, 
что первый (Дж. Раз), полностью исключая нрав-
ственность из права, является невозможным, по-
тому что полностью лишиться вопроса правиль-
ности в правовой системе с точки зрения ее учас-
тника — невозможно, а второй (Дж. Коулман), 
считая это включение случайным вопросом, не 
способным объяснить дуальную природу права. 
Немецкий философ права приходит к выводу, 
что только непозитивизм является совместимым 
с дуальной природой права, но лишь в версии 
инклюзивного (мягкого) непозитивизма. Экск-
люзивный (строгий) непозитивизм, который 
утверждает, что имморальные нормы не являют-
ся юридически действительными, нарушает ба-
ланс между принципами юридической опреде-
ленности и справедливости, уделяя слишком ма-
ло внимания фактическому, официальному из-
                                                        
1 Буквальным переводом терминов «exclusive» и 
«inclusive» при характеристике различных форм пози-
тивизма и непозитивизма является «исключающий» и 
«включающий», что соответствует их контекстуаль-
ному смыслу «исключения морали из права» и «вклю-
чения морали в право». В то же время мы принимаем 
сложившуюся в литературе традицию перевода этих 
понятий, как «эксклюзивный» (в значении не «исклю-
чительный», а именно «исключающий») и «инклю-
зивный», соответственно добавляя уточнения «стро-
гий» и «мягкий» (позитивизм и непозитивизм).  
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мерению права, суперинклюзивный (супермяг-
кий) непозитивизм впадает в другую крайность. 
Он утверждает, что моральные дефекты никогда 
не отрицают юридическую действительность 
права, а лишь делают его не безусловным. Инк-
люзивный (мягкий) непозитивизм, позицию ко-
торого разделяет сам Р. Алекси, утверждает, что 
моральные дефекты отрицают юридическую 
действительность лишь тогда, когда граница 
крайней несправедливости нарушена. Несправе-
дливость ниже этого предела включается в поня-
тие права как дефектное, но, тем не менее, пра-
вильное право. Таким образом, здесь обеим сто-
ронам дуальной природы права уделяется долж-
ное внимание [11, 270]. Следует обратить внима-
ние и на то, что вопрос соотношения двух изме-
рений права решается не с точки зрения их онто-
логически-метафизических соотношений, а с то-
чки зрения тех тезисов и аргументов, которые 
эксплицируют содержание соответствующих 
концепций. Трудно выявить истинность утверж-
дений о большей или меньшей включенности 
одного аспекта в другой (например, естественно-
го права в право позитивное), но вполне верифи-
цируемы те суждения, которые типичны для тех 
или иных концепций.  

В процедурном аспекте связь позитивности 
и правильности реализуется в форме демократи-
ческого, или дискурсивного, конституционализ-
ма, главные элементы которого – демократия и 
конституционные права. Реальной стороной де-
мократии выступает решение по принципу бо-
льшинства, а ее идеальной стороной – аргумент-
тация как публичный дискурс. Реализацией иде-
алов теории дискурса является такая институци-
онализация демократии, которая совмещает обе 
стороны, то есть «делиберативная демократия». 
Права человека как моральные права принадле-
жат лишь идеальному измерению права, а их 
превращение в конституционные (позитивные) 
права заключается в усилии совместить идеаль-
ное измерение с реальным. В идеальной демок-
ратии нет конфликта между демократией и кон-
ституционными правами. В реальной демократии 
он может быть, а потому возникает требование 
конституционного контроля. С позиций соотно-
шения идеального и реального измерений анали-
зируются также юридическая аргументация (ин-
терпретация) и правоприменение.  

Главным инструментом демократического 
конституционного государства является демок-
ратически легитимизированное законодательство 
вместе с конституционным контролем. Их логи-
ческим наполнением служит юридическая аргу-

ментация, или дискурс. Дуальная природа юри-
дической аргументации выражена тезисом осо-
бого случая, который гласит, что юридический 
дискурс – особый случай практического дискур-
са. Он осуществляется в соответствии с законом, 
прецедентом и юридической догматикой, соста-
вляющими реально-авторитетную сторону юри-
дического дискурса. Хабермас выдвинул ряд ар-
гументов против тезиса особого случая, посколь-
ку это дает судебной власти слишком широкие 
полномочия и подвергает опасности демократи-
ческую законность. Однако Р. Алекси подчерки-
вает, что этот тезис включает безусловный при-
оритет авторитетных оснований; гипотетическое 
же намерение законодателя трудно интерпрети-
ровать, поскольку это гипотетическая конструк-
ция, делающая возможным замаскировать наме-
рение судьи под намерение законодателя. В кон-
тексте правоприменения правила выражают реа-
льное долженствование, принципы — идеальное.  

Системное аргументирование центрально-
го тезиса дает Р. Алекси основания прийти к вы-
воду о том, что дуальность идеального и реаль-
ного – права, а потому юридический позитивизм, 
который отрицает эту особенность, является не-
адекватной теорией природы права [11, p. 274]. 

Следовательно, признавая дуальность пра-
ва как проявление его онтологической структуры 
или природы, следует отметить, что такое при-
знание не является дуализмом в метафизическом 
смысле, как признание существования двух само-
стоятельных реальностей – естественного и пози-
тивного права. Это, скорее, дуализм символическо-
го плана как признание двух измерений единого 
феномена права, которые воспроизводятся при ре-
шении всех правовых вопросов и являются онтоло-
гической основой любых правовых концепций, 
стремящихся к адекватному отображению приро-
ды права, включая и интегральные концепции. При 
этом степень адекватности концепции права непо-
средственно зависит от того, насколько полно уда-
ется отобразить такую дуальность.   
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1. Право и мораль: 

юридический позити-
визм против непози-

тивизма 
В своей книге, 

первоначально опубли-
кованной на немецком 
языке [5] и позже пере-
веденной на английский 
под названием «Аргу-
мент от несправедливо-

сти. Ответ юридическому позитивизму» [6], Роберт 
Алекси, известный оппонент юридического пози-
тивизма, рассматривает проблему определения по-
нятия права, в которой дискуссия о соотношении 
права и морали занимает центральное место. По 
его мнению, существует два основных противопо-
ложных подхода к решению этого вопроса: пози-
тивизм и непозитивизм. Все позитивистские тео-
рии отстаивают тезис о разделении (separation 
thesis), согласно которому не существует какой-
либо концептуально необходимой связи между 
правом и моралью. Отсюда, позитивистское поня-
тие права не предполагает обращения к морали и 
определяется посредством двух характеристик: 
установления в соответствии с имеющейся систе-
мой и социальной эффективности. Таким образом, 
для всех позитивистских теорий ответ на вопрос, 
что есть право, зависит от того, что было установ-
лено и / или является эффективным [6, 4]. Непози-
тивистские теории отстаивают тезис о связи 
(connection thesis), согласно которому понятие пра-
ва включает элементы морали. Поэтому оно опре-
деляется посредством трех характеристик: двух, 
общих с позитивизмом, в сочетании с третьей – 
правильностью содержания правовых норм. Алек-
си утверждает, что в противоположность некото-
рым теориям естественного права теория непози-
тивизма рассматривает и установление, и эффекти-
вность в качестве определяющих характеристик 
права1 наряду с обращением к морали. 
                                                        
1 «Таким образом, ни один серьезный представитель 
непозитивистской теории не исключает из понятия 
права элемент официального установления или эле-

2. Аналитические и нормативные аргументы 
Согласно Алекси, существует два вида ар-

гументов, способных подкреплять и тезис о раз-
делении, и тезис о связи: аналитические и норма-
тивные аргументы. Аналитический аргумент 
указывает на концептуальную связь между пра-
вом и моралью, которая отрицается юридичес-
ким позитивизмом и утверждается непозитивиз-
мом. Вместе с тем, ситуация для этих двух тео-
рий не является симметричной. Позитивист обя-
зан отрицать эту связь, поскольку иначе он не 
сможет утверждать то, что моральные элементы 
не входят в определение права, в случае же ее 
признания, он более не сможет исключать из 
определения права моральные элементы. Что каса-
ется представителя непозитивизма, то даже в от-
сутствие доказательства данной концептуальной 
связи, он по-прежнему может утверждать, что те-
зис о связи является нормативно необходимым. 

Идея нормативной необходимости видится 
мне крайне сомнительной. Алекси признает, что 
этот вид необходимости нельзя отграничить от 
приказа: «Нормативная необходимость должна 
быть строго отделена от концептуальной необхо-
димости. Утверждение о том, что нечто является 
нормативно необходимым, означает не что иное 
как то, что оно приказано. Можно, не вступая в 
противоречия с самим собой, оспаривать юридиче-
скую силу приказа, но не существование концепту-
альной необходимости. Отсюда понятно, что нор-
мативная необходимость является необходимос-
тью только в более широком смысле» [6, 21]. 

Если нечто существует в форме приказа, то 
обычно говорят о его обязательности или о том, 
что кто-то обязан его осуществить, но не о его не-
обходимости. Я не вижу каких-либо преимуществ 
в употреблении термина «необходимый» вместо 
терминов «обязательный» или «принудительный», 
                                                                                          
мент социальной эффективности. Скорее, то, что от-
личает его от позитивиста — это точка зрения, со-
гласно которой понятие права должно определяться 
таким образом, чтобы наряду с этими ориентирован-
ными на факты характеристиками, в определение 
также включались и моральные элементы» [6, 4]. 
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поскольку это может привести только к лингвис-
тической путанице. Если нормативная необходи-
мость означает, что связь между правом и моралью 
имеет характер приказа, тогда следует задаться 
вопросом, кем является тот, кто может отдать при-
каз об обязательности тезиса о связи? Является ли 
он лицом, уполномоченным позитивным правом, 
либо же это власть, стоящая за пределами позитив-
ного права? На эти вопросы Алекси ответа не дает. 

Более того, он допускает следующее: «До-
казано, что концептуальный аргумент имеет 
ограничения, как по сфере применения, так и по 
силе; и за пределами этой сферы, как и в целях 
усиления концептуального аргумента, необходимы 
аргументы нормативные. Согласно данному тези-
су, во-первых, существует концептуально необхо-
димая связь между правом и моралью, и, во-
вторых, имеются нормативные аргументы для 
включения моральных элементов в понятие права, 
аргументы, которые частично усиливают и частич-
но выходят за пределы концептуально необходи-
мой связи. Короче говоря, существуют концептуа-
льно необходимые, а также нормативно необходи-
мые связи между правом и моралью» [6, 23]. 

Все это выглядит чрезвычайно странно. 
Еcли имеются концептуальные связи между пра-
вом и моралью, тогда нет нужды обращаться к 
нормативным аргументам. Либо элемент морали 
включается в понятие права, либо — нет. Если 
данный элемент включается в понятие права, 
тогда нормативные аргументы излишни; если 
нет, тогда они бесполезны. В этом вопросе нет 
места для промежуточных решений. А значит, 
мы можем сосредоточиться на аналитических 
аргументах. По сути, существует два таких аргу-
мента: известная формула Радбруха (крайне не-
справедливые нормы не являются правом) и те-
зис о притязании на правильность (the claim to 
correctness). Оба эти аргумента тесно связаны с 
разграничением позиций наблюдателя и участ-
ника. Рассмотрим каждую из них в отдельности. 

 
3. Позиция наблюдателя 

Позиция наблюдателя — это точка зрения 
тех, кто претендует на описание права, не связы-
вая себя подчинением или следованием его нор-
мам. Типичным случаем наблюдателя является 
правовед или ученый-юрист. Задача юридичес-
кой науки состоит в том, чтобы определить, ка-
кие нормы принадлежат к правовой системе и 
что они предписывают, т. e. какие действия в со-
ответствии с правом являются обязательными, 
запрещенными или разрешенными. Таким обра-
зом, данная позиция, в первую очередь, связана с 

проблемой познания права и идентификации его 
норм. Но дихотомия между наблюдателями и 
участниками не столь категорична, как, видимо, 
полагает Алекси. Большинство наблюдателей 
одновременно являются и участниками, а все 
участники суть также и наблюдатели [13; 9]. 

Алекси задается вопросом о том, утрачи-
вают ли отдельные правовые нормы или целые 
правовые системы — в соответствии с формулой 
Радбруха — свой правовой статус при превышении 
(«недопустимой» (intolerable)) степени несправед-
ливости. В отношении отдельных норм ответ Але-
кси понятен: он отрицает формулу Радбруха и объ-
являет свое согласие с позитивизмом: «С позиции 
наблюдателя, высказанный Радбрухом тезис о свя-
зи невозможно подтвердить обращением к концеп-
туально необходимой связи между правом и мора-
лью» [6, 30]. «Таким образом, как аналитические, 
так и нормативные соображения приводят к сле-
дующему выводу: с позиции наблюдателя, кото-
рый изучает отдельные нормы и исследует класси-
фикационную связь, позитивистский тезис о раз-
делении является верным. С этой точки зрения, 
аргумент Радбруха о несправедливости будет не-
приемлем» [6, 31] (выделено мной — Е. Б.). 

Что касается всей правовой системы, то, 
согласно Алекси, ситуация здесь иная: «То, что 
применяется к отдельной норме, не следует при-
менять ко всей правовой системе» [6, 31]. 

Это утверждение не до конца понятно. 
Обычно правовая система определяется как со-
вокупность правовых норм, а, следовательно, 
весьма сомнительно то, почему совокупность 
норм, все из которых являются правовыми, не 
следует рассматривать в качестве правовой сис-
темы. Более того, Алекси не приводит каких-
либо доводов в пользу применения формулы Ра-
дбруха для правовых систем. Он лишь упомина-
ет о трех примерах социальных систем. Первая 
из них, называемая бессмысленным или безрас-
судным (desperado) порядком, вообще не содер-
жит каких-либо норм и, таким образом, с очеви-
дностью не является нормативным порядком, а, 
следовательно, и порядком правовым. Другие 
два примера — грабительский (predatory) или 
разбойничий порядок и автократическая система 
(governor system) — представляют собой норма-
тивные порядки, но лишь второй из них, по мне-
нию Алекси, является правовым, несмотря на 
факт его «крайней несправедливости» [6, 34]. 

Ключевой вопрос тогда заключается в сле-
дующем: «Чем отличается автократическая сис-
тема от разбойничьей?» На этот вопрос Алекси 
отвечает так: «Различие состоит не в том, что 
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здесь преобладают какие-то общие правила, по-
скольку они уже присутствуют в разбойничьей 
системе. Не заключается оно и в том, что авто-
кратическая система является в равной мере бла-
гоприятной для всех, пусть даже на минималь-
ном уровнем защиты жизни, свободы и собст-
венности, поскольку и в этой системе убийства и 
грабежи подданных возможны в любое время. 
Вернее, решающим моментом здесь выступает 
то, что притязание на правильность встроено в 
практику автократической системы, притязание, 
адресованное каждому. Оно является необходи-
мым элементом понятия права» [6, 34]. 

Из этой цитаты следует, что с позиции на-
блюдателя формула Радбруха вообще не примени-
ма ни к отдельным нормам, ни к правовым систе-
мам: и нормы, и системы могут быть крайне не-
справедливыми без потери своего статуса права. 

Однако, несмотря на признание полной 
неприменимости формулы Радбруха к отдель-
ным нормам и правовым системам с позиции на-
блюдателя, Алекси настаивает на том, что даже в 
рамках этой позиции притязание на правиль-
ность ограничивает позитивистский тезис о раз-
делении, «хотя только в исключительных и, по 
сути, невероятных случаях» [6, 35]. Здесь «тезис 
о разделении… достигает предела, определенно-
го притязанием на правильность» [6, 34]. 

Существует явное противоречие между те-
зисом о том, что непозитивистское понятие пра-
ва обязательно включает моральные элементы [6, 
4], и утверждением Алекси о том, что даже такая 
крайне несправедливая система, как автократи-
ческий порядок1 (governor order), тем не менее, 
является правовой системой. Какие моральные 
элементы содержит этот порядок? 

Согласно Алекси, различие между разбой-
ничьим порядком и автократической системой 
заключается в притязании на правильность. Ав-
тократическая система заявляет о таком притяза-
нии, хотя ему и не соответствует; сам факт де-
кларации этого чисто риторического притязания 
является достаточным, чтобы превратить граби-

                                                        
1 Описание Алекси автократической системы является 
довольно выразительным: «В конце концов, грабитель-
ский порядок оказался нецелесообразным, в силу чего 
преступники постарались приобрести легитимность. 
Они стали правителями и тем самым трансформировали 
грабительский порядок в автократическую систему. 
Они продолжают эксплуатировать своих подданных… В 
любое время остаются возможными убийства и гра-
бежи подвластных — действия, которые, по сути, 
служат лишь эксплуататорским интересам правите-
лей» [6, 33–34]. Выделение мое — Е. Б. 

тельский порядок в правовую систему. С мора-
льной точки зрения, порядок, претендующий на 
то, чтобы быть правильным, но являющийся 
крайне несправедливым, значительно хуже, чем 
открыто грабительский порядок. Когда кто-то 
под предлогом моральной правильности совер-
шает аморальные поступки, это обычно называе-
тся лицемерием. Как представляется, трансфор-
мация разбойничьего порядка в правовую систе-
му и банды разбойников — в юридическую 
власть основываются по видимому на чистом 
лицемерии. Это выглядит более чем странно и, 
конечно, является несовместимым с утверждени-
ем, согласно которому понятие права обязатель-
но включает моральные элементы. 

Единственным правдоподобным объясне-
нием указанного противоречия является то, что 
Алекси, описывая позицию наблюдателя, молча-
ливо принимает позитивистское понятие права, 
которое не предполагает какой-либо ссылки на 
мораль. Но в этом случае как грабительский по-
рядок, так и автократическая система были бы 
системами правовыми, поскольку они оба явля-
ются социально эффективными, а с моральной 
точки зрения — в равной степени несправедли-
выми. Более того, если между ними и есть разли-
чия, то они будут в пользу грабительского по-
рядка, являющегося менее лицемерным. 

 
4. Позиция участника 

По утверждению Алекси, будучи рассмот-
ренной с позиции участника, например, судьи, вы-
шеописанная ситуация касательно отношений ме-
жду правом и справедливостью, является иной. 
Тогда как с позиции наблюдателя позитивистский 
тезис о разделении представляется в сущности ве-
рным, с точки зрения участника тезис о разделении 
видится неадекватным, а тезис о связи — правиль-
ным [6, 35]. Для того чтобы быть правовыми, нор-
ма или система норм должны содержать минима-
льную справедливость, или, выражаясь в отрица-
тельной форме, они не должны превосходить име-
ющийся порог несправедливости, не утрачивая при 
этом своего правового характера. 

Алекси рассуждает о «позиции участника» 
и о «точке зрения судьи» так, как если бы эти два 
выражения были синонимами. Но в действитель-
ности их значения различны. 

Участниками «правовой игры» являются 
те, кто заинтересован не просто в описании пра-
ва, но в решении правовых проблем, например, 
судьи, адвокаты и частные лица. Если позиция 
наблюдателя основывается на описании права, то 
позиция участника связана с применением права 
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для решения практических проблем. В этом смыс-
ле судьи действительно являются самыми важны-
ми действующими лицами. Но в деятельности су-
дьи нужно разделять два различных этапа. Решая 
правовую проблему судья, в первую очередь, дол-
жен занять позицию наблюдателя для определения 
того, что предписывает действующее право. Здесь 
есть только две возможности: либо существующие 
правовые нормы предусматривают однозначное и 
ясное решение по делу, либо — нет. В первом слу-
чае судья обязан применить имеющееся решение. 
В этой ситуации подходящей для судьи будет то-
лько точка зрения наблюдателя. 

Но может случиться так, что действующее 
право не содержит однозначного решения право-
вой проблемы, то есть ее решение является не-
определенным. Несмотря на утверждения Дворки-
на, такое положение дел может проистекать из раз-
личных источников. Во-первых, к ним относятся 
определенные логические недостатки правовой 
системы, такие как нормативные пробелы (когда 
право не содержит решения для рассматриваемого 
случая) или нормативные противоречия (когда 
имеется несколько несовместимых решений). Во-
вторых, к ним можно отнести так называемые слу-
чаи полутени или пробелы признания [12; 10; 1]. Во 
всех этих обстоятельствах судья должен опреде-
лить, какое решение подлежит применению. Это 
значит, что в случае нормативного пробела он до-
лжен «создать» новую норму, в случае противоре-
чия — (полностью или частично) отменить по 
крайней мере одну из противоречащих друг другу 
норм, а в случае полутени — изменить смысл соо-
тветствующих выражений. Во всех этих обстояте-
льствах судья изменяет существующее право. 

Есть и другая особенно интересная возмо-
жность, а именно, ситуация, при которой закон 
содержит однозначное решение дела, но судья 
рассматривает последнее как крайне несправед-
ливое, либо потому, что законодатель не принял 
во внимание какое-либо значимое качество (аксио-
логический пробел [1, 106–116]), или ввиду того, 
что судья не одобряет используемые законодате-
лем ценностные критерии. В подобных случаях 
возможен отказ судьи от применения существую-
щей нормы и обращение к другой норме (в конеч-
ном счете, созданной им самим), которая не прина-
длежала действующей правовой системе на мо-
мент принятиями данного решения. 

Применение судьей норм, не принадлежа-
щих действующей системе, не является чем-то 
новым. Это происходит так часто, что существу-
ет специальная отрасль юридической науки, ко-
торая имеет дело с такими случаями, а именно, 

международное частное право. Но наша ситуация 
существенно отличается от предыдущей: судьей 
применяется не иностранное право, а норма, кото-
рая была им изменена, т. e. норма, созданная судь-
ей. Иначе говоря, судьи участвуют — даже если 
это происходит лишь в исключительных случаях 
— в создании права. Это то, что Харт называл су-
дейским усмотрением. Но такое усмотрение ни в 
коем случае не означает произвольности. Судья 
применяет свои собственные ценностные критерии 
для создания, изменения или отмены правовых 
норм. Следует подчеркнуть, что все эти проблемы 
являются типичными для применения, а не для 
идентификации права. 

Каким образом указанные факты могут по-
влиять на понятие права? Означает ли это, что 
судья использует понятие права, отличное от со-
ответствующего понятия, которое разделяется 
описывающим право сторонним наблюдателем? 
Думаю, что нет. Когда судья не применяет дейс-
твующую норму ввиду того, что, по его мнению, 
ее использование приведет к большой несправе-
дливости, а вместо этого применяет другую нор-
му, созданную в итоге им самим, это нельзя оха-
рактеризовать как модификацию понятия права. 
Что меняется в таких случаях, так это нормы или 
правила правовой системы, а не понятие права. 

 
5. Судебные решения и позиция судьи 

В какой мере аргумент от несправедливос-
ти, т.е. формула Радбруха или притязание на 
правильность, затрагивает спор между правовым 
позитивизмом и непозитивизмом, т. e. отноше-
ния между правом и моралью? Мы уже видели, 
что для Алекси формула Радбруха неприменима 
ни к отдельным нормам, ни к правовым систе-
мам. Сомнительным является и то, что эту задачу 
может выполнить притязание на правильность. В 
любом случае Алекси не приводит на этот счет 
каких-либо аргументов. Однако он, видимо, при-
держивается мнения, согласно которому выска-
зывания, использованные судьями в своих реше-
ниях, являются значимыми для ответа на вопрос, 
какое понятие права является более адекватным. 

В своей книге он упоминает два практи-
ческих случая. Первый из них призван показать, 
что судьи прибегают к предельной несправедливо-
сти (формула Радбруха) с тем, чтобы подчеркнуть: 
крайне несправедливые нормы не являются право-
выми. Второй пример стремится продемонстриро-
вать, что позитивистское понятие права неадекват-
но с точки зрения судьи. Боюсь, что ни один из 
этих примеров не способен достичь своей цели. 
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Первый случай касается так называемой 
«несправедливости, основанной на законе» 
(statutory injustice). В 1941 году было принято 
правоположение (Указ № 11), лишавшее эмиг-
рантов-евреев немецкого гражданства на основа-
нии их расы. Федеральный Конституционный 
суд в своем решении 1954 года (многим позже 
после падения нацизма) признал этот указ недей-
ствительным и ничтожным, т. e. не имеющим 
юридической силы с момента его принятия, по-
скольку «его противоречие со справедливостью 
достигло недопустимой степени». Означает ли 
подобное решение, что данный указ не был пра-
вовой нормой, несмотря на факт его рассмотре-
ния в качестве действительного и повседневного 
применения немецкими судьями и администра-
тивными органами на протяжении нескольких 
лет? Думаю, что нет. Это была действующая но-
рма немецкого права во времена нацизма, кото-
рая затем была аннулирована ex tunc, т. e. с обра-
тной силой, демократическим судом. Сам по себе 
тот факт, что Конституционный суд взялся при-
знать данный акт недействительным, ясно пока-
зывает, что указ был действительной правовой но-
рмой. Если бы он был не правовой нормой, а прос-
то цитатой из какой либо речи таких влиятельных 
нацистов, как Геббельс или Штрайхер, никакой суд 
не взялся бы объявить его ничтожным. 

Второй случай касается допустимости раз-
вития имеющегося права со стороны судей, когда 
это противоречит закону, т. e. contra legem. В соот-
ветствии с Гражданским кодексом Германии, де-
нежная компенсация за нанесение нематериально-
го ущерба не допускается, кроме случаев, предус-
мотренных законом. В случае с принцессой Сорая, 
бывшей женой последнего шаха Ирана, компетен-
тный суд назначил компенсацию, которая с очеви-
дностью не попадала ни под одно из исключений. 
Конституционный суд, провозгласивший, что право 
не тождественно совокупности всех писанных актов, 
подтвердил это решение и также объявил, что судеб-
ная власть ограничена не только законом (Gesetz), но 
«законом и правом» (Gesetz und Recht). Таким обра-
зом, судебное решение, принятое contra legem, не 
обязательно является неконституционным. 

Единственное, что показывает данное реше-
ние, это то, что Конституционный суд отвергает 
узкий законнический позитивизм, т. e. идею об 
идентичности права писанным законам. Проб-лема 
же состоит в том, что в настоящее время ни один 
серьезный позитивист не поддерживает эту устаре-
вшую форму позитивизма. Следовательно, это ре-
шение нельзя представить в качестве основания 

для утверждения о том, что непозитивистское по-
нятие права более адекватно, чем позитивистское. 

Приведенные примеры ясно показывают пре-
имущество разграничения того, как судьи характери-
зуют свои действия, и того, чем они занимаются в 
действительности. Довольно часто судьи приводят 
риторические аргументы в целях сокрытия того, чем 
они занимаются на самом деле. Это происходит, на-
пример, ввиду того, что требования позитивного пра-
ва порой логически невозможно удовлетворить. 

Ниже в качестве примера приводятся тре-
бования, которых должен придерживаться судья, 
принимая решение по делу: 

(1) Судья обязан вынести вердикт (ему за-
прещено уклоняться от принятия решения). 

(2) Его решение должно быть обоснованным. 
(3) Оно должно основываться на действу-

ющих правовых нормах. 
Каждое из приведенных требований впол-

не оправдано, но в некоторых ситуациях невоз-
можно выполнить все указанные требования. В 
тех случаях, когда имеются нормативные про-
белы или противоречия, судьи не могут обосно-
вывать свои решения, опираясь на действующее 
право и, таким образом, вместо применения сущес-
твующей нормы, они изменяют право, применяя 
новую норму, созданную ими самими [1, 256–268, 
287–291]. Последнее означает, что судьи участву-
ют в создании права. В соответ-ствии с господст-
вующей идеологией, вытекаю-щей из доктрины о 
разделении властей, судьи обязаны применять су-
ществующее право и им запрещено изменять его, 
однако большинство судей посредством различных 
риторических приемов стараются скрыть то, что в 
подобных ситуациях они действительно меняют 
право. В этом смысле формула, используемая Гра-
жданс-ким кодексом Швейцарии, является значи-
тельно более реали-тичной: «В отсутствие приме-
нимой нормы закона судья принимает решение в 
соответствии с обычным правом, а в отсутствие 
обычая – в соответствии с правилом, которое бы он 
установил, если бы действовал как законодатель»1. 

Вместо того чтобы предполагать возмож-ность 
решения всех дел в соответствии с существующим 
правом, судьи уполномочены этим правилом созда-
вать новые нормы в нестандартных ситуациях. 

 
6. Притязание на правильность 

Эта тема дала начало продолжительным 
дискуссиям с моим другом Робертом Алекси [2, 
                                                        
1 «A défaut d’une disposition légal applicable, le juge 
prononce selon droit coutumier, et á défaut d’une 
coutume, selon les règles qui’il établirait s’il avait á faire 
un acte de législateur». 
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167; 7, 19–24; 3, 235–250; 8, 133–137; 4, 138–147]1 и 
я не хотел бы повторять ни мои аргументы, напра-
вленные против разбираемого тезиса, ни ответы 
моего оппонента. Но два дополнительных замеча-
ния будут здесь уместны. 

a) Необходимость притязания. 
Алекси отстаивает позицию о том, что ка-

ждый акт правотворчества концептуально связан 
с притязанием на правильность. Нормативные 
системы, не заявляющие о таком притязании, не 
являются правовыми; если же, выступая с подо-
бным притязанием, эти системы ему не соответс-
твуют, они суть юридически дефектны. Отдель-
ная норма, не выдвигающая такого притязания, 
продолжает оставаться юридической нормой, 
имея при этом правовой дефект. То же происхо-
дит и в случае, если, заявив о таком притязании, 
норма ему не соответствует. 

Алекси вводит понятие правовой дефектнос-
ти в качестве доказательства необходимости вы-
шеназванного притязания. Вместе с тем, подобная 
дефектность выступает весьма специфичным свой-
ством права, которое существенно отличается от 
других его свойств. В самом деле, позиция Алекси 
относительно этой проблемы является двусмыс-
ленной. С одной стороны, он говорит, что предло-
жение (10): «Дефектные правовые системы являю-
тся дефектными» — обычная тавтология, такая же, 
как и предложение (11): «Континентальные право-
вые системы являются континентальными», и что 
оба эти предложения являются тривиальными2. С 
другой стороны, он утверждает: «Однако сущест-
вует различие, касающееся отношения предикатов 
“дефектный” и “континентальный” к понятию пра-
вовой системы» [4, 146]. 

Но в таком случае предложение (10) не явля-
ется столь же тривиальным, что и предложение 
(11), и, следовательно, оно не является простой 
тавтологией. Это выглядит очень необычно; я бы 
сказал, что оба эти предложения являются анали-
тически верными, и что оба они — тривиальны. 
Утверждение Алексии, согласно которому особен-
ность предложения (10) заключается в том факте, 
что правовые системы с необходимостью заявляют 
о притязании на правильность, тогда как они не 
претендуют на то, чтобы быть континентальными3, 

                                                        
1 Все эти работы были позже напечатаны в: [16]. 
2 «Предложение (10) «Дефектные правовые системы 
являются дефектными» действительно тривиально. 
Тривиальность здесь такая же, как в случае с предло-
жением (11) «Континентальные правовые системы 
являются континентальными»» [4, 146]. 
3 «Необходимость притязания на правильность придает 
этому дефекту особый характер. Последний заключается в 

не только не убедительно, но и превращает его ар-
гументацию в логический круг. Притязание на 
правильность является необходимым, поскольку 
нормативные системы, которые декларируют такое 
притязание, но не соответствуют ему, являются 
дефектными. Подобный же дефект имеет особый 
характер, поскольку он базируется на необходимо-
сти указанного притязания. Таким образом, неиз-
бежность данного притязания одновременно явля-
ется его причиной и следствием. 

b) Необходимое включение моральных эле-
ментов в понятие права. 

Поскольку, как полагает Алекси, притяза-
ние на правильность необходимо и предполагает 
моральную правильность, из этого следует, что 
право обязательно включает моральные элементы. 
Но данное суждение является двусмысленным: оно 
может означать, во-первых, что каждая правовая 
система всегда включает определенную, но необ-
язательно одну и ту же, мораль или, во-вторых, что 
существует особая разновидность морали, которая 
включается во всякое право. Разница становится 
достаточно очевидной, если использовать систему 
обозначений, принятую в логике предикатов. Если 
мы используем символ L для обозначения права, 
символ M — для обозначения морали, а отношение 
включения выразим символом I, тогда наша первая 
версия будет выглядеть так: 

(x) Lx →(Ey) (My & xIy), 
тогда как наша вторая версия будет выглядеть сле-
дующим образом: 

(Ey) My & (x) (Lx → xIy) 
Первая версия, которую Алекси называет те-

зисом слабой связи, совершенно безобидна. Ни один 
позитивист не будет отрицать, что всякое право 
включает в себя некоторые моральные принципы. 
Вторая версия (тезис сильной связи) подразумевает 
нечто совершенно иное, а именно существование 
необходимой связи между всякой правовой системой 
и определенным видом морали, или, по выражению 
Алекси, идеей правильной или оправданной морали4. 

Существует, по крайней мере, два возра-
жения, которые можно выдвинуть против на-
званной идеи: во-первых, совсем не очевидно то, 
что существует нечто подобное правильной или 

                                                                                          
том, что такой дефект противоречит правильности, на ко-
торую необходимо предъявляет притязание право» [4, 146]. 
4 «…Следует различать две версии тезиса о необходи-
мой связи между правом и моралью: слабую и сильную 
версии. В слабой версии, этот тезис гласит: существует 
необходимая связь между правом и определенной разно-
видностью морали. В соответствии с сильной версией, 
необходимая связь существует между правом и правиль-
ной (right or correct) моралью» [6, 75]. 
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истинной морали, а во-вторых, следует разли-
чать правильную мораль и идею правильной мо-
рали1. Даже если бы существовала какая-либо 
правильная мораль, конечно, имелось бы множе-
ство различных представлений о ней. 

Чтобы доказать, что сильный тезис о связи 
является верным, необходимо доказать, что все 
имеют одно и то же представление о правильной 
морали. Это весьма маловероятно. Можно ли 
сказать, что такие люди, как Кант, Гитлер, Ста-
лин, Ганди или Буш, понимали под правильной 
моралью одно и то же? 

 
7. Совпадения и различия между  
позитивизмом и непозитивизмом 

Признание того, что «по существу, позити-
вистский тезис о разделении является верным с 
позиции наблюдателя», кладет конец спору меж-
ду позитивизмом и непозитивизмом, по крайней 
мере, в отношении понятия права, поскольку по-
зитивизм занимается не применением права, а 
его идентификацией. Позитивистский тезис о 
разделении означает, что содержание правовой 
системы можно определить без обращения к мора-
ли. С этим соглашаются все серьезные позитивис-
ты от Бентама, Кельзена и Харта до Раза и Хорсте-
ра; соглашается с этим и Алекси, что может уди-
вить некоторых его последователей. С другой сто-
роны, ни один позитивист не отрицает, что судьи 
часто используют моральные аргументы. 

Если сравнить идеи таких позитивистов, 
как Кельзен или Харт, с идеями таких непозити-
вистов, как Алекси, можно прийти к неожидан-
ным результатам. 

1. Обе стороны соглашаются с тем, что 
официальное установление (authoritative issuan-
ce) и социальная эффективность выступают 
определяющими характеристиками права. Алек-
си добавляет к последним и связь с моралью, но 
неясно, что здесь имеется в виду, принимая во 
внимание его трактовку крайне несправедливых, 
а соответственно и аморальных, нормативных 
порядков в качестве порядков правовых. 

2. Обе стороны соглашаются с тем, что (1) 
с позиции наблюдателя, например, ученого-
юриста, понятие права не предполагает какого-

                                                        
1 «С позиции участника ограниченная или мягкая связь, 
которая возникает, когда система рассматривается в ка-
честве системы процедур, также ведет не к обязательной 
связи между правом и некой разновидностью морали, 
подлежащей определению в качестве правильной с точ-
ки зрения содержания, но, скорее, к необходимой связи 
между правом и идеей правильной морали в качестве 
морали обоснованной» [6, 80] (Выделено мною — Е. Б.). 

либо морального элемента, и что (2) правовые 
системы, как и отдельные нормы, могут быть амо-
ральны, не утрачивая при этом своего правового 
характера. В рамках этой точки зрения формула 
Радбруха неприменима. Даже крайняя несправед-
ливость не может лишить норму, установленную 
компетентным органом, и соответствующую пра-
вовую систему их правового характера. 

3. Из книги Алекси следует, что для внешне-
го наблюдателя, стремящегося лишь описать пра-
во, можно идентифицировать все правовые нормы, 
не прибегая к моральным ценностям. И это как раз 
то, что отстаивают все серьезные позитивисты от 
Бентама до Раза. И Алекси соглашается с ними, по 
крайней мере, в том, что касается позиции наблю-
дателя. Это значит, что юридическая наука являет-
ся или, скорее, может быть чисто описательной. 
Хотя правовые нормы выражают оценки, нет ниче-
го, что сделало бы невозможным чисто описатель-
ную юридическую науку. Как утверждает Харт в 
своем известном «Постскриптуме»: «Моя конце-
пция описательна в том смысле, что она морально 
нейтральна и не имеет каких-либо оправдательных 
целей: она не ищет оправдания или одобрения 
форм и структур, представленных в моей общей 
трактовке права, на моральных или иных основа-
ниях… Описание всегда остается описанием, даже 
если описываются ценности» [11, 244, 240]. 

И хотя позиция Алекси в этом вопросе вы-
ражена не столь ясно, в его работах нет ничего, что 
было бы несовместимо с идеалом чисто описате-
льной науки о праве, кроме его метафорического 
обращения к идеальному измерению права2. 

4. Что касается позиции участника, то обе 
стороны сходятся в том, что судьи иногда не 
применяют те нормы, которые считают крайне 
несправедливыми. По мнению позитивистов это 
происходит по моральным основаниям, с точки 
зрения Алекси — по основаниям правовым. Но 
обе стороны соглашаются с тем, что подобная 
практика имеет место. В чем же тогда сущест-
венная разница между данными подходами? 
Можно предположить, что Алекси придает 
бóльшую важность перспективе участника, чем 
это делают позитивисты. Это может быть верно в 
отношении Кельзена, но не Харта3. По моим впе-

                                                        
2 «Таким образом, притязание на правильность ведет 
к идеальному измерению, которое необходимо свя-
занно с правом» [6, 81]. 
3 «… В проекте описательной юриспруденции, пред-
ставленном в моей книге, нет ничего, что бы препятст-
вовало внешнему наблюдателю описывать то, как уча-
стники правового сообщества рассматривают право с 
подобной внутренней точки зрения». См.: [11, 242]. 
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чатлениям, очень похоже, что данное расхождение 
является таковым только на словах. Алекси не ис-
пытывает особого энтузиазма, признавая, что не-
справедливый нормативный порядок может расс-
матриваться в качестве права, хотя он и не отрица-
ет этого; в то же время, любой позитивист утверж-
дает, что позитивное право, как и любой другой 
продукт человеческой деятельности, может быть 
хорошим или плохим, справедливым или неспра-
ведливым. Отказываясь называть несправедливый 
нормативный порядок «правовым», мы не устраня-
ем несправедливости. Безусловно, несправедливые 
нормативные порядки заслуживают острой крити-
ки, однако нет каких-либо оснований не называть 
их «правовыми порядками». 
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1. Law and Morality: 

Legal Positivism vs. Non-
Positivism 

In his book origi-
nally published in German1 
and later translated into 
English under the title «The 
Argument from Injustice. A 
Reply to Legal Positiv-
ism»,2 Robert Alexy, a well 
known adversary of legal 

positivism, treats the problem of the definition of 
law, in which the dispute about the relation of law 
and morality occupies a central position. In his opin-
ion, there are two main conflicting trends regarding 
this question: the positivism and the non-positivism. 
All positivistic theories defend the separation thesis, 
according to which there is no conceptually neces-
sary connection between law and morality. Accord-
ingly, the positivistic concept of law does not in-
clude any reference to morality and is defined by 
means of two characteristics: issuance in accordance 
with the system, and social efficacy. So for all posi-
tivistic theories what law is depends on what has 
been issued and/or is efficacious (4).  

The non-positivistic theories defend the con-
nection thesis, according to which the concept of law 
includes moral elements. Therefore it is defined by 
means of three characteristics: the two that are 
shared with positivism, plus the correctness of the 
contents of legal norms. Alexy insists that in contra-
distinction to some natural law theories, a non-
positivist regards both issuance and efficacy as de-
fining characteristics of law3, together with a refer-
ence to morality.  

                                                        
1 Begriff und Geltung des Rechts, Karl Alber Verlag, 
Freiburg-München 1994. 
2 Clarendon Press, Oxford 2002, translation by Stanley L. 
Paulson and Bonnie Litschewski Paulson. The quotations 
and the numbers of pages in the text refer to the English 
edition. 
3 «No serious non-positivist is thereby excluding from the 
concept of law either the element of authoritative issuance 
or the element of social efficacy. Rather, what 
distinguishes the non-positivist from the positivist is the 

2. Analytic and normative arguments 
According to Alexy there are two kinds of ar-

guments that can support either the separation or the 
connection thesis: analytical and normative. The 
analytical argument refers to the conceptual connec-
tion between law and morality, which is denied by 
legal positivism and affirmed by non-positivism. But 
the situation of the two is not symmetrical: the posi-
tivist is bound to deny this connection, for if he ad-
mits it, he can no longer maintain that moral ele-
ments are excluded from the definition of law, 
whereas a non-positivist, even if he does not prove 
the conceptual connection, can still argue that the 
connection thesis is normatively necessary. 

The idea of a normative necessity seems to me 
extremely doubtful. Alexy admits that this kind of 
necessity cannot be distinguished from being com-
manded: 

“Normative necessity is strictly to be distin-
guished from conceptual necessity. That something 
is normatively necessary means nothing other than 
that it is commanded. One can, without contradicting 
oneself, challenge the validity of a command, but 
not the existence of a conceptual necessity. It is clear 
that only in a broader sense, then, is normative ne-
cessity a necessity.” (21).  

If something is commanded, then one says 
normally that it is obligatory or that one is bound to 
do it, but not that it is necessary. I see no advantage 
to use the term “necessary” instead of “obligatory” 
or “binding”, for it can only lead to linguistic confu-
sions. If normative necessity means that the connec-
tion between law and morality is commanded, then 
one should ask who is it that can command the con-
nection thesis. Is it an agent empowered by the posi-
tive law, or is it a non-positive authority? Alexy 
gives no answer to these questions. 

Moreover, he admits that “The conceptual ar-
gument will prove to be limited both in range and in 
force; and beyond that range, as well as to 
strengthen the conceptual argument, normative ar-

                                                                                          
view that the concept of law is to be defined such that, 
alongside these fact-oriented properties, moral elements 
are also included.» (4). 
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guments are necessary. The thesis runs, first, there is 
a conceptually necessary connection between law 
and morality, and, second, there are normative ar-
guments for including moral elements in the concept 
of law, arguments that in part strengthen and in part 
go beyond the conceptually necessary connection. In 
short, there are conceptually necessary as well as 
normatively necessary connections between law and 
morality.” (22-23). 

All this sounds extremely strange. If there are 
conceptual connections between law and morality, 
then there is no need to resort to normative argu-
ments. Either the element of morality is included in 
the concept of law, or it is not. If it is included, then 
normative arguments are superfluous; if it is not in-
cluded, they are useless. In this question there is no 
room for grading. So we can concentrate on analyti-
cal arguments. These are essentially two: the famous 
Radbruch formula (extremely unjust norms are not 
law) and, secondly, the thesis of the claim to cor-
rectness. Both arguments are closely linked with the 
distinction between the perspectives of a an observer 
and of a participant. Let us examine them separately. 

 
3. The Observer’s Perspective 

The observer’s perspective is the standpoint of 
those persons that pretend to describe the law with-
out being committed to obey or to follow its norms. 
A typical case is that of a jurist or legal scientist. 
The task of legal science is to determine or to iden-
tify which norms belong to the legal system and 
what they prescribe, i.e. which actions are obligatory, 
prohibited or permitted by law. So it is primarily a 
problem of cognition of law and the identification of its 
norms. But the dichotomy between observers and par-
ticipants is not so sharp as Alexy seems to believe. 
Most observers are at the same time participants and all 
participants are also observers.1 

Alexy is concerned with the question whether 
particular legal norms or whole legal systems loose, 
according to the Radbruch formula, their legal status 
by surpassing a determinate (“intolerable”) degree of 
injustice. Now, regarding particular norms, Alexy’s 
answer is clear: he rejects the Radbruch formula and 
declares to agree with positivism: “From the per-
spective of an observer, Radbruch’s connection the-
sis cannot be supported by appeal to a conceptually 
necessary connection between law and morality-“ 
(30). “Thus, analytical as well as normative consid-
erations lead to the conclusion that, from the stand-
point of an observer, who looks at individual norms 

                                                        
1 Cf. the excellent paper by Liborio Hierro, «¿Por qué ser 
positivista?, Doxa 25 (2002), 263-302 and E. Bulygin, «Sobre 
observadores y participantes», Doxa 21, vol. I (1998), 41-48.  

and enquires into a classifying connection, the posi-
tivistic separation thesis is correct. Radbruch´s 
argument from injustice is not acceptable from this 
standpoint.” (31). (Emphasis mine).  

 Regarding whole legal system the situation, 
according to Alexy, is different: “What applies to an 
individual norm need not apply to a legal system as 
a whole.” (31). 

This assertion is not exceedingly clear. A legal 
system is normally defined as a set of legal norms and 
so it is rather doubtful why a set of norms, all of which 
are legal norms, should not be regarded as a legal sys-
tem. Moreover, Alexy gives no reasons for the applica-
tion of the Radbruch formula for legal systems. He 
only mentions three examples of social orders, the first 
of which, called senseless or desperado order contains 
no norms at all and so is clearly no normative order, 
and therefore not a legal order. The other two exam-
ples, predatory or bandit’s order and governor system 
are normative orders, but only the second is, in Alexy’s 
view, a legal order, in spite of the fact that it is “unjust 
in the extreme” (34).  

The crucial question is now: What distin-
guishes the governor system from the bandit system? 
Alexy’s answer to this question is:  

The difference is not that here general rules of 
some kind prevail, for that is already the case in the 
bandit system. And the difference is not that the gover-
nor system is equally advantageous for all, even if only 
at the minimum level of protecting life, liberty, and 
property; for in this system, too, killing and robbing the 
governed remains possible at any time. Rather, the de-
cisive point is that a claim to correctness is anchored in 
the practice of the governor system, a claim that is 
made to every one. The claim to correctness is a neces-
sary element of the concept of law.” (34) 

It follows from this quotation that the Rad-
bruch formula is never applicable in the perspective 
of an observer, neither to particular norms, nor to 
legal systems: Both can be extremely unjust without 
loosing their status of law. 

But in spite of admitting that the Radbruch 
formula is never applicable in the observer’s per-
spective, neither to particular norms, nor to systems 
as a whole, Alexy insists that the claim to correct-
ness restricts the positivistic separation thesis a good 
bit even in the observer’s perspective “albeit only in 
extreme and indeed improbable cases” (35). Here 
“the separation thesis … reaches a limit defined by 
the claim to correctness”. (35). 

There is a clear contradiction between the the-
sis that the non-positivistic concept of law necessar-
ily includes moral elements (4) and Alexy’s asser-
tion that even an extremely unjust system as the 



Bulygin Eugenio 

46 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

governor order1 is nevertheless a legal system. What 
moral elements does this order contain?  

The difference between the bandit’s order and 
the governor system lies, according to Alexy, in the 
claim to correctness. The governor system raises this 
claim and though it does not satisfy it; the mere fact 
that this purely rhetorical claim is raised is enough 
for changing the predatory order into a legal system. 
From a moral point of view, an order that claims to 
be correct, but is unjust in the extreme, is considera-
bly worse than an openly predatory order. When 
somebody uses the pretext of moral correctness to 
commit immoral actions, it is usually called hypoc-
risy. The transformation of a bandit’s order into a 
legal system and a gang of bandits into legal authori-
ties seem to be grounded on mere hypocrisy. This 
sounds more than strange and is certainly incom-
patible with the assertion that the concept of law 
necessarily includes moral elements. 

The only plausible explanation of this incon-
sistency is that Alexy, while describing the ob-
server’s perspective tacitly adopts the positivistic 
concept of law that does not include any reference to 
morality. But in this case the predatory order, as well 
as the governor system, would be both legal sys-
tems, for both are socially efficacious and from the 
moral point of view they are equally unjust and 
moreover, if there is a difference it favors the preda-
tory order, because it is less hypocrite. 

 
3. The Participant’s Perspective 

Alexy maintains that in the perspective of a par-
ticipant, e.g. a judge, the situation regarding the rela-
tion between law and justice is different. Whereas from 
the observer’s perspective the positivistic separation 
thesis is essentially correct, from the participant’s per-
spective, the separation thesis is inadequate, and the 
connection thesis is correct. (35). A norm or a system 
of norms must contain a minimal of justice in order to 
be legal, or, expressed in negative terms, they must not 
surpass a given threshold of injustice without loosing 
their character of law. 

Alexy speaks of “participant’s perspective” 
and of the “standpoint of a judge”, as these two ex-
pressions were synonymous. But if fact, their mean-
ing is different. 

                                                        
1 Alexy’s description of the governor system is rather eloquent:  
«In the long run, the predatory order proves not to be expedient, 
so the bandits strive to acquire legitimacy. They develop into 
governors and thereby transform the predatory order into a 
governor system. They continue to exploit their subjects…The 
killing and robbing of governed individuals, acts that in point of  
fact serve only the exploitative interests of the governors, 
remain possible at any time.» (33-34).  The stress is mine.  

Participants in the “legal game” are those per-
sons that are interested not in a mere description of 
the law, but in the solution of a legal problem, for 
example, judges, barristers, legal councils and pri-
vate persons. While the observer’s perspective is 
based on the description of the law, the participant’s 
perspective is connected to the application of the 
law for solving practical problems. In this sense 
judges are indeed its most important actors. But in 
the activity of a judge two different phases must be 
distinguished. When a judge has to solve a legal 
problem, he must adopt in the first place the per-
spective of an observer in order to determine what 
prescribes the existing law. Here there are only two 
possibilities: either the existing legal rules determine 
a univocal and clear solution of the case, or they do 
it not. In the first case the judge has the obligation to 
apply this solution. In such situation only the ob-
server’s perspective is relevant also for the judge. 

But it can happen, that the existing law contains 
no univocal solution for a legal problem, that the solu-
tion is undetermined. Such a situation can arise, pace 
Dworkin, from different sources. In the first place, cer-
tain logical flaws in the legal system, like normative 
gaps (when the law contains no solution for a given 
case) or normative contradictions (when there are sev-
eral incompatible solutions). Another source are what 
has been called penumbra cases or gaps of recogni-
tion2. In all these cases the judge has to decide which 
solution is to be applied. This means that in the case of 
a normative gap he must “create” a new norm, in the 
case of a contradiction he must derogate (completely or 
partially) at least one of conflicting norms and in a pe-
numbra case he must change the meaning of the rele-
vant expressions. In all these cases the judge changes 
the existing law. 

There is another especially interesting possi-
bility, namely, when the law contains a univocal so-
lution for the case, but the judge regards this solu-
tion as extremely unjust, either because the legislator 
did not take into account a relevant property (axio-
logical gap3), or because the judge does not approve 
the value criteria of the legislator. In such cases it is 
possible that the judge decides not to apply the exist-
ing norm and to resort to another norm (eventually 
created by himself) that does not belong to the sys-
tem at the time of his decision.  

The application of norms not belonging to the 
system of the judge is nothing new. It occurs so of-
                                                        
2 Cf. H.L.A. Hart, «Positivism and the Separation of Law and 
Morals», Harvard Law Review 71 (1958), 593-629, C.R. Carrió, 
Notas sobre Derecho y Lenguaje, Buenos Aires 1965, and C.E. 
Alchourrón –E. Bulygin, Normative Systems, Springer Verlag, 
Wien –NewYork, 1971. 
3 Normative Systems, 106-116. 
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ten that there is a special branch of legal science, 
dealing with such cases, namely, the private interna-
tional law. But in our case there is a considerable 
difference: What the judge applies is not foreign 
law, but a norm that has been modified by him, i.e. a 
norm created by the judge. This means that judges 
participate – even if only in exceptional cases – in 
the creation of the law. This is what Hart called judi-
cial discretion. But it does by no means imply arbi-
trariness. The judge applies his own value criteria 
for creating, changing or derogating legal norms. It 
must be stressed that all these problems are typical 
for application, not for identification of law. 

In which way can these facts influence the con-
cept of law? Does it mean that the judge uses another 
concept of law than the external observer that wants to 
describe it? I don’t think so. When the judge does not 
apply a valid norm because in his opinion its applica-
tion would lead to a great injustice and instead applies 
another norm, eventually created by him, this cannot 
be described as modification of the concept of law. 
What is modified in such cases are the norms or rules 
of a legal system, not the concept of law.  

  
4. Judicial decisions and opinions of the judge 

How far can the argument from injustice, i.e. 
the Radbruch formula or the claim to correctness, 
influence the controversy between legal positivism, 
and the non-positivism, i.e. the relation between law 
and morality? We have already seen that for Alexy 
the Radbruch formula is not applicable, neither to 
particular norms, nor to legal systems. That the 
claim to correctness can perform this task is also 
doubtful. In any case, Alexy gives no argument in 
this sense. But he seems to be of the opinion that 
what judges say in their verdicts is relevant for the 
question which concept of law is more adequate. 

In his book he mentions two practical cases. 
The first is destined to show that judges adduce the 
extreme injustice (Radbruch’s formula) in order to 
stress that very unjust norms are not legal norms. 
The second example tries to show that the positivis-
tic concept of law is not adequate from the stand-
point of a judge. I am afraid that none of these ex-
amples is able to fulfill its purpose. 

The first case concerns the so-called “statu-
tory injustice”. In 1941 a legal disposition (Ordi-
nance 11) stripped emigrant Jews of German citizen-
ship on ground of race. The Federal Constitutional 
Court decided in 1954 (long after the fall of Nazism) 
that Ordinance 11 was null and void, i.e. invalid 
from the outset, because “its conflict with justice 
reached an intolerable degree”. Does this decision 
mean that this Ordinance was not a legal norm, in 

spite of the fact that it was regarded as valid and 
peacefully applied by German judges and administra-
tive organs during several years? I don’t think so. It 
was a valid norm of the German law during the Na-
zism and later was annulled ex tunc, i.e. retroactively, 
by the democratic court. The sole fact that the Consti-
tutional Court took the trouble to invalidate this ordi-
nance shows clearly that it was a valid legal norm. If it 
were not a legal norm, but e.g. a mere manifestation of 
a Nazi personality like Goebbels or Streicher, no court 
would take the trouble to declare it void. 

The second case concerns the permissibility of 
judicial development of the law by judges, when it is 
contrary to a statute, i.e. contra legem. According to 
German Civil Code, monetary compensation for 
non-material harm is precluded except in cases pro-
vided by statute. In the case of Princess Soraya, the 
ex-wife of the last Shah of Iran the competent court 
awarded a compensation that clearly did not fall into 
one of the exceptions. The Constitutional Court, 
which declared that the law is not identical with the 
totality of written statutes, confirmed this decision 
and also declared that the judiciary is bound not only 
by statute (Gesetz), but by “statute and law” (Gesetz 
und Recht). So a judicial decision contra legem is 
not necessarily unconstitutional.  

The only thing that shows this decision is that 
the Constitutional Court rejects the narrow statutory 
positivism, i.e. the idea that law is identical with writ-
ten statues. The trouble is that no serious positivist 
maintains nowadays this obsolete form of positivism. 
Consequently, this decision cannot be adduced as a 
reason for considering that the non-positivistic concept 
of law is more adequate than the positivistic one. 

What these examples clearly show is the con-
venience of distinguishing between what judges say 
that they do and what they are doing really. Judges 
rather frequently give rhetoric arguments destined to 
conceal what they are really doing. This happens, 
e.g., because sometimes the demands of the positive 
law are logically impossible to satisfy.  

The following requirements that a judge must 
satisfy when he has to decide a legal case are a good 
example: 

(1) The judge has the duty to give a verdict 
(he is forbidden to decline to decide).  

(2) His decision must be justified. 
(3) It must be grounded on valid legal 

norms.  
Each of these requirements is fully justified, 

but in certain situations it is impossible to fulfill all 
of them. In cases of normative gaps or inconsisten-
cies judges cannot justify their decision by means of 
existing law and so instead of applying an existent 
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norm they change the law, applying a new norm, 
created by themselves.1 This means that judges par-
ticipate in the creation of the law. But as according 
to the dominant ideology, coming from the doctrine 
of the division of powers, judges have the duty to 
apply the existent law and they are prohibited to 
modify it, most judges try to conceal by means of 
different rhetorical devices that they really changing 
the law in such situations. In this sense the formula 
used by the Suisse Civil Code is considerably more 
realistic: « A défaut d’une disposition légal applica-
ble, le juge prononce selon droit coutumier, et á 
défaut d’une coutume, selon les règles qui’il étab-
lirait s’il avait á faire un acte de législateur. »  

Instead of presupposing that all cases can be de-
cided according to existent law, judges are empowered by 
this rule to create new norms in critical cases. 

 
6. The Claim to Correctness 

This topic gave rise to a long discussion with 
my friend Robert Alexy2, and I do not wish to repeat 
my arguments against this thesis, nor his replies. But 
two additional remarks should be in order. 

a) The Necessity of the Claim 
Alexy maintains that every law-creating act is 

conceptually connected with the claim to correct-
ness. Normative systems that do not raise this claim 
are not legal systems, and if this claim is raised but 
not fulfilled, then they are legally faulty systems. A 
particular norm that does not raise this claim is still a 
legal norm, but it is legally faulty. The same happens 
if it raises the claim without fulfilling it. 

Alexy introduces the notion of legal faultiness 
as a proof of the necessity of the claim. On the other 
hand, this faultiness is a very peculiar property of 
the law, which is basically different from other 
properties. Indeed, Alexy’s position on this problem 
is ambiguous. On the one hand he says that the sen-
                                                        
1 Cf. C.E. Alchourrón – E. Bulygin, Normative Systems, 256-
268 and 287-291. 
2 Cf. R. Alexy, «On Necessary Relations between Law and 
Morality», Ratio Juris, vol.2, No.2, 1989, 167; E. Bulygin 
«Alexy und das Richtigkeitsargument» in Aulis Aarnio et al.  
(eds.), Rechtsnorm und Rechtswirklichkeit. Festschrift für Wer-
ner Krawietz zum 60. Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlin 
1993, 19-24; R. Alexy, «Bulygins Kritik des Richtigkeitsargu-
ments» in E. Garzón Valdés et al. (eds.), Normative Systems in 
Legal and Moral Theory. Festschrift for Carlos E. Alchourrón 
and Eugenio Bulygin, Duncker & Humblot, Berlin 1997, 235-
250; E. Bulygin, «Alexy’s Thesis of the Necessary Connection 
between Law and Morality», and R. Alexy, «On the Thesis of a 
Necessary Connection between Law and Morality: Bulygin’s 
Critique», both in Ratio Juris, vol.13, No.2, 2000, 133-137 and 
138-147. All these papers have been reproduced in Spanish in P. 
Gaido (ed.), La pretension de la corrección del derecho. La 
polémica sobre relación entre derecho y moral, Universidad 
Externado de Colombia, 2001. 

tences (10): “Legally faulty systems are faulty” is an 
ordinary tautology like the sentence (11): “Continen-
tal legal systems are continental” and both are triv-
ial.3 On the other hand, he maintains that  

“Nevertheless, there is a difference concern-
ing the relation of the predicates “faulty” and “con-
tinental” to the concept of legal system” (Alexy 
2000, 146). 

But then the sentence (10) is not as trivial as 
(11) and consequently it is not an ordinary tautology. 
This sounds very rare; I would say that both sentences 
are analytically true and in this sense both are trivial. 
Alexy’s contention that the peculiarity of (10) consists 
in the fact that legal systems necessarily raise the claim 
to correctness, while they do not claim to be continen-
tal4 is not only not convincing, but it makes his argu-
mentation circular: The claim to correctness is neces-
sary because normative systems that raise it without 
fulfilling it are faulty. And this faultiness has a special 
character because it is based on the necessity of the 
claim. So the necessity of the claim is at the same time 
a reason and a consequence of this claim. 

b) Necessary inclusion of moral elements into 
the concept of law 

As the claim to correctness, according to 
Alexy, is necessary and it implies moral correctness, 
it follows that the law necessarily includes moral 
elements. But this sentence is ambiguous: it can 
mean, first, that every legal system includes always 
some, but not necessarily the same, morality or, sec-
ondly, that there is one special morality that is in-
cluded in every law. The difference appears quite 
clear if one uses predicate logic notation. If we sym-
bolize law by L, morality by M and the relation of 
inclusion by I, then the first version says: 

 (x) Lx  (Ey) (My & xIy),  
whereas the second version says: 
 (Ey) My & (x) (Lx  xIy) 
The first version, that Alexy calls the weak con-

nection thesis, is completely innocuous. No positivist 
would deny that every law includes some moral princi-
ples. The second version (the strong connection thesis) 
asserts something quite different, namely, that there is 
a necessary connection between every legal system and 

                                                        
3 Alexy 2000, 146: «The sentence (10) «Faulty legal systems are 
faulty» is indeed trivial. Its triviality is of the same kind as the 
triviality of the sentence (11) «Continental legal systems are 
continental»«. 
4 «It is the necessity of the claim to correctness which gives 
faultiness a special character. This special character consists in 
that faultiness contradicts correctness, which is necessarily 
claimed by law.» Alexy 2000, p.146. 
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a certain morality, or as Alexy puts it, the idea of a cor-
rect or justified morality.1 

There are at least two objections that can be 
raised against this idea: In the first place it is by no 
means clear that there is something like the correct 
or true morality and secondly, one must distinguish 
between the correct morality and the idea of a cor-
rect morality.2 Even if there were one correct moral-
ity, there certainly are many different ideas of it. 

In order to prove that the strong connection 
thesis is true one should be able to show that all per-
sons have the same idea of a correct morality. This is 
extremely improbable. Is it the same what such peo-
ple as Kant, Hitler, Stalin, Gandhi or Bush have un-
derstood by a correct morality? 

 
7. Coincidences and Differences between  

the Positivism and the Non-Positivism 
The recognition that “the positivistic separa-

tion thesis is from the observer’s perspective essen-
tially correct” puts an end to the debate between 
positivism and non-positivism, at least concerning 
the concept of law, because positivism is interested 
not in the application of law, but in its identification. 
The positivistic separation thesis means that the con-
tents of a legal system can be determined without 
any reference to morality. On this point agree all 
serious positivists from Bentham, Kelsen and Hart to 
Raz and Hoerster, and Alexy agrees too, something 
that might surprise some of his followers. On the 
other hand, no positivist denies that judges often use 
moral arguments. 

If one compares the ideas of a positivist like 
Kelsen or Hart with those of a non positivist like 
Alexy one arrives to strange results. 

1. Both parties agree that authoritative issu-
ance and social efficacy are defining characteristics 
of law. Alexy adds to them the connection with mo-
rality, but it is not clear what this means, taking into 
account that he regards extremely unjust and hence 
immoral normative orders as legal orders. 

2. Both parties agree (1) that in the observer’s 
perspective, e.g. in the perspective of a jurist, the 
                                                        
1 «…one must distinguish between two versions of the thesis of 
a necessary connection between law and morality: a weak 
version and a strong version. In the weak version, the thesis says 
that a necessary connection exists between law and some 
morality. The strong version has it that a necessary connection 
exists between law and the right or correct morality.» 75. 
2 «The qualifying or soft connection that emerges when he 
system is considered as a system of procedures, too, from the 
perspective of a participant leads not to a necessary connection 
between law and a particular morality, to be labeled as correct in 
terms of content, but, rather, to a necessary connection between 
law and the idea of correct morality as a justified morality.» 80 
(The stress is mine).  

concept of law does not include any moral element and 
(2) that legal systems, as well as particular norms, can 
be immoral without loosing their legal character. The 
Radbruch formula is not applicable in this perspective. 
Not even an extreme injustice can deprive a norm is-
sued by a competent legal authority and the corre-
sponding legal system of their legal character. 

3. From Alexy’s book it follows clearly that 
for an external observer, who only wants to describe 
the law it is possible to identify all legal norms 
without resorting to moral values. And this is exactly 
what all serious positivists, from Bentham to Raz, 
maintain. And Alexy agrees with them, at least con-
cerning the observer’s perspective. This means that 
the legal science is, or rather can be, purely descrip-
tive. Though legal norms express valuations, there is 
nothing that would make impossible a purely de-
scriptive legal science. As Hart states in his famous 
Postscript: “My account is descriptive in that it is 
morally neutral and has no justificatory aims: it does 
not seek to justify or commend on moral or other 
grounds the forms and structures which appear in 
my general account of law…. A description is still a 
description even if what is described are values”.3 

And though Alexy is not very explicit on this 
point, there is nothing in his writings that would be 
incompatible with the ideal of a purely descriptive 
science of law except his metaphorical invocation of 
the ideal dimension of the law.4 

4. Regarding the participant’s perspective 
both parties agree that judges sometimes do not ap-
ply those norms, which they regard as very unjust. 
For a positivist they do it for moral reasons, for 
Alexy for legal reasons. But both agree that they do 
it. So where lies here the big difference? 

One could think that Alexy concedes more 
importance to the participant’s perspective than the 
positivists. This might be true regarding Kelsen, but 
not regarding Hart.5 

I have the impression that the discrepancy 
looks very like a verbal one. Alexy is not very en-
thusiastic about the recognition that an unjust nor-
mative order can be regarded as law, though he does 
not deny it, while a positivist asserts that the positive 
law, like any other product of human activity can be 
good or bad, just or unjust. By denying calling “law” 

                                                        
3 H.L.A. Hart, The Concept of Law, second edition, Clarendon 
Press, Oxford, 1994, 244 and 240. 
4 «Thus, the claim to correctness leads to an ideal dimension that 
is necessarily linked with the law.» 81 
5 «… there is nothing in the project of a descriptive 
jurisprudence as exemplifies in my book to preclude a non-
participant external observer from describing the way in which 
participants view the law from such an internal point of view». 
(The Concept of Law, 242.)  
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an unjust normative order, we do not remove the 
injustice. Unjust normative orders certainly deserve 

to be sharply criticized, but there is no reason not to 
call them “legal orders”. 
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Серьезная критика делает 
честь и бросает вызов автору. 
Евгений Булыгин, критикуя 
меня уже в третий раз, дает 
мне возможность извлечь из 
этого большую пользу, и я 
рад возможности ответить 
здесь на его критику1. 

 
 

1. Нормативные аргументы и понятие права 
В книге «Аргумент от несправедливости. 

Ответ юридическому позитивизму» (Argument 
from Injustice. A Reply to Legal Positivism) я отс-
таиваю непозитивистский тезис о связи 
(connection thesis), согласно которому право не-
обходимо включает в себя моральные элементы, 
и утверждаю, что аргументы для поддержки это-
го тезиса можно разделить на две группы: анали-
тические и нормативные2. Исходя из этого, я 
предлагаю называть связь, которая поддерживае-
тся нормативными аргументами, «нормативно 

                                                        
1 О первых двух раундах см.: Eugenio Bulygin, ‘Alexy 
und das Richtigkeitsargument’, in: Aulis Aarnio, Stanley 
L. Paulson, Ota Weinberger, Georg Henrik von Wright, 
and Dieter Wyduckel (eds.), Rechtsnorm und 
Rechtswirklichkeit. Festschrift für Werner Krawietz zum 
60. Geburtstag (Berlin: Duncker & Humblot, 1993), 19-
24; Robert Alexy, ‘Bulygins Kritik des 
Richtigkeitsarguments’, in: Ernesto Garzón Valdes, 
Werner Krawietz, Georg Henrik von Wright, and Ruth 
Zimmerling (eds.), Normative Systems in Legal and 
Moral Theory. Festschrift for Carlos E. Alchourrón and 
Eugenio Bulygin (Berlin: Duncker & Humblot, 1997), 
235-50; Eugenio Bulygin, ‘Alexy’s Thesis of the Neces-
sary Connection between Law and Morality’, Ratio Juris 
13 (2000), 133-7; Robert Alexy, ‘On the Thesis of a Nec-
essary Connection between Law and Morality: Bulygin’s 
Critique’, Ratio Juris 13 (2000), 138-47. 
2 Robert Alexy, The Argument from Injustice. A Reply to 
Legal Positivism (first publ. 1992), trans. Bonnie 
Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson (Oxford: 
Clarendon Press, 2002), 20. 

необходимой»3. Нормативная необходимость 
объясняется следующим образом: «То, что нечто 
является нормативно необходимым означает ни-
что иное, как то, что оно приказано»4. По мне-
нию Булыгин, описанная «идея нормативной не-
обходимости» является «крайне сомнительной»5. 
Он утверждает, что употребление термина «не-
обходимый» вместо таких терминов, как «обяза-
тельный» или «обязывающий», «может привести 
только к лингвистической путанице», ставя далее 
вопрос: «кто тот, кто может отдать приказ об 
обязательности тезиса о связи»6. Заключение Бу-
лыгина было следующим: 

«Все это выглядит чрезвычайно странно. 
Если имеются концептуальные связи между пра-
вом и моралью, тогда нет нужды обращаться к 
нормативным аргументам. Либо элемент морали 
включается в понятие права, либо — нет. Если 
данный элемент включается в понятие права, 
тогда нормативные аргументы излишни; если 
нет, тогда они бесполезны»7. 

Мой ответ на подобную критику таков. 
Действительно, существует концептуальная не-
обходимость включения морали в понятие права, 
но это отнюдь не делает нормативные аргументы 
излишними, как полагает Булыгин. Напротив, 
это делает их необходимыми. В своей книге 
«Аргумент от несправедливости» я описываю 
связь между аналитическими и нормативными 
аргументами в качестве связи дополнения и уси-
ления8. В ответ на возражения Булыгина, я дол-
жен добавить к этому и связь включения. Отста-
иваемый мною «аргумент от включения» состоит 
из двух частей. Согласно первой части, заявле-
ние права о своем притязании на правильность 

                                                        
3 Ibid., 21. 
4 Ibid., 21, n. 40. 
5 Eugenio Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’, M.S., 2. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 22. 



 Алекси Роберт 

52 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

является концептуальной необходимостью. Вто-
рая же часть аргумента заключается в том, что 
притязание на правильность обязательно приво-
дит к включению в право не связанных с власт-
ным признанием нормативных — т.е. моральных 
— элементов, причем не только на уровне при-
менения права, но также и на уровне детермина-
ции природы и определения понятия права1. 

Евгений Булыгин отмечает, что необходи-
мость притязания на правильность — это вопрос, 
породивший длительную дискуссию между на-
ми, и что, за исключением двух дополнительных 
замечаний, он не хотел бы касаться этой темы 
еще раз2. Здесь я последую его примеру, ограни-
чившись комментарием к его двум дополнитель-
ным замечаниям. Однако это будет сделано по-
зже. А пока я буду исходить из предположения, 
согласно которому право с необходимостью за-
являет притязание на правильность, иначе гово-
ря, я буду принимать первую часть «аргумента 
от включения» как данность. Это означает, что 
моя — представленная здесь — позиция, приоб-
ретает гипотетический характер. Она будет отве-
том на вопрос: если право необходимо претенду-
ет на правильность, могут ли тогда нормативные 
аргументы использоваться в детерминации при-
роды и определении понятия права. 

Рассматриваемое притязание относится не 
только к вопросу о том, правильно ли примене-
ние права в конкретном деле, но также и к воп-
росу о том, правильно ли вообще применять пра-
во. Первый из них касается конкретного измере-
ния, второй – абстрактного измерения притяза-
ния на правильность. 

В свою очередь, абстрактному притязанию 
на правильность также присущи два измерения: 
реальное и идеальное. Наиболее общим принци-
пом идеального измерения является справедли-
вость. Идеи справедливости, как таковой, – то 
есть, безусловной морали (morality simpliciter) – 
недостаточно для решения проблем социальной 
координации и сотрудничества3. Избежать мора-
льных издержек анархии можно только посредс-
твом права, под которым понимается целенапра-

                                                        
1 Об отношении между понятием и природой права 
см.: Robert Alexy, ‘On the Concept and the Nature of 
Law’, Ratio Juris 21 (2008), 281-99, at 290-2. 
2 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 9. 
3 Robert Alexy, ‘The Nature of Arguments about the Nature 
of Law’, in: Lukas H. Meyer, Stanley L. Paulson, and Tho-
mas W. Pogge (eds.), Rights, Culture, and Law. Themes 
from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz (Ox-
ford: Oxford University Press, 2003), 3-16, at 8. 

вленная деятельность (enterprise) по осуществле-
нию ценности или принципа правовой опреде-
ленности. По этой причине выдвигаемое правом 
притязание на правильность относится не только 
к справедливости, но и к позитивности, опреде-
ляемой официальным установлением и социаль-
ной эффективностью4. Это то, что я назвал реа-
льным измерением притязания на правильность. 
Описанным выше образом, притязание на прави-
льность необходимо соединяет с правом как 
принцип справедливости, так и принцип право-
вой определенности. Это выражение дуальной 
(the dual) природы права5. 

Если справедливость, так же, как и право-
вая определенность, необходимо связана с пра-
вом, тогда участник правовой системы, столкну-
вшись с несправедливым правом, должен спро-
сить себя: требует ли справедливость, как необ-
ходимая составляющая, чтобы он рассматривал 
несправедливое право действительным (valid) 
правом. Если бы принцип справедливости был 
здесь единственным значимым принципом, ответ 
был бы прост. Однако, дуальная природа права 
требует учитывать и принцип правовой опреде-
ленности. Это означает, что для установления 
границы между действительным (valid) правом, с 
одной стороны, и недействительным (invalid) 
правом – c другой, он должен достичь равнове-
сия. При этом, установление такой границы – это 
вопрос, касающийся понятия и природы права. 

В других своих работах я утверждал, что 
надлежащим результатом описанного уравнове-
шивания является то, что принцип правовой 
определенности имеет преимущество перед 
справедливостью во всех случаях несправедли-
вости, за исключением ситуации крайней не-
справедливости6. Это то, что соответствует фор-
муле Радбруха (Radbruch’s formula)7. В связи с 
этим, представляют интерес следующие четыре 
позиции. Первое: уравновешивание здесь касает-
ся проблемы понятия и природы права. Второе: 
аргументы, применяемые в таком уравновешива-
нии, являются нормативными или моральными. 
Третье: данные нормативные или моральные ар-
гументы, в силу притязания на правильность, 

                                                        
4 О понятии позитивности см.: Alexy, The Argument 
from Injustice (n. 2, above), 3-4, 14-9. 
5 См.: Robert Alexy, ‘The Dual Nature of Law’, Ratio 
Juris 23 (2010), 167-82, at 173-4. 
6 Ibid., 175, 177, n. 14. 
7См.: Robert Alexy, ‘A Defence of Radbruch’s Formula’, 
in: M.D.A. Freeman (ed.), Lloyd’s Introduction to Juris-
prudence, seventh edn. (London: Sweet & Maxwell, 
2001), 374-91, at 375. 
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необходимо связаны с понятием права. Подобная 
связь подразумевает, что для участника правовой 
системы невозможно определить, что есть право, 
без обращения к тому, каким оно должно быть1. 
А это, в свою очередь, составляет ответ на воп-
рос Булыгина: «кем является тот, кто может от-
дать приказ об обязательности тезиса о связи?»2. 
Это притязание на правильность, серьезно восп-
ринятое участником правовой системы. В отли-
чие от «сущего» («есть») (is), характерного для 
наблюдателя, «сущее» («есть») (is) участника 
включает «должное» (ought)3. Наконец, четвер-
тая позиция касается тезиса Булыгина, согласно 
которому нормативные аргументы «излишни», 
когда «элемент морали включается в понятие 
права»4. В своем обращении к справедливости, 
притязание на правильность содержит мораль-
ные элементы и входит в понятие права. Однако, 
само по себе, такое включение не означает, что 
принцип справедливости становится излишним 
как аргумент в определении понятия права. При-
тязание на правильность, взятое само по себе, не 
имеет достаточного содержания для того, чтобы 
выполнить эту задачу. На этом основании, прин-
ципы или ценности, к которым с необходимос-
тью обращается такое притязание, незаменимы. 

 
2.  Позиция наблюдателя 

Разграничение позиций наблюдателя и участ-
ника сыграло важную роль в приведенном выше 
рассуждениях об отношении между понятием права 
и нормативными аргументами. Данное различение, 
действительно, является центральным элементом 
непозитивистской теории права, что, в свою оче-
редь, делает ожидаемым его критическое восприя-
тие со стороны позитивистов5. Первое критическое 
замечание Булыгина по этому вопросу состоит в 
том, что «дихотомия между наблюдателями и учас-
тниками не столь категорична, как, видимо, полага-
ет Алекси. Большинство наблюдателей одновре-

                                                        
1 Robert Alexy, ‘An Answer to Joseph Raz’, in: George Pav-
lakos (ed.), Law, Rights and Discourse. The Legal Philoso-
phy of Robert Alexy (Oxford: Hart, 2007), 37-55, at 52. 
2 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’, M.S., 2. 
3 Alexy, ‘On the Concept and the Nature of Law’ (n. 9, 
above), 297. 
4 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’, M.S., 2. 
5См.: Joseph Raz, ‘The Argument from Justice, or How 
Not to Reply to Legal Positivism’, in: Joseph Raz, The 
Authority of Law, 2nd edn. (Oxford: Oxford University 
Press, 2009), 313-35, at 319-23, и, в ответе на это: 
Alexy, ‘An Answer to Joseph Raz’ (n. 16, above), 45-8.  

менно являются и участниками, а все участники 
суть также и наблюдатели»6. 

Я хотел бы начать с комментария по этому 
поводу, отметив, что проводимое здесь различе-
ние касается на лиц, а позиций. Позиция участ-
ника определяется вопросом: «Что является вер-
ным (correct) правовым ответом?», а позиция 
наблюдателя – вопросом: «Какие судебные ре-
шения действительно были приняты, действите-
льно принимаются и действительно будут при-
ниматься?». Согласно отстаиваемой мною вер-
сии юридического непозитивизма, право опреде-
ляется с помощью трех элементов: официального 
установления, социальной эффективности и пра-
вильности содержания. Официальное установле-
ние и социальная эффективность касаются реа-
льного или фактического измерения права, а 
правильность содержания – его идеального или 
критического измерения. Это предполагает, – что 
не должно быть для нас неожиданностью – что 
непозитивизм включает позитивистские элемен-
ты. Включение последних, в свою очередь, озна-
чает, что позиция участника обязательно вбирает 
в себя позицию наблюдателя. В этом смысле Бу-
лыгин прав, утверждая, что «все участники так-
же являются и наблюдателями»7. В данном слу-
чае, однако, позиция наблюдателя подчинена 
позиции участника. Как хорошо видно на приме-
ре «трудных случаев» (hard cases), ответ, данный 
здесь на вопрос наблюдателя, не обязательно яв-
ляется окончательным – как это было бы в ситу-
ации чистого наблюдателя. Другой важный мо-
мент также связан с тезисом Булыгина, в соот-
ветствии с которым «большинство наблюдателей 
одновременно сами являются участниками»8. 
Это нужно понимать следующим образом: суще-
ствует намного меньше чистых наблюдателей, 
чем участников. 

Основной аргумент Булыгина против пред-
ложенного мной описания позиции наблюдателя 
состоит в том, что оно ведет к противоречию: 

«Существует явное противоречие между 
тезисом о том, что непозитивистское понятие 
права обязательно включает моральные элемен-
ты, и утверждением Алекси о том, что даже та-
кая крайне несправедливая система, как автокра-
тический порядок (governor order), тем не менее, 
является правовой системой. Какие же мораль-
ные элементы содержит этот порядок?» 

                                                        
6 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 3. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
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Мой ответ на этот счет заключается в том, 
что указанное описание никоим образом не ведет 
ни к какому противоречию. Для обоснования 
непозитивистского понятия права нужно отсто-
ять тезис о связи, согласно которому существует 
необходимая связь между правом и моралью 
или, точнее, между юридической действительно-
стью (validity) или юридической правильностью 
(correctness), с одной стороны, и моральной пра-
вильностью – с другой. Тезис о правильности 
требует не более одной связи подобного рода. И 
такая связь, в любом случае, существует в рам-
ках позиции участника, и указанная позиция яв-
ляется фундаментальной. Право невозможно без 
участников, но оно было бы возможным без чис-
тых наблюдателей. Необходимой связи в рамках 
этой необходимой позиции достаточно для обос-
нования непозитивистского понятия права. Если 
бы, при этом, отсутствовала необходимая связь в 
рамках позиции наблюдателя, это не влияло бы 
на непозитивистское понятие права. 

Изложенного самого по себе уже достато-
чно для опровержения выдвинутого Булыгиным 
упрека в противоречивости. К этому можно до-
бавить, что необходимая связь существует и в 
рамках позиции наблюдателя. Система правил, 
не претендующая на правильность, не является 
правовой системой, даже с точки зрения наблю-
дателя1. Однако, притязание на правильность, 
необходимо провозглашаемое правом, порожда-
ет и необходимость связи между правом и мора-
лью. Соответственно, заявленный упрек в проти-
воречивости неверен еще и по этой причине. 

Булыгин связывает свой упрек с другим 
возражением. Существование правовой системы 
требует лишь провозглашения своего притязания 
на правильность. Оно не требует соответствия 
данному притязанию. Таким образом, получает-
ся, что с позиции наблюдателя, систему правил 
можно рассматривать в качестве правовой сис-
темы, даже если она крайне несправедлива, при 
наличии заявленного притязания на правиль-
ность2. По утверждению Булыгина, такое лице-
мерное притязание с моральной точки зрения 
«значительно хуже, чем открыто грабительский 
порядок (predatory order)»3. Поэтому, полагает 
он, тезис, согласно которому притязание на пра-
вильность преобразует разбойничий порядок 
(bandit's order) в правовую систему  его можно 
было бы назвать «тезисом о преобразовании»  
                                                        
1 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 34. 
2 Ibid. 
3 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 4. 

«безусловно, несовместим с утверждением о том, 
что понятие права необходимо включает в себя 
моральные элементы»4. Иначе говоря, он несов-
местим с тезисом о связи. 

Я согласен с Булыгиным в том, что край-
няя несправедливость с лицемерием с моральной 
точки зрения хуже, чем крайняя несправедли-
вость без лицемерия. Вместе с тем, я не считаю, 
что это ведет к каким-либо несоответствиям ме-
жду тезисом о преобразовании и тезисом о связи. 
Верно обратное. Тираны, деспоты и диктаторы 
обычно стремятся приобрести легитимность для 
того, чтобы избежать открытого подавления. По 
этой причине они скрывают подавление за пра-
вовым фасадом. В таком случае необходимость 
притязания на правильность подразумевает неи-
збежность лицемерия, а публичное лицемерие 
ставит под угрозу легитимность. К примеру, по-
казательные процессы представляют собой по-
пытку устранения своих противников легитим-
ным способом; однако, в силу лицемерия, они в 
то же время порождают риск для легитимности. 
Тот факт, что притязание на правильность нико-
гда не позволяет тиранам достичь чего-то боль-
шего, чем лицемерная легитимность, не опровер-
гает тезис о связи. Он подтверждает его. 

 
3. Позиция участника 

Позиция наблюдателя является достаточно 
благоприятной точкой зрения для позитивизма. 
Иначе обстоит дело с позицией участника. Тем 
не менее, Булыгин утверждает, что позитивизм 
наилучшим образом подходит и для позиции 
участника, особенно позиции судьи. 

Его аргументация основана на различении 
простых и сложных дел. Простым является дело, 
когда «существующие правовые нормы предус-
матривают однозначное и ясное решение»5. Сог-
ласно Булыгину, «в такой ситуации подходящей 
для судьи будет только точка зрения наблюдате-
ля»6. Здесь нужно возразить. Безусловно, во мно-
гих случаях официальные материалы, особенно 
законы и прецеденты, предписывают однознач-
ный ответ. Тем не менее, мнимая очевидность 
простых дел отнюдь не простой вопрос. Заявле-
ние о ясности решения следует понимать как 
утверждение об отсутствии аргументов, которые 
могли бы вызвать серьезные сомнения. Такие 
аргументы, однако, всегда возможны. Булыгин 
намекает на такие аргументы, когда он говорит, 
что «вполне возможно, что судья примет реше-
                                                        
4Ibid.  
5 Ibid., 5. 
6 Ibid. 
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ние не применять существующие нормы, а при-
бегнуть к другим нормам (созданным в конечном 
результате им самим), которые не входят в пра-
вовую систему в момент принятия им решения»1. 

Это показывает, что квалификация случая 
как «простого» включает в себя негативное суж-
дение в отношении всех возможных контраргу-
ментов2. Эти возможные контраргументы содер-
жат моральные основания. Это негативное суж-
дение выходит, таким образом, за пределы пози-
ции наблюдателя. Его можно понять только как 
действие, совершенное с позиции участника. На 
этом основании невозможна ситуация, при кото-
рой «позиция наблюдателя является значимой 
также и по отношению к судье»3.  

Позитивисты и непозитивисты в целом сог-
ласны, что любое позитивное право, как отметил 
Харт, имеет открытую структуру4. Это вызвано, 
inter alia (помимо прочего), неопределенностью 
правового языка, возможностью конфликта между 
нормами, пробелами в праве и возможностью в 
особых случаях принимать решения, которые про-
тиворечат букве закона. Случаи в рамках этой отк-
рытой структуры  это трудные случаи. 

Подобно Кельзену и Харту Булыгин утве-
рждает, что нет аргументов против позитивизма, 
основанных на существовании трудных случаев. 
В таких делах судья должен рассматриваться как 
создатель нового закона на основе иных, чем 
юридические, стандартов и в соответствии с его 
собственным усмотрением, во многом так же, 
как и в законодательстве5. Позитивистское поня-
тие права, подчеркивает Булыгин, ни в коей мере 
не затрагивает этого: 

«Каким образом указанные факты могут по-
влиять на понятие права? Означает ли это, что су-
дья использует понятие права, отличное от соот-
ветствующего понятия, которое разделяется опи-
сывающим право сторонним наблюдателем? Ду-
маю, что нет. Когда судья не применяет действу-
ющую норму ввиду того, что, по его мнению, ее 
использование приведет к большой несправедли-
                                                        
1 Ibid., 6.  
2 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation. The 
Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justifi-
cation (first publ. 1978), trans. Ruth Adler and Neil Mac-
Cormick (Oxford: Clarendon Press, 1989), 8.  
3 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 5.  
4 H.L.A. Hart, The Concept of Law, 2nd edn. (Oxford: 
Clarendon Press, 1994), 128.  
5 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2nd edn. (Vienna: 
Franz Deuticke, 1960), 350-1; Hart, The Concept of Law 
(n. 33, above), 126, 135, 204-5; Bulygin, ‘Alexy between 
Positivism and Non-Positivism’ (n. 5, above), 6.  

вости, а вместо этого применяет другую норму, 
созданную в итоге им самим, это нельзя охаракте-
ризовать как модификацию понятия права. Что 
меняется в таких случаях, так это нормы или пра-
вила правовой системы, а не понятие права»6. 

Я согласен с Булыгиным, что решение су-
дьи contra legem не может быть описано как мо-
дификация понятия права этим судьей. То, что 
судья считает, что он делает или говорит, что он 
делает, не является решающим7. Решающим яв-
ляется то, что он действительно делает и то, со-
вершения каких действий необходимо требует от 
него право. Это вопрос правильного описания 
принятия юридических решений. Булыгин опи-
сывает принятие юридических решений в труд-
ных случаях как правотворческий акт, который 
преобразует моральные соображения в право. Я 
думаю, что это описание является недостаточ-
ным. Первый пункт моего аргумента, опять же, 
притязание на правильность. Судья необходимо 
выдвигает это притязание. Второй пункт состоит 
в том, что это притязание относится, подобно 
описанного Разом притязания на «легитимную, 
моральную, власть»8, не только к позитивному 
праву, но и к справедливости, то есть, к морали9. 
Аргумент Булыгина может быть интерпретиро-
ван как утверждение, согласно которому избега-
ние «большой несправедливости»  только лич-
ное или субъективное дело судьи, а не нечто об-
ъективно требуемое притязанием права на пра-
вильность. Если эта субъективная интерпретация 
отражаети намерение Булыгина, то наши описа-
ния принимают совершенно иное направление 
уже в этом моменте. Но позитивист может согла-
ситься с тем, что притязание права на правиль-
ность включает в себя притязание на моральную 
правильность, и тем не менее, оспаривать утвер-
ждение о том, что это означает необходимую 
связь между юридической действительностью 
или юридической правильностью и моралью. 
Этот третий пункт представляется решающим. 

Мой тезис состоит в том, что необходимая 
связь, представленная в третьем пункте, является 
неизбежной. Можно представить себе случай, 
когда позитивное право допускает две разных 

                                                        
6 Ibid.  
7 Булыгин, ibid., 7, однако, приписывает мне противо-
положное мнение. Естественно, возможно, что судья 
делает, что он говорит, что он делает. В данном слу-
чае можно также сослаться на то, что он говорит. 
8 Joseph Raz, ‘On the Nature of Law’, Archives for Philoso-
phy of Law and Social Philosophy 82 (1996), 1-25, at 6.  
9 Robert Alexy, ‘Law and Correctness’, Current Legal 
Problems 51 (1998), 205-21, at 216.  
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интерпретации: I1 и I2. I1 – справедливая, I2 – не-
справедливая. В этом случае, притязание права 
на правильность требует I1. Возможно, позити-
висты и непозитивисты могут договориться по 
этому вопросу. Разногласие начинается там, где 
нужен ответ на вопрос, что происходит, когда 
выбрано I2, то есть, несправедливая интерпрета-
ция. Согласно позитивизму, такое решение явля-
ется юридически безупречным решением с мо-
ральными дефектами. Согласно же непозитивиз-
му, такое решение не только морально, но и 
юридически дефектно1. Оно юридически дефек-
тно не только из-за того, что притязание на мо-
ральную правильность нарушается в случае вы-
несения морально дефектного судебного реше-
ния, но так же из-за того, что правовое притяза-
ние на правильность также нарушается. Это при-
водит к необходимости оценивающей или идеа-
льной связи между правом и моралью2. При этом 
притязание на правильность подразумевает, что 
право необходимо включает в себя идеальное из-
мерение, так же как и реальное, или властное 
(официальное) измерение. Эти дефекты в любом 
измерении  правовые дефекты, однако, могут 
быть адекватно поняты только при помощи непо-
зитивистского понятия права. Это теоретический 
аспект проблемы. Необходимо добавить практиче-
ский аспект. Если бы дефектность была бы лишь 
моральной, то было бы трудно объяснить, почему 
суд более высокой инстанции должен иметь по-
лномочие отменить несправедливое решение суда 
низшей инстанции в случаях, когда справедливое 
решение так же совместимо с позитивным правом, 
как и решение несправедливое. 

 
4. Толкование  удар и парирование 
В «Аргументе от несправедливости» я 

представил два случая, наглядно демонстриру-
ющих практическую значимость дебатов вокруг 
позитивизма. Первый из них касается примене-
ния формулы Радбруха к Указу № 11 от 25 нояб-
ря 1941 года, изданному в соответствии с Зако-
ном о гражданстве Рейха от 15 сентября 1935 
года, который лишил эмигрантов-евреев немец-
кого гражданства и имущества на основании ра-
совой принадлежности3. Второй случай касается 
допустимости развития права судьями, противо-
речащего буквальному прочтению закона, дру-
гими словами, допустимости вынесения решения 
                                                        
1 Alexy, ‘On the Concept and the Nature of Law’ (n. 9, 
above), 295-6.  
2 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 26.  
3 Ibid., 5-7. См. также: Alexy, ‘A Defence of Radbruch’s 
Formula’ (n. 15, above), 18-9.  

contra legem4. Оба решения выражают непозити-
вистское понимание права. Булыгин утверждает, 
что непозитивистские аргументы, выдвинутые в 
этих случаях, являются не более чем «риториче-
скими приемами», с помощью которых судьи 
пытаются скрыть, «что они на самом деле изме-
няют закон»5. По этой причине надо проводить 
различия «между тем, что судьи говорят о своих 
действиях, и тем, как они поступают на самом 
деле»6. Федеральный Конституционный суд Ге-
рмании объявил Указ недействительным и нич-
тожным, т.е. не имеющим юридической силы с 
момента принятия, потому что «его конфликт со 
справедливостью достиг ... невыносимой степе-
ни»7. Булыгин возражает на это, считая, что Указ 
был на самом деле «действительной (valid) нор-
мой немецкого права во времена ... нацизма»8. 
То, что суд действительно сделал, так это отме-
нил указ «ex-tunc, то есть задним числом»9. Неч-
то подобное применяется, по словам Булыгина, в 
случаях contra legem. Федеральный Конституци-
онный суд Германии просто наделяет судей по-
лномочиями создания новых норм в нестандарт-
ных случаях»10.  

Булыгин прав, утверждая, что надо различать, 
что судьи говорят, о том, что они делают и что они 
действительно делают. Но это различие не означает, 
что у них всегда дела расходятся со словами. Для 
того, чтобы продемонстрировать это, нужно про-
анализировать их аргументы. Булыгин просто заме-
няет непозитивистское толкование позитивистским. 
Однако, простого столкновения позитивистского 
толкования с оппонирующим ему непозитивистс-
ким не достаточно для отказа от непозитивистского 
толкования. Для этого нужно показать, что позитиви-
стское толкование дела лучше, чем оппонирующее 
ему непозитивистское. Чтобы показать это, надо по-
казать, iter alia (помимо прочего), что позитивизм 
способен лучше понять природу права, чем непози-
тивизм. Именно этот вопрос в центре дискуссии. 
Следовательно, критика Булыгиным двух решений 
предполагает то, что должно быть установлено. 

 

                                                        
4 Ibid., 8-10.  
5 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 8.  
6 Ibid.  
7 Decisions of the Federal Constitutional Court, vol. 23 
(1968), 98-113, at 106 – цит. по: Alexy, The Argument 
from Injustice (n. 2, above), 6. 
8 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 7. 
9 Ibid. 
10 Ibid., 8.  
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5. Притязание на правильность: два момента 
В своем втором ответе Булыгину, я срав-

нивал следующие два суждения: 
«(10) Дефектные правовые системы являю-

тся дефектными» 
и «(11) Континентальные правовые систе-

мы являются континентальными». 
В результате я пришел к тому  а как мог-

ло быть иначе?  что оба суждения являются 
тривиальными, и, что в обоих случаях тривиаль-
ность одного и того же рода. Затем я продолжал: 

«Тем не менее, есть различие, касающееся 
отношения предикатов «дефектный» и «конти-
нентальный» к понятию правовой системы. Раз-
личие связано с тем, что правовые системы не-
обходимо предъявляют притязание на правиль-
ность, в то время как они не предъявляют с не-
обходимостью притязание на то, чтобы быть или 
не быть континентальными»1. 

Булыгин возражает: 
«Но тогда суждение (10) не столь тривиа-

льно, как (11) и, следовательно, это не простая 
тавтология. Это звучит довольно необычно»2. 

Я согласен с Булыгиным, что было бы до-
вольно странно рассматривать (10), как менее 
тривиальное, чем (11). Но это не моя точка зре-
ния. Тривиальность (10) и (11) вытекает из соот-
ношения между терминами «дефектный» и «де-
фектный», с одной стороны, и терминами «кон-
тинентальный» и «континентальный»  с другой. 
Соотношение между «дефектным» и «дефект-
ным» такое же, как соотношение между «конти-
нентальным» и «континентальным». Различие, о 
котором я говорил – возможно, таким образом, 
что это породило недоразумения – касается от-
ношения между понятием правовой системы, с 
одной стороны, и предикатами «дефектный» и 
«континентальный», с другой. Моя точка зрения 
заключается в том, что предикат «континенталь-
ный» не обязательно связан с понятием правовой 
системы, в то время как существует необходи-
мость в связи с предикатом «дефектный». Необ-
ходимость связи вытекает, во-первых, из необ-
ходимости притязания на правильность, а во-
вторых, из отрицания. Притязание на правиль-
ность эквивалентно притязанию не быть дефект-
ным, правильность эквивалентна недефектности 
(non-faultiness, non-defectiveness). Это означает, 
что необходимость притязания на правильность 
                                                        
1 Alexy, ‘On the Thesis of a Necessary Connection be-
tween Law and Morality: Bulygin’s Critique’ (n. 1, 
above), 146.  
2 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 10.  

необходимо соединяет понятие недефектности с 
правом. Когда я сказал: «Именно необходимость 
притязания на правильность придает дефектнос-
ти особый смысл»3, я именно это имел в виду.  

По словам Булыгина, мой аргумент не толь-
ко «очень странный», но и «содержит логический 
круг»: «Притязание на правильность необходимо 
потому, что нормативные  системы, которые, выд-
винув его, ему не соответствуют, являются дефек-
тными. И эта дефектность имеет особый характер, 
поскольку она основана на необходимости притя-
зания. Таким образом необходимость притязания 
является в то же самое время причиной и следстви-
ем этого притязания»4. 

Действительно, я утверждаю, что понятия 
правильности и дефектности аналитически свя-
заны посредством отрицания. Но я не утверж-
даю, что эта эквивалентность является связью 
между материальной причиной и материальным 
следствием, как это было бы, если упрек в логи-
ческом круге был бы оправдан. 

Второй комментарий Булыгина относите-
льно притязания на правильность касается вида 
связи, который устанавливается этим притязани-
ем. В «Аргументе от несправедливости» я делаю 
различие между слабой и сильной версиями те-
зиса о связи: 

«Что касается слабой версии, то тезис гла-
сит, что необходимая связь существует между пра-
вом и определенной разновидностью морали. Си-
льная версия означает, что необходимая связь су-
ществует между правом и правильной моралью»5. 

Булыгин представляет формализацию этих 
двух версий, установив обозначения «L» для 
права, «М»  для морали, «I»  для отношения 
включения. Слабая версия гласит: 

(1) ∀x (Lx → Ǝy (My ∧ Ixy)), 
в то время как сильная версия утверждает: 
(2) Ǝy (My ∧ ∀x (Lx → Ixy))6. 
Булыгин совершенно прав, говоря, что слабая 

версия не вызывает никаких проблем для позитиви-
стов, потому что «ни один позитивист не будет 
отрицать, что всякое право включает в себя некие 
моральные принципы»7. Его аргумент, таким обра-

                                                        
3 Alexy, ‘On the Thesis of a Necessary Connection be-
tween Law and Morality: Bulygin’s Critique’ (n. 1, 
above), 146.  
4 Ibid., 10.  
5 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 75.  
6 Bulygin, Alexy between Positivism and Non-Positivism’ 
(n. 5, above), 11. Я сделал небольшие изменения в 
обозначении.  
7 Ibid. 
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зом, направлен исключительно на сильную версию.  
Здесь он представляет два возражения: 

«Существует, по крайней мере, два возра-
жения, которые можно выдвинуть против на-
званной идеи: во-первых, совсем не очевидно то, 
что существует нечто подобное правильной или 
истинной морали, а во-вторых, следует различать 
правильную мораль и идею правильной морали. 
Даже если бы существовала какая-либо правиль-
ная мораль, конечно, имелось бы множество раз-
личных представлений о ней. Чтобы доказать, что 
тезис о сильной связи является верным, необходи-
мо доказать, что все имеют одно и то же представ-
ление о правильной морали. Это весьма маловеро-
ятно. Можно ли сказать, что такие люди, как Кант, 
Гитлер, Сталин, Ганди или Буш, понимали под 
правильной моралью одно и то же?»1. 

Эти два возражения показывают, что поня-
тие морали, используемое в сильном тезисе о свя-
зи, т. е. в (2), может быть понято совершенно по-
разному. С позиции самой сильной интерпретации 
«М» понималось бы как представление, во-первых, 
одной и единственной правильной морали, тракту-
емой, во-вторых, как система моральных норм, ко-
торая обеспечивает однозначный правильный 
ответ на любой моральный вопрос, который, в-
третьих, может быть установлен в реальном диску-
рсе. Это должно быть выражено при помощи «М1». 
Теперь легко видеть, что тезис 

(3) Ǝy M1y2 
трудно защищать. Существует много мо-

ральных вопросов, на которые единственный 
правильный ответ не может быть получен в реа-
льном дискурсе3. Этого достаточно, чтобы иск-
лючить возможность того, что (2), то есть силь-
ный тезис о связи, следует интерпретировать с 
помощью М1. M1 является слишком сильной ин-
терпретацией М. 

Второе возражение Булыгина обращается к 
понятию «идея правильной морали»4. Для того, 

                                                        
1 Ibid.  
2 Если кто-либо желает выразить то, что существует 
исключительно только одна мораль, он должен вос-
пользоваться следующей формулой:  
(3’) Ǝx (Mx ∧ ∀y (My → (x = y))). 
(3’), однако, не тождественна (3), (3) говорит, что су-
ществует исключительно одна мораль, а также, что 
эта  мораль обеспечивает единственный правильный 
ответ на любой моральный вопрос, который может 
быть установлен в реальном  дискурсе.  
3 Alexy, A Theory of Legal Argumentation (n. 31, above), 
206-8.  
4 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 11 (акцент смещен).  

чтобы понять, что Булыгин имеет ввиду под «иде-
ей правильной морали», нужно посмотреть на спи-
сок людей, которых он представляет в связи с этой 
идеей. Его список включает Канта, Гитлера, Ста-
лина, Ганди, и Буша. Это говорит о том, что Булы-
гин просто хочет сказать, что разные люди имеют 
разные моральные идеи. Мораль (М) в (2) тогда 
представляет собой мораль, которая актуально или 
действительно разделяется. Такая мораль должна 
быть представлена как «М2». Теперь, тезис  

(4) Ǝy M2y 
без сомнения, верен. Но (2), то есть сильная 

версия тезиса о связи, была бы ошибочной, если 
заменить M2 на М. Не существует никакой дейст-
вительно разделяемой морали, которая входит во 
все правовые системы. По этой причине, M2 являе-
тся слишком слабой интерпретацией М. 

Возникает вопрос: возможно ли, что инте-
рпретация М не является ни слишком сильной, 
ни слишком слабой? Это, я думаю, возможно. 
Так как существует третья интерпретация М, 
«М3», которая достаточна в качестве основы для 
защиты сильного тезиса о связи. Это третья ин-
терпретация приводит к 

(5) Ǝy (M3y). 
М3 состоит из двух элементов. Первым 

элементом является теория основных прав чело-
века, которые могут быть установлены как дис-
курсивно необходимые5. Это элементарная фор-
ма одной и единственно правильной или справе-
дливой морали, но она не является достаточной 
для обеспечения единственно правильного отве-
та на каждый моральный вопрос. Второй элемент 
состоит из правил и форм рациональной практи-
ческой аргументации или дискурса6. Первый 
элемент является материальным, второй имеет 
процедурный характер. Надо отметить, что эти 
два элемента, даже вместе взятые, отнюдь не яв-
ляются гарантией единственно правильного 
ответа в каждом конкретном случае. Они опре-
деляют, однако, регулятивную идею, выходящую 
за пределы убеждений реальных людей. Эта идея 
необходима для всех разумных существ. Эта 
идея определяет идеальное измерение права. Ин-
терпретированный таким образом сильный тезис 
о связи оказывается верным. 

 
6. Инклюзивный непозитивизм 

                                                        
5 Robert Alexy, ‘Discourse Theory and Human Rights’, 
in: Ratio Juris 9 (1996), 209-35, at 221-33.  
6 Alexy, A Theory of Legal Argumentation (n. 31, above), 
188-206.  
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Название статьи Булыгина: «Алекси между 
позитивизмом и непозитивизмом» может произ-
вести впечатление, что существует третья пози-
ция или третий путь между позитивизмом и не-
позитивизмом. Я думаю, что это впечатление 
было бы ошибкой. Можно быть только позити-
вистом или непозитивистом: tertium non datur 
(третьего не дано). Решающим критерием являе-
тся предположение необходимой связи (любого 
рода) между юридической действительностью 
(validity) или юридической правильностью 
(correctness), с одной стороны, и моральной пра-
вильностью – с другой1. 

Булыгин утверждает, что мой тезис о том, 
что «позитивистский тезис о разделении по сути 
правильнен с позиции наблюдателя»2, 

«кладет конец спору между позитивизмом 
и непозитивизм, по крайней мере, в отношении 
понятия права, поскольку позитивизм занимается 
не применением права, а его идентификацией»3. 

Это должно быть опровергнуто по трем 
причинам. Во-первых, мое утверждение о прави-
льности позитивистского тезиса о разделении с 
позиции наблюдателя не просто говорит, что тезис 
о разделении правилен. Он говорит, что это «по 
сути правильно». Это допускает определенные 
ограничения. Очень важное ограничение связано с 
тем, что «любая правовая система содержит притя-
зание на правильность»4. Это, действительно, име-
ет «несколько практических последствий, ибо реа-
льно существующие системы норм регулярно де-
кларируют притязания на правильность, сколь бы 
слабо оправданными эти притязания не были»5. 
Однако, это имеет уже значительные систематиче-
ские последствия. В частности, это исключает из 
понятия права те системы норм, которые не притя-
зают на правильность. Таким образом, «это огра-
ничивает позитивистский тезис о разделении даже 
в рамках позиции наблюдателя»6.  

Второе основание для возражения на тезис 
Булыгина о конце дебатов между позитивизмом 
и непозитивизмом заключается в том, что поня-
тие права отнюдь не является вопросом исклю-
чительно позитивизма. Как только что было от-
мечено, даже с позиции наблюдателя существует 
необходимая связь; она исходит из притязания на 

                                                        
1 Alexy, ‘On the Concept and the Nature of Law’ (n. 9, 
above), 285.  
2 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 35.  
3 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 11.  
4 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 34.  
5 Ibid., 35.  
6 Ibid.  

правильность. Более того, с позиции участника, 
нормативные аргументы необходимо включены в 
понятие права – как я уже отмечал в первой части 
этой статьи, где я обсуждаю связь между нормати-
вными аргументами и понятием права. Эти норма-
тивные аргументы устанавливают порог крайней 
несправедливости, выраженный формулой Радб-
руха. Это касается – как я пытался показать в чет-
вертой части этого текста, где я обсуждаю связь 
между конкурирующими толкованиями – не толь-
ко применения, но и идентификации права. Эта 
формула не говорит, что «крайняя несправедли-
вость не должна быть правом», а что крайняя не-
справедливость не является правом». 

Третье основание для возражения тезису Бу-
лыгина о конце дебатов является то, что притязание 
на правильность имеет следствие – как это предста-
влено в части третьей этой статьи, где я обсуждаю 
позицию участника – трансформацию моральной 
дефектности в юридическую дефектность. Это тоже 
вопрос, касающийся понятия права. 

Действительно, версия непозитивизма, ко-
торую я защищаю, содержит сильные позитивис-
тские элементы. Это никак не может заменить 
официальное установление и социальную эффек-
тивность правильностью содержания. Напротив, 
и то и другое необходимо включены. На этом 
основании, версия непозитивизма, которую я хо-
чу защитить, может быть охарактеризована как 
«инклюзивный (включающий) непозитивизм»7. 
Но это включение не означает, что право сводит-
ся к реальному измерению, определяемому уста-
новлением и эффективностью. Идеальное изме-
рение, которое определяется правильностью, та-
кже имеет место8. Булыгин предполагает, что это 
не более чем «метафорическое выражение»9. 
Мой ответ состоит в том, что исключение из по-
нятия права тех систем норм, которые не притя-
зают на правильность и отдельных норм, кото-
рые являются крайне несправедливыми, наряду с 
преобразованием моральной дефектности в пра-
вовую дефектность посредством притязания на 
правильность, показывает, что это не так. Это 
дает ответ также на заключительный тезис Булы-
гина о том, «что данное расхождение заключает-
ся только лишь в словах»10. Спор между позити-
визмом и непозитивизмом никак не словесный 
вопрос. Напротив, он касается сущности права. 

                                                        
7 Alexy, ‘On the Concept and the Nature of Law’ (n. 9, 
above), 287-8.  
8 Alexy, ‘The Dual Nature of Law’ (n. 13, above), 173-4.  
9 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 12.  
10 Ibid., 13. 
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Serious criticism honours and 
challenges an author. Eugenio 
Bulygin offers me, now for the 
third time, the great benefit of his 
critique, 1 and I am delighted to 
have occasion here to respond. 

 
1. Normative Arguments and 

the Concept of Law 
 

In The Argument from Injustice. A Reply to 
Legal Positivism I defend the non-positivistic con-
nection thesis which says that law necessarily in-
cludes moral elements, and I claim that the support-
ing arguments for this thesis can be divided into two 
groups: analytical and normative.2 On this basis, I 
propose to call a connection supported by normative 
arguments ‘normatively necessary’.3 Normative ne-
cessity is explained in the following way: ‘That 
something is normatively necessary means nothing 
other than that it is commanded’.4 Bulygin argues 
that this ‘idea of a normative necessity’ is ‘ex-

                                                        
1 For the first two rounds see Eugenio Bulygin, ‘Alexy 
und das Richtigkeitsargument’, in: Aulis Aarnio, Stanley 
L. Paulson, Ota Weinberger, Georg Henrik von Wright, 
and Dieter Wyduckel (eds.), Rechtsnorm und Rechtswirk-
lichkeit. Festschrift für Werner Krawietz zum 60. Geburtstag 
(Berlin: Duncker & Humblot, 1993), 19-24; Robert Alexy, 
‘Bulygins Kritik des Richtigkeitsar-guments’, in: Ernesto 
Garzón Valdes, Werner Krawietz, Georg Henrik von Wright, 
and Ruth Zimmerling (eds.), Normative Systems in Legal 
and Moral Theory. Festschrift for Carlos E. Alchourrón and 
Eugenio Bulygin (Berlin: Duncker & Humblot, 1997), 235-
50; Eugenio Bulygin, ‘Alexy’s Thesis of the Necessary Con-
nection between Law and Morality’, Ratio Juris 13 (2000), 
133-7; Robert Alexy, ‘On the Thesis of a Necessary Connec-
tion between Law and Morality: Bulygin’s Critique’, Ratio 
Juris 13 (2000), 138-47. 
2 Robert Alexy, The Argument from Injustice. A Reply to 
Legal Positivism (first publ. 1992), trans. Bonnie 
Litschewski Paulson and Stanley L. Paulson (Oxford: 
Clarendon Press, 2002), 20. 
3 Ibid., 21. 
4 Ibid., 21, n. 40. 

tremely doubtful’.5 The use of the term ‘necessary’ 
instead of terms like ‘obligatory’ or ‘binding’, he 
maintains, ‘can only lead to linguistic confusions’, 
and he poses the question of ‘who is it that can 
command the connection thesis’.6 His conclusion: 

All this sounds extremely strange. If there are 
conceptual connections between law and morality, 
then there is no need to resort to normative argu-
ments. Either the element of morality is included in 
the concept of law, or it is not. If it is included, then 
normative arguments are superfluous; if it is not in-
cluded, they are useless.7 

My reply to this is that there exists, indeed, a 
conceptually necessary inclusion of morality into the 
concept of law, but this makes normative arguments by 
no means superfluous, as Bulygin suggests. On the 
contrary, it makes normative arguments necessary. 

In The Argument from Injustice I describe the 
relation between analytical and normative arguments 
as a relation of supplementation and strengthening.8 
In order to meet Bulygin’s objection, I have to add 
to this a relation of inclusion. The argument from in-
clusion consists of two parts, and the first part is this. It 
is a conceptual necessity that law raises a claim to cor-
rectness. The second part of the argument is that this 
claim to correctness necessarily leads to an inclusion of 
non-authoritative normative – that is, moral – elements, 
not only at the level of the application of law but also at 
the level of determining the nature and defining the 
concept of law.9 

Eugenio Bulygin remarks that the necessity of 
the claim to correctness is a topic that has given rise 
to a long discussion between us and that – with the 
exception of two additional remarks – he does not 

                                                        
5 Eugenio Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’, M.S., 2. 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 22. 
9 On the relationship between the concept and the nature 
of law, see Robert Alexy, ‘On the Concept and the Nature 
of Law’, Ratio Juris 21 (2008), 281-99, at 290-2. 
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wish to take up this theme still another time.1 I shall 
follow him on this point, confining myself to com-
ments on his two additional remarks. This, however, 
shall be taken up later. For the present, I will presup-
pose that law necessarily raises a claim to correctness, 
that is, I will take the first part of the argument from 
inclusion as given. This means that my position, as 
presented here, acquires a hypothetical character. It 
will be an answer to the question of whether, if law 
necessarily lays a claim to correctness, normative ar-
guments can be employed in the determination of the 
nature and the definition of the concept of law. 

Law’s claim to correctness refers not only to 
the question of whether the application of law in a 
concrete case is correct but also to the question of 
whether it is correct at all to apply law. The first 
concerns the concrete dimension, the second the ab-
stract dimension of the claim to correctness. 

The abstract claim to correctness, for its part, 
also has two dimensions: a real dimension and an 
ideal dimension. The most abstract principle of the 
ideal dimension is justice. The idea of justice as such 
– that is, morality simpliciter – does not, however, 
suffice to resolve the problems of social co-
ordination and co-operation.2 The moral costs of anar-
chy can be avoided only by law understood as an en-
terprise that strives to realize the value or principle of 
legal certainty. For that reason, law’s claim to cor-
rectness refers not only to justice but also to positiv-
ity as defined by authoritative issuance and social 
efficacy.3 This is what I have termed the real dimen-
sion of the claim to correctness. In this way, the 
claim to correctness necessarily connects both the 
principle of justice and the principle of legal cer-
tainty with law. This is an expression of the dual 
nature of law.4 

If justice as well as legal certainty are neces-
sarily connected with law, a participant in the legal 
system, confronted with unjust law, must ask him-
self whether justice as necessary connected with law 
requires that he consider the unjust law as valid law. 
If the principle of justice were the only relevant 
principle here, the answer would be easy. The dual 

                                                        
1 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 9. 
2 Robert Alexy, ‘The Nature of Arguments about the Nature 
of Law’, in: Lukas H. Meyer, Stanley L. Paulson, and Tho-
mas W. Pogge (eds.), Rights, Culture, and Law. Themes 
from the Legal and Political Philosophy of Joseph Raz (Ox-
ford: Oxford University Press, 2003), 3-16, at 8. 
3 On this concept of positivity, see Alexy, The Argument 
from Injustice (n. 2, above), 3-4, 14-9. 
4 See Robert Alexy, ‘The Dual Nature of Law’, Ratio Ju-
ris 23 (2010), 167-82, at 173-4. 

nature of law, however, requires also that he con-
sider the principle of legal certainty. This is to say 
that in order to determine the borderline between 
valid law on the one hand and invalid law on the 
other, he has to strike a balance. The determination 
of this line, however, is a question that concerns the 
concept and the nature of law. 

Elsewhere I have argued that the correct result 
of this balancing is that the principle of legal cer-
tainty precedes justice in all cases of injustice except 
for the case of extreme injustice.5 This corresponds 
to Radbruch’s formula.6 Four points are of interest. 
Here balancing – and this is the first point – con-
cerns the problem of the concept and the nature of 
law. The second is that the arguments applied in this 
balancing are normative or moral arguments. The 
third point is that these normative or moral argu-
ments are, owing to the claim to correctness, neces-
sarily connected with the concept of law. This nec-
essary connection implies that it is impossible for a 
participant in a legal system to say what law is with-
out saying what law ought to be.7 And this, in turn, 
answers Bulygin’s question of ‘who is it that can 
command the connection thesis’.8 It is the claim to 
correctness taken seriously by the participant. By 
contrast with the observer’s ‘is’, the participant’s ‘is’ 
includes an ‘ought’.9 Finally, the fourth point con-
cerns Bulygin’s thesis that normative arguments are 
‘superfluous’ once ‘the element of morality is in-
cluded in the concept of law’.10 In referring to jus-
tice, the claim to correctness contains moral ele-
ments, and it is included in the concept of law. The 
inclusion of the claim to correctness, however, does not 
as such imply that the principle of justice becomes su-
perfluous as an argument supporting the definition of 
the concept of law. The claim to correctness, taken by 
itself, does not have sufficient content to carry out this 
task. For this reason, the principles or values to which 
it necessarily refers are indispensible. 

2. The Observer’s Perspective 

                                                        
5 Ibid., 175, 177, n. 14. 
6 See Robert Alexy, ‘A Defence of Radbruch’s Formula’, 
in: M.D.A. Freeman (ed.), Lloyd’s Introduction to Juris-
prudence, seventh edn. (London: Sweet & Maxwell, 
2001), 374-91, at 375. 
7 Robert Alexy, ‘An Answer to Joseph Raz’, in: George Pav-
lakos (ed.), Law, Rights and Discourse. The Legal Philoso-
phy of Robert Alexy (Oxford: Hart, 2007), 37-55, at 52. 
8 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’, M.S., 2. 
9 Alexy, ‘On the Concept and the Nature of Law’ (n. 9, 
above), 297. 
10 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’, M.S., 2. 
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The distinction between the perspective of the 
observer and the participant has played an important 
role in the considerations adumbrated above on the 
relation between the concept of law and normative 
arguments. The distinction is, indeed, a central element 
of the non-positivistic theory of law. This leads one to 
expect that the distinction will be seen critically by 
positivists.1 Bulygin’s first point concerning this issue 
is that the dichotomy between observers and partici-
pants is not so sharp as Alexy seems to believe. Most 
observers are at the same time participants and all par-
ticipants are also observers.2 

I wish to begin with comments on this by not-
ing that the distinction at issue is not one between 
persons but between perspectives. The participant’s 
perspective is defined by the question: What is the 
correct legal answer?, the observer’s by the ques-
tion: Which legal decisions have actually been 
made, are actually, being made, and will actually be 
made? The version of legal non-positivism that I 
wish to defend defines law by means of three ele-
ments: authoritative issuance, social efficacy, and 
correctness of content. Authoritative issuance and 
social efficacy concern the real or factual dimension 
of law, correctness of content its ideal or critical di-
mension. This implies – what cannot come as a sur-
prise – that non-positivism includes positivistic ele-
ments. This inclusion of positivistic elements, in turn, 
implies that the participant’s perspective necessarily 
includes the observer’s perspective. To this extent, 
Bulygin is, then, right in maintaining that ‘all par-
ticipants are also observers’.3 In this case, however, 
the observer’s perspective is subordinate to the par-
ticipant’s perspective. The answer given to the ob-
server’s question, as hard cases make clear, is not 
necessarily the final answer – as it would be in case 
of a pure observer. This is also the crucial point 
where Bulygin’s thesis that ‘[m]ost observers are at 
the same time participants’ is concerned.4 This might 
be read as follows: There are many fewer pure ob-
servers than participants. 

Bulygin’s main argument against my descrip-
tion of the observer’s perspective is that it gives rise 
to a contradiction: 

                                                        
1 See Joseph Raz, ‘The Argument from Justice, or How 
Not to Reply to Legal Positivism’, in: Joseph Raz, The 
Authority of Law, 2nd edn. (Oxford: Oxford University 
Press, 2009), 313-35, at 319-23, and, in reply thereto, 
Alexy, ‘An Answer to Joseph Raz’ (n. 16, above), 45-8. 
2 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 3. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 

There is a clear contradiction between the the-
sis that the non-positivistic concept of law necessar-
ily includes moral elements and Alexy’s assertion 
that even an extremely unjust system as the governor 
order is nevertheless a legal system. What moral 
elements does this order contain? 

My reply is that it by no means gives rise to a 
contradiction. In order to establish a non-positivistic 
concept of law one has to defend the connection the-
sis, which says that there is a necessary connection 
between law and morality or, more precisely, be-
tween legal validity or legal correctness on the one 
hand and moral correctness on the other. The cor-
rectness thesis requires not more than just one con-
nection of this kind. Such a connection exists, in any 
case, in the participant’s perspective, and this per-
spective is the fundamental perspective. Law is im-
possible without participants, but it would be possi-
ble without pure observers. The necessary connec-
tion in this necessary perspective suffices to estab-
lish a non-positivistic concept of law. If, alongside 
this, there were no necessary connection in the ob-
server’s perspective, this would not affect the non-
positivistic concept of law. 

This by itself would be enough to dismiss Bu-
lygin’s reproach of contradiction. It can be added to 
this that a necessary connection exists even from the 
observer’s perspective. A system of rules that does 
not lay claim to correctness is not a legal system, 
even from the point of view of an observer.5 The 
claim to correctness, however, necessarily raised by 
law, implies a necessary connection between law 
and morality. Bulygin’s reproach of contradiction is, 
therefore, wrong for two reasons. 

Bulygin links this reproach to another objection. 
The existence of a legal system requires only that the 
claim to correctness be raised. The claim need not be 
met. Thus, from the observer’s perspective, a system of 
rules can be considered as a legal system even if it is 
extremely unjust, provided that the claim to correctness 
is raised.6 Now Bulygin argues that such a hypocritical 
claim is, from a moral point of view, ‘considerably 
worse that an openly predatory order’.7 For this reason, 
he maintains, the thesis that the claim to correction 
transforms a bandit’s order into a legal system – one 
might call it the ‘transformation thesis’ – ‘is certainly 
incompatible with the assertion that the concept of law 
necessarily includes moral elements’.8 It is, that is to 
say, incompatible with the connection thesis. 
                                                        
5 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 34. 
6 Ibid. 
7 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 4. 
8 Ibid. 
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I agree with Bulygin that extreme injustice 
along with hypocrisy is morally worse than extreme 
injustice without hypocrisy. I do not think, however, 
that this leads to any incompatibilities between the 
transformation thesis and the connection thesis. The 
opposite is true. Tyrants, despots, and dictators usually 
strive to acquire legitimacy in order to avoid open sup-
pression. For this reason they mask the suppression by 
means of a legal façade. The necessity of the claim to 
correctness implies in this case the necessity of hypoc-
risy, and public hypocrisy endangers legitimacy. Show 
trials, for instance, are an attempt to eliminate oppo-
nents in a legitimate way; they are, however, owing to 
hypocrisy, at the same time a risk for legitimacy. The 
fact that the claim to correctness never allows tyrants to 
attain more than hypocritical legitimacy does not refute 
the connection thesis. It corroborates it. 

 
3. The Participant’s Perspective 

The observer’s perspective is a perspective 
rather favourable to positivism. The case is different 
with the participant’s perspective. Bulygin neverthe-
less argues that positivism also fits in the case of the 
participant’s perspective best – especially the per-
spective of a judge. 

His argument is based on the distinction be-
tween plain and hard cases. A plain case is at hand 
when ‘the existing legal rules determine a univocal 
and clear solution of the case’.1 According to Buly-
gin, ‘[i]n such [a] situation only the observer’s per-
spective is relevant also for the judge’.2 Here one must 
object. To be sure, in many cases the authoritative ma-
terial, especially statutes and precedents, dictate a uni-
vocal answer. Nevertheless, the ostensible clarity of 
plain cases is not a simple matter. One who asserts that 
the solution is clear is to be understood as asserting that 
there are no arguments that might give rise to serious 
doubts. Such arguments, however, are always conceiv-
able. Bulygin alludes to such arguments when he says 
that it is possible that the judge decides not to apply the 
existing norm and to resort to another norm (eventually 
created by himself) that does not belong to the system 
at the time of his decision.3 

This shows that the categorization of a case as 
‘plain’ includes a negative judgment with respect to 
all possible counter-arguments.4 These possible 
counter-arguments comprise moral reasons. This nega-

                                                        
1 Ibid., 5. 
2 Ibid. 
3 Ibid., 6. 
4 Robert Alexy, A Theory of Legal Argumentation. The 
Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justifi-
cation (first publ. 1978), trans. Ruth Adler and Neil Mac-
Cormick (Oxford: Clarendon Press, 1989), 8. 

tive judgment transcends, therefore, the observer’s per-
spective. It is conceivable only as an act performed 
from the participant’s perspective. For this reason it is 
never the case that ‘only the observer’s perspective is 
relevant also for the judge’.5 

Positivists and non-positivists generally agree 
that every positive law has, as Hart remarked, an 
open texture.6 This is necessitated, inter alia, by the 
vagueness of legal language, the possibility of a con-
flict between norms, the gaps that exist in the law, 
and the possibility of deciding a case contrary to the 
language of a statute in special cases. Cases within 
the scope of this open texture are hard cases. 

Like Kelsen and Hart, Bulygin argues that no 
argument against positivism can be grounded on the 
existence of hard cases. In such cases, the judge has 
to be seen as creating new law on bases other than 
legal standards and according to his own discretion, 
much as in the case of an legislature.7 The positivis-
tic concept of law, Bulygin stresses, is in no way 
affected by this: 

In which way can these facts influence the con-
cept of law? Does it mean that the judge uses another 
concept of law than the external observer that wants to 
describe it? I don’t think so. When the judge does not 
apply a valid norm because in his opinion its applica-
tion would lead to great injustice and instead applies 
another norm, eventually created by him, this cannot 
be described as modification of the concept of law. 
What is modified in such cases are the norms or rules 
of a legal system, not the concept of law.8 

I agree with Bulygin that the contra legem de-
cision of the judge cannot be described as a modifi-
cation of the concept of law by this judge. What the 
judge thinks he is doing or says he is doing, is not 
decisive.9 What is decisive is what he really does 
and what the law necessarily requires him to do. 
This is a question of the correct description of legal 
decision-making. Bulygin describes legal decision-
making in hard cases as a law-making act that trans-
forms moral considerations into law. I think that this 
description is insufficient. The first point of my ar-
gument is, again, the claim to correctness. A judge 
                                                        
5 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 5. 
6 H.L.A. Hart, The Concept of Law, 2nd edn. (Oxford: 
Clarendon Press, 1994), 128. 
7 Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, 2nd edn. (Vienna: 
Franz Deuticke, 1960), 350-1; Hart, The Concept of Law 
(n. 33, above), 126, 135, 204-5; Bulygin, ‘Alexy between 
Positivism and Non-Positivism’ (n. 5, above), 6. 
8 Ibid. 
9 Bulygin, ibid., 7, however, ascribes the opposite opinion to me. 
Naturally, it is possible that the judge is doing what he says he is 
doing. In this case one can also refer to what he says. 
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necessarily raises this claim. The second point is that 
this claim refers, like Raz’s claim to ‘legitimate, 
moral, authority’,1 not only to positive law but also to 
justice, that is, to morality.2 Bulygin’s argument might 
be interpreted as saying that the avoidance of ‘great 
injustice’ is only a personal or subjective concern of 
the judge, and not something that is objectively re-
quired by law’s claim to correctness. If this subjective 
interpretation should reflect Bulygin’s intention, then 
our respective descriptions take altogether different 
paths already at this point. But a positivist can grant the 
point that law’s claim to correctness comprises a claim 
to moral correctness, and nevertheless contest the claim 
that this amounts to a necessary connection between 
legal validity or legal correctness and morality. This 
third point seems to be the decisive one. 

My thesis is that a necessary connection, once 
one has arrived at the third point, is indispensible. 
One might imagine a case in which the positive law 
allows for two different interpretations: I1 and I2. I1 
is just, I2 unjust. In this case, law’s claim to correct-
ness requires I1. Perhaps, positivists and non-
positivists may agree up to this point. Disagreement 
begins where the question has to be answered of 
what happens when I2, that is, the unjust interpreta-
tion, is chosen. According to positivism the decision 
is a legally perfect decision with moral defects. Ac-
cording to non-positivism the decision is not only 
morally defective but also legally defective.3 It is 
legally defective, for not only is morality’s claim to 
correctness violated in the case of a morally defec-
tive legal decision, but law’s claim to correctness is 
violated, too. This leads to a necessary qualifying or 
ideal connection between law and morality.4 With 
this, the claim to correctness implies that law neces-
sarily comprises an ideal dimension as well as a real 
or authoritative dimension. That defects in either 
dimension are legal defects can, however, be ade-
quately grasped only by means of a non-positivistic 
concept of law. This is the theoretical aspect of the 
problem. A practical aspect has to be added. If the 
defect were only a moral one, it would be difficult to 
explain why a higher court should have the power to 
set aside unjust decisions of a lower court in cases in 
which a just decision is as compatible with the posi-
tive law as the unjust decision. 

 

                                                        
1 Joseph Raz, ‘On the Nature of Law’, Archives for Philoso-
phy of Law and Social Philosophy 82 (1996), 1-25, at 6. 
2 Robert Alexy, ‘Law and Correctness’, Current Legal 
Problems 51 (1998), 205-21, at 216. 
3 Alexy, ‘On the Concept and the Nature of Law’ (n. 9, 
above), 295-6. 
4 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 26. 

4. Construction – Thrust and Parry 
In The Argument from Injustice I presented 

two cases with an eye to demonstrating the practical 
significance of the debate over positivism. The first 
concerns the application of Radbruch’s formula to 
the Eleventh Ordinance, 25 November 1941, issued 
pursuant to the Statute on Reich Citizenship of 15 
September 1935, which stripped emigrant Jews of 
German citizenship and property on ground of race.5 
The second case concerns the permissibility of a de-
velopment of law by judges that is contrary to the 
literal reading of a statute – the permissibility, in 
other words, of a contra legem decision.6 Both deci-
sions express a non-positivistic understanding of 
law. Bulygin argues that the non-positivistic argu-
ments put forward in these cases are no more than 
‘rhetorical devices’ by means of which judges at-
tempt to conceal ‘that they are really changing the 
law’.7 For this reason one has to distinguish ‘between 
what judges say that they do and what they are doing 
really’.8 The German Federal Constitutional Court de-
clared that the Eleventh Ordinance was null and void, 
that is, invalid from the outset, because ‘[i]ts conflict 
with justice reached … an intolerable degree’.9 Buly-
gin objects that the Eleventh Ordinance was in fact ‘a 
valid norm of the German law during … Nazism’.10 
What the Court really did was to annul the ordinance 
‘ex tunc, i.e. retroactively.’11 Something similar ap-
plies, according to Bulygin, to the contra legem case. 
The German Federal Constitutional Court simply em-
powers judges ‘to create new norms in critical cases’.12 

Now Bulygin is right in maintaining that one 
has to distinguish between what judges say they are 
doing and what they really are doing. But this dis-
tinction does not imply that judges are always doing 
something different from what they say they are do-
ing. In order to show this, one has to analyze their 
arguments. Bulygin simply substitutes for the non-
positivistic construction a positivistic construction. The 
mere confrontation of the non-positivistic construction 
with a positivistic counterpart does not suffice, how-
ever, as a rejection of the non-positivistic construction. 
                                                        
5 Ibid., 5-7. See also Alexy, ‘A Defence of Radbruch’s 
Formula’ (n. 15, above), 18-9. 
6 Ibid., 8-10. 
7 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 8. 
8 Ibid. 
9 Decisions of the Federal Constitutional Court, vol. 23 
(1968), 98-113, at 106 – quoted from Alexy, The Argu-
ment from Injustice (n. 2, above), 6. 
10 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 7. 
11 Ibid. 
12 Ibid., 8. 
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For this purpose it has to be shown that the positivistic 
construction of the cases is better than the non-
positivistic counterpart. To show this is to show, inter 
alia, that positivism is better able to grasp the nature of 
law than non-positivism. But this is precisely the ques-
tion at issue. Bulygin’s criticism of the two decisions, 
therefore, presupposes what has to be established. 

 
5. The Claim to Correctness: Two Points 

In my second reply to Bulygin, I compared 
the following two sentences: 

(10) Faulty legal systems are faulty 
and 
(11) Continental legal systems are Continental. 
The result I arrived at was – how could it have 

been otherwise? – that both are trivial, and that the 
triviality is of the same kind in both cases. I then 
continued as follows: 

Nevertheless, there is a difference concerning 
the relation of the predicates ‘faulty’ and ‘Continental’ 
to the concept of a legal system. The difference stems 
from the fact that legal systems necessarily raise a 
claim to correctness, whereas they do not necessarily 
raise a claim to be, or not to be, Continental.1 

Bulygin objects: 
But then the sentence (10) is not as trivial as 

(11) and consequently it is not an ordinary tautology. 
This sounds very rare.2 

I agree with Bulygin that it would be rather 
strange to consider (10) as less trivial than (11). But 
this is not my point. The triviality of (10) and (11) 
stems from the relation between ‘faulty’ and ‘faulty’ 
on the one hand, and ‘Continental’ and ‘Continental’, 
on the other. The relation between ‘faulty’ and ‘faulty’ 
is the same as the relation between ‘Continental’ and 
‘Continental’. The difference, to which I referred – 
perhaps in a way that suggested misunderstandings – 
concerns the relation between the concept of a legal 
system on the one hand and the predicates ‘faulty’ and 
‘Continental’ on the other. My point is that being Con-
tinental is not necessarily connected with the concept 
of a legal system, whereas there exists a necessary 
connection where faultiness is concerned. The neces-
sary connection stems, first, from the necessity of the 
claim to correctness, and, second, from a negation. 
The claim to correctness is equivalent to the claim 
not to be faulty or defective, for correctness is non-
faultiness or non-defectiveness. This implies that the 
necessity of the claim to correctness necessarily 
                                                        
1 Alexy, ‘On the Thesis of a Necessary Connection be-
tween Law and Morality: Bulygin’s Critique’ (n. 1, 
above), 146. 
2 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 10. 

connects the concept of non-faultiness with law. 
When I said: ‘It is the necessity of the claim to cor-
rectness which gives faultiness a special character’,3 
I had this in mind. 

According to Bulygin my argument is not 
only ‘very rare’, but also ‘circular’: 

The claim to correctness is necessary because 
normative systems that raise it without fulfilling it 
are faulty. And this faultiness has a special character 
because it is based on the necessity of the claim. So 
the necessity of the claim is at the same time a rea-
son and a consequence of this claim.4 

Indeed, I claim that the concepts of correct-
ness and faultiness or defectiveness are analytically 
connected by means of negation. But I do not claim 
that this equivalence is a relation of substantive rea-
son and substantive consequence, as it would have to 
be if the reproach of circularity were defensible. 

Bulygin’s second comment on the claim to 
correctness concerns the kind of connection that is 
established by this claim. In The Argument from In-
justice I make a distinction between a weak and a 
strong version of the connection thesis:  

In the weak version, the thesis says that a nec-
essary connection exists between law and some mo-
rality. The strong version has it that a necessary 
connection exists between law and the right or cor-
rect morality.5 

Bulygin presents a formalization of these two 
versions, which employs ‘L’ for law, ‘M’ for moral-
ity, and ‘I’ for the relation of inclusion. The weak 
version says: 

(1) ∀x (Lx → Ǝy (My ∧ Ixy)), 
whereas the strong version maintains: 
(2) Ǝy (My ∧ ∀x (Lx → Ixy)).6 
Bulygin is entirely right in saying that the 

weak version causes no problem at all for positivists, 
for ‘[n]o positivist would deny that every law in-
cludes some moral principles’.7 His argument is, 
therefore, directed solely to the strong version. Here 
he presents two objections: 

There are at least two objections that can be 
raised against this idea: In the first place it is by no 
means clear that there is something like the correct or 
true morality and secondly, one must distinguish be-
tween the correct morality and the idea of a correct 
                                                        
3 Alexy, ‘On the Thesis of a Necessary Connection be-
tween Law and Morality: Bulygin’s Critique’ (n. 1, 
above), 146. 
4 Ibid., 10. 
5 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 75. 
6 Bulygin, Alexy between Positivism and Non-Positivism’ 
(n. 5, above), 11. I have made slight changes in the notation. 
7 Ibid. 
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morality. Even if there were one correct morality, there 
certainly are different ideas of it. In order to prove that 
the strong connection thesis is true one should be able 
to show that all persons have the same idea of a correct 
morality. This is extremely improbable. It is the same 
what such people as Kant, Hitler, Stalin, Ghandi or 
Bush have understood by a correct morality?1 

These two objections show that the concept of 
morality used in the strong connection thesis, that is, 
in (2), can be understood in quite different ways. 
The strongest interpretation would have ‘M’ under-
stood as representing, first, the one and only correct 
morality conceivable, second, as a system of moral 
norms that provides for a single right answer to each 
moral question, which, third, can be established in a 
real discourse. This shall be expressed by ‘M1’. Now it 
is easy to see that the thesis 

(3) Ǝy M1y2 
is difficult to defend. There are many moral 

questions for which a single right answer cannot be 
established in a real discourse.3 This suffices to pre-
clude the possibility that (2), that is, the strong con-
nection thesis, is to be interpreted by means of M1. 
M1 is too strong an interpretation of M. 

Bulygin’s second objection turns to the con-
cept of the ‘idea of a correct morality’.4 In order to 
understand what Bulygin means by the ‘idea of a 
correct morality’, one has to look at the list of people 
he presents in connection with such an idea. His list 
comprises Kant, Hitler, Stalin, Ghandi, and Bush. 
This suggests that Bulygin simply wants to say that 
different people have different moral ideas. Morality 
(M) in (2) would then stand for a morality that is 
actually or really held. Such a morality shall be rep-
resented by ‘M2’. Now, the thesis 

(4) Ǝy M2y 
is without any doubt true. But (2), that is, the 

strong version of the connection thesis, would be 
mistaken if one substituted M2 for M. There exists no 
actually held morality that is included in all legal 
systems. For this reason, M2 is too weak an interpre-
tation of M. 

                                                        
1 Ibid. 
2 If one wants to express that there exists exactly one morality 
one could also use the following formula: (3’) Ǝx (Mx ∧ ∀y 
(My → (x = y))). (3’), however, is not identical with (3), for (3) 
says not only that there exists exactly one morality but also that 
this one morality provides for a single right answer to each 
moral question that can be established in a real discourse. 
3 Alexy, A Theory of Legal Argumentation (n. 31, above), 
206-8. 
4 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 11 (emphasis removed). 

The question is whether an interpretation of M 
is possible that is neither too strong nor too weak. It 
is, I think, possible. For there exists a third interpre-
tation of M, ‘M3’, that suffices as the basis of a de-
fence of the strong connection thesis. This third in-
terpretation leads to 

(5) Ǝy (M3y). 
M3 consists of two elements. The first element 

is a theory of basic human rights that can be estab-
lished as discursively necessary.5 This is an elemen-
tary form of the one and only correct or right moral-
ity, but it does not suffice to provide for a single 
right answer to each and every moral question. The 
second element consists of the rules and forms of 
rational practical argumentation or discourse.6 The first 
element is substantive, the second procedural. To be 
sure, these two elements, even taken together, by no 
means guarantee a single right answer in each and 
every case. They define, however, a regulative idea 
that transcends the convictions of actual persons. It 
is an idea necessary for all rational beings. This idea 
defines the ideal dimension of law. Interpreted in 
this way, the strong connection thesis is true. 

 
6. Inclusive Non-Positivism 

The title of Bulygin’s article: ‘Alexy between 
Positivism and Non-Positivism’ might give rise to 
the impression that there exists a third position or a 
third way between positivism and non-positivism. I 
think that this impression would be mistaken. One 
can only be a positivist or a non-positivist: tertium 
non datur. The decisive criterion is whether a neces-
sary connection – of whatever kind – is assumed 
between legal validity or legal correctness on the 
one hand and moral correctness on the other.7 

Bulygin maintains that my thesis ‘that the 
positivistic separation thesis is essentially correct 
from the observer’s perspective’8 puts an end to the 
debate between positivism and non-positivism, at 
least concerning the concept of law, because positiv-
ism is interested not in the application of law, but in 
its identification.9 

This has to be rejected for three reasons. The 
first is that my statement about the correctness of the 
positivistic separation thesis from the observer’s per-
                                                        
5 Robert Alexy, ‘Discourse Theory and Human Rights’, 
in: Ratio Juris 9 (1996), 209-35, at 221-33. 
6 Alexy, A Theory of Legal Argumentation (n. 31, above), 
188-206. 
7 Alexy, ‘On the Concept and the Nature of Law’ (n. 9, 
above), 285. 
8 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 35. 
9 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 11. 
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spective does not simply say that the separation thesis 
is correct. It says that it is ‘essentially correct’. This 
allows for restrictions. A highly important restriction 
stems from the fact that ‘[e]very legal system lays 
claim to correctness’.1 This, indeed, has ‘few practi-
cal consequences, for actually existing systems of 
norms regularly lay claim to correctness however 
feebly justified the claim may be’.2 It has, however, 
significant systematic consequences. Specifically, it 
excludes, from the concept of law, those systems of 
norms that do not raise the claim to correctness. In 
this way, ‘it restricts the positivistic separation thesis 
a good bit even in the observer’s perspective’.3 

The second reason for rejecting Bulygin’s the-
sis on the end of the debate between positivism and 
non-positivism is that the concept of law is by no 
means a concern solely of positivism. As just stated, 
even from the observer’s perspective a necessary 
connection exists; it stems from the claim to correct-
ness. Over and above this, from the participant’s 
perspective normative arguments are necessarily 
included in the concept of law – as I have argued in 
the first part of this paper, where I discuss the relation 
between normative arguments and the concept of law. 
These normative arguments establish a threshold of 
extreme injustice, as expressed by Radbruch’s formula. 
This concerns – as I have attempted to show in the 
fourth part of this text, where I discuss the relation be-
tween construction and counter-construction – not only 
the application but also the identification of law. The 
formula does not say that ‘extreme injustice should not 
be law’ but, rather, that ‘extreme injustice is not law’. 

The third reason for rejecting Bulygin’s end-
of-the-debate thesis is that the claim to correctness 
has the effect – as elaborated in the third part of this 
article, where I discuss the participant’s perspective 
– of transforming moral defectiveness into legal de-
fectiveness. This, too, is an issue concerning the 
concept of law. 

To be sure, the version of non-positivism that 
I defend contains strong positivistic elements. It by 
no means substitutes correctness of content for au-
thoritative issuance and social efficacy. On the con-
trary, both are necessarily included. For this reason, 
the version of non-positivisms I wish to defend can 
be characterized as ‘inclusive non-positivism’.4 But 
this inclusion does not mean that law is reduced to 
the real dimension as defined by issuance and effi-
cacy. The ideal dimension as defined by correctness 
                                                        
1 Alexy, The Argument from Injustice (n. 2, above), 34. 
2 Ibid., 35. 
3 Ibid. 
4 Alexy, ‘On the Concept and the Nature of Law’ (n. 9, 
above), 287-8. 

is alive, too.5 Bulygin suggests that this is no more 
than a ‘metaphorical invocation’.6 My reply is that 
the exclusion from the concept of law of those sys-
tems of norms that do not lay claim to correctness 
and of individual norms that are extremely unjust 
shows, along with the transformation of moral defec-
tiveness into legal defectiveness by the claim to cor-
rectness, that this is not the case. This provides an an-
swer, too, to Bulygin’s final thesis ‘that the discrep-
ancy looks very like a verbal one’.7 The dispute be-
tween positivism and non-positivism is not a verbal 
issue. On the contrary, it reaches to the essence of law. 

                                                        
5 Alexy, ‘The Dual Nature of Law’ (n. 13, above), 173-4. 
6 Bulygin, ‘Alexy between Positivism and Non-
Positivism’ (n. 5, above), 12. 
7 Ibid., 13. 
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Якщо Евгеній Булигин захищає тезу про можливість визначення поняття права поза зв’язком з 

мораллю, то Роберт Алекси посідає протилежну позицію і стверджує, що між правом і мораллю існує 
необхідний зв’язок, без якого не можна прийти до правильного визначення поняття права. 
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While Eugenio Bulygin negates the thesis of the necessary connection between law and morality, 

Robert Alexy insists on an opposite position and asserts that there is a necessary connection between law and 
morality without which it is impossible to arrive at a correct definition of the concept of law. 

Keywords: positivism, non-positivism, concept of law, separation thesis, connection thesis, judicial 
argumentation. 



 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 69 

 
Стенли Л. Полсон 

Профессор философии и права университета им. Вашингтона в Сент-Луисе (США) 
 

СУЩНОСТЬ ИДЕИ ПРАВОВОГО ПОЗИТИВИЗМА 
 

Пер. с англ. М. В. Антонова. Перевод выполнен в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ»  
в 2011 году и при поддержке Фонда академичекого развития НИУ ВШЭ Санкт-Петербург. 

Paulson S. L. The Very Idea of Legal Positivism. — Доклад, прочитанный Стенли Полсоном 18 августа 
2011 г. на 25-м Всемирном конгрессе Международной ассоциации философии пра-ва и социальной 

философии (IVR) во Франкфурте-на-Майне (Германия). 
Печатается с: Полсон С. Л. Сущность идеи правового позитивизма // Правоведение. – 2011. – № 4. – 

С. 32–49. 
 

Введение 
Многое в недавних дискуссиях о правовом 

позитивизме позволяет предположить, что спор 
вокруг данного понятия затрагивает разграниче-
ние между инклюзивным (включающим) и экск-
люзивным (исключающим) позитивизмом.1 В 
качестве отправного пункта для выделения этих 
двух видов позитивизма оказывается полезным 
разделительный принцип.2 На наиболее общем 
уровне данный принцип, как четко указывает 
Кеннет Эйнар Химма, отрицает, что «существует 
необходимое частичное совпадение областей 
права и морали».3 Тем самым принцип разделе-
ния противопоставляется принципу моральнос-
ти, согласно которому существует «необходимое 
частичное совпадение границ» права и морали, 
независимо от того, как такое совпадение может 

                                                        
 Выражаю особую благодарность Бонни Личевски-
Полсон за ее мудрые советы во всех областях моих 
исследований творчества Кельзена и благодарность 
Роберту Алекси за творческие дискуссии и за его лю-
безное гостеприимство в Киле. 
1 См. отличное исследование, где приводится множе-
ство аргументов: Himma К. Е. Inclusive Legal Positiv-
ism // Coleman J. et al. (ed.). The Oxford Handbook of 
Jurisprudence and Legal Philosophy. Oxford, 2002. 
P. 125–165. — См. также дальнейший анализ пробле-
матики: Kramer M. H. 1) In Defense of Legal Positivism. 
Oxford, 1999; 2) Where Law and Morality Meet. Oxford, 
2004. — Равным образом стоит упомянуть: Mo-
reso J. J. In Defense of Inclusive Legal Positivism // Chi-
assoni P. (ed.). The Legal Ought. Torin, 2001. P. 37–
63. — Здесь и далее оформление ссылок следует анг-
лийскому оригиналу (Прим. пер.). 
2 Hart H. L. A. Positivism and the Separation of Law and 
Morals // Harvard Law Review. 1957-198. No. 71. Р. 
593–629; переиздание: Essays in Jurisprudence and Phi-
losophy. Oxford, 1983. Р. 49–87 (см. на русском языке: 
Харт Г. Л. А. Позитивизм и разграничение права и 
морали // Правоведение. 2005. № 5. — Прим. пер.). 
3 Himma К. Е. Inclusive Legal Positivism. P. 125. 

объясняться.4 Смысл отрицания принципа мора-
льности правовыми позитивистами можно про-
яснить, как нам говорят, обратившись к разделе-
нию между инклюзивным и эксклюзивным пра-
вовым позитивизмом. Иными словами, инклюзи-
вный правовой позитивизм оставляет простор 
для предположения о том, что в данной правовой 
системе может (или не может) иметься необхо-
димое частичное совпадение границ между правом 
и моралью,5 тогда как эксклюзивный правовой по-
зитивизм не признает саму возможность необхо-
димого частичного совпадения границ.6 Оказывае-
тся — если на этот раз воспользоваться словами 
М. Крамера, – что «возможность разделения об-
ластей права и морали, противопоставляемая необ-
ходимости их разделения, является тем условием, 
которое [инклюзивные правовые позитивисты] 
пытаются подчеркнуть».7 

Можно прийти к более широкой перспек-
тиве, включая в поле исследования не только ин-

                                                        
4 Рассматриваемые в общем, особые примеры «не-
позитивизма» в недавних научных работах не позво-
ляют учесть огромное разнообразие пресловутого 
«необходимого частичного совпадения границ» меж-
ду правом и моралью. — См.: Radbruch G. Statutory 
Lawlessness and Supra-Statutory Law (1st ed. 1946) / 
trans. by B. L. Paulson, S. L. Paulson // Oxford Journal of 
Legal Studies. 2006. No. 26. Р. 1–11; Alexy R. The Ar-
gument from Injustice (1st ed. 1992) / trans. by 
B. L. Paulson, S. L. Paulson. Oxford, 2002 (на русском 
языке см.: Алекси Р. Понятие и действительность пра-
ва (ответ юридическому позитивизму). М., 2011. — 
Прим. пер.); Fuller L. L. The Forms and Limits of Adju-
dication // Harvard Law Review 1978/1979. No. 92. Р. 
353–409, переиздано в сокращенном виде: Fuller L. L. 
The Principles of Social Order. 2nd ed. Oxford, 2001. 
P. 101–139. — См. также сноску 9 ниже.  
5 Ср.: Coleman J. L. The Practice of Principle. Oxford, 2001. 
6 См.: Raz J. 1) The Authority of Law. Oxford, 1979; 2) Eth-
ics in the Public Domain. Oxford, 1994. Р. 210–227 et passim. 
7 Kramer M. H. In Defence of Legal Positivism. Р. 114. 
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клюзивный и эксклюзивный позитивизм, но и не-
позитивизм, представленный в форме защиты 
принципа моральности,1 т. е. мнения о том, что 
существует необходимое частичное совпадение 
границ права и морали. 2 Очевидно, что любые 
два из трех обозначенных подходов оказываются 
в отношении противоположности (контрарности) 
друг к другу.3 К примеру, базовые высказывания, 
выражающие позиции не-позитивизма и инклюзи-
вного правового позитивизма, не могут быть одно-
временно истинными, но они могут быть одновре-
менно ложными — в этом случае базовое высказы-
вание, выражающее позицию эксклюзивного пра-
вового позитивизма, будет истинным.  

Что бы мы ни говорили о противостоянии 
инклюзивного и эксклюзивного правового пози-
тивизма, необходимо учитывать, что кто-то за-
щищает правомерность такого разграничения, а 
кто-то отказывается от инклюзивного правового 
позитивизма как бесперспективного.4 В любом 
случае, я считаю нужным утверждать, что фун-
даментальный водораздел направлений позити-
визма проходит в другом месте. Я имею в виду 
различие между правовым позитивизмом как на-
турализмом и правовым позитивизмом без нату-
рализма. Позвольте представить каждое из этих 
двух направлений. Начнем с правового позити-
визма как натурализма. По некоторым институ-
циональным по своей природе причинам право-
вой позитивизм зачастую обсуждался в теорети-
ческом вакууме. Тем не менее существует рас-
хожая презумпция того, что правовой позити-
визм связан с «позитивизмом в широком смыс-
ле», т. е. с определенной великой философской 
традицией. Выражаясь современным философским 

                                                        
1 Этот общий термин «не-позитивизм» употреблен 
Робертом Алекси в его статье «On the Concept and the 
Nature of Law» (Ratio Juris. 2008. No. 21. P. 281–299). 
2 «Необходимое частичное совпадение границ» не 
обязательно должно мыслиться в рамках формулы, 
предложенной Радбрухом в послевоенный период. 
Согласно этой формуле, крайне аморальные нормы не 
признаются в качестве юридически действительных. 
Из-за использования подобной формулы правовая 
теория данного мыслителя может быть определена 
как естественно-правовая. Правовое учение Канта 
служит тому хорошим примером. — См. по этому 
вопросу: Alexy R. Die Doppelnatur des Rechts // Der 
Staat (в печати). 
3 Alexy R. On the Concept and the Nature of Law. 
4 См. критику этой позиции: Shapiro S. Law, Morality, 
and the Guidance of Conduct // Legal Theory. 2000. No. 
6. P. 127–70; Bertea S. A Critique of Inclusive-
Positivism // Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. 
2007. No. 93. P. 67–81. 

языком, существует связь между правовым пози-
тивизмом и натурализмом. Какого же рода данная 
связь? В первых двух частях настоящей работы я 
дам ответ на этот вопрос. В части первой я рассмо-
трю философию права Джона Остина и буду утве-
рждать, что она вполне вписывается в великую 
философскую традицию «позитивизма в широком 
смысле», или, используя предлагаемый мною за-
мещающий термин, в традиции натурализма. Во 
второй части работы я предлагаю и защищаю тезис 
о замещении термина «позитивизм в широком 
смысле» термином «натурализм».  

В первой части работы два тезиса предста-
вляют особый интерес. При этом второй тезис 
следует из первого. Мой первый тезис: натура-
лизм Остина — проведенная им двухэтапная 
«редукция» концепции предположительной нор-
мативности права к фактам (т. е. к привычке и к 
страху) — является, по утверждению этого авто-
ра, достаточным для доказательства верности 
его представлений о природе права. Мой второй 
тезис, следующий из первого, сводится к следу-
ющему: если использованный Остином прием 
является достаточным, то для объяснения приро-
ды права нет потребности в таком тезисе, кото-
рый бы учитывал условную (контингентную) 
связь между моралью и правом. Полагаю, что эти 
два тезиса в своей совокупности имеют немалое 
значение. Иными словами, если данные тезисы 
правильны и если философия права Остина явля-
ется образцом традиционного правового позитиви-
зма, то знаменитый «разделительный принцип» 
вовсе не обладает контрольным пакетом акций в 
предприятии правового позитивизма. Скорее раз-
делительный принцип является сопутствующим по 
отношению к критерию натурализма, которому 
принадлежит главенствующее место.  

Далее, во второй части я займусь заменой 
«позитивизма в широком смысле» понятием нату-
рализма. Обдумывая данный проект, я полагал, что 
смогу работать с термином «позитивизм в широ-
ком смысле» на тех обширных философских прос-
торах, где нашел свое место правовой позитивизм. 
Но углубившись в чтение, я избавился от иллюзий 
касательно данного понятия. Действительно, гово-
рить о «позитивизме в широком смысле» было бы 
уместно, если я бы писал, скажем, в XIX столетии, 
когда в Европе прежний «гегелевский настрой» 
был полностью вытеснен научным позитивизмом. 
Можно упомянуть здесь, к примеру, Германа 
фон Гельмгольца, известного как своими новато-
рскими работами в физике и физиологии, так и 
попытками перевести кантовскую теорию знания в 
рамки современной, т. е. «позитивистской», идио-
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мы.1 Но все это было в середине XIX в.2 Напротив, 
в современных философских кругах «позитивизм» 
стал термином, которым злоупотребляют. Юрген 
Хабермас пишет, что позитивизм в философии 
опирается на «сциентистские предпосылки»,3 а 
Бернард Уильямс утверждает, что «возврат к пози-
тивизму» без детального толкования данного поня-
тия был бы «преступлением против истинности».4  

В наше время именно позитивизм продол-
жает пользоваться большой популярностью в 
философских кругах. Уиллард ван Орман Ку-
айн — «отец современного натурализма», по 
словам одного из авторов,5 — понимает натура-
лизм как апелляцию к наукам. Куайн говорит 
нам, что натурализм сводит эпистемологию к 
«эмпирической психологии».6 Вместе с тем по-
нимание Куйаном натурализма не является един-
ственно возможным. Натурализм больше Куай-
на, и в немалой степени благодаря той огромной 
роли, которую этот мыслитель играл в обоснова-
нии позитивизма. Взгляды Куайна сегодня слу-
жат для характеристики натурализма тем же об-
разом, каким взгляды Давида Юма в свое время 
считались характерными для позитивизма. Я ве-
рнусь к Юму во второй части работы.  

Наконец, в третьей части работы я займусь 
проблемой «правовой позитивизм без натурализ-
ма». Здесь основной фигурой является Ганс Кель-
зен. И хотя этот философ защищает разделитель-
ный принцип, его позиция представляет собой по-
лное отвержение натурализма, который, как наста-
                                                        
1 См., напр.: von Helmholtz H. Über das Sehen des 
Menschen (Кенигсбергская лекция 1855) // Helmholtz 
H. Vorträge und Reden. 2 vols. Braunschweig, 1896. Vol. 
1. S. 85–117.  
2 Гельмут Голщей предлагает замечательную характери-
стику позитивизма середины XIX в., которую он дает 
через три элемента: во-первых, вытекающее из наук 
знание имеет привилегированное значение, а претензии 
философов на знание ставятся под сомнение; во-вторых, 
знание действительности (Wirklichkeitserkenntnis) огра-
ничено тем, что может быть извлечено из чувственного 
опыта; и в-третьих, мысль (Denken) понимается здесь 
исключительно в терминах «субъективной» функции 
толкования, выполняемой наряду с расположением в 
известном порядке данных чувственного опыта (Holzhey 
Н. Der Neukantianis-mus // Holzhey H., Röd W. Die 
Philosophie des ausgehenden 19. und des 20. Jahrhunderts. 
Teil 2. Neukantianismus, Idealismus, Realismus, Phänome-
nologie. Munich, 2004. S. 30). 
3 Habermas J. Knowledge and Human Interests (1968). 
Boston, 1971. Р. 88. 
4 Williams B. Truth and Truthfulness. Princeton, 2002. Р. 12. 
5 Maddy P. Second Philosophy. A Naturalistic Method. 
Oxford, 2007. Р. 4. 
6 Quine W. O. Theories and Things. Cambridge, Mass., 1981. 

ивает Кельзен, является заблуждением. Таким об-
разом, взгляд, согласно которому разделительный 
принцип является лишь придатком натурализма, с 
трудом может быть отнесен к Кельзену.  

Вывод, который я делаю: Остин и Кельзен 
представляют два полюса позитивизма — право-
вой позитивизм как натурализм и правовой пози-
тивизм без натурализма. Занятая Кельзеном пози-
ция опирается на колоссальный материал,7 и выб-
ранный им стиль мышления, как я полагаю, харак-
терен именно для этого мыслителя. Напротив, вме-
сто Джона Остина мы можем подставить любую 
другую фигуру из истории правовой мысли.  

 
Часть 1. Джон Остин 

Заявление Остина касательно разделитель-
ного принципа не случайно находится в сноске к 
тексту пятой лекции — весьма длинной сноске, 
где Остин тщательно выстраивает позицию для 
ответа Уильяму Блэкстону: «Сэр Уильям Блэкс-
тон… говорит в своих “Комментариях”, что Бо-
жественные законы стоят по своей обязывающей 
силе выше, чем любые другие законы… и что 
человеческие законы недействительны, если 
противоречат законам Божественным… Так, он 
может подразумевать здесь, что все человечес-
кие законы должны соответствовать Божествен-
ным законам. Если в этом заключается смысл, то 
я присоединяюсь к такому мнению без колеба-
ний… Но смысл данной фразы Блэкстона, если 
она вообще имеет какой-то смысл, кажется заклю-
ченным в следующем положении: ни один челове-
ческий закон, находящийся в противоречии к Бо-
жественному закону, не является обязательным 
или обязывающим; иными словами, ни один чело-
веческий закон, противоречащий Божественному 
закону, не является правом… Итак, сказать, что не 
являются обязывающими те человеческие законы, 
что не соответствуют Божественному закону, 
означает сказать, что эти законы не являются пра-
вом, а это значит говорить полный бред».8 

Под влиянием Харта мы склонны приме-
нительно к данной сноске говорить о разделите-
льном принципе. Но истинная сущность позиции 

                                                        
7 По подсчетам Матиаса Иештедта, издателя полного 
собрания сочинений Ганса Кельзена (Hans Kelsen 
Werke. Tübingen, издание начато в 2007 г.), работы 
Кельзена насчитывают 17 500 страниц.  
8 Austin J. Lectures on Jurisprudence (1863). 5th ed. 2 
vols. / ed. R. Campbell. London, 1885. Vol. 1. Lecture V. 
P. 214–215 (курсив в оригинале). — См. также: Austin 
J. The Province of Jurisprudence Determined (1832) / ed. 
H. L. A. Hart. London, 1954. Lecture V. Р. 184–185 
(курсив в оригинале). 
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Остина, как представляется, состоит в другом. 
Действительно, в шестой лекции Остин посвя-
щает немало времени сведению доктрины суве-
ренитета к чередованию фактов. Всем известны 
строки Остина о привычке повиновения: «Выс-
шая власть, которая называется сувереном… от-
личается… следующими знаками или признака-
ми: 1) большая часть данного общества имеет 
привычку слушаться или подчиняться определен-
ному и всеобщему высшему властителю; 
2) определенный индивид или группа индивидов 
не имеет привычки послушания определенной 
человеческой власти».1 

Для того чтобы значение апелляции к при-
вычке не скрылось от внимания, Остин несколь-
ко раз повторяет в шестой лекции эту мысль.2 

В этой схеме Остина мы уже видим нара-
ботки того центрального положения, который я 
хочу приписать ему. Если концептуальный аппа-
рат Остина опирается на доктрину суверенитета, 
и если суверенитет, в свою очередь, сводится к 
чередованию фактов, к привычке, то, как утвер-
ждает Остин, такого хода достаточно для того, 
чтобы объяснить предположительно норматив-
ную материю права. И если такого хода действи-
тельно достаточно, то гипотетически здесь нет 
никакой необходимости апеллировать к морали. 
Иными словами, тезис о том, что не может быть 
«необходимого частичного совпадения границ» 
права и морали, Остин фактически встраивает 
прямо в свои редукционистские представления о 
суверенитете. Для сторонников такой теории нет 
никакой причины обращать внимание на раздели-
тельный принцип, поскольку в этой теории он не 
является независимой теоретической доктриной. 

Я скоро вернусь к рассуждениям об Ости-
не, но прежде всего хочу указать на небольшую 
значимость тех положений, которые я вывожу из 
его теории. С учетом преобладания разделитель-
ного принципа как основополагающего понятия 
мириада англо-американских концепций, кото-
рые были направлены на защиту правового пози-
тивизма за последние пятьдесят лет, отсутствие 
такого принципа (за исключением одной важной 
доктрины) в оживленных европейских дебатах о 
правовом позитивизме, имевших место столетие 
назад, представляется (по меньшей мере, на пер-

                                                        
1 Austin J. 1) Lectures on Jurisprudence. Lecture VI. Р. 
220 (курсив в оригинале); 2) The Province of Jurispru-
dence Determined. Lecture VI. Р. 193–194.  
2 Austin J. 1) Lectures on Jurisprudence. Lecture VI. 
Напр.: Р. 222, 223–224, 227; 2) The Province of Juris-
prudence Determined. Lecture VI. Напр.: Р. 195, 198–
199, 202–203. 

вый взгляд) загадочным.3 Тем не менее объясне-
ние этого факта очевидно: множество европейс-
ких теоретиков права конца XIX в., которых вку-
пе называют позитивистами, делали тот же са-
мый ход, что знаком нам по Остину. То есть ука-
занные теоретики утверждали, что естественных 
фактов достаточно для объяснения предположи-
тельно нормативной материи права. Поскольку в 
данном ракурсе мораль не может быть необхо-
димой, то нет причины говорить о ней. Этот ход 
я обозначаю как натуралистический.  

Хорошая иллюстрация тому может быть 
найдена в творчестве Георга Еллинека, который 
столетие назад был наиболее влиятельной фигу-
рой в европейской науке государственного пра-
ва. Его работы на сегодняшний день переведены 
на все основные индоевропейские языки. В неко-
торых кругах полагают, что Еллинек является «но-
рмативистом», «неокантианцем». Но если посмот-
реть на его тексты внимательнее, то ясно видно, 
что знаменитая доктрина Еллинека о «норматив-
ной силе фактического» сводима без остатка к фи-
зиологическим или психологическим моментам. 
Причем такую редукцию проводит сам Еллинек. 
Согласно его рассуждениям, «нормативное значе-
ние» фактического рассматривается просто как 
физиологическая или психологическая тенденция к 
воспроизведению в нашем мозгу того, к чему мы 
привыкли.4 А такая позиция гораздо ближе к Дави-
ду Юму, чем к кому-либо из марбургских или ба-
денских неокантианцев.  

Здесь я вновь выдвигаю тезис о том, что 
остиновский натурализм — т. е. ход от предпо-
ложительно нормативной материи права к чере-
дованию фактов — является стандартной улов-
кой юридических позитивистов вообще. Хотя 
мой тезис может показаться вполне очевид-

                                                        
3 Как часто бывает в подобных случаях, исключением 
из правил является Ганс Кельзен. Я вернусь к этому 
вопросу в третьей части работы.  
4 Еллинек пишет: «Искать основу нормативной силы 
фактического в осознанной или неосознанной разумно-
сти фактов было бы большой ошибкой. Фактическое 
может быть осознано позднее, но его нормативное зна-
чение заложено как составная часть нашей природы; оно 
опирается на ту силу, за счет которой нечто, к чему мы 
уже привыкли, нам физиологически или психологически 
легче воспроизвести, чем нечто новое» (Jellinek G. All-
gemeine Staatslehre. 2nd ed. Berlin, 1905. S. 330 (см. на 
русском языке: Еллинек Г. Общее учение о государстве. 
СПб., 2004. — Прим. пер.)). Редукция к факту, осущест-
вляемая Еллинеком в данном вопросе, очень эффектно 
подмечена Михаелем Штоллейсом: Stolleis M. Geschichte 
des öffentlichen Rechts in Deutschland. Zweiter Band 1800–
1914. Munich, 1992. S. 452–453. 
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ным — я был бы только рад, если это так — речь 
вовсе не идет об общепринятом мнении. Напри-
мер: Харт в своей замечательной работе «Пози-
тивизм и разделение права и морали»,1 а потом и 
в «Понятии права»2 под правовым позитивизмом 
понимает пять разных доктрин, а именно коман-
дную, разделительную, аналитическую теории, 
доктрину судебных решений как логических вы-
водов, а также нонкогнитивизм. Первые три тео-
рии он приписывает Бентаму и Остину. Натура-
лизм — доктрина, которую я считаю основопо-
лагающей — не фигурирует в списке Харта, рав-
ным образом ниоткуда не следует, что она при-
сутствует там хотя бы в имплицитной форме.  

Но, как и обещал, возвращаюсь к Остину. 
Я говорил о том, что весь концептуальный аппа-
рат этого мыслителя опирается на доктрину су-
веренитета, а суверенитет, в свою очередь, сво-
дится к чередованию фактов. Командная теория 
Остина, которая имплицитно присутствует в до-
ктрине суверенитета,3 может рассматриваться и 
отдельно от данной доктрины. Остин использует 
командную теорию для того, чтобы выдвинуть 
редуктивный аргумент, не похожий на тот, что 
был обрисован выше применительно к суверени-
тету. Командная теория в аспекте сочинений 
Остина может рассматриваться как совокупность 
трех компонентов: 1) намерение отдающего при-
каз лица заставить некое лицо вести себя (или 
воздержаться от действия) особым способом; 
2) выражение намерения отдающего приказ лица 
по отношению к подвластному лицу; 3) важней-
ший для данной доктрины компонент — власть 
отдающего приказ лица наложить санкцию за 
несоответствие поведения подвластного отдан-
ной директиве.4 Вместе с тем власть налагать 
санкции нельзя считать свойством самого отда-
ющего приказ лица. Вполне может случиться, 
что отдающее приказ лицо, описываемое в тео-
рии Остина как имеющее полномочия налагать 
санкции, не обладает таким полномочием по от-
ношению к некоему конкретному лицу, которо-
му оно адресует свою директиву. Примером яв-
                                                        
1 Hart H. L. A. Positivism and the Separation of Law and 
Morals. Р. 601 f. 
2 Hart H. L. A. The Concept of Law. 2nd ed. Oxford, 
1994. Р. 302, примечание к стр. 185 (см. на русском 
языке: Харт Г. Л. А. Понятие права. СПб., 2007. — 
Прим. пер.).  
3 Austin J. 1) Lectures on Jurisprudence. Lecture V. 
Напр.: Р. 177; 2) The Province of Jurisprudence Deter-
mined. Lecture V. Напр.: Р. 132. 
4 Austin J. 1) Lectures on Jurisprudence. Lecture I. Р. 89, 
91; 2) The Province of Jurisprudence Determined. Lecture 
I. Р. 13–14, 17. 

ляется предполагаемая команда одного суверена 
по отношению к другому. Иными словами, по-
лномочие налагать санкции следует понимать 
как отношение между отдающим приказ лицом и 
подвластным либо, в более общих терминах, — 
между вышестоящим и нижестоящим.5 Остин 
предлагает характеристику такого отношения 
(мы можем назвать его «властеотношением»), 
когда пишет: «Термин “верховенство” означает 
власть: полномочие причинять другим лицам зло 
и страдание и принуждать их — за счет страха 
перед таким злом — к тому, чтобы вести себя 
согласно чьим-то пожеланиям».6 

Страх, т. е. грубый факт, является здесь 
рабочим понятием, а рассуждение следует тем 
же путем, что и прежде. Если используемые 
Остином «соотнесенные термины» обязанности 
и санкции могут быть приведены к их корреля-
ту — команде,7 и если команда, в свою очередь, 
редуцируема к чередованию фактов, особенно к 
страху подвластного, то такого хода, по Остину, 
достаточно для объяснения предположительно 
нормативной материи права.8 А если такого хода 
достаточно, то нет нужды в обращении к морали.  

Полезно ненадолго остановиться на рассу-
ждении по поводу понятия страха. Так же как 
никто не станет утверждать, что сексуальное же-

                                                        
5 Austin J. 1) Lectures on Jurisprudence. Lecture I. Р. 96–
97; 2) The Province of Jurisprudence Determined. Lecture 
I. Р. 24–25. 
6 Austin J. 1) Lectures on Jurisprudence. Lecture I. Р. 96 
(курсив мой); там же на с. 90: «то, чего не боятся, не 
воспринимается как зло»; 2) The Province of Jurispru-
dence Determined. Lecture I. Р. 16, 24 (курсив мой). 
7 Касательно «соотнесенности» см.: Austin J. 1) Lec-
tures on Jurisprudence. Lecture I. Р. 89, 91–92, 96; 2) The 
Province of Jurisprudence Determined. Lecture I. Р. 14, 
17–18, 24. 
8 В нескольких своих работах Харт предлагает обра-
тить внимание на вторичный анализ команды у Ости-
на. А именно — на анализ, начинающийся с опреде-
ления Остином обязательства как «шанса или вероят-
ности того, что лицу, которому отдана команда воз-
держиваться от некоего поведения, в случае несоблю-
дения команды будет причинено зло». Это определе-
ние связано через остиновскую доктрину соотнесен-
ности (см. предыдущую сноску) с командой (Hart 
H. L. A. 1) Analytical Jurisprudence in Mid-Twentieth 
Century: A Reply to Professor Bodenheimer // University 
of Pennsylvania Law Review. 1956–1957. No. 105. P. 965; 
2) Legal and Moral Obligation // Essays in Moral Philoso-
phy / ed. A. I. Melden. Seattle, 1958. P. 95–99; 3) The Con-
cept of Law. P. 282, 290 (сноски к стр. 83). Собственно 
текст Остина о «шансе или вероятности» см.: Austin J. 1) 
Lectures on Jurisprudence. Lecture I. Р. 90; 2) The Province 
of Jurisprudence Determined. Lecture I. Р. 16. 
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лание обретается через рассуждение или что оно 
является продуктом опыта, никто не скажет по-
добного и о страхе.1 Независимо от того факта, 
что опыт может сформировать наши ответные 
реакции в обоих названных случаях, сами эти 
явления имеют основу, независимую от опыта. 
Говоря словами Давида Юма, некто имеет при-
родный инстинкт. Упоминание о Юме дает мне 
повод перейти ко второй части, посвященной 
вопросу замены термином «натурализм» термина 
«позитивизм в широком смысле».  

 
Часть 2. Замена термином «натурализм»  

термина «позитивизм в широком смысле» 
Во введении я сказал, что Куайн во имя на-

турализма призывал нас апеллировать к наукам. 
Эпистемология становится здесь «эмпирической 
психологией».2 Хотя между научными проекта-
ми натурализма по Куайну и по Давиду Юму 
есть большие различия, между ними имеются и 
сходства. К примеру, многие рассматривают 
юмовскую теорию человеческой природы в тре-
тьей книге «Трактата о человеческой природе» 
как исследование по моральной психологии. 
Действительно, один из выдающихся последова-
телей Юма пишет: «По большому счету, теория 
Юма касательно человеческой природы не явля-
ется, согласно используемой нами терминологии, 
философской, но является психологической».3 
Знаменитое высказывание Юма — иные скажут: 
злосчастное — о том, что «разум является и до-

                                                        
1 Я взял этот пример из работы Маунса: Mounce H. O. 
Hume’s Naturalism. London; New York, 1999. Р. 62. 
2 «Эпистемологическим вопросом является вопрос в 
рамках науки — вопрос о том, как мы, люди, сумели 
создать науку, имея столь мало исходной информации. 
Наши специалисты по эпистемологии науки занимаются 
исследованием этого вопроса… Эволюция и естествен-
ный отбор будут, несомненно, фигурировать в научном 
отчете по этому исследованию; впрочем, такой специа-
лист может применять здесь и физику, если видит, как 
это сделать» (Quine W. V. O. Five Milestones of Empiri-
cism (лекция 1975 г.) // Quine W. V. O. Theories and 
Things. Cambridge, Mass., 1981. Р. 72 (точное название: 
«Things and Their Place in Theories»; см. на русском язы-
ке: Куайн У. В. О. Вещи и их место в теориях // Анали-
тическая философия: Становление и развитие (антоло-
гия). М., 1998. — Прим. пер.). 
3 Penelhum T. Hume’s Moral Psychology // Norton D. F. 
(ed.). Cambridge Companion to Hume. Cambridge, 1993. 
P. 119. — Пенелхум в этом отношении не одинок. 
См., напр.: Fodor J. A. Hume Variations. Oxford, 2003. 
Р. 1–27 et passim — этот автор предполагает, что на-
турализм Юма предвосхищает современные исследо-
вания в когнитивной науке. 

лжен быть рабом страстей»,4 может рассматри-
ваться в наиболее правильном свете как ответ на 
ту завышенную роль, которая возложена на ра-
зум в рационалистической философии картезиа-
нской традиции.5 Юм занимает диаметрально 
противоположную позицию. Он смотрит вглубь: 
«Возьмем любое действие, которое может быть 
допущено в качестве зла — к примеру, предна-
меренное убийство. Рассмотрим его во всех ра-
курсах. Поглядим, сумеете ли вы обнаружить 
сущность или реальное бытие того, что называе-
те злом. Как бы вы ни подходили к этому вопро-
су, вы находите только определенные страсти, 
мотивы, волеизъявления и мысли. Других сущ-
ностей в этом деле нет. Зло полностью недосту-
пно для анализа, пока вы рассматриваете его как 
объект. Вы никогда его не найдете — до тех пор 
пока не обратите свою рефлексию вглубь самого 
себя и не обнаружите чувство неодобрения, ко-
торое возникает в вас по отношению к убийству. 
Здесь и находится сущность, но это объект для 
чувства, а не для разума. Она лежит в вас самих, 
но не в объекте. И когда вы говорите о некоем 
действии или признаке как о зле, вы подразуме-
ваете не что иное, как то, что, согласно складу 
вашего существа, в вас присутствует чувство или 
ощущение порицания, рождающееся от созерца-
ния этого действия».6 

Такими понятиями — чувство, ощущение, 
инстинкт, склад чьего-то существа — обладает 
тот, кто смотрит вглубь. И именно там — как 
Юм хочет заставить нас поверить — лежит исто-
чник наших психологических объяснений.  

Подобный взгляд на Юма как на натурали-
ста оказывается неожиданным для тех, кто при-
вык судить об этом мыслителе по рассказам в 
учебниках, где Юм представляется продолжате-
лем традиций эмпиризма его предшественников, 
Локка и Беркли, одновременно признававшим и 
утверждавшим скептицизм, к которому неизбе-
жно приводят воззрения упомянутых философов. 
Эмпиризм находит свой источник в чувственном 
опыте. Позиция скептицизма заключается в том, 
что верования, проистекающие от чувственного 
опыта, сами по себе не ведут к обоснованию. Для 
обоснования требуется обращение к чему-то неза-

                                                        
4 Hume D. A Treatise on Human Nature (1739–1740). 
2nd ed. / ed. P. H. Nidditch. Oxford, 1978. Vol. II. P. 415 
(см. на русском языке: Юм Д. Трактат о человеческой 
природе. Т. 1–2. M., 1995. — Прим. пер.). 
5 Penelhum T. Hume’s Moral Psychology. Р. 119–120, — 
о чем я здесь и рассуждаю. 
6 Hume D. A Treatise on Human Nature. Vol. III. P. 468–
469 (курсив в оригинале). 
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висимому, но невозможно выйти за пределы чувс-
твенного опыта для обращения к чему-то незави-
симому от него в целях обоснования. Результатом 
такого подхода будет скептицизм.  

Такое описание, данное в рамках экспли-
цитной критики юмовского скептицизма, было 
оспорено философом Томасом Ридом. Защищая 
воззрения Юма, Рид утверждал, что чувственный 
опыт не есть то, «что мы воспринимаем», — 
скорее это то, «с помощью чего мы воспринима-
ем».1 Норманн Кемп Смит в своих пионерских 
работах, написанных столетие назад, и в своем 
замечательном трактате о Юме, вышедшем в 
свет семьдесят лет назад, старается максимально 
следовать ридовской интерпретации Юма. Сог-
ласно великолепному замечанию Кемпа Смита, 
«О Юме пишут так, как если бы он лишь избавил 
своих предшественников от пут, в которых сам 
же и остался. Парадоксально странный вер-
дикт!».2 По мнению Кемпа Смита, с которым со-
глашается большинство последующих исследо-
вателей, Юм понимал, что скептицизм имплици-
тно присутствует в традиционном эмпиризме и 
старался найти ему альтернативу. Такая альтер-
натива — натурализм — была найдена в третьей 
книге «Трактата о человеческой природе». Фак-
тически, как рассуждает Кемп Смит, лучше всего 
читать Юма начиная с третьей книги «Трактата», 
и только после ее прочтения обращаться к чте-
нию первой книги. Обоснованный там скепти-
цизм тогда мог бы правильно толковаться через 
натурализм Юма.  

 
Часть 3. Позитивизм без натурализма.  

Случай Кельзена 
Если правовой позитивизм как натурализм 

является отправной точкой позитивизма в праве, 
то Ганс Кельзен решительно портит шансы этой 
доктрины на успех. Другие представители пра-
вового позитивизма, которых можно считать на-
туралистами, утверждают, что фактов достато-
чно для объяснения предположительно нормати-
вного материала, и поэтому мораль не может 
                                                        
1 См.: Reid T. The Works. 8th ed. 2 vols. / ed. W. Hamil-
ton. Edinburgh, 1895. Vol. 1. P. 108, 112, 117, 121 et 
passim. — Данная в тексте цитата принадлежит Маун-
су, который суммирует суть в одном предложении: 
Mounce H. O. Hume’s Naturalism. Р. 54. — Философия 
Рида очень элегантно изложена в работе Лерера: 
Lehrer K. Thomas Reid. London; New York, 1989. 
2 Kemp Smith N. The Philosophy of David Hume. Lon-
don, 1941. Р. 3. — См. также более ранние статьи это-
го автора: Kemp Smith N. 1) The Naturalism of Hume 
(I.) // Mind. 1905. No. 14. Р. 149–173; 2) The Naturalism 
of Hume (II.) // Mind. 1905. No. 14. Р. 335–347. 

быть необходимой. Но Кельзен не следует такой 
аргументации. В отличие от других позитивис-
тов, он не утверждает, что предположительно 
нормативно-правовой материал сводим к фактам. 
Кельзен отстаивает то, что он называет нормати-
вной философией права.  

Нам говорят, что нормативность3 является 
предложенной Кельзеном альтернативой назван-
ным теориям. Но в этом и заключается суть про-
блемы: среди исследователей никогда не было 
согласия относительно того, что Кельзен подра-
зумевал под нормативностью. Существует целая 
палитра толкований кельзеновской теории нор-
мативности — от объяснения нормативности че-
рез противопоставление фактам4 до тезиса об 
«обоснованной нормативности». Этот последний 
тезис является самой амбициозной попыткой 
прочтения нормативности в философии права 
Кельзена. В разных формах такой тезис припи-
сывался Кельзену с использованием разнообраз-
ной аргументации как минимум четырьмя веду-
щими мыслителями: Робертом Алекси, Карлосом 
Сантьяго Нино, Джозефом Разом и, немного ра-
ньше, Альфом Россом.5 Насколько я могу судить, 

                                                        
3 Нормативность по нескольким причинам может счи-
таться самостоятельной концепцией. В последних фило-
софских работах ей уделяется достаточно большое вни-
мание. — См., напр.: Raz J. Explaining Normativity: On 
Rationality and the Justification of Reason // Ratio. 1999. 
No. 12 (N. S.). Р. 354–379; опубликована также в: Norma-
tivity / ed. J. Dancy. Oxford, 2000. Р. 34–59; Millar A. Un-
derstanding People. Normativity and Rationalizing Explana-
tion. Oxford, 2004; Skorupski J. The Domain of Reasons. 
Oxford, 2010. — По вопросу нормативности см. также 
работу, акцентирующую внимание на Кельзене: Dreier 
R. Sein und Sollen // Juristenzeitung. 1972. No. 27. S. 329–
335; опубликована также в: Dreier R. Recht-Moral-
Ideologie. Frankfurt/M., 1981. S. 217–240. 
4 В обзоре творчества Кельзена Роберт Вальтер пи-
шет, что принудительные системы, особенно право-
вые системы, должны пониматься так, «как если бы 
они были нормативными» (Walter R. Der gegenwärtige 
Stand der Reinen Rechtslehre // Rechtstheorie. 1970. 
No. 1. S. 70 (курсив в оригинале). 
5 См.: Alexy R. The Argument from Injustice; Nino C. S. 
1) Some Confusions surrounding Kelsen’s Concept of 
Validity // Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie. 
1978. No. 64. Р. 357–365; опубликована также в: Nor-
mativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian 
Themes / ed. S. L. Paulson, B. Litschewski-Paulson. Ox-
ford, 1998. Р. 253–261; 2) La validez del Derecho. Bue-
nos Aires, 1985. Р. 7–40 et passim; Raz J. Kelsen’s The-
ory of the Basic Norm // American Journal of Jurispru-
dence. 1974. No. 19. Р. 94–111; опубликована также в: 
Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kel-
senian Themes. Р. 47–67 и в: Raz J. The Authority of 
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каждый из авторов развивал свою позицию (при-
писывая Кельзену названный тезис) независимо 
от других. Здесь я буду следовать логике Раза, 
мнение которого в некоторых отношениях являе-
тся наиболее ярким примером среди взглядов 
четырех названных мыслителей. Раз начинает с 
противопоставления позиций Харта и Кельзена. 
Харт является защитником социальной нормати-
вности, в рамках которой предполагается, что 
«нормативность права и обязанность повино-
ваться праву — это два разных понятия». Сове-
ршенно иное понимание нормативности, рассу-
ждает Раз, очевидным образом проявляется в 
творчестве того, кто признает только «концеп-
цию обоснованной нормативности»,1 а имен-
но — у Кельзена. Характеризуя обоснованную 
нормативность, Раз пишет: «Считать, что право 
нормативно — значит считать право справедли-
вым и допускать, что ему дόлжно повиноваться. 
Концепция нормативности права и обязанности 
повиновения праву аналитически связаны между 
собой. Поэтому Кельзен рассматривает право как 
валидное, т. е. как нормативное, только при 
условии, что дόлжно повиноваться праву».2 

Разумеется, Раз видит парадоксальность 
приписывания Кельзену тезиса об обоснованной 
нормативности — этот тезис ставит Кельзена 
ближе к естественно-правовой теории, чем к че-
му-либо из того, что содержится в традиционном 
или натуралистическом правовом позитивизме. 
В самом деле, Раз акцентирует наше внимание на 
этом парадоксе и пишет, что «хотя Кельзен 
отрицает естественно-правовые теории, он по-
следовательно использует естественно-правовую 
концепцию нормативности, т. е. концепцию обо-
снованной нормативности».3 

Толкователи творчества того или иного 
философа, разумеется, будут исследовать то, что 
представляется им наиболее перспективным при 
прочтении работ данного философа. Это было 
бы неплохо, но при одном условии. Одобрения 
заслуживает исследование того, что философ 
                                                                                          
Law. 2nd ed. Oxford, 2009. P. 122–145; Ross A. Validity 
and the Conflict between Legal Positivism and Natural 
Law // Revista Jurídica de Buenos Aires. 1961. No. 4. 
P. 78–82; опубликована также в: Normativity and 
Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes. Р. 
159–161 (см. на русском языке: Росс А. Валидность и 
конфликт между правовым позитивизмом и естест-
венным правом // Российский ежегодник теории пра-
ва. 2009. № 2. — Прим. пер.). 
1 Raz J. Kelsen’s Theory of the Basic Norm // Raz J. The 
Authority of Law. Р. 137. 
2 Ibid. 
3 Ibid. P. 144. 

действительно написал, а не навязывание текс-
там философских работ толкования, взятого, так 
сказать, «из ниоткуда». Пол Франкc в своей кни-
ге о неокантианцах пишет: «Предполагая, что 
мыслители предшествующих эпох спрашивают 
нас и отвечают на наши вопросы, мы подвергае-
мся риску исказить то, что они говорят, и упус-
тить возможность научиться у них — как в пози-
тивном, так и в негативном смысле».4 

Раз — равно как и Алекси, Нино и Росс — 
может возразить на это, что он выводит толкова-
ние из текста, никак не навязывая этому тексту 
свое толкование. Такой ответ неплох сам по себе, 
но ставит другой вопрос — о том, насколько ре-
презентативны те фразы, которые выбраны Ра-
зом и другими интерпретаторами. Как я подроб-
но доказал в другой работе,5 выбранные фразы 
на самом деле не показательны для творчества 
Кельзена. Как показал Франкс, мы лучше учимся 
у мыслителей прошлого, если адресуем им те 
вопросы, которые они сами себе задавали и на 
которые они сами отвечали.  

Итак, каково место обоснованной норма-
тивности? Мой ответ: проект Кельзена на протя-
жении многих десятилетий, во-первых, предста-
влял собой амбициозную и перспективную по-
пытку показать, что натурализм правовой науки 
конца XIX в. является ошибкой, и, во-вторых, 
был нацелен на развитие основ альтернативной 
теории, которая бы обеспечила автономию 
(Eigengesetzlichkeit) права и одновременно чис-
тоту (Reinheit) правовой науки. А это, в свою 
очередь, приводит нас обратно — к вопросу о 
нормативности. Предложенная Кельзеном альте-
рнатива натурализму делает уступку тезису о 
нормативности, и это не должно восприниматься 
как неожиданность. Кельзену нужно было опе-
реться на что-то нормативное по своей сути, 

                                                        
4 Franks P. W. All or Nothing. Systematicity, Transcen-
dental Arguments, and Scepticism in German Idealism. 
Cambridge, Mass.; London, 2005. P. 5. — Конечно, эта 
идея не нова, и я цитирую Франкса постольку, по-
скольку его утверждения по данному вопросу на 
удивление ясно выражают данную мысль. — См. по 
этому вопросу также: Rawls J. Lectures on the History 
of Political Philosophy. Cambridge, Mass., 2007. Р. 251 
(«При изучении трудов великих мыслителей фило-
софской традиции важнейшим представляется уста-
новление круга тех проблем, о которых они рассуж-
дали, и понимание того, как они на эти проблемы 
смотрели, какие вопросы они задавали»).  
5 Paulson S. L. A «Justified Normativity» Thesis in Hans 
Kelsen’s Pure Theory of Law? Rejoinders to Robert Alexy 
and Joseph Raz // Klatt M. (ed.). Institutionalized Reason. 
The Jurisprudence of Robert Alexy. Oxford, [в печати]. 
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иначе у него вообще не было бы никакой альтер-
нативы натурализму. Вместе с тем, в противопо-
ложность тезису об обоснованной нормативнос-
ти, кельзеновский тезис о нормативности являет-
ся частью его более широкого проекта по созда-
нию альтернативы натурализму. В рамках этого 
проекта предполагалось сделать науку о праве 
респектабельной, подчеркнуть роль ее номоло-
гического измерения. Я называю это у Кельзена 
номологическим тезисом о нормативности.  

Предложенную Кельзеном альтернативу 
натурализму можно описать с помощью термина 
«периферийное вменение». «Вменять» (от лат. 
imputare) означает приводить к осознанию, 
предписывать, атрибуировать. В немецком текс-
те Кельзен использует немецкий глагол 
zurechnen, который на английский язык можно 
перевести глаголом impute — не в последнюю 
очередь потому, что сам Кельзен иногда исполь-
зует заимствованный глагол imputieren вместо 
zurechnen там, где можно было бы ожидать упот-
ребления последнего.1  

У Кельзена есть две доктрины вменения. 
Первая из них, доктрина центрального вменения, 
является преимущественно отражением опреде-
ленной философской традиции, хотя использо-
вание центрального вменения у Кельзена далеко 
не совпадает с традиционным использованием 
этого термина.2 Вторая доктрина — периферий-
                                                        
1 Кельзен пишет: «Было бы серьезным недоразумени-
ем, если бы кто-то захотел вменить [imputieren] дан-
ным соображениям [о правовом авторитете админи-
стративных органов] значимость некоего политиче-
ского мандата — это было бы максимально возмож-
ным ограничением административной деятельности 
государства (Kelsen Н. Hauptprobleme der Staatsrech-
tslehre. Tübingen, 1911. S. 503. — См. там же: S. 138, 
194, 209; опубликовано также в: Hans Kelsen Werke / 
ed. M. Jestaedt. Vol. 2. Tübingen, 2008. S. 650. — См. 
там же: S. 244, 306, 322. — См. также: Kelsen H. Über 
Grenzen zwischen juristischer und soziologischer 
Methode. Tübingen, 1911. S. 44. 
2 Доктрина центрального вменения служит в самых ран-
них работах Кельзена в качестве «люка аварийного вы-
хода» из натурализма. Позднее он обращается к основ-
ной норме, уже очевидной в «Das Problem der 
Souveränität und die Theorie des Völkerrechts» (Tübingen, 
1920), а также к кантианской или неокантианской 
трансцендентальной аргументации. Все эти шаги пред-
ставляют собой попытку Кельзена заменить доктрину 
центрального вменения, используемую в качестве «ава-
рийного люка», на что-то более удовлетворительное. 
Очевидно, центральное вменение присутствует во всем 
творчестве Кельзена. Наиболее концентрированное об-
суждение этих двух доктрин вменения (центрального и 
периферийного) можно найти в его длинном эссе «Un-

ного вменения; эта доктрина является особенно-
стью кельзеновской теории. Обе означенные до-
ктрины предлагают альтернативу причинно-
следственному объяснению и по этой причине об-
ладают огромным значением для кельзеновской 
философии права — доктрина центрального вме-
нения в самых ранних работах Кельзена, доктрина 
периферийного вменения в его последующих ра-
ботах. Я остановлюсь на рассмотрении послед-
ней — доктрины периферийного вменения, поско-
льку именно она лежит у Кельзена в основании 
номологического тезиса о нормативности.  

Кельзен утверждает, что периферийное 
вменение связывает «материальные факты» 
(Tatbestände). Как он объясняет в Allgemeine 
Staatslehre, являющемся ранней формулировкой 
его доктрины, «периферийное вменение всегда 
ведет от одного материального факта именно к 
другому материальному факту».3 Схожее заявле-
ние можно найти в первом издании Reine 
Rechtslehre. В конце секции, посвященной докт-
рине центрального вменения, Кельзен противо-
поставляет эту доктрину доктрине периферийно-
го вменения. Как он пишет, центральное вмене-
ние «является совершенно иной операцией по 
сравнению с периферийным вменением, где один 
материальный факт связан с другим материаль-
ным фактом в рамках системы; иными словами, 
там, где два материальных факта связаны между 
собой в реконструированной правовой норме».4 

Здесь встают два вопроса. Что именно Ке-
льзен понимает под материальными фактами? И 
как может быть сформулировано периферийное 
вменение, связывающее материальные факты? 
На первый вопрос Кельзен отвечает, используя 
термины «юридическое условие» и «юридичес-
кое последствие». Точнее, он говорит о положе-
нии дел, которое считается юридическим усло-
вием при определенных обстоятельствах, и (если 
воспользоваться терминологией Хохфельда) о 
юридической позиции, которая возникает в каче-
стве юридического следствия. Данная связка ка-
жется достаточно странной, поскольку юридиче-
ское последствие, очевидно, не может считаться 
проявлением материального факта (Tatbestand). 
Скорее в гипотетически сформулированной пра-
вовой норме материальный факт относится к ра-

                                                                                          
recht und Unrechtsfolge im Völkerrecht» (Zeitschrift für 
öffentliches Recht. 1932. No. 12. S. 481–608; см.: § 1–2. S. 
481–504, § 5. S. 525–529, § 7. S. 537–544). 
3 Kelsen H. Allgemeine Staatslehre. Berlin, 1925. § 12 
(d). S. 65. 
4 Kelsen H. Reine Rechtslehre. 1st ed. Leipzig; Vienna, 
1934. § 25 (d). S. 57. 
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зряду антецедентного условия нормы; это усло-
вие вводит юридическое последствие через уста-
новление (если следовать доктрине Кельзена) 
юридического состояния ответственности, кото-
рое и есть юридическое последствие. А ответст-
венность в праве не понимается как материаль-
ный факт.  

Тем не менее понимаемые таким образом 
материальные факты Кельзен группирует для 
того, чтобы вывести доктрину периферийного 
вменения. Он пишет, что «если способ связыва-
ния материальных фактов оказывается причин-
но-следственным в одном случае, то в другом 
случае речь будет идти о вменении».1 Более того, 
Кельзен использует термины «юридическое 
условие» и «юридическое последствие» наряду с 
терминами «причина» и «следствие», которые соп-
ряжены с теми же самыми упорядочивающими 
принципами или отношениями, вменением и при-
чинной связью.2 Так, Кельзен понимает сопряжен-
ные с юридическими терминами причинно-
следственные термины как видовые по отношению 
к родовому понятию «материальный факт».  

Пролить свет на то, как Кельзен расширяет 
содержание понятия материальных фактов как 
сопряженных с периферийным вменением, по-
зволяет желание мыслителя ввести максимально 
близкие параллели с принципом причинной свя-
зи. Поскольку Кельзен считает, что материаль-
ные факты, бесспорно, сопряжены с идеей при-
чинной связи, он утверждает, что материальные 
факты равным образом представляют собой соп-
ряженные термины по отношению к случаю пе-
риферийного вменения. Имеет огромное значе-
ние то, что Кельзен желает подчеркнуть: необхо-
димое, номологическое или законоподобное от-
ношение в праве протекает параллельно с необ-
ходимым, номологическим или законоподобным 
отношением, очевидно проявляющимся в при-
чинности. Развитие Кельзеном этой параллели 
является центральной частью его проекта по 
превращению современной ему правовой науки в 
нечто научно респектабельное.3 Если можно 
продемонстрировать, что аспекты базового 

                                                        
1 Ibid. § 11 (b). S. 22 (курсив мой). 
2 Ibid. § 11 (b). S. 22–23. 
3 См.: Kelsen H. Über Grenzen zwischen juristischer und 
soziologischer Methode Grenzen. S. 1–15 et passim; 
Dreier H. 1) Rechtslehre, Staatssoziologie und 
Demokratietheorie bei Hans Kelsen. 2nd printing. Baden-
Baden, 1990. S. 1–15 et passim; 2) Hans Kelsen’s 
Wissenschaftsprogramm // Die Verwaltung. Beiheft 7: 
Staatsrechtslehre als Wissenschaft / ed. H. Schulze-
Fielitz. Berlin, 2007. S. 81–114. 

принципа упорядочения в естественных науках 
раскрываются по аналогии с базовым принципом 
упорядочения в правовой науке, то проводимая 
Кельзеном параллель действительно позволяет 
наделить правовую науку научным статусом.4  

Теперь я обращусь ко второму вопросу, каса-
ющемуся формулирования периферийного вмене-
ния. Можно предложить следующую формулировку 
(с условием «и если», которое стоит в скобках и выс-
тупает в роли сокращенной отсылки к иным услови-
ям, связанным с правовым процессом):  

Формулировка № 1: Если действие некоего 
типа случается, (и если…), то действующее лицо 
или его суррогат5 несут ответственность за дан-
ное действие. Но такая формулировка исключае-
тся в силу выдвигаемого Кельзеном условия о 
том, что периферийное вменение связывает ма-
териальные факты, а последний факт из ряда ма-
териальных фактов понимается как ответствен-
ность, вмененная за юридическое действие. При-
нятие формулировки № 1 как раскрытия перифе-
рийного вменения означало бы смешение пери-
ферийного вменения с центральным.  

Альтернативой является «бессубъектный» ва-
риант формулировки № 1, т. е. формулировка, кото-
рая не включает в себя предписаний субъекту права.  

Формулировка № 2: Если действие некоего ти-
па случается, (и если…), тогда такое действие расс-
матривается как «налагающее ответственность».  

Если не брать в расчет кажущийся проти-
воречащим здравому смыслу характер такой фо-
рмулировки (к этому аспекту я обращусь ниже), 
то она схватывает сущность периферийного вме-
нения. Допускающая защиту формулировка до-
лжна отражать необходимую связь между двумя 
материальными фактами. А если формулировка 
связана и с действием, и с ответственностью 
(ответственность вменяется в отношении дейст-
вия), то связка действительно необходима. Как 
пишет Кельзен: «Если существует необходи-
мость некоего абсолютного “долженствования” в 
тех случаях, когда закон природы связывает при-
чину и следствие, то равным образом есть жест-
кое “долженствование” там, где закон норматив-
ности (Rechtsgesetz) образует синтез обусловли-
вающих и обусловленных материальных фактов. 
В сфере права или в “правовой действительнос-
ти”… деликт связывается с наказанием с той же 
необходимостью, как в сфере природы или “при-
                                                        
4 Я заимствую данную параллель для последующего 
обсуждения методологических форм (см. ниже). 
5 Здесь я использую термин «суррогат», для того чтобы 
покрыть все варианты ответственности за действия 
третьих лиц и коллективной ответственности (см. ниже).  
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родной действительности” причина связана со 
следствием».1 

Эта фраза кажется близкой к выражению 
действительной позиции Кельзена, хотя здесь и 
остаются сгладить некоторые мелкие складки. 
Кельзен не может требовать необходимой связки 
между деликтом и реальным наложением нака-
зания. Это не имело бы никакого смысла, поско-
льку (как Кельзен четко объясняет в другой ра-
боте) «в естественной системе наказание может 
не быть применено по той или иной причине».2 Но 
не наказание, а именно уголовная ответственность 
(по той же самой логике — также и гражданско-
правовая ответственность) фигурирует в рамках 
необходимой, номологической и законоподобной 
связки. В наиболее общих терминах можно ска-
зать, что ответственность выполняет в данной фо-
рмулировке роль второго сопряженного термина, 
второго «материального факта». Отношение ответ-
ственности за то действие, за которое она вменяет-
ся, есть необходимое отношение. И напротив, реа-
льное наложение наказания в уголовном права и 
реальное исполнение судебного решения граждан-
ского права зависят от условий.3 

И все же формулировка № 2 кажется про-
тиворечащей здравому смыслу — она вменяет 
ответственность действию, но не действующему 
лицу. Мы привыкли к различию между индивиду-
альным и коллективным вменением ответственно-
сти.4 В первом случае ответственность вменяется 
либо действующему лицу, либо в рамках ответст-
венности за действия третьих лиц она вменяется 

                                                        
1 Kelsen Н. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre (преди-
словие ко 2-му изд. 1923 г.). S. VI–VII (на двух послед-
них строчках кавычки стоят в оригинальном тексте).  
2 Kelsen Н. Reine Rechtslehre. 1st ed. § 11 (b). S. 23 f. 
3 Сделанный здесь вывод можно сравнить с аргумен-
тами Харта, направленными против довода Остина о 
том, что недействительность может выступать в каче-
стве санкции. Харт отвечает, что недействительность 
и санкция концептуально различаются между собой. 
В особенности он указывает на то, что недействи-
тельность следует с необходимостью из неспособно-
сти удовлетворить определенным юридическим усло-
виям (Джонс собирается жениться на Салли, но 
«брак» будет недействительным, поскольку он уже 
женат), тогда как реальное наложение санкции под-
вержено условиям. — См.: Hart H. L. A. The Concept 
of Law. P. 33–5; Austin J. Lectures on Jurisprudence. 
Lecture XXIII. P. 457; Lecture XXVII. P. 505 f. 
4 См.: Kelsen Н. 1) Reine Rechtslehre. 1st ed. § 13. S. 27; 
2) General Theory of Law and State. Cambridge, Mass., 
1945. P. 59, 69–71; 3) Reine Rechtslehre. 2nd ed. Vienna, 
1960. § 28 (c). S. 125 f. 

суррогату. Во втором случае ответственность вме-
няется, к примеру, страховой компании.  

Почему же Кельзен огранивается вменени-
ем ответственности в отношении действия, а не 
действующего лица? Такая ограниченность, как 
я полагаю, может объясняться тем случайным 
элементом, который предполагается при опреде-
лении виновной стороны. В той или иной судеб-
ной юрисдикции определение виновной сторо-
ны — действующего лица, суррогата или колле-
ктивного субъекта — является условным факто-
ром, вопросом правовой политики, а не правовой 
науки. Данный вывод усиливает позицию Кель-
зена в части, касающейся утверждения о том, что 
необходимая связь ограничивается вменением 
ответственности в отношении действия.  

В любом случае, именно это необходимое 
отношение между действием и ответственностью 
является сутью того, что я называю тезисом Ке-
льзена о номологической нормативности. Отно-
шение является номологическим, поскольку оно 
необходимо или законоподобно; оно является 
нормативным в силу того, что оно не является 
причинно-следственным. Дальнейшие преобра-
зования понимаемого таким образом вменения 
имеют место в случаях, когда ответственность 
приписывается лицу и тем самым запускается 
механизм уполномочивания правового органа на 
применение предусмотренной санкции.  

Остается только облечь вменение в такую 
терминологию, которая акцентирует внимание на 
основаниях тезиса о номологической нормативно-
сти. В некоторых аспектах своего творчества Кель-
зен рассматривает вменение как кантианскую или 
неокантианскую категорию по аналогии с катего-
рией причинности.5 Тот трансцендентальный ар-
гумент, что Кельзен приводит в пользу вменения 
как категории, не является истинным. Если, тем не 
менее, Кельзен использует категорию вменения в 
своей философии (как я это описал в настоящей 
части работы), то не мешало бы задуматься об ос-
нованиях этой категории. Я полагаю, что кельзено-
вскую концепцию периферийного вменения можно 
понимать как методологическую форму, точнее – 
как методологическую форму, созданную для пра-
вовой науки. Данное понятие выведено из работ 
неокантианца баденской школы Генриха Риккерта, 
поэтому я начинаю с объяснения методологической 
формы в понимании этого мыслителя.  

В последней главе своего трактата «Пред-
мет познания»6 Риккерт выделяет из методоло-
                                                        
5 Kelsen H. Reine Rechtslehre. 1st ed. § 11 (b). S. 22. 
6 Rickert H. 1) Der Gegenstand der Erkenntnis. 2nd ed. 
Tübingen; Leipzig, 1904. S. 205–228; 2) Der Gegenstand 
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гических форм различных основных научных 
дисциплин несколько категорий объективной 
действительности — например, категорию по-
стоянства. Основная идея Риккерта заключена в 
том, что объективная действительность консти-
туируется трансцендентально и потому должна 
быть четко отграничена от обработки 
(Bearbeitung) материала, данного в этой объекти-
вной действительности. Феноменальный мир 
Канта конституируется посредством категорий 
действительности, тогда как обработка материа-
ла объективной действительности является 
предметом деятельности основных научных дис-
циплин. Эти последние укоренены в соответст-
вующих методологических формах. Риккерт 
приводит пример закономерности (Gesetzlichkeit) 
для демонстрации методологической формы ес-
тественных наук.1 Фактически, данный пример 
может восприниматься как родовое понятие ме-
тодологических форм естественных наук в це-
лом, поскольку он применим к любой из них.  

В «Предмете познания» Риккерт начинает 
свои рассуждения с рассмотрения конститутив-
ных категорий действительности: «Единственное 
значение… форм, которые рассматривались в 
терминах причинности и постоянства, требует, 
чтобы у них было специальное обозначение, отли-
чающее их как исходные формы и противопостав-
ляющее методологическим формам. Выстраивая 
выражение “объективная действительность”, мы 
можем говорить об “объективных формах действи-
тельности”. Но мы предпочитаем… термин “кон-
ститутивный”. Поскольку указанные отдельные 
формы конституируют то, что предполагается в 
качестве конечного продукта или в качестве дейст-
вительного материала познания, термин “консти-
тутивный” обозначает именно то, что мы имели в 
виду. Таким образом, те категории, которые фор-
мируют объективный реальный мир из фактически 
данного материала, следует называть конститу-
тивными категориями реальности».2 

Те формы, на которые намекает Риккерт, об-
наруживают особенности по отношению к каждой 
                                                                                          
der Erkenntnis. 6th ed. Tübingen, 1928. S. 401–432 (см. на 
русском языке: Риккерт Г. Введение в трансценден-
тальную философию. Предмет познания. К., 1904. — 
Прим. пер.). — См. также: Rickert H. Die Grenzen der 
naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (1902). 5th ed. 
Tübingen, 1929. S. 283 f., 373–377 et passim (см. на рус-
ском языке: Риккерт Г. Границы естественнонаучного 
образования понятий: Логическое введение в историю 
науки. СПб., 1997. — Прим. пер.).  
1 Rickert H. Der Gegenstand der Erkenntnis. 6th ed. S. 409 f. 
2 Ibid. S. 406 f. (кавычки и курсив стоят в оригинале). - Ср.: 
Rickert Н. Der Gegenstand der Erkenntnis. 2nd ed. S. 211. 

из основных научных дисциплин. Упоминая в сво-
ем трактате картезианский дуализм, Риккерт пи-
шет: «Другие виды дуализма, согласно которым 
предполагается, что мир состоит из двух взаимоис-
ключающих типов действительности — мир про-
странства и мир мысли, — создаются соответст-
венно физикой и психологией, причем каждая из 
этих двух дисциплин имеет особую методологиче-
скую форму».3 Физика имеет собственную методо-
логическую форму, равно как и психология.  

Правовая наука также имеет особую мето-
дологическую форму, а именно вменение, или, 
как Кельзен иногда выражается, «закон нормати-
вности».4 Как объясняет мыслитель, оглядываясь 
на тезисы, которые он защищал в 
«Hauptprobleme der Staatsrechtslehre»: «Основной 
проблемой становится реконструированная пра-
вовая норма, понимаемая как выражение особой 
правомерности, автономии, права, как юридиче-
ский противовес природным законам 
(Naturgesetz) — это, так сказать, «право закона», 
закон нормативности (Rechtsgesetz)». Очевидное 
значение в «Hauptprobleme der Staatsrechtslehre» 
имело именно гарантирование объективности 
валидности, без которой не может быть вообще 
никакой правомерности, не говоря уже о специ-
фической правомерности, об автономии, о праве. 
Но без выражения данной автономии, без закона 
нормативности не может быть ни знания о праве, 
ни правовой науки. Следовательно, это — объек-
тивное суждение, а не субъективный императив. 
«Если взглянуть в противоположном направле-
нии, закон нормативности похож на закон приро-
ды в том, что он не предназначен для кого-либо 
конкретно и действует вовне независимо от того, 
известен ли, признан ли этот закон». Если анало-
гия между законом нормативности и законом 
природы имеет достаточно ограниченное значе-
ние, то именно ради предотвращения путаницы 
между этими двумя законами. Целью введения 
данной аналогии являлся также учет специфики 
правомерности, автономии, права по сравнению 
                                                        
3 Rickert H. Der Gegenstand der Erkenntnis. 6th ed. S. 
424 (курсив в оригинале); см. также: S. 404, 410, 411, 
424, 426 et passim. — Ср.: Rickert H. Der Gegenstand 
der Erkenntnis. 2nd ed. S. 208, 210, 217, 221 et passim.  
4 Kelsen Н. Hauptprobleme der Staatsrechtslehre (преди-
словие ко 2-му изд. 1923 г.). S. VI–VII (курсив в ори-
гинале). — Кельзеновская цитата в данной цитате 
взята из работы: Kelsen Н. Hauptprobleme der 
Staatsrechtslehre. S. 395 (данный курсивом термин 
«вовне» появляется только в самом тексте 
«Hauptprobleme der Staatsrechtslehre», но не в цитиру-
емом здесь предисловии). — См. также: Kelsen Н. 
Reine Rechtslehre. 1st ed. § 11 (b). S. 21–24. 
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с причинной закономерностью природы (см. 
предыдущую сноску). 

Нормативное или не-натуралистическое 
значение проекта Кельзена, сила его закона нор-
мативности проявляются в контексте номологи-
ческой правовой науки, которую следует пони-
мать как кельзеновскую альтернативу использо-
ванию в правоведении психологизма и натурализ-
ма. Особенно важным это представляется в ракур-
се методологической формы правовой науки — 
отношения периферийного вменения. Если имеет-
ся антецедентное условие, оно является признаком 
вменения ответственности в отношении к дейст-
вию, тем самым имеется необходимое отношение. 
Если же ответственность приписывается некоему 
лицу, то это является признаком изменения юри-
дического статуса этого лица. Данное изменение, 
как настаивает Кельзен, является нормативным, но 
не причинно-следственным.  

 
Заключение 

Пройдя полный круг рассуждений и возв-
ращаясь к предисловию настоящей работы, я хо-
тел бы еще раз взглянуть на различие между ин-
клюзивным и эксклюзивным правовым позити-
визмом, с одной стороны, правовым позитивиз-
мом как натурализмом и правовым позитивиз-
мом без натурализма — с другой. Начнем с пер-
вого различия: инклюзивный правовой позити-
визм восседает на эксклюзивном позитивизме. 
Это означает, что при рассмотрении любых пра-

вовых систем, описываемых с помощью «экск-
люзивного» варианта, инклюзивный позитивизм 
не привносит никакого различия — оба варианта 
приходят к одному и тому же. Но если обратить-
ся ко второму различию — между правовым по-
зитивизмом как натурализмом и правовым пози-
тивизмом без натурализма, то разница всегда 
присутствует. То есть характеристика некоей 
заданной правовой системы через отсылку к пра-
вовому позитивизму как натурализму приведет к 
иному результату, нежели характеристика той же 
самой системы через отсылку к правовому пози-
тивизму без натурализма.  

Кельзен, которого мы считаем защитником 
правового позитивизма без натурализма, ведет 
войну сразу на двух фронтах — против естест-
венно-правовой теории и против натурализма. 
Он дает ответы на двух фронтах, предлагая докт-
рины, которые в его философии права считаются 
независимыми; «независимыми» в том смысле, 
что ни одна из доктрин не является производной 
от другой. Кельзен отвечает естественно-
правовой теории с помощью разделительного 
принципа, а натурализму — с помощью тезиса о 
номологической нормативности. Значение этих 
двух доктрин должно быть четко отграничено от 
правового позитивизма как натурализма, где раз-
делительный принцип является лишь дополнени-
ем  к натурализму и где, разумеется, нет никако-
го тезиса о номологической нормативности. 

С. Л. Полсон  
СУТНІСТЬ ІДЕЇ ПРАВОВОГО ПОЗИТИВИЗМУ 

У цій статті пропонується новий варіант проведення концептуальних меж у середині правового позитиві-
зму. Автор наполягає на тому, що звичний розподіл між інклюзивним (що включає) и ексклюзивним (що ви-
ключається) позитивізмом не дозволяє вловити нюанси цього напрямку. На думку автора, основним поділом в 
середині правового позитивізму має стати поділ між правовим позитивізмом як натуралізмом і правовим пози-
тивізмом без натуралізму.  

Ключові слова: позитивізм, натуралізм, аналітична філософія права, нормативізм, чиста теорія права. 
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В настоящей статье предлагается новый вариант проведения концептуальных границ внутри правового пози-
тивизма. Автор настаивает на том, что привычное деление между инклюзивным (включающим) и эксклюзивным 
(исключаемым) позитивизмом не позволяет уловить нюансы этого направления. По мнению автора, основным деле-
нием внутри правового позитивизма должно стать деление между правовым позитивизмом как натурализмом и пра-
вовым позитивизмом без натурализма.  
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In this article a new version of the conceptual distinction inside legal positivism is proposed. The author insists 
that the usual divide between inclusive and exclusive positivism does not allow grasping the nuances of the legal 
positivism. In author’s opinion, another basic distinction must be introduced, that between legal positivism qua 
naturalism and legal positivism without naturalism.  
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Ход нашей жизни осуществляется в двух 

сферах. С одной стороны, это сфера повседнев-
ных событий: жизнь движется вдоль русла тра-
диционных образцов, с привычной слепотой, 
бессознательно приводимая в движение мыслями 
и чувствами. Всякое действие есть одно из мно-
гих других. Человек, который сегодня чистит 
зубы в восемь часов утра, этот тот, кто чистит 
свои часто чистимые зубы своей, хорошо подхо-
дящей для этого зубной пастой  в день, который 
отличается от всех прочих дней лишь на кален-
даре, и этот человек будет также часто чистить 
их тем же образом, как это делают бесчисленное 
количество раз другие люди. Таким же образом, 
когда мы наблюдаем человека, как он идет в де-
ловой район в свой офис, в магазин, поиграть в 
карты, мы бросаем взгляд на жизненные шабло-
ны в трафарете обычаев.  

С другой стороны, существует сфера опы-
тов, оказывающих взрывное воздействие на по-
вседневную жизнь. Первая любовь, начало вой-
ны, внезапная смерть дорогого друга, первый 
опыт творческой мысли – эти феномены невоз-
можно встроить в повседневную жизнь. 

Система правил, которыми управляется на-
ша социальная жизнь, система, которую мы зо-
вем правом, не может игнорировать два слоя на-
шего существования. Каково же отношение к 
ним права? Нейтральное? Либо же право притя-
гивается ближе одной или другой из двух сфер? 

Правопорядок, согласно которому мы жи-
вем, кажется, не принимает никаких недвусмыс-
ленных замечаний по данному вопросу. Конечно, 
является фактом то, что применение правил за-
кона в отношении событий повседневной жизни 
встречает своеобразные трудности. Снова и сно-
ва мы находим, что инструментарий нашей пра-
вовой системы совершенно не «подходит», когда 
имеются противоречия, выходящие за рамки ти-
пичных повседневных происшествий. Есть ли это 
предмет спора между посетителем и официантом, 
ссора пассажиров между собой либо с кондукто-
ром в общественном транспорте, либо проблема 
скрытых недостатков в проданной цветной капусте 

– никогда невозможно совершенно суммировать 
случаи под правовыми рубриками. 

Сходным образом, легалистское отношение 
суда по иску о разводе в отношении спора между 
сторонами касательно получения образования 
ребенком либо надлежащего поведения в семье, 
кажется особым образом неподобающим либо 
чуждым предмету рассмотрения. 

В той мере, в какой противоречия в регион-
не повседневной жизни составляют предмет за-
боты, объект подобного спора обычно представ-
ляет собой мелочные отношения, которые можно 
ограничить денежным эквивалентом. Minima non 
curat praetor1. Но эта фраза, общая применимость 
которой не вызывает сомнений, не говорит нам 
почему этот случай – дело, почему право демон-
стрирует тотальное нежелание заниматься мел-
кими проблемами, и кажется беспомощным, 
встречаясь с ними. Вникая в проблему более 
тщательно, мы встречаемся с совокупностью 
проблем, близко связанных с природой права. 
Ниже представлена попытка скорее указать на 
них, нежели решить таковые. 

I. 
Характерной чертой повседневной жизни в 

наше время является общая нехватка формы. 
Выбор слов и жестов в повседневной ситуации в 
основном отдается на усмотрение индивида. Не-
смотря на это существует невыраженная совоку-
пность правил поведения, определенная норма-
льность в поступках современного человека. Это 
обычно, другое – нет. Так ведут себя на улице, в 
ресторане, в аудитории, в кино и т.д. В ежеднев-
ном пересечении различных членов общества 
нормальные действия и реакция на них ожидаю-
тся от каждого индивида. Конвенциональные 
либо обычные правила ведут нас в поведении 
среди наших сотоварищей. Код обычаев связы-
вает частную группу лиц, но его власть не прои-
зводна ни от акта выработки правил, ни от выра-
женной подчиненности индивида подобным пра-
вилам взаимодействия. Всякий, кто желает при-

                                                        
1 Мелочи не заботят претора (лат.) – прим. пер. 
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надлежать к определенному кругу, должен при-
способиться к коду его обычаев либо выбыть из 
него. Существует вопрос, почему обычное пра-
вило достаточно часто не ведет ни к какому ко-
нечному ответу. Это определенный фатализм в том 
способе, как мы узнаем, что черная бабочка подхо-
дит к смокингу, или что мужчина должен снять 
шляпу, когда женщина входит в лифт. Практичес-
кий смысл может частично играть роль в конвен-
ции, но его обязывающая сила не вызвана им (даже 
если он существует), также не имеет значения, осо-
знаем ли мы этот обычай, или нет.  

Обычай касается отношений повседневной 
жизни, для которых характерно повторение. Нет 
обычая касательно надлежащего поведения в 
случае землетрясения либо революции. Но разве 
нет определенных правил либо ритуалов, наблюда-
емых, когда кто-то умирает? Будьте уверены, по-
добные правила в различных формах существуют 
по всему миру. Но при погребении покойного в 
соответствии с установленными нормами обычаев 
мы погребаем феномен смерти в могиле обычая. 
Это факт, с которым нередко встречаешься: обы-
чай затемняет ненормальность многих происшест-
вий, придает им вид конвенционального события, 
облекая их в социальный захват. Дальнейшим 
примером этого является ритуал дуэли. 

С другой стороны, право озабочено факти-
ческими ситуациями, которые в каком-то смысле 
ненормальны, т.е. такие ситуации, с которыми 
конвенции, которые не принимают ненормально-
го, скрывая его когда это возможно, справиться 
не в состоянии. Право принципиально берется за 
дело тогда, когда в социальной сфере возникают 
колебания, выходящие за рамки случаев повсед-
невной жизни. 

Случаи, которые требуют правового обра-
щения, в первую очередь те, которые мы можем 
назвать патологическими ситуациями, т.е. соци-
альными событиями, которые радикально нару-
шают конвенции, такие как убийство, поджог, 
ограбление и т.д. Целью здесь является достичь 
очищения, урегулирования средствами права, а 
не обычая. 

В иных случаях, существует «мирная» отс-
рочка в отношении области права. Конкретные 
социальные проблемы разрешаются тем путем, 
которым может идти не «всякий», т.е. нормаль-
ный человек с его повседневными знаниями и 
навыками. Цель сама по себе не принадлежит к 
повседневной природе, и для того, чтобы до-
стичь её необходимо знание специальных пра-
вил. Характеристикой этой отрасли права являе-
тся необходимость сотрудничества опытных 

юристов – будь это проблема передачи акта пра-
ва на землю, составление завещания либо учреж-
дение торговой компании. 

Но разве не всякий из нас имеет сношения 
с правом в повседневной жизни, когда покупает 
журнал, берет такси либо покупает железнодо-
рожный билет? Сегодня, разумеется, сфера права 
вторгается во многие слои нашего повседневного 
бытия. Право, внутри своей области, описывает 
подобную деятельность как вовлеченную в ход 
повседневных отношений; оно, так сказать, вы-
рывает подобную деятельность из рук обычая, 
который до сих пор обладал эксклюзивным кон-
тролем над ней. Мы, разумеется, должны спро-
сить, действительно ли входит в сферу права то 
лицо, которое выполняет подобные операции? 
Разумеется, мы осознаем, что когда мы нанимаем 
такси, то тем самым создается урегулированная 
правовым образом связь. Осознание, что право 
должно сделать то или это, само по себе сокры-
то, открываясь лишь в ходе неадекватного по-
дхода к праву. Лишь когда отношения не могут 
существовать нормальным образом, лишь когда 
они продуцируют колебания и конфликты, а их 
предмет оказался в суде – что означает ненорма-
льность ситуации – повседневный случай откры-
вает свой подлинный правовой аспект. Когда же 
судья забирает проблему в свои руки, она попа-
дает всецело в иной регион, в сферу права, теряя 
характер повседневности. Тем самым удостове-
ряется общепринятое ощущение того, что право 
и суд сущностно принадлежат друг другу. Дру-
гими словами, когда бы не случилось вмешате-
льство права, сфера повседневной жизни уже 
трансцендирована. В жизни и повседневном 
опыте каждого из нас церковь существует  не в 
меньшей степени, нежели право, но мы не посе-
щаем богослужения ежедневно. Путь к чиновни-
ку выводит из региона повседневности также, 
как и путь к священнику. Мы очень хорошо 
осведомлены о том, что живем в мире, в кото-
рый, как его существенная часть включено пра-
во. Правопорядок принадлежит к нашему социа-
льному бытию, и все же есть инородное тело в 
живой сфере повседневной индивидуальности, 
где для него естественно появляться и исчезать. 

Разделение этих двух сфер жизни, которое 
мы бездумно сегодня принимаем, является ре-
зультатом долгого исторического развития. 

В ранний период человеческой истории 
«повседневное» как мы его сегодня мыслим, бы-
ло абсолютно неизвестно. Жизнь человека в 
примитивном обществе была по сути формальна 
в её проявлениях и образованиях. Ничто в чело-
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веческой жизни от рассвета до заката не было 
каузально предопределено. Человек был весьма 
далек от попыток урегулировать резкий конт-
раст, неотъемлемо присущий самой жизни, раз-
новидности урегулирования какового столь ши-
роко распространены в современной цивилиза-
ции. Зимой холодно, летом жарко. Смерть пре-
бывает в сердцевине жизни, ясно видимая и не-
сокрытая. В существовании каждого имелись 
поворотные точки, за которыми внимательно 
следили: зрелость, брак, солнцестояние, время 
сева, урожая и т.п. Все вещи удерживались в 
плену нерушимого соглашения. Это верно не 
только в отношении нормальных происшествий, 
которые повторяются ежедневно, но также для 
ненормальных событий, которые вызывают бес-
покойство в мирном течении жизни – наводне-
ний, смертельных болезней, войны. 

Ранее жизнь не знала частной сферы, где 
естественным образом зарождаются беспрепятс-
твенные действия. Мир индивидуального еще не 
был открыт. Все происходило в публичности. 
Какая бы деятельность не была связана с инди-
видом, любой другой член общества мог наблю-
дать за ней и понимал, что происходит; в анало-
гичной ситуации – идет ли речь о ловле рыбы 
или же на смертном ложе – он действовал бы 
точно также. 

Повседневная жизнь объяснима безо вся-
ких причин, которые не даны и не требуются. 
Она проходит под негласным законом традиции, 
которая есть все, парализуя любую волю к рефо-
рме. Верно, что жизнь не протекает без труднос-
тей и серьезных конфликтов, но всякая требую-
щая решения (decision) ситуация сопровождается 
её латентным разрешением (solution). Изолиро-
ванного опыта не существует: индивидуальность 
события, нарушающая нормальный ход жизни, 
сознательно не постигается путем её индивидуа-
льного переживания. Разумеется, человек осоз-
нает тот факт, что то, что происходит, не может 
происходить ежедневно, но так как человек осо-
знает себя звеном в цепи предков, узлом в пау-
тине расы и рода, его отношение к опыту специ-
фически безлично и обособлено. 

«Некто» знает, что в такой-то и этакой ситуа-
ции надо поступать так и никак иначе. Традицион-
ные правила поведения легитимизирующим и обязы-
вающим образом появляются в той ситуации, где они 
формируют интегральную часть общественной жиз-
ни, которая построена на вере в сверхъестественные 
силы, которые суть отцы и стражи традиций.  

Во всей архаической жизни существовала 
лишь одна пограничная линия. С одной стороны 

существовал регион обычаев и церемоний, изве-
стный всякому и в котором все могли принимать 
активное участие, в зависимости от определен-
ных условий, касающихся возраста и пола. С 
другой стороны существовал регион специаль-
ных правил, изъятых из мира «каждого», правил, 
которые могли быть поняты и использованы то-
лько членами группы, которые обладали специ-
фической харизмой, т.е. лицами, которые обла-
дали сверхъестественной, иррациональной влас-
тью, целительной силой, имеющей свой исток в 
мире вне нас. (Используемый здесь термин «ха-
ризма» заимствован у немецкого социолога Мак-
са Вебера.) Всякая харизма имеет своим свойст-
вом бытие вне области повседневной жизни; в 
этом отношении существует фундаментальная 
невозможность её приобретения «каждым». Мир, 
в котором живем мы, «обычные» люди, находит-
ся вне региона, в котором царят те, кто наделен 
трансцендентальной властью, зовутся ли они ли-
дерами, жрецами, героями или кем-нибудь еще, - 
как мир на краю границы, где кто-то может спо-
койно взять чей-нибудь след посредством врож-
денных возможностей и навыков. Такие обычные 
люди, однако, не идут своими путями также сво-
бодно, как обычный человек в наше время. Они 
попали в раскинутую сеть традиционных ритуа-
лов, в которые облечено всякое действие, и кото-
рые суть постоянное напоминание о том, что все 
наше существование коренится в запредельном 
(beyond), т.е. на заокраинных границах (far side 
of the border). 

Мы можем спросить, что за правила и обы-
чаи основаны в трансцендентальном регионе? 
Эти правила (и то же самое верно для поведения, 
которого они требуют) являются ритуалами, и 
им нельзя ни обучить, ни научиться. Ни одному 
человеческому существу не известен – в теории – 
долг священника или что-то подобное ему, либо 
содержание того, что он должен проповедовать 
людям. Кто говорит с нами через человека, наде-
ленного харизматической силой, есть сами боги. 

Также и вопросы касательно жизни в по-
граничье не решаются по инструкции. Человек 
вырастает на примерах и повседневном опыте в 
своей практической сфере бытия с присущими ей 
традиционными действиями. Мы видим перед 
собой нерушимое единство непроинструктиро-
ванной жизни, которая основана на вере во всех 
её проявлениях. Человеческое бытие не испыты-
вает внутреннего разлада, когда специальному 
посланнику сверхъестественных сил дозволено 
вторгаться в жизнь каждого. Подобные вторже-
ния появляются как исходящие от самих божест-
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венных сил, которые посредством медиума, по-
дходящего человеческого существа, или, в зависи-
мости от случая, природных событий (требующих 
иногда интерпретации жреца), объявляют обыч-
ным людям свои желания и приказы. Лишь лицо, 
облеченное харизмой, годится для посредничества 
между богом и человеком и способно к нему. Этот 
факт, однако, не препятствует передаче отправле-
ния подобных жреческих функций, которые сами 
обладают (производной) харизмой. 

В ходе исторического развития был пред-
принят шаг фундаментальной значимости. 
Жизнь утратила свой мифологический характер. 
Прогрессирующая рационализация мира ведет к 
концепции, согласно которой некоторые необ-
ычные, не-повседневные события, хотя они все 
еще нуждаются в постоянном руководстве и об-
суждении, могут, однако, быть схвачены на бли-
жнем плане человеческого бытия. Вопросы тако-
го рода, как эпидемии или серьезные конфликты 
между племенами, кланами или семьями теперь 
рассматриваются как открытые для обсуждения 
касательно адекватного обращения с ними, без 
предрассудков касательно их зловещей природы. 
Непосредственно не ясно, что могло бы быть по-
дходящим образом действия в таких необычных 
ситуациях. Стандарты для того, что случается 
каждый день, здесь неприменимы. Обычный че-
ловек в подобных ситуациях не чувствует себя 
компетентным. Вместе с тем обретает основу 
убеждение – и тем самым решающее изменение 
в облике мира предрекает свой приход – что да-
же, хотя и не просто так, то, что необычно, отк-
рыто разуму тех, кто получил специальную по-
дготовку, и может быть ими доступно передано 
иным людям. До этого времени те, кто были на-
делены харизмой, требовали от всех остальных, 
кто жил по принципам своего практического су-
ществования в пограничье, чтобы они, по сути, 
капитулировали перед чем-то необъяснимым. 
Требовалась храбрость, чтобы сопротивляться 
подобным требованиям. 

Ответ на вопрос, что должно быть сделано 
в этом частном (экстраординарном) случае, сей-
час кажется заключенным внутри региона вещей, 
доступных вербальной коммуникации. Была до-
стигнута ступень, на которой признано, что в 
отношении не-повседневных проблем существу-
ет такая вещь как речь, что к подобным пробле-
мам может быть найден рациональный подход 
путем языка, другими словами, логос, относя-
щийся к лечению эпидемий, разрешению острых 
социальных конфликтов. Фактически, мир  лого-
са есть регион того, чему можно научить. 

Во-первых, это тот же класс лиц, чье руко-
водство было предварительно необходимо в не-
нормальных ситуациях, это «жрецы» которые 
продолжают действовать как практические сове-
тчики при растущей власти логоса. На первое 
время они сами студенты, следующие специаль-
ным знаниям, передаваемым устным путем, что-
бы исключить обычных людей. Это рациональ-
ные знания, касающиеся ненормального в сфере 
человеческого опыта, который эти эксперты пе-
редают на хранение своим последователям. Се-
куляризация знания, которая идет нога в ногу с 
отрывом от оснований в жизни в слепой вере, не 
могла быть завершена спустя несколько лет. По-
стольку, поскольку она завершалась, секретность 
и персональное ограничение новой науки приви-
легированной группой утрачивало свой смысл. 
Естественное развитие неизбежно вело к точке, 
где было общепризнано, что подобное знание 
может быть передано всякому, кто обладает тре-
буемыми способностями и желает учиться. 

Это время рождения (не только но и) права 
как автономной интеллектуальной реальности. С 
этого момента можно осмысленно поставить, об-
судить и получить рациональный ответ на вопрос 
«какие правила поведения будут регулировать этот 
частный случай»; регион права существует, пребы-
вая на собственных основаниях, явственно отде-
ленный от обычаев, морали и религии. 

Здесь мы заняты тем, чтобы исподволь вы-
делить знание, которому можно научить, чтобы 
обрести выделенный регион человеческой деяте-
льности. Соответственно своим трансцендента-
льным истокам он относится к великим, фунда-
ментальным проблемам жизни, к которым – в 
сфере права – принадлежат усыновление, эман-
сипация, завещательное распоряжение. Поле 
действия логоса – не закрытый регион; его изме-
рение исподволь расширяется. Царство логоса 
обладает особой привлекательностью. Проблема 
свойств и объема образовательных институций, 
заложенных в этой отдельной общности, играет в 
этом частичную роль.  Однажды будет достигнут 
уровень, когда появится специальный класс экс-
пертов – правовых экспертов, и это лишь вопрос 
времени, когда «жрецы» будут отделены от пра-
вовых экспертов. Мы можем очень четко про-
следить этот процесс разделения в развитии дре-
внеримского права. Изначально римское право 
было оккультной наукой во владении понтифи-
ков – collegium sacerdotum1. Они одни, исключая 
всех иных лиц, имели доступ к формулам право-
вой процедуры, также на практике в случае неко-
                                                        
1 Коллегии жрецов (лат.) – прим. пер. 
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торых правовых деяний наблюдались и иные ри-
туалы. Но уже при ранней республике в Риме 
имела место секуляризация правовых проблем. 
Оккультное знание священников было вырвано у 
них, став предметом открытой дискуссии и об-
суждения, предметом секуляризованного знания, 
которому можно было бы научить. Таким обра-
зом, граница между религиозным культом и пра-
вовой практикой была нарушена. 

Конечно, этот процесс секуляризации пра-
ва мог быть завершен в различные периоды ис-
тории, но какую бы ступень развития мы не на-
блюдали, по общему правилу между сферой ре-
лигиозного культа и повседневности (последняя 
сама по себе основана в религии) помещен тре-
тий регион, т.е. влиятельная, постоянно растущая 
область рационального знания, которого можно 
достичь и которому можно обучить.  

Обладание правом, ставшее сейчас предме-
том научного знания, считается частью этого ре-
гиона. Мы уже говорили об автономии права. 
Следует дополнить, что эта автономия может 
быть охарактеризована с двух точек зрения.  

Существует определенный круг людей, чье 
мнение по вопросам права пользуется преиму-
ществом по отношению к мнениям всех иных 
членов общности. Эти люди есть те, кто сделал 
право своим призванием. В идеале такое призва-
ние – профессия правоведа – открыта для каждо-
го из нас, кто принадлежит к той же правовой 
общности и обладает правовой подготовкой. 
Юрист, в отличие от жреца, не рассматривается 
как представляющий сверхъестественные силы, 
даже если он обладает властью, не выводимой из 
повседневности. 

Урегулирование спора между двумя чле-
нами общности понимается как проблема, каса-
тельно которой существует коммуникативное 
знание, однако не как предмет иррациональной 
веры, коренящийся в религиозной традиции. Ру-
ководящей идеей является то, что в данном слу-
чае имеется рационально установленное мнение 
о правильном и неправильном, с которым в тео-
рии не согласится ни один практикующий юрист. 
Судья приходит к своему суждению посредством 
мыслительного процесса, который открыт кри-
тике и рациональной дискуссии со стороны иных 
представителей правовой профессии. Несомнен-
но, существуют абсолютные принципы справед-
ливости, которые изъяты из сферы юридической 
дискуссии с тех пор, как они укоренены в неру-
шимой вере в установленные высшие социаль-
ные ценности. Право все еще осознает свои 
трансцендентальные источники, не чувствуя ни-

какой потребности в самоудостоверении посред-
ством рационального дискурса. Более нет ника-
кого антагонизма между правом и религией либо 
обычаями, базирующимися на древней традиции. 
Скорее имелся эффект строгой дифференциации 
соответствующих их сфер. Юриста не заботят 
проблемы религии и мир обычаев также пребы-
вает вне его области.  

II. 
В дальнейшем аналогичный материал бу-

дет апробирован с иного ракурса. Проблемы, о 
которых ранее шла речь, можно разобрать с точ-
ки зрения языка как универсального средства 
передвижения, относящегося к логосу.  

В настоящее время область слов демон-
стрирует отчетливую разницу между литератур-
ным языком и языком повседневного взаимодей-
ствия. В идеальном измерении они, несмотря на 
их близкую связь, два различных языка. Язык 
повседневного общения обладает своими собст-
венными образами выражения, его жизнь течет 
согласно его собственным законам. Развитие тако-
го языка в корне отлично от литературного, кото-
рый, следуя стандартам развития литературных 
произведений, изучается в школе и заботливо 
культивируется. С другой стороны, разговорный 
язык используется в повседневности без того, что-
бы быть выученным: в действительности даже ре-
бенок никогда не учил этот язык. Он растет в язы-
ке, приспосабливаясь к его образцам подобно 
иным обычаям, присутствующим в детской среде. 

Мир повседневности есть мир разговорной 
речи, не ограниченной жесткими правилами сти-
ля и не являющейся предметом такового. Таков 
язык взаимодействия среди людей, которые вме-
сте ежедневно испытывают печаль и радость. 
Язык повседневного взаимодействия не покры-
вает экстраординарного опыта. Чтобы выразить 
это мы используем разнообразные фигуры речи. 
«Я безмолвствовал», «я не мог найтись, что ска-
зать», «нечего было больше сказать» и т.д. Когда 
бы не произошло событие, выходящее за рамки 
того, что обычно случается с людьми тот инди-
вид, ощущения которого были задеты, изолиро-
ван. Он чувствует себя исторгнутым из связей с 
соседями, родными коллегами, и всеми осталь-
ными, кто формирует интегральную часть его 
повседневного бытия. В такие моменты он не 
слышит их голосов, голосов повседневности. 
Язык повседневного взаимодействия выключен. 
Слова иного региона речи должны помочь ему 
выйти из такого положения. В ситуации, которая 
в литературном языке зовется драматической 
либо трагической, долг говорить падает на необ-
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ычных (non-everyday) людей, таких как священ-
ник или поэт. 

Эксперты в различных отраслях обучения 
должны также быть причислены к  таким необ-
ычным людям, с тех пор как специализирован-
ный труд отдельных сообществ был распределен 
между различными профессиями. Не является 
экспертом в этом смысле тот, кто трудится вруч-
ную, кто плетет свое изделие, как это делал до 
него его отец, а он, в свою очередь, следовал да-
вно сложившимся обычаям своей профессии, не 
заботясь об их рациональном оправдании. Экс-
перт в полном смысле слова может существовать 
там, где знания, которым можно научить, пере-
даются в работающей реальности, рационально 
обсуждаясь молодежью с тем, чтобы следовать в 
дискуссии призванию. Язык повседневного об-
щения неадекватен там, где предполагается спе-
циальное знание. Использование технических 
терминов, как например, в инженерии или меди-
цине, трансцендирует сферу повседневности. С 
точки зрения сферы повседневности, подходя-
щим местом для таких терминов является «за-
предельное» (beyond). Особое внимание уделяет-
ся научному выражению, с точки зрения сохра-
нения наизвозможнейшей точности, слова и вы-
ражения столь точно пригнаны, что (в теории) 
всякая двусмысленность исключается. Специа-
льные термины, используемые техническими 
специалистами, врачами а также юристами каса-
тельно тех фактов, которые они тщательно обе-
регают и сознательно хранят, демонстрируют 
примечательную невосприимчивость к времен-
ным переменам. Их эффектом, в сравнении с 
обычной речью, является перевод: они могут 
быть определены и собраны в технических сло-
варях. Технический язык на самом деле можно 
выучить, что собственно и происходит. Повсеме-
стно встречается, что в повседневном взаимо-
действии рабочих, которые заняты в одной и той 
же производственной линии, может развиться 
специальный повседневный язык, взаимосвязан-
ный с техническим языком их профессии. 

Язык повседневного взаимодействия являет-
ся предметом непрерывных изменений, которые 
остаются незамеченными, разве что за исключени-
ем разговорных комментариев. В этом, кажется, 
превалирует разновидность лингвистического фа-
тализма. Вероятно, сколь вера в превосходство ли-
тературного языка сохраняется,  а приверженность 
классическим памятникам мысли как свидетельст-
вам сочинений знаменитых авторов живет, не сле-
дует опасаться, что паразитический рост разговор-
ной речи выдавит из языка жизнь. 

Давайте на секунду вернемся в прошлое. В 
ранние периоды человеческой истории действи-
тельно существовал один, только один язык. Ка-
ждый знал его, каждый на нем говорил, но никто 
не учил его. Что говориться «жрецами», это не 
язык в нашем смысле. И сейчас люди весьма за-
висимы от того, что они произносят. Но «жрец» 
(и то же самое верно для всех иных людей, обле-
ченных харизмой) не производит своего эффекта 
рациональными средствами. Обращаясь к зрите-
лям, он не описывает логические умозаключе-
ния, подразумевающие обращение к интеллекту 
слушателей. Жрец не озабочен достижением ра-
ционального понимания между ним и аудитори-
ей. Он не использует слова так, как обычные лю-
ди используют их в своем повседневном взаимо-
действии, но с другой стороны, он не использует 
литературные выражения. Харизматический ли-
дер может использовать всецело неинтеллигибе-
льные звуки, может «говорить», например, по-
средством экстатических жестов на фоне непов-
седневных, мистических декораций, либо он мо-
жет произносить длинную череду эмпатических 
фраз, к которым не существует рационального 
ключа, но все же это послание будет иметь всевоз-
можнейшее сильнейшее воздействие на эмоции 
своих слушателей. Его эффект достигается путем 
разновидности транса, в который погружается как 
он сам, так и его слушатели, таким образом поме-
щаясь по ту сторону границ рациональной дискус-
сии и логических умозаключений. 

Выделение региона знания, которому мож-
но обучить, тесно связано, в частности, с ростом 
литературного совершенства. Последнее также 
обязано своим истоком религиозному культу, 
который имеет общий исток с музыкой и пласти-
ческими искусствами. Долгое время спустя после 
того,  как литературные произведения были уда-
лены от их трансцендентальных истоков, и было 
образовано независимое царство литературы, 
предмет его обсуждения все еще оставался на 
уровне, далеком от повседневной жизни. Данный 
факт в достаточной мере явно засвидетельство-
ван ранними творениями европейской поэзии, 
берем ли мы героические темы эпических саг 
либо трагедии Эсхила. С растущей секуляриза-
цией литературных произведений их предметная 
область была существенно расширена. С нарас-
тающей частотой писатели делали своей темой 
повседневную жизнь, как она жилась и понима-
лась всеми нами. Эсхил был примером древних 
времен, в то время как поздняя античная комедия 
и Плавт служили примерами обратного. Произ-
ведения литературы, написанные в эру эллиниз-
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ма, никоим образом не представляют тот язык, 
на котором в то время разговаривали в повседне-
вном общении. 

То, что мы видим, есть воображаемая «по-
вседневность», населенная типизированными 
человеческими существами и весьма нагружен-
ная необычными происшествиями весьма необ-
ычного свойства; слушатель захвачен непохоже-
стью пьесы на его характерно обычную повсед-
невную жизнь. Кажется уже безнадежным попы-
таться предпринять (сколь долго уже существует 
литературный язык) попытку показать повседне-
вную жизнь на сцене или на экране. Современ-
ная комедия или даже «народная пьеса» сомни-
тельного художественного достоинства дают нам 
рефлексию повседневной жизни в литературе, в 
которой язык повседневного общения использу-
ется «в кавычках». 

Поэтический язык в любом случае транс-
цендирует сферу языка повседневного взаимо-
действия. Великий поэт осуществляет действи-
тельно творческую работу в царстве слов. Он 
дает толчок развитию языка, завоевывает новые 
области для выражения мыслей в речи. Поэтиче-
ское влияние на язык выражается в рефлексии 
его работ в последующих литературных произ-
ведениях, участии в его языковом творении. Со-
гласно последним исследованиям литературный 
язык обязан своей доминирующей позицией в 
сравнении с языком повседневного взаимодейст-
вия длительному усвоению и упорядочиванию 
выдающихся литературных произведений, како-
вые возрождают и очищают круговорот слов. 

Мы не задерживаемся на литературе «пре-
красного слога». Языку литературы в смысле не-
повседневного языка, которому можно обучить, 
принадлежит также использование языка в сфере 
науки и зависимых от науки практических дис-
циплин. Сколь распространяется научное знание, 
столь текучий поток нового материала стремится 
к нему и обогащает литературный язык. Любой 
прогресс технического знания приносит с собой 
экспансию технической речи. 

Развитие автономного региона права тесно 
связано с созданием правовой литературы. В то 
же время история права есть, и это немаловажно, 
история правового языка и произведений право-
вой литературы. Тенденция создания техничес-
ких правовых идиом проявляется в различные 
периоды истории с удивительной силой. В этой 
связи мы можем отметить так называемые  leges 
Barbarorum1 и собрание formulae2 (это были фор-
                                                        
1 Законы варваров (лат.) – прим. пер. 
2 Формул (лат.) – прим. пер. 

мы разнообразных взаимодействий, направлен-
ные на общее использование среди членов пле-
менного союза) Франкской империи с 6 по 9 век 
н.э., которые были написаны на латыни, языке, 
который частично либо полностью был неизвес-
тен большинству людей. Подобным образом, 
ранние английские судебные ежегодники были 
составлены из «французского права», весьма 
своеобразных юридических идиом, которые ис-
пользовались в судебных прениях и были напи-
саны профессиональными юристами с тринадца-
того по четырнадцатый век, будучи непонятными 
большинству людей. Когда, наконец, в шестнадца-
том веке английские юристы начали использовать 
английский, это не означало установления права на 
новое лингвистическое основание, но скорее было 
обусловлено созданием высокоразвитого правово-
го языка, где правовые понятия были закреплены в 
определенных терминах, каждый из которых (за 
немногими исключениями) имел латинские либо 
французские корни.  

Если, в таком случае, правом употреблялся 
технический литературный язык, для команд ко-
торого требовалась специальная подготовка, это 
означало, с одной стороны, что такой язык дела-
лся доступным рациональному сознанию опре-
деленного культурного сообщества (сколь по-
следнее участвовало в такой подготовке), однако 
с другой стороны правовые проблемы держатся 
подальше от повседневности, будучи окружены 
вербальной изгородью правовой терминологии. 
Право, будучи литературой и предметом специа-
льных инструкций, предполагает принципиально 
логический характер, что имеет своим эффектом 
его отделение от трансцендентальных источни-
ков, каковое отделение не производит правовой 
системы, проникающей в жизнь повседневности 
и устанавливающейся там. 

Границы между литературным и повседне-
вным языком берут исток с самого начала. Поток 
знания, которому можно обучить, ширится с ка-
ждым часом, круг студентов в различных облас-
тях высшего образования постоянно расширяет-
ся, размывая тем самым пограничную линию 
между двумя языками. Такое развитие имеет ме-
сто во вред литературному языку, который, 
сколь почти всякий овладевает им, становится 
все более общепринятым. Последние десятиле-
тия демонстрируют это достаточно очевидно. 
Поэты следуют за писателями, которые, в свою 
очередь, следуют за журналистами и телерадио-
ведущими. Быстро растет число людей, которые 
говорят и пишут так же, как это делают их газе-
ты либо семейные передачи, где впечатления 
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выражены в смешанном регионе между литера-
турным и повседневным языком. Поток не сдер-
живается и неудержим. 

Право, будучи однажды ограниченным 
пределами технического языка и движущееся 
путем рационального обоснования в соответст-
вии с тщательно определенными правовыми по-
нятиями, не может мириться с таким развитием. 
Этот факт заслужил от права и его функционеров 
упрек в удаленности от мыслей и чувств людей, 
упрек, который склонны присоединять к про-
блеме языка. Данная разновидность критики, ес-
ли она выражена достаточно сильно, и пользует-
ся широкой поддержкой, в конце концов вызовет 
реакцию на какую-то часть права: все еще упор-
но держась за идею рациональности, защищае-
мую профессионально подготовленными юрис-
тами, право проявляет тенденцию к охвату по-
вседневности путем количественного расшире-
ния поля своего действия. Сейчас верится, что 
средствами правового регулирования можно 
учесть те социальные потребности общества, ко-
торые становятся все более сложными и целост-
ными, после того как узы обычаев и традиции 
сброшены и более не возникают согласно требо-
ваниям экономического развития. Более не усма-
тривается никаких реальных причин для ограни-
чения права значительными, исключительными 
вопросами. Мы хотим, чтобы совокупность пра-
вовых правил прежде всего была в состоянии 
помочь маленькому человеку в его повседневных 
проблемах – это, либо нечто похожее на это, есть 
новый лозунг. Правотворчество, до этого вид ис-
кусства, которым занимались с большой осторож-
ностью, сейчас происходит с нарастающей скоро-
стью. Базовое различие между актами законодате-
льства, которые имеют своей целью обеспечить 
общие нормы поведения, действующие раз и на-
всегда, а с другой стороны, мероприятиями испол-
нительной власти, направленными на то, чтобы 
противостоять грядущей опасности, и которые, 
следовательно, по самой своей сути временны – 
это различие начинает исчезать. 

В социальной сфере уже почти ничего не 
существует вне рамок правового регулирования. 
Сеть законов, обтягивающая повседневность, 
стягивается все более туго. 

Если додумать это развитие до его логиче-
ского завершения, мы поймем, что единство ми-
ра, которое однажды было разрушено вторжени-
ем логоса, в настоящее время переустановлено 
ценой полной секуляризации нашей экзистенции 
и её поглощением повседневностью. Все вещи 
возникают, существуя на одном и том же уровне 

повседневной жизни. Обычный человек, выра-
жение, до сих пор обозначавшее скорее пограни-
чную линию, нежели актуальную действитель-
ность, и удерживаемое общей тенденцией отк-
рывать людей, наделенных высшим знанием – 
обычный человек становится доминирующей 
фигурой в социальной жизни, стандартом для 
всех. Где нечто прежде было искомо в высшей 
сфере бытия, в регионе того знания, которому 
можно было обучить, в который всякий желал 
проникнуть, и где для того, чтобы жить и рабо-
тать требовались специальные способности, сей-
час на месте данного региона пребывает не поль-
зующийся уважением отдел специальной техни-
ки. Мы более не верим ни в способность рацио-
нального знания поднять нашу жизнь на более 
высокий уровень, ни в то, что логос обладает 
особой способностью интеграции, превосходя-
щей ограничения государством и нацией. Скеп-
тицизм, если не презрение, является уделом вся-
кой «логики», то превосходящей обычный здра-
вый смысл. Практическое знание, удовлетворя-
ющее потребностям повседневности, в котором 
каждый может каким-то образом участвовать, 
является лишь одной, диктующей уважение, его 
разновидностью.  

Наша дискуссия принесла нас к вратам по-
следней фазы развития, которая обладает четы-
рьмя уровнями. На первом уровне ничему нельзя 
научиться, на втором – лишь некоторым вещам, 
на третьем – можно научить всему (это, в основ-
ном, точка зрения европейской цивилизации в 
конце 19-го века), на последнем – воображаемом 
–  уровне, мы приходим к заключению, что все 
знание, которому можно научить рациональным 
путем, неважно.  

Глядя на это, на систему права, которая 
пронизывает повседневную жизнь и неожиданно 
переполняет её, оказывается, что эта система 
есть не что иное как совокупность конвенциона-
льных правил поведения: индивид, столкнув-
шийся с вопросом, как действовать в повседнев-
ной ситуации – и кажется, что иных «ситуаций» 
не существует – спрашивает себя, что скажут 
люди, принадлежащие к той же самой социаль-
ной группе, если он поступит так или иначе. Со-
ответственно судья, призванный решить право-
вой спор, спрашивает себя, какое решение ожи-
дается общественным мнением, т.е. тем «вся-
ким» к кому обращается воображаемая ежеднев-
ная газета, которая печатает отчет о судебном 
процессе. Положения статутов могут рассматри-
ваться лишь в той мере, в какой они отрефлекти-
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рованы и оценивающе восприняты в повседнев-
ном сознании. 

Слияние права и обычая имеет место в со-
циальном мире, где рациональное постижение не 
ценится, где ежедневный опыт и стандарты об-
щепринятого здравого смысла становятся всемо-
гущими. Есть лишь одно исключение, состоящее 
в том, что некоторые правила – выбранные весь-
ма произвольно и принимаемые не без сопротив-
ления, в отличие от остальных, используемых 
государственной машиной, позиционируются 
как необходимо исполняемые. 

Мы находимся лицом к лицу с особым типом 
инверсии первобытных времен. Право, в одно вре-
мя снабженное логикой и ставшее таким, которому 
можно обучить, в настоящее время целиком отре-
зано от своих трансцендентальных истоков. Жизнь 
как целое проживается всецело на ближней сторо-
не границы. Но тогда, если не существует уровня 
бытия за повседневностью, то разница между зна-
чительными – не-повседневными – и мелкими 
проблемами становится незначительной. 

Но может ли то существование, которое 
целиком настроено на близлежащие проблемы, 
одновременно развенчивая всякую веру в потус-
тороннее, когда-нибудь стать реальностью? 
Жизнь человека, которая определена плоскостью 
повседневности, теряет свой смысл. К подобным 
высотам такая жизнь может быть подвигнута 
установлением рекордов скорости и подобными 
стремлениями, неугомонными потугами к до-
стижению вещей по ту сторону повседневности, 
стремление, которое не может быть удовлетво-
рено даже мощными средствами, улучшающими 
повседневную жизнь, обречено прорываться 
сквозь неё. Заменители могут лишь продвигать те 
эффекты, которые сами по себе суррогаты. Бед-
ность повседневного опыта и неспособность суще-
ствования сотворить общее место, чтобы достичь 
«внутреннего я», пробуждает жажду изначального 
опыта, каковой требует и поощряет актуальное 
участие подлинного Эго, человеческого существа 
как целостной личности. Подобная жажда может 
быть временно утолена посредством представле-
ния воображаемых необычных человеческих су-
деб, которые безответственно изображаются в ки-
но или литературе, но не до конца. 

В развитии, которое продвинулось столь 
далеко на пути интеллектуального пораженчест-
ва, появляется поворотный пункт. Незаметно 
путь поворачивает обратно к древнейшим нача-
лам человеческой цивилизации. После коллапса 
мира логоса, который, как мы видели, вырастал 
как опосредующий регион между сферой повсе-

дневной жизни и трансцендентальным регионом, 
основанным в религиозной власти, жизнь одна-
жды вновь получила направление, т.е. иррацио-
нально передающееся дополнение к сверхъестес-
твенной власти, базирующееся исключительно 
на вере. И люди облеченные харизмой, действу-
ют как представители и глашатаи такой власти, 
воздвигая тем самым трансцендентальный реги-
он сверхъестественных возможностей и знания, 
которому невозможно обучить. 

Сейчас, когда дело зашло столь далеко, ре-
конструкция автономного региона права, твердо 
установленного на рациональную основу, должна 
выявиться как обширная задача, с которой нельзя 
быстро справиться. Рассматриваемая задача рекон-
струкции начнется с ухода из сферы повседневной 
жизни, с ограничения права и его ориентации на 
значительные, не-повседневные проблемы. 

Пусть здесь не будет недоразумений. Это 
не вопрос переориентации, так что право должно 
изъять себя из повседневного бытия в том смыс-
ле, что оно отказывает такому бытию в арбитра-
же. Скорее мы имеем ввиду следующее: следует 
проникнуться ощущением, что стандартом всех 
вещей не является обычный человек, что ключе-
вая сфера нашей жизни не повседневность, а за-
ключена где-то глубоко внутри нас. В то время, 
когда вера в разум (логос) весьма слаба и даже 
высокообразованные люди в значительной мере 
захвачены интеллектуальным пораженчеством, 
делом первостепенной важности является воссо-
здание уверенности человека в себе как в ответс-
твенном существе, способном различать прави-
льное и неправильное. Мы должны осознать, что 
не всякий наш опыт пребывает на одном и том 
же уровне и имеет одинаковое значение. В коне-
чном счете, наша жизнь образует целое. Этот 
факт, однако, не должен ослеплять нас в отно-
шении другого, не менее важного факта, что, по-
мимо прочего, жизнь неминуемо продолжается 
на многих уровнях. Если наша жизнь не бессмы-
сленна, то мы не должны принимать эту страти-
фикацию как должное, но осознать её как можно 
ближе. По сути, это различие между журнальной 
историей и Шекспировским Гамлетом. Сущест-
вует фундаментальное различие между правила-
ми поведения в повседневной жизни и теми нор-
мами, которые указывают выход в необычных, 
не-повседневных ситуациях, восстановления со-
циального порядка посредством права. Проблема 
в том, чтобы восстановить правила взаимодейст-
вия между честными людьми, укорененные в 
нерушимой культурной традиции в сфере повсе-
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дневной жизни, четко отделив их от тех правил, 
которые мы обозначили как право. 

Правила обычаев это не правила права. 
Право есть то, что уделяет (dispense) судья. Су-
дья, разумеется, не типаж повседневной сцены. 
Он не представитель здравого смысла обычных 
людей. Определенная удаленность от опыта по-
вседневной жизни и некоторая жесткость точки 
зрения являются существенными для роли судьи. 
Настоящий судья руководствуется определенной 
совокупностью абсолютных правовых принци-
пов, которые воплощены – иногда неадекватно – 
в законах его страны. Правосудие никогда не до-
лжно действовать, руководствуясь слепой верой 

в сверхъестественные силы, чье бытие запреде-
льно для любого рационального объяснения. Для 
судьи лучше посредством рациональной ориента-
ции возвести свое суждение к  базовым правовым 
принципам, которые дозволяют разумный подход, 
но не требуют его. Лишь таким путем он может 
эффективно осуществлять правосудие. Хотя в пре-
вознесении величественного образа справедливой 
жизни судья совершенно оставляет повседнев-
ность, все же подобный образ будет испытывать 
жизненное влияние повседневного опыта, который 
должен неминуемо быть пропитан идеями свободы 
и человечности – и без них не было бы никакой 
справедливости. 
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Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина, Харьков 
 

ЖИВЕТ ЛИ ПРАВО В ЖИЗНЕННОМ МИРЕ? К ФЕНОМЕНОЛОГИИ 
ПРАВА ГЕРХАРТА ГУССЕРЛЯ 

 
(комментарий переводчика к работе Г. Гуссерля «Повседневная жизнь и право» 

(1940)) 
 

Немецкий правовед Герхарт Гуссерль 
(1893-1973), сын основателя феноменологии Э. 
Гуссерля, наряду с А. Кауфманном и А. Райна-
хом, является одним из крупнейших феномено-
логов права ХХ века. Несмотря на это его произ-
ведения до сих пор не переведены ни на русский, 
ни на украинский языки, а сам он практически не 
известен на постсоветском пространстве. 

Частично восполнить данный пробел при-
зван перевод одного из его трудов, написанного 
им во время эмиграции в США, предлагаемый 
читателям «Проблем философии права» [7]. 
Вместе с тем, в полной мере охватить смысл и 
назначение данной работы  возможно лишь учи-
тывая некоторые особенности творческой биог-
рафии немецкого феноменолога. 

Г. Гуссерль эмигрировал в США из нацис-
тской Германии после того, как в 1933 г. был от-
странен нацистами от преподавания как «неари-
ец». В Соединенных Штатах он преподавал в 
школе права Национального университета 
(National University Law School), а также был од-
ним из основателей «Общества философии и фе-
номенологических исследований». С эмиграцией 
связано и то, что ряд работ (в том числе и та, ко-
торая предлагается вниманию читателя) были 
написаны им по-английски, хотя главные его 
труды созданы на немецком языке1. В 50-е годы 
ХХ века после падения нацизма он возвращается 
в Германию, занимаясь помимо чисто феномено-
логических исследований изысканиями в облас-
ти сравнительного правоведения и активно учас-
твуя в сфере реформы правового образования. 

                                                        
1 Наиболее значительными из его работ по праву счи-
таются: Husserl G. Recht und Welt// Husserl G. Recht 
und Welt. – Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 
1964. – S.67-114; Husserl G. Recht und Zeit. 5 Rechtphi-
losophisches Essays. – Frankfurt am Main: Vittorio Klos-
termann, 1955. – 225 S. Перевод на русский язык пер-
вой из указанных работ будет вскоре опубликован в 
Российском ежегоднике теории права. 
 

Говоря об общей характеристике философии 
права Г. Гуссерля необходимо отметить, что в ме-
тодологическом плане он оставался на феномено-
логической платформе. Характерной чертой его 
позиции является строгое разделение «обыденно-
го» мира, постигаемого в «естественной» либо 
«наивной» установке сознания, и феноменологиче-
ского мира смыслов. Последний, как известно, ста-
новится доступен посредством редукции эмпири-
ческой реальности к её смысловому ядру. Благода-
ря этому сознанию феноменолога открывается но-
вый регион исследования (регион смыслов), кото-
рый и служит полем феноменологии.  

Вместе с тем созерцая философское apriori, 
которое логически [1, с.172] предшествует эмпи-
рическим феноменам, открываемым в ходе фе-
номенологического анализа реальных правовых 
ситуаций, феноменолог неизбежно «наталкивае-
тся» на вопрос о соответствии таких априорных 
построений правовой реальности, попадая тем 
самым под огонь двойной критики. 

С одной стороны, позитивисты критикуют 
феноменологическое правоведение за то, что 
усмотренная «объективная» сущность правовых 
феноменов на самом деле весьма слабо связана с 
правовыми реалиями, представляя собой искусс-
твенное и надуманное образование, локализо-
ванное не в «объективной реальности», но лишь 
в сознании феноменолога. С другой стороны, 
феноменология права подвергается упрекам со 
стороны правового экзистенциализма, согласно 
которому установка на «модусы данности» «отк-
лючает» феноменологию от «экзистенции», за-
меняя её «данностями сознания» [2, с.187]. 

Как можно видеть, и экзистенциализм, и 
позитивизм отказывают феноменологии права в 
доступе к «живой действительности». Поэтому 
отнюдь не случайным видится обращение Г. 
Гуссерля к теме соотношения повседневной жи-
зни и права. Как известно, его отец, Э. Гуссерль, 
в попытках защиты от сходных упреков, выдви-
гаемых в адрес «общей» феноменологии, разра-
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ботал концепцию «жизненного мира». Как извес-
тно, данный термин  призван обозначить «мир 
допредикативных самоочевидностей» [5, с.54-
55]. Под ним Э. Гуссерль отнюдь не понимает 
чего-то наподобие «здравого смысла, не отяго-
щенного теоретическими предрассудками», либо 
содержания «обыденного сознания». Эти образо-
вания, коренящиеся в повседневном опыте, не-
смотря на всю их «объективность» все же не об-
ладают искомой «допредикативностью». Все, что 
полагает самоочевидным «обыденное сознание» 
либо «здравый смысл» на самом деле некритиче-
ски заимствовано из социального опыта и прове-
рено на практике. Вместе с тем, после Маркса, 
Ницше и Фрейда (осуществивших демистифика-
цию сознания в экономической, духовной и пси-
хической сферах) стало очевидным то, что при-
нимаемое за реальность сознанием «обычного 
человека», на самом деле является продуктом 
особого режима («устройства») функционирова-
ния обыденного сознания1. 

Подлинный мир допредикативных самооче-
видностей открывается в результате феноменоло-
гической редукции. Все, что попало в сознание из-
вне, в ходе опыта, должно быть редуцировано. При 
этом в феноменологическом остатке редуцирован-
ного сознания остаются феномены в их оригиналь-
ной самоданности, «как они есть сами по себе». 
Вся последующая эмпирика как бы наслаивается 
на это ядро. Таким образом, согласно Э. Гуссерлю, 
жизненный мир является своеобразным горизон-
том любого жизненного опыта2. 

Данный ход рассуждений является тем фу-
ндаментом, на котором строит свою аргумента-
цию Г. Гуссерль. Ход его постановки проблемы 
следующий. В позитивистской традиции право 
мыслилось как некий деонтологический регион 
«должного», с безопасной трансцендентальной 

                                                        
1 В связи с этим можно привести знаменитый пример 
из «Капитала» К. Маркса: хотя для обыденного соз-
нания аксиомой является то, что деньги платятся за 
товар, на самом деле они уплачиваются за труд, воп-
лощенный в товаре. При этом, как блестяще показы-
вает М. Мамардашвили, на самом деле это не «ошиб-
ка» сознания, но особый способ функционирования 
общественных отношений, построенный на имплика-
ции в системе таких отношений их образа в сознании 
человека, которые однако, отражаются в сознании в 
превращенной форме. Подробнее см. [3;4].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 Термин феноменологии Э. Гуссерля, призванный 
обозначить весь спектр возможных перспектив, кото-
рые могут открыться при переживании того либо ино-
го феномена, в пределе — жизненный мир как гори-
зонт допредикативного опыта как такового. Подроб-
нее см.: [5, 52-53]. 

дистанции регулирующий «сущую» действите-
льность. Означает ли это, что праву, по сути, от-
казано в укорененности «в жизни»? Существует 
ли право в повседневности, и если да, то как? 

В поисках ответа на данный вопрос он на-
чинает с того, что в течении нашей жизни можно 
выделить т.н. «обычные» и «экстраординарные» 
ситуации. Согласно его позиции, первые урегу-
лированы обычаями, тогда как вторые представ-
ляют собой поле вмешательства права [7, с.299]. 
Однако – сомневается немецкий правовед – разве 
не всякий из нас имеет сношения с правом в по-
вседневной жизни, когда покупает журнал, берет 
такси либо покупает железнодорожный билет [7, 
с.299]? Разумеется, никто не спорит, что это пра-
воотношения. Однако их подлинный правовой 
характер высвечивается по всей полноте лишь 
тогда, когда они не могут нормально осущест-
виться, и попадают в руки судьи [7, с.300]. Тем 
самым такие ситуации утрачивают свой «естест-
венный» характер, становясь собственно «право-
выми». Регион права существует флуктуативно, 
в то время, как регион повседневности – континуа-
льно. Согласно мнению немецкого феноменолога, 
такое положение вещей, внешне самоочевидное 
для нас, является продуктом исторического разви-
тия. В ранний период человеческой истории «по-
вседневное» как мы его сегодня мыслим, было аб-
солютно неизвестно. Жизнь человека в примитив-
ном обществе была, по сути, формальна в её про-
явлениях и образованиях [7, с.300]. Говоря иными 
словами, в эту историческую эпоху ритуал, как 
пронизывающий все сферы жизни, вбирал в себя 
различие права и обычая.  

Подобная ситуация привела к тому, что с 
усложнением общественной жизни и соответству-
ющих ритуалов уже в Древнем Риме отчетливо 
выделилась каста «жрецов», которые обладали 
особым, монопольным знанием. В отличие от зна-
ния первобытных ритуалов, которым специально 
не обучали, но каковые «впитывались с молоком», 
знание «жрецов» было специализированным, та-
ким, которому можно научить и научиться. Тем 
самым были созданы предпосылки для зарождения 
права как автономной интеллектуальной реальнос-
ти [7, с.303]. Данная дифференциация трех сфер – 
повседневной, религиозной и правовой наиболее 
полно находит свое отражение в языке. 

Как отмечает Г. Гуссерль, в настоящее 
время область слов демонстрирует отчетливую 
разницу между литературным языком и языком 
повседневного взаимодействия. В идеальном из-
мерении они, несмотря на их близкую связь, два 
различных языка [7, 305]. При этом правовая 
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сфера взаимодействия людей требует особого 
языка, выходящего за рамки повседневно испо-
льзуемого. По словам немецкого феноменолога, 
язык повседневного взаимодействия не покрыва-
ет экстраординарного опыта. Чтобы выразить 
это, мы используем разнообразные фигуры речи. 
«Я безмолвствовал», «я не мог найтись, что ска-
зать», «нечего было больше сказать» и т.д. [7, 
с.305]. В такие моменты человек не слышит го-
лосов повседневности. Язык повседневного вза-
имодействия выключен. Слова иного региона 
речи должны помочь ему выйти из такого поло-
жения [7, с.306]. 

Язык региона права монополизирован сво-
его рода «экспертами». Под таковыми отнюдь не 
понимается «человек, который хорошо умеет 
либо знает нечто». Согласно Г. Гуссерлю, экспе-
ртом является лишь тот, кто обладает не «врож-
денным», не «усвоенным с пеленок», но приобре-
тенным в ходе рационального обучения знанием. 
Утрата подобного знания приводит к «вульгариза-
ции» права, когда в социальном мире имеет место 
слияние права и обычая, где рациональное пости-
жение не ценится, где ежедневный опыт и стандар-
ты общепринятого здравого смысла становятся 
всемогущими [7, с.311]. Для того, чтобы противо-
действовать подобной деградации права, следует 
проникнуться ощущением, что стандартом всех 
вещей не является обычный человек, что ключевая 
сфера нашей жизни не повседневность, а заключе-
на где-то глубоко внутри нас [7, с.312].  

Результатом подобной «чистки» права явля-
ется выявление фундаментального различия между 
правилами поведения в повседневной жизни и те-
ми нормами, которые указывают выход в необыч-
ных, не-повседневных ситуациях, восстановления 
социального порядка посредством права. Правила 
обычаев это не правила права. Право есть то, что 
уделяет (dispense) судья [7, с.313]. Для того, чтобы 
творить право, судья должен освободиться как от 
диктатуры публичности, так и от слепой веры в 
некую «сверхъестественную инстанцию». Путем к 
правовому решению, заключает Г. Гуссерль, явля-
ется индукция от особенностей частного случая к 
общим принципам права [7, с.313]. 

 Как можно видеть, немецкий правовед эк-
страполирует на право Платоновско-Кантианс-
кое различие между умопостигаемым/чувствен-
ным миром и его модификацию в феноменоло-
гии Э. Гуссерля как разницу между наив-
ной/феноменологическо-рефлексивной установ-
ками сознания. В результате Г. Гуссерль получа-
ет две важнейшие дистинкции, в которых движе-
тся его мышление. С одной стороны, это разли-

чие между правом как системой норм, разреша-
ющих необычные ситуации и обычаем как сло-
жившейся практикой регулирования типичных 
отношений. С другой – разница между «интуи-
тивным», дорефлексивным знанием обычаев и 
интеллектуально усвоенным знанием о праве. 

Несмотря на то, что подобный подход 
представляет значительный интерес, кажется, 
что Г. Гуссерль так и не решает поставленной 
задачи – определить, как же существует право в 
повседневности. Ведь если право «актуализируе-
тся» лишь при «экстраординарных» происшест-
виях, выходящих за рамки обыденного хода со-
бытий, то праву, по сути, тем самым отказано в 
доступе к повседневно случающемуся.  

Сказанное верно с точки зрения сознания 
обыденного. Разумеется, для «обычного» человека, 
который встречается с правом в «поворотные» мо-
менты своей жизни – при вступлении в наследство, 
регистрации рождения ребенка, получении свиде-
тельства о смерти близких, вступлении в брак либо 
разделе имущества при разводе, право означает 
выход за пределы «обычного» течения обстоя-
тельств. Вместе с тем, обращает на себя одно, каза-
лось бы, непримечательное обстоятельство.  

Всякий раз при обращении в суд, в мили-
цию, прокуратуру и т.д. речь идет о «восстанов-
лении нарушенных прав» истца (в гражданском 
процессе), заявителя либо потерпевшего (в про-
цессе уголовном). Собственно смысл юридичес-
кого (в широком смысле – уголовного, граждан-
ского и т.п.) процесса как раз и состоит в том, 
чтобы выяснить, имеет ли место нарушение 
чьих-либо прав и какие действия надлежит сове-
ршить для их восстановления.  

Однако, если право, по Г. Гуссерлю, суще-
ствует при применении судьей закона при раз-
решении спорного случая, что же тогда оказыва-
ется нарушенным в повседневности? О восста-
новлении чего заботятся все те, кто вовлечен в 
сферу правосудия? 

Взглянем на проблему шире. Когда сущес-
твует сам закон? Тезис «строгого» позитивизма, 
что закон есть в силу его принятия, является ве-
сьма спорным. Ведь если закон декларативен, то 
как можно утверждать что он, строго говоря, 
«есть»? Очевидно, что в подобном случае он 
утрачивает важнейшее свойство позитивного 
права – общеобязательную нормативность. Еще 
более парадоксальная ситуация возникает при 
анализе с этих позиций норм уголовного либо 
административного права: ведь т.н. «правонару-
шитель» в данном случае не «нарушает» (т.е. не 
не выполняет), а наоборот, совершает те дейст-



Живет ли право в жизненном мире? К феноменологии права Герхарта Гуссерля 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 95 

вия, которые описаны в диспозиции соответст-
вующей нормы, «выполняет» их! Мысля строго в 
рамках позитивизма, мы вынуждены будем ска-
зать, что преступник и судья в данном случае 
являются «соучастниками», сколь первый выпо-
лняет диспозицию уголовной нормы, а второй 
приводит в действие её санкцию (которая, строго 
говоря, есть «диспозиция для судьи»). 

Не меняет дела и ссылка на то, что закон 
существует в акте его применения. Ведь когда 
можно говорить, что закон исполняется? Очеви-
дно, когда лицо, зная о содержании соответст-
вующей правовой нормы, сознательно действует 
в соответствии с ней. Однако является очевид-
ным, что такой механизм работает исключитель-
но для чиновников и юристов, которые действи-
тельно детально знакомы с нормативными пред-
писаниями, регулирующими их деятельность. Но 
насколько такая схема применима к обычному 
гражданину? Как совершенно правильно указы-
вает Г. Гуссерль, «обычный человек» совершает 
подавляющее большинство своих действий, соз-
нательно либо бессознательно основываясь не на 
законе (представления о котором у большинства 
людей размыты и в общем совпадают с моралью 
Декалога), а на усвоенных из социальной прак-
тики обычаях. Можно ли в этом случае говорить 
об «исполнении» либо «применении» ими зако-
на, «задним числом» приписывая к их поступкам 
соответствующие нормы права? 

Таким образом, подлинным итогом работы 
Г. Гуссерля стал не догматический ответ на поста-
вленный вопрос, но подготовка почвы для иссле-
дования. Существует ли право исходно «в жизни» 
либо «в законе»? Осмысляется ли правовая ситуа-
ция на основании трансцендентных либо имманен-
тных ей критериев? Ответы на данные вопросы 
лежат на пути дальнейшего вопрошания [6]. 
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МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ ІСТОРІОСОФІЇ В ОСМИСЛЕННІ ЗМІСТУ 

КАТЕГОРІЇ «ІСТОРИКО-ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ» 
 

У рамках актуальних серед сучасних укра-
їнських філософів та їх зарубіжних колег соціо-
культурної парадигми, а також тоталлогії, сине-
ргетики та інших напрямів постнекласичної фі-
лософії, триває процес структуризації предмету 
історіософії та визначення подальших перспек-
тив її розвитку, викликаний переосмисленням 
історії під впливом сучасних реалій [3; 4; 10; 12; 
14]. Тому, на нашу думку, методологічне зна-
чення сучасної історіософії, яка використовує 
здобутки цих нових сфер філософського знання, 
для осмислення онтико-онтологічних характери-
стик буття права як одного з механізмів соціаль-
но-антро-пологічної взаємодії та соціокультурної 
динаміки не можна перебільшити. 

Проблема взаємовідносин між історією 
права і історіософією, як підрозділом філософії 
права, вперше почала розроблятися у працях 
М. А. Да-мірлі, який справедливо наголошував, 
що у вирішенні своїх завдань історична наука і 
філософія історії повинні, безумовно, тісно взає-
модіяти [5; 6; 7]. Постановка проблеми філософ-
сько-історичного осягнення права продиктована, 
зазначає учений, внутрішніми потребами розвит-
ку історико-правової науки [5, с. 378].  

На наш погляд, використання надбань іс-
торіософії має важливе методологічне значення 
для окреслення предметного поля сучасної істо-
рико-правової науки, формування її категорійно-
поняттєвого апарату та уникнення однолінійної 
схематики традиційної історії права. Історіософ-
ські підходи сприяють виведенню уявлень про 
історію права за рамки формальної етики та по-
доланню розриву між онтикою та онтологією, 
тобто запобігають протиставленню буття права 
як метаісторичного єдиного його типам та мно-
жинним формам [9, с. 44–49].  

Виникнення та формулювання змісту кате-
горії «історико-правова реальність» є наслідком 
об’єктивних процесів розвитку та сучасної ін-
терпретації знань у сфері історії права. Тому до-
сить своєчасною і обгрунтованою є, на нашу ду-
мку, ідея сучасних українських учених М. А. Да-
мірлі та О. М. Атоян щодо запровадження понят-
тя «історичної правової реальності» для означен-
ня об’єкта історико-правового пізнання. Зокрема, 
О. М. Атоян визначає історико-правову реаль-
ність як реалізовану в просторі-часі сума подій, 

закріплених наслідками в нормах поведінки мі-
льйонів людей, що знайшла відгук у правових 
фактах, явищах і оцінках історії [1; 5].  

На нашу думку історико-правова реаль-
ність – це буття права як метаісторичного єдино-
го та його сутнісні властивості у конкретному 
просторі-часі, виражені у конкретних формах і 
способах його існування, які віддзеркалюють 
можливість та необхідність у світогляді певного 
покоління чи групи людей.  

Історико-правова реальність, на нашу дум-
ку, є частиною історичної реальності [12, с. 47]. 
Тому, сформульовані в рамках історіософії такі 
характеристики історичної реальності, як «істо-
ріософтер» (питання про субстанціональний по-
чаток історії), «історична процесуальність» (пи-
тання конфігурації і спрямованості історичного 
процесу, співвідношення у ньому впорядковано-
сті і хаотичності), дискретність історичного бут-
тя (визначення одиниць його суб’єктної структу-
ри у часі і просторі), історична креативність (ви-
явлення меж історичної свободи і історичного 
вибору, ролі суб’єктивного фактора в історії, ви-
значення діапазонів історичної відповідальності і 
історичного ризику), стохастична (вірогіднісна) 
картина минулого і майбутнього (питання альте-
рнативності і варіацій історичного процесу), іс-
торична семіологія (питання про наявність 
об’єктивного змісту в історії) [13] можуть бути, 
на нашу думку, застосовані і для характеристики 
історико-правової реальності, як самостійно, так 
і у поєднанні з характеристиками буття права з 
точки зору тоталлогії та синергетики.  

Зокрема, з урахуванням характеристик іс-
торичної реальності, на нашу думку, історію 
права слід розглядати як суспільний процес [11]. 

Процеси руху-зміни, як характеристики іс-
торико-правової реальності, повинні розгляда-
тись під кутом зору історичної еволюції права та 
світоглядних картин права, створених у певні 
часові проміжки. Історія права, як суспільний 
процес має ще два важливих зрізи, пов‘язані з 
онтологічною та епістемологічною сторонами 
буття права, а саме: 1) трансформація реально іс-
нуючого права, що проявляється у певному типі 
порядку, певних формах та конкретних джерелах 
права; 2) накопичення та трансформація теоретич-
них знань та уявлень про право, сформульованих у 
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вигляді категорій, понять, термінів, теорій, конце-
пцій, ідей тощо. Об‘єктивне відтворення історичної 
картини розвитку права повинно враховувати ці 
зрізи, їх взаємозв’язок та взаємозумовленість, в 
основі яких лежить історичний досвід людства. 

Аналіз поглядів учених на історію права як 
на суспільний процес дає можливість виокреми-
ти серед кількох важливих аспектів історико-
правової реальності – стадійність розвитку права 
або т.зв. епохи права. Якщо виходити з синерге-
тичної парадигми, так звані стадії права, на наш 
погляд, не є проявом загальних закономірностей 
розвитку права, а є лише певними випадками 
буття права, зумовленими особливостями розви-
тку певної цивілізації, завданнями, які ставить 
собі людська спільнота, ступенем складності 
структури суспільства та суспільних відносин, 
техногенним або патріархальним характером ци-
вілізації та іншими факторами. Право на кожній 
такій «стадії» має свої якості, особливості та за-
кономірності трансформації, яких може не мати 
право в цілому, як феномен. Втім, між «стадіями 
розвитку права» у багатьох випадках може існу-
вати історична наступність. Наприклад, історич-
ний зв‘язок у вигляді рецепції права (наприклад, 
рецепція класичного римського права), дії істо-
ричних форм права (правові звичаї, правові пре-
цеденти). Окрім того, на рівні суспільного чи 
індивідуального несвідомого, зберігаються здат-
ності до самоорганізації, які проявляються у діях 
натовпу або великої кількості людей, а також у 
разі настання швидких якісних змін умов життя 
суспільства та виникнення екстремальних ситуа-
ціях всередині людських груп.  

Такий історичний зв‘язок дає підстави го-
ворити про те, що певні сторони буття права 
продовжують існувати приховано, у вигляді сус-
пільного свідомого або несвідомого і проявляються 
лише при настанні певних умов, за яких вони по-
кликані найбільш оптимально регулювати поведін-
ку людей. Зокрема, наприклад, у стані війни, під 
час соціальних революцій та заворушень, оптима-
льною формою здійснення влади є диктатура одні-
єї особи, що підтверджується багатьма історични-
ми фактами. В такій ситуації накази такої особи 
сприймаються суспільством як легітимні, тобто 
правові, навіть якщо вони суперечать нормам та 
принципам правового порядку, який до цього па-
нував у суспільстві, але продиктовані необхідністю 
виживання або стабілізації життя суспільства.  

Таким чином, можна говорити про те, що 
одночасно у явній чи прихованій формі співіс-
нують різні різновиди права (правового порядку) 
– тобто паралельно існуючі правові реальності. 

При чому пануючим різновидом права (офіційно 
визнаним суспільство або державою правовим 
порядком) є той, якій найбільш відповідає суспі-
льним завданням, потребам та умовам життя су-
спільства або пануючої частини суспільства. В 
історії відоме співіснування кількох таких право-
вих реальностей – різновидів права. Зокрема, співі-
снування природного, звичаєвого і позитивного 
права ми можемо спостерігати у Давніх суспільст-
вах – Давній Греції, Давньому Римі, Київській Русі, 
а також під час буржуазних реформ ХVІІ – ХІХ 
століть у європейських державах тощо. 

Окрім того, слід зазначити, що трансфор-
мації права, які відбулись у ХХ столітті у держа-
вах в часи існування тоталітарних режимів, да-
ють підстави стверджувати, що зміни можуть 
мати як прогресивний (конструктивний) так ре-
гресивний (деструктивний) характер. Тому вида-
ється недоцільним говорити про етапи розвитку 
права, тому що право на «найвищій стадії його 
розвитку» може виявитись неефективним, мерт-
вим або навіть відігравати роль деструктивного 
фактору при кардинальній зміні умов життя сус-
пільства та його соціокультурних характеристик. 

У зв‘язку зі сказаним, на нашу думку, 
більш вдалим для об’єктивної характеристики 
історико-правової реальності, є поділ права не за 
стадіями розвитку, а на історичні типи. Термін 
«історичні типи права» не є новим, він був за-
проваджений і широко використовувався марк-
систською теорією держави і права. Критеріями 
типології, відповідно до канонів марксизму, вва-
жались особливості суспільно-економічних фор-
мацій, що визначали сутнісні риси права, відпо-
відно до яких вирізнялись наступні історичні ти-
пи права: рабовласницьке, феодальне, буржуазне 
та соціалістичне. Вади і умовність вказаних кри-
теріїв типології роблять її неприйнятною для іс-
нуючого стану суспільства, як таку що не відпо-
відає сучасним реаліям. Втім, ідея вирізнення 
типів права вбачається нам досить позитивною.  

Критеріями такої типології пропонуємо ви-
значити: 1) типи правового регулювання, 2) ха-
рактер та ієрархію цінностей, які закріплює і за-
хищає право (загальнолюдські, групові, значущі 
лише для певної людини); 3) місце і роль людини 
у правовій реальності; 4) конструктивний чи де-
структивний характер правового порядку, що 
визначається ступенем гармонійності з природ-
ним (космічним) правом, тобто законами само-
організації матерії. Конструктивним можна вва-
жати такий порядок, що забезпечує відносну ста-
більність (еволюцію) та прогресивний природ-
ний і соціокультурний розвиток людських колек-
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тивів (популяцій), що сприяє їх відновленню, 
фізичному та психічному здоров‘ю. 

Відповідно до названих критеріїв, пропо-
нуємо вирізнити наступні типи права: 

1. Природне (космічне) право – природний 
спонтанний порядок ніким навмисно не створе-
ний. В основі правил поведінки на цьому етапі 
лежать закони самоорганізації матерії. Ще не-
усвідомленими є поняття прав та обов‘язків, ви-
ни, справедливості тощо. Відсутні також мора-
льні оцінки поведінки, стереотипи якої форму-
ють суспільне та індивідуальне несвідоме, випа-
дковість, спонтанність та практичний досвід ви-
живання. Людська популяція або «вписується» у 
певний природний порядок і виживає та еволю-
ціонує або «не вписується» і вимирає чи асимі-
люється іншою популяцією.  

Поступово, у надрах природного спонтан-
ного порядку виникають засади нового правово-
го порядку: поняття справедливості, прав і 
обов‘язків, вини, моралі, влади, власності, необ-
хідності обмежень людської поведінки тощо. До-
сить невизначеним у наукових уявленнях, зокре-
ма, залишається сам кульмінаційний момент 
цього процесу, пов‘язаний з початком самоусві-
домлення та самопізнання людини. Причини та-
кої трансформації виходять за рамки даної робо-
ти і мають бути предметом спеціальних науко-
вих досліджень. Результатом таких якісних змін 
людської свідомості стає менша залежність лю-
дини (людських популяцій) від природних умов 
існування. Зароджується новий порядок, автором 
якого є людина, а змістом є чіткі приписи – до-
зволи та заборони. Переломним (кульмінаційним) 
моментом, який ознаменував перехід від природ-
ного спонтанного до нового типу порядку, створе-
ного людиною є, очевидно, якісна та сутнісна зміна 
людської особистості, її свідомості, світосприйнят-
тя, духовної та психічної організації. Втім, норми, 
що лежать в основі новонародженого порядку ба-
гато в чому ще продовжують ґрунтуватись на за-
конах самоорганізації матерії – Всесвіту та уявлен-
нях про місце в ньому людини. Відголоски цих 
законів та уявлень присутні у звичаях, міфології, 
релігійних нормах і віруваннях. 

2. Позитивне право (забороняюче-припи-
суюче за С. С. Алексєєвим) – порядок, створений 
людьми, незалежно від того, хто або чия воля 
вважається його джерелом. У якості джерела 
права можуть розглядатися Бог (Абсолют, Світо-
вий Розум), держава, конкретна людина чи певні 
домінуючі соціальні групи, які є носіями влади 
або їх розум чи воля. В основі правил поведінки 
тут також лежать норми моралі (в т.ч. і релігійні 

норми), звичаї, традиції, прецеденти. Втім, зміст 
цих норм, поступово змінюється відповідно до 
зміни поглядів на роль і місце людини у природі, 
суспільстві, державі та праві, а також політич-
них, ідеологічних, економічних та ін. факторів. 
Це вже не первісні норми, що базувалися на за-
гальному та індивідуальному несвідомому та ре-
зультатах первісного відбору, зумовлені закона-
ми самоорганізації матерії, а свідомо встановлені 
людьми правила поведінки та права і обов‘язки. 
Норми позитивного права можуть відповідати 
законам самоорганізації, а можуть суперечити їм, 
виражаючи волю та інтереси владарюючих, а 
також, більшою чи меншою мірою, інтереси 
всього суспільства. Інтереси тут розглядаються 
як єдність об‘єктивного і суб‘єктивного у свідо-
мій цілеспрямованій діяльності людей.  

Втім, незважаючи на те, що забороняюче-
приписуючий порядок у його крайніх виразах, 
притаманних тоталітарним режимам, може базу-
ватися на антигуманних принципах, руйнувати 
діючу систему загальнолюдських цінностей, по-
вністю ігнорувати закони самоорганізації (вижи-
вання) суспільства і суперечити їм, ці закони та 
загальнолюдські цінності не замінюються повні-
стю позитивним правом, а продовжують існува-
ти у латентній формі, у вигляді міфів, звичаїв, 
норм моралі, релігійних норм, науково-теоре-
тичних та емпіричних уявлень про світобудову та 
місце в ній людини. В разі послаблення тоталітар-
них режимів можлива реставрація попереднього 
порядку або його частини чи окремих складових. 
Така реставрація можлива також за появи умов, які 
дестабілізують життя суспільства, ставлять людей 
на межу боротьби за виживання. 

3. Гуманістичне право (право громадянсь-
кого суспільства за С.С.Алексєєвим) – дозвіль-
ний порядок, заснований на гуманістичних лібе-
ральних засадах. Основними рисами такого пра-
ва є переважання дозволів (рекомендованої пове-
дінки) над заборонами (приписами), закріплення у 
вигляді основних принципів права та правових 
норм загальнолюдських цінностей, принципів сво-
боди, справедливості, рівності перед законом і су-
дом, відсутності юридичних привілеїв, невідворот-
ності відповідальності тощо.  

Однак, слід зазначити, що існування гро-
мадянського суспільства не завжди можна роз-
глядати як умову реалізації правових гарантій 
гуманізму, демократії і прогресивної еволюції 
соціуму. Адже у сучасному громадянському сус-
пільстві найголовніші рішення приймаються не 
всіма, а більшістю його членів, більшість же 
правових норм продовжують встановлюватись 
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владарюючою меншістю. У ряді випадків під 
виглядом норм права закріплюються норми, які 
виражають інтереси, симпатії, переконання окре-
мих, часто незначних за кількістю груп людей, які 
не корисні, а то й шкідливі для суспільства та його 
прогресивного розвитку, а тому, за своє суттю, є 
антиправовими. Такі механізми не гарантують від 
можливих помилкових, суб‘єктивних, егоїстичних, 
деструктивної спрямованості рішень та порушень 
прав меншості або окремої людини, навіть в умо-
вах демократії або, навпаки, нав’язують помилкові 
суб’єктивні рішення меншості всьому суспільству. 
При чому, зазвичай такі рішення аргументуються 
інтересами всього суспільства, загальним благом, 
демократичними принципами тощо.  

Окрім того, надто швидка зміна умов жит-
тя соціуму, викликана технічними, культурними, 
науковими, ідеологічними та іншими чинниками, 
за умови нехтування загальнолюдськими ціннос-
тями, законами самоорганізації людства як суку-
пності біологічних істот, викликає дестабілізацію 
конструктивного правового порядку, а інколи 
призводить до його руйнування (хаосу) та вста-
новлення деструктивного порядку. В основі де-
стабілізації може лежати деструктивна поведінка 
окремих індивідів або ж певних спільнот, які 
впадають в іншу крайність – нехтування спіль-
ним благом і інтересами всього суспільства зара-
ди вузькоегоїстичних інтересів. У конкретних 
випадках в основі деструктивного порядку ле-
жать ідеологічні чинники – викривлені релігійні 
вірування, наративи (побудова комуністичного 
суспільства, «великої держави» або «великої на-
ції», встановлення «справедливого світового по-
рядку», встановлення «ідеального вічного» пра-
вового порядку тощо).  

У багатьох випадках тривала нестабільність 
або існування деструктивного порядку призводить 
до такого потворного явища як правовий нігілізм 
(як на внутрідержавному так і на міжнародному 
рівні). Про це явище написано досить багато і зу-
пинятись на його аналізі докладно в рамках цієї 
статті немає потреби. Основна шкода, яку завдає 
суспільству правовий нігілізм, на нашу думку, по-
лягає не стільки у нехтуванні правом, скільки у 
некритичному або байдужому ставлення до нас-
лідків своєї поведінки для соціуму в цілому, а час-
то і для самої особи чи певної соціальної групи.  

Мова, у даному випадку, не йде про відно-
сність добра і зла, що проявляється у різному 
розумінні принципів верховенства права, спра-
ведливості, рівності, непорушності основних 
прав і свобод людини тощо. Мова йде про нас-
лідки, які мають характер абсолютного зла – ге-

ноцид, кліматичні, екологічні (техногенні аварії, 
забруднення довкілля, порушення екологічного 
балансу внаслідок винищення фауни та флори 
тощо) та демографічні (катастрофічне зниження 
або підвищення народжуваності, генетичне ви-
родження та ін.) катастрофи, війни з використан-
ням зброї масового ураження тощо. Такі наслід-
ки на сучасному етапі існування людського сус-
пільства можуть поставити під загрозу існування 
всього людства.  

Тому, у сучасну епоху, основною тенден-
цією трансформації права стверджується гармо-
нізація космічного (природного) та гуманістич-
ного права, джерелом якого виступає громадян-
ське суспільство. Ця ідея неодноразово у різній 
формі висловлювалась філософами і вченими-
право-знавцями. Зокрема, В. І. Вернадський, 
П. О. Фло-ренський, О. Ф. Лосєв, М. Ф. Федорів, 
С. С. Хо-рунжий та ін. ведуть мову про системне 
саморегулювання біосфери та прогресивний 
природний і соціокультурний розвиток людських 
колективів (популяцій), у поєднанні їх розвитку з 
глобально-планетарним потенціалом біологічно-
го і психофізичного здоров‘я людства, з його 
здатністю до подальшої антропокосмічної ево-
люції. У зв‘язку з цим, на наш погляд, слушною є 
гіпотеза В. П. Казначєєва та Є. О. Спіріна, засно-
вана на законах Вернадського–Бауера, про те, що 
– «жива матерія тільки тоді прогресивно розвива-
ється, якщо вона своєю життєдіяльністю збільшує 
впорядкованість середовища існування»[8]. Новий 
правовий порядок, заснований на гармонії, пови-
нен засновуватись на нормативних гарантіях та 
реалізуватись через механізми, які запобігатимуть 
поширенню хаосу та зменшать можливості виник-
нення деструктивних порядків у майбутньому. 

Окрім того, така гармонізація – впорядку-
вання повинна враховувати якнайбільш можливу 
кількість граней буття права, як цивілізаційно-
унікального явища, зокрема, особливості правово-
го регулювання життя кожної конкретної людської 
спільноти, зумовлені її культурним архетипом. Під 
культурним архетипом тут розуміється культурна 
константа «колективного несвідомого», яка базу-
ється на первинних цінностях, традиціях та базис-
них елементах культури, що формують константні 
моделі духовного життя. Саме культурним архети-
пом зумовлена цивілізаційна унікальність права.  

Основні риси такої унікальності охоплю-
ються сьогодні поняттям правової системи. Пра-
вова система є частиною суспільної системи і 
тісно пов‘язана з явищами і процесами, які відбу-
ваються у сфері економіки, політики, культури, 
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ідеології. Зокрема, правова система тісно пов‘язана 
з культурою та правовою культурою [2]. 

Останнім часом, у дослідженні історії пра-
ва, як суспільного процесу, важливе значення 
має проблема циклічності та полілінійністі про-
цесу трансформації права. Основною похибкою 
при аналізі цього аспекту історико-правової реа-
льності є уявлення про конечність історії, в тому 
числі і історії права як певної кумулятивної по-
ступальності, темп і напрямок якої задані одно-
значно (тобто немає інших варіантів трансфор-
мації). Циклічність, а також спіральний рух істо-
рії є також певною інтерпретаціями ідеї конечно-
сті історії. Конечність (кінцева мета) історичного 
розвитку, його циклічність, а також спіральний 
рух є різновидами одного з гранднаративів – ідеї 
про кінцеву мету існування людства. Ця ідея ле-
жить в основі багатьох релігійних та філософсь-
ких систем та концепцій. Зокрема, християнської 
– про кінець світу та суд Божий; індуїзму – про 
манвантари або епохи чи періоди ману, в які від-
бувається розвиток певного закінченого циклу 
Людства на різних стадіях його розвитку (Поля-
рна, Гіперборейська, Лемурійська, Атлантична 
епохи); концепції історичних фаз розвитку людс-
тва Ш. Фур‘є, відповідно до якої завершальною 
стадією розвитку людства є «світ гармонії і справе-
дливості»; концепції трифазного розвитку культу-
ри О. Шпенглера – розвиток певної культури як 
прасимволу, який через міфосимволічну (ранньої 
культури) та метафізично-релігійну (тобто високої 
культури) переходить у останню фазу – цивіліза-
цію (старіння та смерть культури); циклів історії 
А. Шлезінгера-молодшого та ін.  

Слід зазначити, що конечність історії мож-
лива лише за умови повного винищення людства. 
Ця гіпотетична умова на рівні несвідомого слу-
гувала і слугує ґрунтом для уявлень про «кінець 
світу» в його різних інтерпретаціях. Тому цикліч-
ність слід інтерпретувати не як конечність, а ви-
ключно як якісний стрибок або якісна зміна буття. 
Оскільки, завжди об‘єктивно не виключаються 
можливості існування або виникнення непередба-
чених або вільних від контролю людської свідомо-
сті сфер життя, факторів та прихованих наслідків 
дії певних закономірностей та випадковостей.  

Осмислення парадигми полілінійності сус-
пільних трансформацій ставить проблему наяв-
ності різних шляхів виникнення та трансформа-
ції права. Важливе значення також має проблема 
прогресу та регресу у правовому розвитку. Зок-
рема, наприклад, в межах одного типу права ми 
можемо спостерігати співіснування кількох різно-
видів правових систем, структурний та сутнісний 

зміст яких трансформується (прогресує, залиша-
ється відносно стабільним чи регресує) залежно від 
особливостей і умов життя певного історичного 
циклу соціуму. При чому, напрямки трансформації 
історико-правової реальності визначаються як 
суб‘єктивними (роль та харизма окремих особис-
тостей, традиції і звичаї, архетип культури тощо), 
так і об‘єктивними (клімат, географічне розташу-
вання, економічні ресурси тощо) факторами, а та-
кож закономірностями, особливостями та випадко-
востями еволюції історичної реальності загалом.  

Можна зробити висновки, що історія права 
як суспільний процес уявляється, таким чином, 
як подвійна поліваріантність правової реальнос-
ті. Перший зріз якої складають так звані форма-
льне і неформальне право, як історичні типи пра-
ва та різновиди правових порядків, а інший зріз – 
різновиди правових систем у межах одного типу 
права. Окрім того, історія права, як цивілізаційно-
унікального явища, зокрема, є певним виразом 
культурного архетипу, який зумовлює цивілізацій-
ну унікальність права. З точки зору теорії самоор-
ганізації, історія права як соціальний процес є по-
вним циклом еволюції права як складної дисипати-
вної системи, тобто процесу спонтанного виник-
нення (зародження), відносно стійкого існування 
(збереження) і розпаду (переконструювання) права. 

Окрім розглянутих основних характеристик 
історико-правової реальності, важливими її харак-
теристиками можуть бути стохастична (вірогідніс-
на) картина історико-правової реальності (питання 
альтернативності і варіацій історії права як суспі-
льного процесу) та історична семіологія (наявність 
об’єктивного смислу в історії права). 

Втім, розгляд цих аспектів історико-
правової реальності, як справедливо стверджує 
М.А. Дамірлі, вимагає історіософського осягнен-
ня права [5, с.387-392]. Зокрема, в цьому плані 
може виявитися перспективною ідея цього уче-
ного щодо створення нового напряму історико-
правової науки – історіософії права, як міжгалу-
зевої дисципліни на стику філософії права і істо-
рії права, який буде виступати в якості вищого 
рівня історико-правового пізнання. 
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МЕТОДОЛОГІЧНА РОЛЬ ІСТОРІОСОФІЇ В ОСМИСЛЕННІ ЗМІСТУ КАТЕГОРІЇ  
«ІСТОРИКО-ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ» 

Застосовуючи сформульовані історіософією характеристики історичної реальності як методо-
логічної основи дослідження історико-правової реальності, автор досліджує такі сторони історико-
правової реальності, як поліваріантність, трансформація, мінливість і стійкість, полілінійність, гар-
монізація, дискретність, креативність. Отримані результати дослідження дають нові уявлення про 
буття права і служать підставою для автора статті виступити на підтримку ідеї розробки нового на-
пряму історико-правових досліджень – історіософіі права. 

Ключові слова: методологія дослідження права, історико-правова реальність, історіософія права. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ИСТОРИОСОФИИ В ОСМЫСЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ  

КАТЕГОРИИ «ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
Применяя сформулированные историософией характеристики исторической реальности в качестве 

методологической основы исследования историко-правовой реальности, автор исследует такие стороны 
историко-правовой реальности как поливариантность, трансформация, изменчивость и устойчивость, по-
лилинейность, гармонизация, дискретность, креативность. Полученные в результате исследования дают 
новые представления о бытии права и служат основанием для автора статьи выступить в поддержку идеи 
разработки нового направления историко-правовых исследований – историософии права. 

Ключевые слова: методология исследования права, историко-правовая реальность, историософия права. 
 

I. V. Muzyka 
A METHODOLOGICAL ROLE OF THE HISTORIOSOPHY IN COMPREHENSION OF THE 

CONTENT OF THE CATEGORY «HISTORICO-LEGAL REALITY» 
Having applied characteristics of the historical reality formulated by historiosophy as a 

methodological basis for the study of historico-legal reality, the author explores such aspects of the historico-
legal reality as transformation, variability and stability, plurality of variations, harmonization, discreetness, 
creativity. Resulted outcomes provide new insights and serve as the basis in support of the idea to develop 
such a new direction of historico-legal research as historiosophy of law.  

Keywords: research methodology of law, historico-legal reality, historiosophy law. 
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НІГІЛІСТИЧНІ ФОРМИ СПРИЙНЯТТЯ  
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ 

 
Важливою особливістю 

філософсько-правових 
поглядів є їх бінарність, 
тобто наявність як пози-
тивного, так і негативного 
ставлення до соціально-
правових цінностей. Якщо 
перше репрезентоване 
правовим світоглядом [29, 
с. 11-33; 4, с. 50-57; 5, с. 
8-9; 2, с. 238], то друге – 
нігілістичними формами 

сприйняття навколишньої дійсності. В умовах де-
мократичної трансформації українського суспільс-
тва важливим завданням стає дослідження змісту 
та світоглядних основ правового нігілізму з метою 
його подолання та формування позитивного став-
лення до права і прав людини.  

Родовим поняттям для усіх форм нігілісти-
чного ставлення до права виступає нігілізм, який 
виявляється із властивою йому специфічністю у 
державній, політичній, економічній, правовій та 
в інших сферах життєдіяльності особи й суспіль-
ства. Коріння цього феномену уходять у давні 
віки. Наприклад, К. Ясперс авторитетно твер-
дить, що в період між VIII-II століттями до н.е. 
усвідомлення людиною буття загалом, а також 
самої себе, своїх меж здійснювалося з викорис-
танням усіх можливостей філософського осяг-
нення дійсності, «аж до скептицизму, матеріалі-
зму, софістики й нігілізму» [36, с. 32]. 

Водночас радикальні зрушення у станов-
ленні нігілізму, на нашу думку, слід пов’язувати 
з ідейною течією, відомою під назвою «кінізм». 
Остання, виникнувши у Стародавній Греції на-
прикінці V – початку IV ст.ст. до н.е., світоглядно 
виявилася у творчості Антисфена, Діогена, Крате-
та, Керкида, Діона. Ці мислителі відкидали держа-
ву з її інститутами, законами, політикою, визнаю-
чи, що закони руйнують природну рівність, приро-
джене щастя людей [18, с. 99; 1, с. 66].  

Світоглядна нігілістичність ідейних погля-
дів кініків стосовно соціально-правових ціннос-
тей античної цивілізації виявилася певною мірою 
схожою на старокитайську модель сприйняття 
соціально-правової дійсності, представлену пе-

реважно як ученнями Конфуція (551-479 рр. до 
н.е.), так і переконаннями даосистів, ідейним на-
тхненником яких був Чжуань-цзи (369-286 рр. до 
н.е.) [17, с. 50-52]. Проте вважаємо, що зазначене 
припущення потребує уточнення. На наш погляд, 
в основі ідейних висловлювань Чжуань-цзи слід 
убачати, зокрема, вплив суб’єктивного чинника, 
що обумовив бажання філософа бути світоглядно 
самостійним (незалежним) з питань сприйняття 
соціально-правової дійсності на відміну від по-
глядів Конфуція. Учення останнього вже тоді 
були панівними у Стародавньому Китаї, а з II ст. 
до н.е. набули статусу державної ідеології [19, с. 
37]. У цьому разі Чжуань-цзи, дисонуючи з пере-
конаннями Конфуція щодо місця й ролі держави 
та права в житті суспільства, індивіда, за свід-
ченням багатьох авторів, повністю не відмовля-
ється від зазначених досягнень цивілізації 
(йдеться про право й державу). Утім допускаючи 
їх необхідність для суспільства, режим функціо-
нування останніх зображує таким, який би жоден 
не відчував і не помічав [16, с. 58]. При цьому 
особа з боку держави, на думку Чжуань-цзи, не 
повинна була б зазнавати утисків у свободі, на-
род не повинен поневолюватися, а отже, влада не 
повинна вдаватися до репресій та вбивств. 

Своєю чергою, Конфуцій у своїх ученнях 
розвивав патріархально-патерналістсько-етатис-
тську концепцію сприйняття держави та права. 
Прагнучи гармонізувати відносини всередині 
старокитайського суспільства, філософ викорис-
товував характерну для китайського національ-
ного менталітету VI-V ст.ст. до н.е. ідею, в ме-
жах якої держава асоціювалася з великою роди-
ною, а її голову, якого відображали в образі на-
місника Неба на землі, уявляли сакральним пра-
вителем [22, с. 95-97; 9, с. 195-196]. 

Механізм функціонування такого утворен-
ня приводили в дію насамперед на основі вели-
кого комплексу морально-етичних норм, а також 
принципів, згідно з якими незаперечний автори-
тет старших членів родини був гарантією стабі-
льного функціонування соціально-політичного 
організму в цілому. Синівська шанобливість і 
пошана молодшими старших автоматично пере-
ходили на відносини між правителем та його 



Нігілістичні форми сприйняття соціально-правової дійсності 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 103 

підданими. Використання норм позитивного 
права в ученні Конфуція мінімізувалося. Зазна-
чені норми вважали лише другорядними, допо-
міжними засобами в загальній низці соціальних 
регуляторів, що брали участь у впорядкуванні 
суспільних відносин [19, с. 36]. 

Подібно до раніше розглянутих філософ-
ських переконань мислителів Стародавньої Гре-
ції та Стародавнього Китаю світогляд старо-
давніх іранців, у своїй основі репрезентований 
ідеями Зороастри (Заратустри) (VII-VI ст.ст. до 
н.е.), також сприймав навколишню дійсність 
крізь призму дуалістичної модальності, зобра-
жуючи світ поділеним на дві глобальні частини, 
що складаються з добра і зла. 

Згідно з ученням Зороастри, викладеним у 
священній книзі Авесті [26], обрану владу та все, 
що з нею пов’язане, слід звертати до світу добра. 
Під час панування в Ірані династії Сасанидів (III 
ст. н.е.) зороастризм набув статусу офіційної 
державної релігії. Йому ідейно протистояло ма-
ніхейство (Мані, засновник маніхейства, жив у 
216-277 рр. н.е.). Маніхеї твердили, що людина 
складається з духовно світлого (душа) і духовно 
темного (тіло). Позбавлення духовно темного як 
обов’язкової умови перетворення світу, за уяв-
леннями маніхеїв, досягають у разі відмови лю-
дини від різноманітних земних благ. Дотримую-
чись своєї ідеї, маніхеї закликали народ виявляти 
соціальну пасивність: не одружуватися, не мати 
власності, не помічати законів [6, с. 61-107; 17, с. 
55-57]. Подібні заклики сприяли нігілістичному 
сприйняттю дійсності. Згодом у VII-XII ст.ст. 
н.е. певну подібність сприйняття соціально-
правової дійсності, близьку до поглядів маніхеїв, 
висловлювали суфії. Проте в їх ідейних закликах, 
немає нічого нового щодо нігілістичного сприй-
няття права й держави. 

Загалом у ранньому ісламі на відміну від 
раннього християнства заперечення державно-
правових інститутів не було. Дослідники, порів-
нюючи ідеологічні переконання раннього ісламу 
й раннього християнства, справедливо не вияв-
ляють у положеннях Корану на противагу поло-
женням Нового Заповіту закликів до непокори 
закону чинної влади. Пояснюють таку різницю в 
поглядах тим, що одним з основних принципів 
ісламу є поєднання світського й духовного. За 
умови такого підходу найвищу сходинку в ієрар-
хії влади посідає Аллах, від його імені здійсню-
ється правління в державі [23, с. 175-176].  

Разом із нігілістичними переконаннями, 
що існували у Стародавній Греції, Стародавньо-
му Китаї, Стародавньому Ірані, світоглядно-
неприязне сприйняття соціально-правової дійс-

ності дослідники спостерігають також у Старо-
давній Індії [10, с. 4-5; 15, с. 17]. Виникнувши у 
філософських ученнях буддизму, особливо в та-
кому його напрямі, як дзен-буддизм, нігілізм, 
представлений ідеями Нагарджуни, Бодхідхарми, 
відверто виявляв соціальний протест стосовно 
загальноприйнятих соціальних цінностей, авто-
ритетів, закликав індивідів до відмови від усіх їх 
бажань, руйнував світ соціально-правової дійс-
ності, представлений ідеологією брахманізму.  

У періоди Середньовіччя, Нового часу, 
Новітнього часу нігілістичне сприйняття соціа-
льно-правової дійсності на Заході виявилося 
більш виразним, контрастним порівняно зі світо-
сприйняттям Сходу. Для світогляду останнього, 
за твердженням деяких науковців, характерна 
схильність до уникнення крайнощів [35, с. 247]. 
З огляду на зазначену відмінність сприйняття 
Сходом і Заходом соціальної дійсності, подаль-
ший вплив Заходу на оформлення нігілістичного 
світогляду вбачається більш значним. 

Одним із ключових суб’єктів політико-
правових відносин спочатку західного світу, а 
потім й інших цивілізацій від II ст. стає христи-
янство, для якого була характерною негативно-
позитивна бінарність сприйняття правової реаль-
ності частково висвітлювалася нами в інших на-
укових розробках. Повертаючись до вищевикла-
деного, слід констатувати, що християнство, під-
нісши людину до рангу вищого витвору Бога [8, 
с. 313-314], вперше порушивши питання про гід-
ність людини, одночасно виявило нігілістич-
ність, по-перше, умовно поділивши людину на 
дві субстанції – тілесну й духовну, виразивши 
абсолютне презирство до фізичного світу люди-
ни; по-друге, християнство наклало заборону на 
інтелектуальне осмислення певних релігійних по-
ложень, які християни повинні були без жодного 
сумніву брати на віру. Унаслідок цього серед хрис-
тиян з’явилися люди (гностики), які захотіли під-
дати критичному осмисленню Святе Письмо. Ре-
зультатом такого осмислення став заклик до недо-
тримання людьми будь-якого порядку. 

Зміна акцентів у християнській ідеології 
спостерігалася впродовж декількох століть. Під 
впливом ідей Реформації, а також дедалі міцні-
шого наукового знання до кінця XVI – початку 
XVII століття відбувається звільнення мислення 
від церковної догматики. Результатом такого зві-
льнення стало, по-перше, піднесення людського 
розуму на недосяжну височінь, по-друге, ви-
знання розуму як критерію будь-якої істинності, 
що, своєю чергою, зумовило нівелювання соціа-
льних цінностей. Унаслідок цього в XVIII ст. під 
впливом ідей Просвітництва відбувається оста-
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точна зміна поглядів людини на природу. Пере-
несення експериментальних результатів, здобу-
тих у галузі природничих наук, на сферу суспіль-
них відносин, окрім позитивного впливу, прихову-
вало в собі також певний недолік, який полягав у 
недооцінюванні духовного чинника, а отже, зумов-
лював занепад морального рівня, що бере активну 
участь у сприйнятті соціальної дійсності. 

Захисником духовного виступив І. Кант. У 
своїх працях, наприклад, «Основоположення до 
метафізики звичаїв» (1785), «Критика практично-
го розуму» (1788), «Критика здатності до суджен-
ня» (1790) тощо, І. Кант звернув увагу на необхід-
ність визнання меж наукового мислення й виклю-
чення з них певних об’єктів. 

Обстоюючи думку, що людина здатна пі-
знавати лише феномени, а не річ у собі, І. Кант 
твердив, що наука не має у своєму розпоряджен-
ні інструментарію, який би дозволив їй підтвер-
дити або спростувати християнські істини [27, с. 
285-295]. Водночас, високо оцінюючи християн-
ський умонастрій, активно використовуючи при 
цьому аксіологічні терміни, філософ усвідомлено 
вивільняв місце в низці соціальних цінностей для 
релігійної віри й моральності, вбачаючи в них 
можливість для нескінченного руху людини впе-
ред [33, с. 313-314].  

Водночас європейська свідомість, незва-
жаючи на прагнення І. Канта зберегти духовність 
як найважливішу складову, що бере участь в 
осмисленні соціально-правової дійсності, продо-
вжувала раціоналізуватися. Результатом такої 
раціоналізації стала дедалі більша нігілізація сві-
домості, кульмінацією якої була Французька ре-
волюція. Маючи добру мету, революція одноча-
сно вивільнила терор, який супроводжувався ма-
совим насильством.  

Підсумки Французької революції перекре-
слили оптимістичні сподівання передової части-
ни європейського суспільства, що бажало під 
захистом законів насолодитися в XVIII столітті 
миром та спокоєм [11, с. 149]. Як наслідок не-
вдалої соціально-політичної практики, європей-
ський світогляд зреагував на результати остан-
ньої подальшим зростанням нігілізму, що вияви-
вся на початку XIX століття у творчості А. Шо-
пенгауера, М. Штірнера, а згодом і Ф. Ніцше [12, 
с. 19-20; 14, с. 17-27, 118-146]. Творчість цих ав-
торів створила основу філософського нігілізму, 
що зміцнився спочатку в Німеччині.  

Думки, висловлені вищезазначеними авто-
рами, торкаючись ієрархії наявних соціальних 
цінностей, стали віддзеркаленням того, що виз-
рівало в колективному несвідомому та зрештою 
мало виявитися на масовому рівні. Найбільш фу-

ндаментальну критику наявних цінностей, 
пов’язаних безпосередньо із християнською тра-
дицією і таких, що обумовлюють суспільний 
правопорядок, на наш погляд, репрезентував Ф. 
Ніцше. Так, наприклад, Ф. Ніцше, порівнявши 
християнські цілі з цілями законів Ману, закли-
кав до відмови від християнських морально-
правових цінностей. Він вважав, що необхідно 
створити нову систему цінностей, що принципо-
во відрізнятиметься від християнської, в основу 
якої слід покласти кастовий порядок, а також 
кастову ієрархію. Зазначені цінності філософ 
розглядає як обов’язкові умови існування в сус-
пільстві права, позаяк право, за твердженням Ф. 
Ніцше, це привілей, який законодавчо закріплює 
за кожною кастою привілеєві права [20, с. 84]. 

Погоджуючись із А. Шопенгауером [32, с. 
196], а також М. Штірнером [34, с. 153-154] у 
тому, що європейське суспільство перебуває в 
найгіршому з усіх можливих світів і що світ спо-
нукає егоїстична воля до життя, Ф. Ніцше вста-
новлення нового світопорядку пов’язує з най-
більш духовними індивідами, які асоціюються із 
членами найвищої касти. Вбачаючи, що найвища 
каста (найбільш духовні), що володіє максима-
льним правовим статусом, максимальними при-
вілеями, утілює на землі щастя, красу, благо (у 
тому числі й шляхом раціональної правотворчої 
діяльності), Ф. Ніцше вимагав від її членів більш 
чуйного, ніжного поводження з представниками 
нижчих каст, особливо «з посередніми» [20, с. 
85]. Шанобливе ставлення представників найви-
щих каст до представників нижчих, на думку Ф. 
Ніцше, є гарантією стабільності суспільних від-
носин загалом, позаяк у цьому разі у відносинах 
унеможливлюються заздрість і мстивість. Остан-
ні, сформовані на слабкості й безпорадності ін-
дивідів, послабляють засади суспільного світо-
порядку, є симптомами назріваючих соціальних 
революцій. Позбутися їх, в уявленнях Ф. Ніцше, 
означало усунути претензії на рівні права, адже 
не в нерівності прав полягає безправність, а у 
претензіях суб’єктів «на рівні права» [20, с. 85].  

Ідеї, погляди, уявлення європейських філо-
софів першої половини XIX століття, безумовно, 
вплинули на російський світогляд. Переломним 
моментом формування останнього стали 30-ті 
роки ХІХ століття. Поразка повстання декабрис-
тів, яку сприймали як поразку «абстрактного ро-
зуму», відкрито продемонструвала те, що в Росії, 
а втім, як і загалом у передовій Європі, надія на 
оновлення світу на основі права стрімко посту-
палася місцем іншим формам сприйняття соціа-
льної дійсності. Серед таких форм провідні по-
зиції в зазначений хронологічний період посіда-
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ють соціалізм та анархізм, що стали згодом од-
ними з головних перешкод на шляху розвитку 
правової культури в Росії [7, с. 28].  

Особливістю російського нігілізму кінця 
XIX століття, за твердженням сучасних авторів, 
було те, що його формування здійснювалося під 
впливом неоднорідної соціальної маси, що утво-
рилася незабаром після реформи 1861 року. Нігі-
лізм в її «виконанні» поставав не як цілісний сві-
тогляд, а як аморфні, з розпливчастими межами 
умонастрій і світовідчуття, об’єднані неприйнят-
тям наявної дійсності, її радикальним заперечен-
ням [21, с. 68]. Водночас репрезентована точка 
зору не є єдиним поглядом на цю проблему.  

Так, наприклад, С.Л. Франк російський ні-
гілізм розглядає як історично обумовлену форму 
російського світогляду, що свідчить про трива-
лий хворобливий стан російського духовного 
життя. При цьому С.Л. Франк зазначає, що ро-
сійський нігілізм не можна розглядати лише як 
заперечення і невіру. На його думку, це не стіль-
ки теоретичне заперечення духовних цінностей, 
скільки пристрасне прагнення практичного їх 
знищення, позаяк російський дух не знає середи-
ни [30, с. 184-185].  

Серед російських мислителів, які світогля-
дно-нігілістично ставляться до сприйняття соціа-
льно-правової дійсності, слід назвати М.О. Баку-
ніна та П.О. Кропоткіна. За твердженням М.О. 
Бакуніна, держава є зло, але зло історично необ-
хідне [3, с. 505]. Бунт проти держави, а також 
проти всього, що з нею пов’язане, на думку авто-
ра, провокується самою природою держави, 
оскільки держава – це авторитет, це сила, це хва-
стощі й захоплення силою. Вона схильна при-
мушувати й силувати [3, с. 505]. Остаточне усві-
домлення М.О. Бакуніним того, що руйнування 
державності – це основний засіб розв’язання всіх 
проблем соціальної дійсності, відбувається в пе-
ріод з 1864 до 1876 рр. [25, с. 26]. 

У першій половині 70-х років XIX століття 
спостерігається початок активної революційної 
діяльності П.О. Кропоткіна, що став після смерті 
М.О. Бакуніна найбільш авторитетним теорети-
ком анархізму. На думку дослідників, П.О. Кро-
поткін у своїх переконаннях щодо майбутнього 
державно-правового устрою був ближчим до по-
глядів О.І. Герцена [24, с. 197-203], ніж М.О. Ба-
куніна [28, с. 18]. Критика такого устрою ґрунту-
валася в П.О. Кропоткіна на тому, що він уявляв 
державу як джерело соціального зла. Проте усу-
нення цього зла передбачалося здійснювати, на 
відміну від М.О. Бакуніна, з урахуванням най-
меншої кількості жертв, зокрема, шляхом ство-
рення комун. У цьому разі члени комуни само-

стійно, без допомоги влади, повинні були нала-
годжувати економічне життя, а також розсудли-
во розподіляти здобутки своєї праці. Загалом 
мрія П.О. Кропоткіна про створення вільного 
суспільства живилася його величезною, ніби ні-
чим не затьмареною вірою в людину та в її поте-
нційні можливості [24, с. 21-23]. До цього слід до-
дати, що світоглядною основою ідейних поглядів 
П.О. Кропоткіна були етичні цінності, що створю-
вали фундамент суспільної моральності та, найімо-
вірніше, заміняли зазначеному авторові право. 
Останньому в опорядженні суспільства, згідно з 
поглядами П.О. Кропоткіна, призначалася лише 
другорядна, допоміжна роль [13, с. 472]. 

У XX столітті нігілістичне сприйняття со-
ціально-правової дійсності, за свідченням дослі-
дників, дедалі збільшувалося як у теоретичній, 
так і в практичній площині [12, с. 28]. У першому 
випадку впливу нігілістично налаштованих філо-
софів зазнавали нові автори, серед яких опини-
лися М. Гайдеггер, Г. Бен, Ж.-П. Сартр, А. Камю, 
Г. Маркузе. У своїх творах ці автори, зображую-
чи як атеїстичну «містику Ніщо» (М. Гайдеггер), 
так і своєрідну героїзацію нігілізму (Г. Бен), ілю-
стрували також занедбаність людини, що опини-
лася в надзвичайних ситуаціях, скомбінованих 
ворожим світом. Вихід із критичних ситуацій, 
що склалися, пропонували шукати, звертаючись 
не до розуму, а до абсурду (А. Камю). 

На практиці поширення нігілістичного 
сприйняття соціально-правової дійсності було 
ще більш наочним і ще більш катастрофічним. 
Наслідком такого поширення стало виникнення в 
Європі націонал-соціалізму. Останній, висунув-
ши як соціальні цінності мілітаризм, пріоритет 
суспільного над індивідуальним, перевагу німе-
цької раси, у правовій сфері цілеспрямовано де-
монстрував пріоритет права сили щодо сили пра-
ва. Як справедливо зауважують науковці, нігі-
лізм у соціально-правій сфері був ще більшою 
мірою характерним для суспільного розвитку у 
Радянському Союзі [12, с. 29].  

Кінець XX – початок XXI століття певним 
чином скорегували характер й особливості су-
часного нігілізму.  

Занепад морального рівня, зумовлений по-
дальшою девальвацією загальнолюдських цінно-
стей як в європейській, так і в пострадянській 
культурі позначився на світоглядному сприйнят-
ті соціально-правової дійсності не лише Східної, 
але й Центральної Європи. Наслідком цього ста-
ла глибока мутація нігілізму, в результаті якої 
нігілізм, поєднавшись зі своєрідним неврозом, як 
масова епідемія оволодів психічною конституці-
єю величезної кількості людей. Характерними 
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рисами «психологічно-невротичного» нігілізму 
стали такі: інертність, байдужість, внутрішня 
порожнеча, порятунок від навколишніх проблем 
в алкоголізмі, наркотиках, вільне поводження з 
істиною, бажання будь-яким чином догодити 
начальству або більшості [12, с. 52-55]. Здійснені 
нами дослідження підтверджують істинність по-
даної думки та, крім цього, дають можливість 
розширити межі наявних уявлень про сучасний 
нігілістичний світогляд. 

Сучасний нігілізм проник буквально в усі 
сфери життєдіяльності пострадянського суспіль-
ства. Його присутність є помітною у сфері висо-
кої інтелектуальної діяльності, в політиці, право-
охоронній діяльності. Нігілістичне світосприй-
няття соціально-правової дійсності поступово 
стає нормою. Наприклад, сьогодні невигідно то-
му або іншому суб’єктові на індивідуальному 
рівні (особливо тому, хто перебуває на держав-
ній службі) відкрито висловлювати точку зору, 
що відрізняється від думки начальника. Побою-
вання стати небажаним для вищого керівництва, 
втратити постійну роботу, привілеї, що отриму-
ють у результаті виконуваної роботи, примушу-
ють індивіда йти на компроміс із власним сум-
лінням, ігнорувати законність.  

Як наслідок, нігілістичне світосприйняття 
набуває щодалі нових форм, серед яких слід ви-
значити нігілістично-конформістський і нігіліс-
тично-популістський світогляд.  

Нігілістично-конформістський світогляд є 
формою сприйняття соціально-правової дійснос-
ті, яка замінила собою різке заперечення негати-
вних явищ і характеризується пасивним прийн-
яттям наявного «порядку», відсутністю адекват-
ної оцінки правових принципів, цінностей права 
й моралі. Для цієї форми характерні такі прояви: 

- сподівання на заступництво і захист із 
боку вищих інстанцій і колег по роботі в разі тієї 
або іншої провини, упевненість у «праві на по-
милку», в неминучості «законності» й безкарнос-
ті власних протиправних дій; 

- орієнтація на некритичне підпорядкування 
будь-яким вимогам, які виходять з вищих інстанцій 
і від впливових осіб, піддатливість вказівкам і тис-
ку, що мають розбіжності із законами, відомчими 
наказами, посадовими інструкціями. 

Нігілістично-популістський світогляд, бу-
дучи близьким за своїми характеристиками до 
попередньої форми сприйняття соціально-
правової дійсності, спрямовано на створення за-
вищеної оцінки зовнішнього боку професійної 
діяльності шляхом виставляння значущості ре-
зультатів праці, їх ролі безвідносно до реального 
змісту діяльності, яку реалізує суб’єкт. 

Прояв спекулятивно-правового популізму 
спостерігається: 

- у відомчо-корпоративних інтересах, що 
полягають у прагненні індивіда за всяку ціну по-
казати у вигідному світлі підсумки роботи свого 
відомства, підтримати його престиж і забезпечи-
ти невразливість для критики; 

- у вузькогрупових інтересах працівників, 
які прагнуть вигідно виступити перед контро-
люючими органами; 

- в особистих егоїстичних інтересах, моти-
вах, прагненнях того або іншого працівника 
(співробітника), який має на меті зберегти наяв-
ний службовий статус, а також матеріальні блага, 
що додаються до нього.  

Слід зазначити, що вказані форми сприй-
няття соціально-правової дійсності найбільш го-
стро й масово виявляються в суспільствах із не-
стабільним соціально-економічним станом, акти-
візуються в умовах соціально-економічних, соці-
ально-політичних криз. 

Загалом, поданий матеріал дозволяє конс-
татувати, що світоглядне сприйняття соціально-
правової дійсності є полярним. Бінарність погля-
дів на право, державу, а також на похідні від них 
цінності як на індивідуальному, так і на масово-
му рівнях залежить від цілої низки чинників. 
Якість свободи, морально-етично-освітній рівень 
суспільства, матеріальний достаток громадян, 
співвіднесеність людської суб’єктивності із сми-
слом права – правовою ідеєю, безумовно, впли-
вають на стан світогляду. У цьому разі важливим 
чинником, що істотно впливає на орієнтованість 
світогляду або у світоглядно-правову, або в сві-
тоглядно-нігілістичну площину, на наш погляд, є 
диспропорційне співвідношення стану правового 
статусу особи чи групи осіб з наявними уявлен-
нями про соціальну справедливість. Дисбаланс 
обсягу прав, свобод, обов’язків особи як суб’єкта 
правовідносин порівняно з обсягом прав, свобод, 
обов’язків інших суб’єктів правовідносин поро-
джує закономірне запитання: «Чому інші такі 
вільні тілом, життям, майном, честю, а я ні, хоча 
ми рівні громадяни?» 

У пошуках відповіді на поставлене запи-
тання зневірений індивід на тлі, з одного боку, 
власної слабкості й безпорадності, а з іншого – 
неконтрольованих можливостей окремих суб’єк-
тів правовідносин (наприклад, політичної, еко-
номічної еліти, представників різних рівнів вла-
ди тощо) – неминуче поринає в настрої незадо-
воленості й заперечення, які, екстраполюючи на 
площину навколишньої дійсності, сприяють 
сприйняттю того, що відбувається, крізь призму 
нігілістичного світогляду. Серед форм останньо-
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го найбільш масовими для України сьогодні є 
нігілістично-конформістська й нігілістично-
популістська, що замінили собою інфантильно-
світоглядне (часів пізнього соціалізму) сприй-
няття соціально-правової дійсності.  
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ЗАВІСА  РЕАЛЬНОСТІ: НЕПРАВО  ЯК  НЕБУТТЯ 
 

Чим є право для людини і 
ким є людина для права? 
Якщо право – умова свобо-
ди, то чому воно так неохоче 
виконується, а правовий ні-
гілізм став чи не найбільш 
поширеним явищем нашого 
життя? Якщо право проти-
стоїть людині, то як подола-
ти його, щоб не втратити 

саму людину, а не тільки суспільство і цивіліза-
цію? Що може людина без права і що є право 
людини? Право є сутністю людини чи воно 
нав’язане їй суспільством ззовні? Коли право - 
сутність, то як зрозуміти жахливі форми його 
існування? Коли право - існування, то чому без 
нього ми не можемо реалізувати свою сутність?  

 
Право   як   буття-в-собі   

 
Людина з’являється з небуття і першим її 

станом є заціпеніння - їй протистоїть світ як за-
гроза вигнання в небуття. Крик є першим виявом 
страху людини перед світом. Але буття зустрічає 
людину не просто як таке, яке само собою є. Бут-
тя постає перед людиною як право, право буття. 
Вони тотожні, нерозрізнені. Кожен предмет, ко-
жна ситуація диктує, нав’язує суворо визначений 
спосіб поведінки, неприйняття котрого загрожує 
небезпекою небуття. Той, хто не приймає правил 
цього світу, світом знищується. Тому світ - це 
право і правила цього світу. Буття - це право бут-
тя. Буття - це право, а право і є буття. Не-
прийняття права тотожне збільшенню небуття. 
Неправо і є небуттям. Міцно влаштований у 
цьому світі той, хто сповна прийняв право цього 
світу. Але є право і право. Буття, тотожне з пра-
вом, не відразу розкриває своє право. Спочатку 
воно постає як буття-в-собі,1 якому тотожне пра-

                                                        
1 Хоча категорії буття-в-собі, буття-для-себе, буття-
для-інших досить грунтовно розроблялись у філософ-
ських конструкціях Канта, Фіхте, Шеллінга, Геґеля, 
Ґайдеггера, Сартра, проте Д. Лукач констатує: “По-
ставивши завдання правильного опису та оцінки ролі 
та функції категорій буття-в-собі та буття-для-нас у 
дезантропоморфічному та антропоморфічному відо-
браженні дійсності, передусім не слід забувати, що їх 

во-в-собі. Тому не всяке право, яке нам здається 
правом, є автентичним правом буття. Часто-
густо за право ми приймаємо неправо, і замість 
зростання буття ми збільшуємо своє ніщо. Ніщо-
право завжди переслідує нас. Воно є формою 
довічної боротьби небуття з буттям. Полем цієї 
битви є людина. Ніщо-право - це ілюзія найкоро-
тшого шляху до розширення буття і тому людина 
спокушається ним, насправді потрапляючи у па-
стку небуття. Досвід розчарування й неуспіху 
спонукає до висновку, що дійсне право не зав-
жди відкрите людині, а буття не зовсім сприят-
ливе для неї, більше того, протистоїть їй як щось 
масивне, нездоланне і визначальне. Первинне 
право цього буття зв’язує мене, перетворює в das 
Man, у річ, і я зможу стати вільним, якщо підко-
рюся цьому праву речей, якщо сам стану річчю і 
воно стане моїм правом. Злякавшись масивності 
буття, людина сама стає інертною масивністю і, 
в такий спосіб,  злившись із буттям, заспокою-
ється ілюзією дійсного буття. Однак ілюзія це 
завжди тимчасове заспокоєння. Ілюзія постійно 
турбує свідомість своєю недійсністю. Тому саме 
турбота і страх є основним станом недійсної лю-
дини. Страх дає реакцію агресивності як форми 
самозахисту: якщо моє право речей дає мені мо-
жливість жити й існувати, то воно і є дійсним 
правом, а ваше вище право не тільки підтвер-
джує вашу очевидну незахищеність, але й проти-
стоїть моєму праву, послаблює його і тому під-
лягає знищенню.  

Право-das-Man не може не бути агресив-
ним. Адже попереду беззахисність і ризик, здатні 
руйнувати те, що вже наявне й закріплене в бут-
ті, позаду - загроза небуття і тотального ніщо. 
Людина das Man - це жахлива ситуація краю бут-
                                                                                          
історико-монографічна характеристика… в теперіш-
ній час ще повністю відсутня. До цієї складності до-
дається й інша, а саме особливе місце цих категорій. 
Вони належать до числа первинних елементів будь-
якої картини світу, так що ні в житті, ні в науці чи 
мистецтві неможливо уявити собі ніякого акту, зміс-
том котрого слугувало б практичне чи теоретичне 
ставлення людини до зовнішнього світу і котрий не 
грунтувався б мисленно чи чуттєво на тій чи іншій 
концепції буття-в-собі і буття-для-нас (хоча, можливо, 
і не усвідомлюваній)”. (Лукач Д. Своеобразие эстети-
ческого. В 4-х т. Т.3. - М.: Прогресс, 1986. – С. 239). 
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тя перед прірвою ніщо, це максимум ніщо і міні-
мум буття. Саме екзистенція періодично жахає 
людину ризиком і прірвою, піднімає завісу її ре-
ального місця в бутті, знову і знову повертає до 
первинного стану заціпеніння. Тому право-das-
Man протистоїть екзистенції. Це саме те право, 
котре пов’язують з недійсним існуванням люди-
ни. Екзистенція помирає в такому праві. Тут пе-
ресічність починає і перемагає. Але ця перемога 
тотожна смерті. Смерть і ніщо є стихією буття на 
рівні das Man. Небуття - це така ж хвороба буття, 
як і буття - своєрідна хвороба небуття. Вони по-
стійно намагаються вилікуватись одне від одно-
го. Небуття завжди ревниве до буття. Вислизну-
вши із небуття, людина не звільняється від нього 
повністю, небуття постійно переслідує людину, 
бореться з нею і, врешті-решт, все одно її пере-
магає і знову поглинає в собі. Право-das-Man так 
і не забезпечило дійсної свободи. Воно залиши-
лося правом-у-собі. Людина, опинившись у світі 
речей, змушена була прийняти право цього світу 
і сама стати річчю. Але річ є завжди річ-у-собі, 
вона ніколи не може стати річчю-для-себе. Тому 
й людина, прийнявши право-das-Man, залиша-
ється людиною-в-собі, зливається з буттям-у-собі 
і перестає бути людиною, перетворюється в ні-
що. Злиття з буттям-у-собі це зрада екзистенції. 
Право-das-Man є першим правом буття, яке лише 
відділяє його від небуття, але воно не є первин-
ним правом, воно є а-, поза- і антиекзистенціаль-
ним правом. “А”-, тому що без, “поза”-, тому що 
уникає її, тоді як “анти”-, тому що видає себе за 
основне і протистоїть екзистенції. 

Буття ієрархійне, як і його право. Воно 
завжди тотожне саме собі тим, що воно є, і вод-
ночас воно різне на різних своїх рівнях.1 Бороть-
ба буття й ніщо результується в закріпленні по-
зицій. Збільшення буття зменшує ніщо, демарка-
ція невидима, але вона є і вона рухлива. Тому 
ніщо також ієрархійне, як і буття. Ієрархія ніщо 
починається в бутті, а ієрархія буття починається 
в ніщо. Ніщо починається як ніщо-буття, а закін-
чується як ніщо-Ніщо. Буття починається як бут-
тя-ніщо, а зікінчується як буття-Буття.  

Кожен рівень буття характеризується своїм 
правом, яке закріплює співвідношення буття і 
ніщо. Право вищого ступеня не може бути реалі-
зоване на нижчому рівні, більша сила ніщо при-

                                                        
1 “Різні види буття, - вказує Геґель, - вимагають або 
містять кожен свій особливий вид опосередкування”  
(Гегель. Наука логики. В 3-х т. Т. 2. - Москва: Мысль, 
1971. -  С. 113). 

душує буття, перетворює право в неправо,2 а на 
вищому рівні більша сила буття перетворює ні-
що в повне ніщо і тим ще збільшує свою силу. 
Водночас і на нижчому рівні мінімальне буття 
підтримується енергією і світлом буття-Буття.  

Право є правом, коли воно пов’язане з бут-
тям, відсутність буття нівелює й право. Тому на-
віть у праві-das-Man, де панує стихія ніщо, є іск-
ра буття-Буття, є можливість перетворення  пра-
ва-в-собі на право-для-себе. Сам факт існування 
людини свідчить, що буття-в-собі може перетво-
рюватись у буття-для-себе. Людина стає річчю 
як спосіб самозахисту від світу речей. Але річ не 
протистоїть речі, лише людина протистоїть речі і 
тим фундаментально свідчить, що вона - не річ. 
Ставши річчю, людина ніби причаїлася, вичіку-
ючи можливість стати людиною. Коли самоза-
таювання затягується, залякане масивністю das 
Man, воно перетворюється або в злобу на світ 
речей, що проявляється в періодичних вибухах їх 
знищення, або набуває форм активного самови-
правдання, виправдання права речей, права-das-
Man як свого права і як єдино істинного права. 
Так річ поглинає людину, перетворює її в ніщо. 
Річ не відпускає людину, навіть коли людина 
перестає бути річчю. Затаєність людини у світі 
речей є станом людини-у-собі, постійною на-
пруженістю, готовою  розрядитися в революцію 
людини-для-себе, чи ентропійне розсіяння в то-
тальному ніщо. Перетворення людини-у-собі в 
людину-для-себе передбачає зміну типів існу-
вання, а отже зміну типів права, котрим воно ви-
значається. Право-буття-в-собі має бути замінене 
правом-буття-для-себе.  

 
Право  як   буття-для-себе 

 
Право речі не відкидається з переходом до 

права людини. Але тепер людина визначає долю 
речі, а не річ - долю людини. Перехід до нового 
рівня буття не здійснюється раптово, це завжди 
подолання, інколи криза, трагедія, смерть. Збі-
льшення життя завжди є більша загроза смерті. В 
людині буття-в-собі переходить у буття-для-себе. 
Людина і є буттям-для-себе. Масивне, зовнішнє 
право-буття-в-собі, нав’язане мені, яке я  змуше-
ний приймати, у праві-буття-для-себе перетво-
рюється на моє право. У праві-бутті-для-себе 
людина повертається сама до себе, стає вільною, 
свобода знову, чи тільки тепер стає її сутністю. 

                                                        
2 Звідси знаменитий принцип римського права 
“Summum jus, summa injuria” (Вище право - вища не-
справедливість). 
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Своєю  діяльністю і розвитком людина сама по-
роджує і здобуває своє право.  

Вільний саморозвиток людини є сутністю 
права-буття-для-себе. Цей саморозвиток не є 
прямим і гладким, він суперечливий і неліній-
ний, тому що ніщо і на цьому рівні має свої пра-
ва. Людина, стаючи людиною, завжди під загро-
зою провалу в ніщо.  В бутті-для-себе це більш 
імовірно, ніж у бутті-в-собі, де ніщо є основою 
мого життя і провалитися можна тільки в люди-
ну. Буття-для-себе - це  ризик і відчайдушність, а 
самореалізація - це основний закон права-буття-
для-себе. Людина як буття-для-себе починає свою 
самореалізацію ще на рівні світу речей. Усвідоми-
вши, що річ є умовою її розвитку, вона намагається 
опанувати нею і на це витрачає  майже всі свої си-
ли. Річ, завдяки своїй масивності й непіддатливос-
ті, з засобу перетворюється на мету, і людина, по-
трапляючи в цю пастку, з буття-для-себе провалю-
ється в буття-в-собі. Право-буття-для-себе диктує 
свій закон, де річ не має визначального впливу. Це 
закон людини, а не речі. Він вказує як людині стати 
людиною, і коли на рівні буття-для-себе вживають 
закони буття-в-собі, вони починають знищувати в 
людині людину, стають ніщо людини і вона знову 
віддаляється сама від себе.  

Буття-для-себе - це буття неповноти. Воно 
хоче бути саме для себе, тому що йому мало са-
мого себе таким, яким воно є. Для буття-в-собі 
достатньо того, що воно просто є. Недостатність 
себе заставляє бути для себе. Потреба самореалі-
зації свідчить про голод нереалізованості. Буття-
для-себе визначає умови реалізації, але не забез-
печує самої реалізації. Право-буття-для-себе - це 
право свободи. Свобода ж має бути реалізова-
ною. Нереалізована свобода перетворюється в 
муку, стає несвободою. Людина як буття-для-
себе це неповнота і тому вона змушена бути для 
себе, щоб стати повнотою. Свобода - єдиний за-
сіб, який надається їй для цього, іншого вибору 
немає, тому людина не вільна у своїй свободі, 
вона змушена бути свободною, як кажуть екзис-
тенціалісти, приречена на свободу. “Свобода 
людини, - писав Сартр, - передує її сутності і є 
умовою можливості останньої”.1 Примусова сво-
бода це наслідок присутності й втручання буття-
в-собі в буття-для-себе. Тому право-буття-для-
себе хоч і призначене забезпечити свободу, але 
шляхом її часткової обмеженості. Тут право ба-
лансує, вишукуючи оптимальну межу мінімаль-
ної несвободи, яку людина має віддати буттю-в-
собі, щоб запезпечити собі максимальну свободу 

                                                        
1 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто // Философские науки. - 
1989. - № 3. - С. 90.  

буття-для-себе. В тенденції людина розглядає 
“буття-для-себе як нігілювання буття-в-собі”.2  

Примушена свободою шукати своєї повно-
ти, саме через примусову свободу людина сягає 
дійсної свободи. В свободі і через свободу люди-
на стає вільною. Динаміка екзистенціалів складає 
внутрішній механізм свободи, тому свобода - це 
шлях її екзистенціального пізнання. Буття-для-
себе - це пошук шляхів до себе, на яких завжди 
існує загроза загубитися. Право-буття-для-себе 
відкриває всі ці шляхи, але не гарантує вірного 
вибору свого власного. Так само, як раніше на 
шляху до себе людина натикалася на річ, тепер їй 
на перешкоді  стала інша людина.3 

 
Право  як   буття-для-іншого 

 
Якщо право-буття-в-собі  - це право речей, 

право-буття-для-себе - це право людини, то пра-
во-буття-для-іншого - це право людей. Я на шля-
ху до себе не можу обійтися не тільки без речей, 
а й без людей. Вони хвалять мене, тому що я їм 
потрібен і цим перетворюють мене в річ, вони 
ненавидять мене, тому що я їх використовую і 
тим самим їх перетворюю в річ. Чим більше ви-
користовую, тим більше заздрять і ненавидять, 
чим більше використовують мене, тим більше я 
перетворююсь у напругу, заздрість і ненависть. 
Людина - це завжди конфлікт з іншою людиною. 
Взаємовигідне використання тимчасове, воно 
неминуче втрачає рівновагу, оскільки кожен все 
одно намагається швидше іншого вислизнути до 
себе, а це неможливо інакше, як за рахунок ін-
шого і краще за його рахунок, аніж собою спла-
чувати чужі рахунки. Так право-буття-в-собі, 
право речей, проникає і в право-для-інших, право 
людей, і стає їх ніщо, перетворює кожного іншо-
го в річ, у засіб. “Чи випадкова ситуація бороть-
би, в якій здійснюється становлення держави і 
права? - ставив питання К. Ясперс і сам же від-
повідав на нього. - Ні, ця боротьба не випадкова, 
це неминуча погранична ситуація, що визначає 
сутність держави і права, в цій боротьбі я проти-
стою іншому буттю вже тому, що я є”.4 Катего-
ричний імператив Канта - найвідоміша форма 
протесту проти перетворення людини у засіб: 
                                                        
2 Сартр Ж.-П. Там само. - С. 95. 
3 Простежуючи “яким чином виникає правова про-
блема”, П. Рикер зазначає: “Виникає вона в основно-
му через втручання іншого. Адже як тільки з’являєть-
ся зв’язок з іншим, виникає проблема рівноправ’я”. 
(Рикёр П. Торжество языка над насилием. Герменев-
тический подход к философии права // Вопросы фи-
лософии. – 1996. - № 4. –  С. 28). 
4 Jaspers K. Philosophie. Bd. II. - Berlin, 1956. - S. 233. 
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“Стався до іншого тільки як до мети.” Парадокс 
у тому,  що тоді я автоматично стаю засобом ін-
шого. Хто дасть гарантію, що він так само і з та-
ким же успіхом до мене поставиться як до мети? 
Хто краще за мене знає мої цілі, коли я їх ще сам 
до кінця добре не усвідомлюю. Чи не є будь-яка 
діяльність інших, спрямована на реалізацію моїх 
цілей, а отже мене як мети, шкодою для мене, як 
і моя діяльність для інших - перешкодою для їх 
цілей, цілеспрямованою шкодою? Буття-для-
іншого - це в будь-якому випадку конфліктне 
буття, а екзистенціальна конфліктологія - основа 
права-буття-для-іншого. Людина не тільки бо-
реться з собою за самореалізацію, а вимушена з 
іншими боротися за саму себе. Тим не менше, 
якби кожен був ворогом для іншого, якби істин-
ною була формула “всі люди вороги”, то суспі-
льство давно б самознищилось. Є якась фунда-
ментальна хибність у вказаній формулі і якась 
глибинна таємниця в існуванні суспільства. Вона 
постійно непокоїла філософів. Гоббс сформулю-
вав її в простих словах: “Як можливе суспільст-
во?”. Але що може бути складніше, ніж відповідь 
на так просто сформульовані питання?  

Таємниця суспільства є водночас таємни-
цею права, яке лежить в основі цього суспільст-
ва, скріплює його. Таємниця ж права розкрива-
ється у механізмах і сенсі буття-для-іншого. 
Право і є форма і зміст буття-для-іншого. Якщо 
буття-для-себе є динаміка екзистенціалів, то бут-
тя-для-іншого є взаємодія екзистенціалів. Своєї 
екзистенції людина може сягти тільки через бут-
тя екзистенціалів. Взаємодія екзистенціалів і є 
формою їхнього буття. “Екзистенція осягає себе 
лише в спілці з іншою екзистенцією”,1 - пише 
Ясперс. Екзистенціальність іншої людини, відкри-
та мені, стає моєю екзистенціальністю, моя екзис-
тенціальність, не відкрита іншому, перестає бути 
моєю, стає моїм ніщо, знищує мене. Моя екзистен-
ція потребує зустрічі з іншою екзистенцією, як і 
інші - з моєю, але це не потреба в іншому як у речі. 
Речевість а-екзистенціальна, вона знищує екзисте-
нцію, як і неадекватне нав’язування своєї екзисте-
нції іншому. Екзистенція передбачає свої механіз-
ми взаємодії, своє право, відмінне від права-буття-
в-собі і права-буття-для-себе. Ці механізми утво-
рюють право-буття-для-іншого.  

Наше існування - це завжди взаємоісну-
вання, це завжди взаємодія існувань. “Як немож-
ливо заперечувати природу, без якої людина за-
гине, - відзначає у своїй фундаментальній “Філо-
софії” К. Ясперс, - так не може людина відкину-

                                                        
1 Ясперс К. Смысл и назначение истории. - Москва: 
ИПЛ, 1991. - С. 442. 

ти суспільство, професію, державу, сім’ю, шлюб 
без того, щоб життя не зблідло. Лише в цих ін-
ститутах людина може здійснити  себе”.2 Тільки 
буттям-для-іншого я забезпечую буття-для-себе. 
Кар’єра як діяльність на благо інших є формою 
моєї самореалізації, шлюб і сім’я як відповідаль-
ність і турбота є умовами мого власного існуван-
ня. Я завжди не просто перебуваю, я перебуваю в 
певній якості - керівника, підлеглого, чоловіка, 
брата, сина, громадянина, покупця, продавця.  Ким 
би я не перебував, я завжди зав’язаний на іншого і 
так міцно, що мені вже не розв’язатися, не звільни-
тися. І коли зв’язок надто міцний, він починає ду-
шити мене, я хочу звільнитися від нього чи бодай 
послабити його. Динаміка буття-для-іншого мінли-
ва, вона така, що може сприяти, бути формою са-
морозвитку буття-для-себе, а може й гальмувати 
цей розвиток, перетворюючи неекзистенціальних 
суб’єктів у самовідштовхуючі буття-в-собі.  

Кожен акт соціальної взаємодії здійсню-
ється в екзистенціалі Als-Sein (як-буття, буття у 
певній якості),3 що займає проміжне становище 
між екзистенціалами Dasein  і  Selbstsein (тут-
буття і самобуття). Це означає, що виступаючи 
як продавець чи покупець, виробник чи спожи-
вач, керівник чи підлеглий, я неминуче потрап-
ляю в пограничну ситуацію, де випробовується 
моя екзистенція. Перебуваючи в екзистенціалі, 
неможливо поводити себе неекзистенціально, 
уникнути вибору. “«Інші», котрих називають так, 
щоб приховати свою сутнісну приналежність до 
них, суть ті, хто в повсякденному бутті з іншими 
найближче і частіш за все «присутні»,4 - зазначає 
Гайдеггер. Водночас – “Присутність екзистує”.5 
Продавати чи виробляти зазделегідь бракований 
товар, експлуатувати підлеглого в інтересах влас-
ної кар’єри, використати службове становище в 
корисливих цілях, або ж батьківський авторитет у 
нав’язуванні певної поведінки синові - все це фор-
ми перебування в екзистенціалі Als-Sein, у якому 
певна погранична ситуація примушує діяти в од-
ному з двох протилежних напрямів (на те вона й 
погранична ситуація): або в напрямі буття-в-собі, 
або в напрямі буття-для-себе. 

Дія в напрямку буття-в-собі це “втеча від 
свободи”, зрада власної екзистенції, намагання 
використовувати інших як річ і перетворювати 
право-буття-для-іншого в право-буття-за-
                                                        
2 Jaspers K. Philosophie. Bd. II. - Berlin, 1956. - S. 838. 
3 Вказаний екзистенціал вперше сформульований 
В.Майгофером у його праці “Буття і право”. Див.: Mai-
hofer W. Sein und Recht. - Frankfurt a/M, 1954. - S. 34. 
4 Хайдеггер М. Бытие и время. – М.: Ad Marginem, 
1997. – С. 126. 
5 Там само. – С. 53. 
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рахунок-іншого. Перетворення іншого в річ ав-
томатично і мене робить річчю, як будь-яке 
вбивство  є водночас і самогубством, так і став-
лення до іншого як до буття-в-собі замість збага-
чення мого буття-для-себе самого мене перетво-
рює в буття-в-собі. Це означає, що на рівні пра-
ва-буття-для-іншого не можуть бути використані 
норми права-буття-в-собі і тому воно тут є не-
адекватним виходом із пограничної ситуації ек-
зистенціалу Als-Sein. 

Дія ж у напрямі буття-для-себе передбачає 
і мене тільки в якості буття-для-себе. Сприяння 
самореалізації іншого постає умовою моєї само-
реалізації, а моя самореалізація - умовою само-
реалізації іншого. Тому тут не може не бути заді-
яна моя екзистенція як найавтентичніша форма 
моєї самореалізації, а буття-для-іншого не може 
бути нічим іншим, як взаємодією екзистенцій 
буттів-для-себе. Право, щоб залишатися правом і 
не перетворюватися в неправо, повинно бути ек-
зистенціальним правом, суспільство, щоб зали-
шатися суспільством і розвиватись, а не перетво-
рюватись у “війну всіх проти всіх”, повинно бути 
правовим суспільством, суспільством екзистен-
ціального права-буття-для-іншого. 

 
Право  як  трансценденція 

 
Трансценденція задає рух екзистенціаліза-

ції.1 Якщо відношення людини до речі й до іншо-
го, як перебування в бутті-в-собі і в бутті-для-
іншого, це горизонтально-кількісний вимір пра-
ва, то співвідношення буття-для-себе з транцен-
денцією - це вертикально-якісна і визначальна 
характеристика права. Трансценденція задає сенс 
і механізм динаміки як буття-для-себе самого по 
собі, так і його співвідношення з буттям-у-собі й 
буттям-для-іншого, задає сенс і їх самих по собі. 
Без трансценденції буття-в-собі і буття-для-себе 
перетворюються спочатку в ніщо, а відтак у чис-
те ніщо-Ніщо, з нею ж вони здатні підноситися в 
своїй сутності у височінь буття-Буття. Таким чи-
ном, трансценденція - це глибинна основа внут-
рішньої динаміки буття,2 а право як трансценде-
нція - це фундаментальна основа права як права. 
Хоча Гайдеггер і говорить про “введення цінніс-

                                                        
1 “Рухом екзистенціалізації” Е. Муньє перейменував 
поняття неантизації, яка у Сартра, на відміну від не-
рухомого буття, озачає рух як своєрідну хворобу бут-
тя. Див.: Э. Мунье. Надежда отчаявшихся. - Москва: 
Искусство, 1995. - С. 146-147. 
2 Див.: Гайденко П.П. Прорыв к трансцендентному: 
Новая онтология XX века. – М.: Республика, 1997. – 
С. 6-7. 

ної думки у сферу трансцендентного”,3 для нього 
трансценденція це все ж таки жахлива зустріч 
людини з Ніщо: “Саме буття в своїй сутності 
скінченне, - пише він, - і виявляє себе тільки в 
трансценденції висунутого в Ніщо людського 
буття”.4 Ясперс за трансценденцією бачить не 
Ніщо, а Бога. “Коли світ усе, то трансценденції 
немає”.5 Але людина не річ, вона є постійне до-
ланння своєї речевості, невпинне долання самої 
себе, трансцендування. “Я ніби вічно є перед 
транценденцією”.6 “Людина в якості самої себе 
дарована собі трансценденцією”.7 “Дійсне буття 
є трансценденція (чи Бог)”.8 Ясперсову  думку 
продовжує Бердяєв: “Право теж божественне і 
трансцендентне за своєю природою”.9 

Трансцендентність права в тому, що воно 
не може залишатися дійсним автентичним пра-
вом, якщо воно не зав’язане на трансценденцію, 
якщо воно постійно не трансцендує. Право є пра-
вом не в горизонтальній своїй динаміці, а у вер-
тикальній. Право є трансцендування. Це означає, 
що ідеали справедливості, добра, самореалізації 
людини -  одвічні ідеали права - не можуть бути 
реалізовані на основі незмінних, статичних схем 
норм права, індиферентних до специфіки конк-
ретної ситуації, особливостей особистості, її 
життя, її екзистенції. Єдиній, неповторній, живій 
людині протистоїть універсальна, типова, мертва 
норма і визначає життя людини. Мертве панує 
над живим. Норма - це ніщо людини. Екзистен-
ція - анормативна. Людина поза екзистенцією 
нормативізується, поступово перетворюючись у 
буття-в-собі, а потім і в ніщо. 

Як же бути, коли соціум побудований на 
праві, право - на нормі, а людина, яка утворює 
суспільство, анормативна істота? Людина лише 
тією мірою погоджується на право, якою воно 
здатне трансцендувати, не тільки придушувати 
людину, а й робити людину людиною. Трансце-
нденція - внутрішня властивість права. Без цієї 
властивості людина ніколи б не погодилася на 
право. Анархізм - це течія, яка не розгледіла в 
праві трансцендентного і тому вважає його пе-

                                                        
3 Хайдеггер М. Феноменология и трансцендентальная 
философия ценности. - К.: “Cartel”, 1996. -  С. 7. 
4 Хайдеггер М. Время и бытие. Москва: Республика, 
1993. - С. 25. 
5 Ясперс К. Смысл и назначение истории. - Москва: 
ИПЛ, 1991. - С. 426. 
6 Там само. - С. 436. 
7 Там само . - С. 451. 
8 Там само. - С. 433. 
9 Бердяев Н. Трагедия и обыденность // Бердяев Н. Фи-
лосоофия творчества, культуры и искусства. В 2-х т. Т. 
2. - Москва: Искусство, 1994. - С. 245. 
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решкодою  для людини на її шляху до себе. По-
рожня, мертва норма права - це тільки механізм 
права, який ще повинен бути запущений у робо-
ту. Норма здатна трансцендувати. Право це є 
трансцендування норми. Справедливість так са-
мо не є щось постійне, незмінне й універсальне, 
вона, як і добро, суперечлива, навіть антиноміч-
на. Суперечливість їх знімається в трансценден-
тному. Дійсне коріння ідеалів справедливості, 
рівності, добра - в трансцендентному. Тому 
трансцендування - єдиний спосіб права бути дій-
сно справедливим. Трансцендування права має 
різні рівні виходу в трансцендентне, яке тільки й 
може бути його критерієм. Право - це трансцен-
дентальна динаміка права, трансцендентальна 
динаміка норми права. Рушієм, що забезпечує 
здатність механізму правової норми трансценду-
вати, є екзистенція.  

 
Право  як  екзистенція 

 
Якщо право-буття-в-собі - це право речей, 

право-буття-для-себе - право людини, а право-
буття-для-іншого - право людей, то право як ек-
зистенція - це право духу. Дух є сутність люди-
ни, а екзистенція як дійсне буття людини є її ду-
ховна буттєвість. Буття в екзистенції - автентич-
не буття людини, а право як екзистенція - автен-
тичне право людини. Без екзистенції право-
буття-в-собі, право-буття-для-себе і право-буття-
для-інших перетворюються в ніщо. Екзистенція є 
дійсне існування людини як трансцендентальне 
розгортання єдності в-собі-для-себе-і-для-інших-
буття. Екзистенція як дух - її транцендентальна 
інтенціональність. Існування людини і є постійна 
зустріч екзистенції з трансценденцією. Саме в 
трансценденції екзистенція стає екзистенцією, 
усвідомлює саму себе. Поза трансценденцією 
екзистенція втрачає себе, перетворюється в ніщо. 
Тому сутність екзистенції - в єдності іманентно-
го й трансцендентного. Екзистенціальне ж право 
як право духу і як сутність права взагалі має бути 
присутнім у будь-якій формі права, щоб воно 
виконувало функцію права. Це означає, що і в 
праві-бутті-в-собі, і в праві-бутті-для-себе, і в 
праві-бутті-для-іншого не просто має бути при-
сутнім елемент екзистенціального права, він по-
винен бути визначальним і виконувати функцію 
трансформації есенціальних правових форм, за-
стиглих, статичних, масивних в екзистенціальні, 
рухливі, динамічні, духовні. Право, перетворене 
в заформалізовану застиглу норму, з екзистенції 
переходить в есенцію, в субстанцію, в масив-

ність. “Есенція і є застигле, охолоджене буття”,1 
- пише Бердяєв. Але водночас “свобода передба-
чає примат екзистенції над есенцією”.2 “Глибина 
Existenz є свобода”.3 Сутність і призначення пра-
ва теж є свобода. В своїй сутності право й екзис-
тенція зливаються. Поза екзистенцією будь-яка 
форма права перестає бути правом.  

Так, буття-в-собі як право масивності й 
об’єктивації захлинає людину стихією речевості, 
стає її тотальною несвободою, її неправом, якщо 
людині не вдається екзистенцією освятити річ, 
об’єкт, предмет, зробити їх екзистенціальними. 
Якщо об’єкт не стає екзистенціальною умовою 
реалізації людини, він стає есенціальною умовою 
перетворення її в ніщо. Світ тотально протисто-
їть людині, проте він може стати світом людини, 
якщо вона олюднить його. “Реалізація світу, - 
писав Ясперс, - єдиний шлях екзистенціальної 
реалізації. Втрачаючи світ, ми водночас втрачає-
мо себе”.4 Предметне, об’єктне, речове право 
стає правом тією мірою, якою воно задіяне екзи-
стенцією, в якій право-буття-в-собі спроможне 
перетворитися на право-буття-для-себе. В-собі - 
це завжди потенція, завжди можливість самороз-
криття для-себе. Екзистенція і є єдиним механіз-
мом цього саморозкриття, єдиною зав’язкою на 
трансцендентне. Світ як буття-в-собі постійно  
закликає екзистенцію як останню надію розгор-
тання в буття-для-себе. Зрада екзистенції зумов-
лює деградацію права-буття-в-собі в право-
буття-для-нікого, а потім у тотальне ніщо, в яко-
му гине й сама екзистенція. 

Право-буття-в-собі для того, щоб бути пра-
вом, потребує енергії екзистенції, тоді як право-
буття-для-себе може існувати тільки у формі ек-
зистенціального права. Людина як буття-для-
себе і є екзистенція. “Буття яким є ми, - зауважу-
вав Ясперс, - називається існуванням, свідомістю 
взагалі, духом або називається екзистенцією”.5 
“Суще, існуюче способом екзистенції, є люди-
на”,6 - констатує Гайдеггер. Існування засобом 
екзистенції і є екзистенціальним правом. Право-
буття-для-себе є право екзистенції, автентичне 
право людини. Право-буття-в-собі і право-буття-
для-іншого - лише форми трансформації права 
                                                        
1 Бердяев Н. Трагедия и обыденность // Бердяев Н. 
Филосоофия творчества, культуры и искусства. В 2-х 
т. Т. 2. - Москва: Искусство, 1994. - С. 69. 
2 Там само. -  С. 10. 
3 Там само. 
4 Ясперс. К. Смысл и назначение истории. - Москва: 
ИПЛ, 1991. - С. 437. 
5 Там само . - С. 425. 
6 Хайдеггер М. Время и бытие. Москва: Республика, 
1993. - С.32. 
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екзистенції, хоча й необхідні для її екзистенціа-
льності. Право починається з людини, пов’язане 
з апріорними формамм її екзистенції і право за-
вершується на людині, завершується в реалізації 
її екзистенції. “…Буття особистості не може зво-
дитися до того, щоб бути суб’єктом розумних 
вчинків певної законовідповідності”,1 - зазначає 
Гайдеггер. Саме тому право-буття-для-себе як 
екзистенціальне право людини є центральною і 
основною формою  права, без реалізації якої інші 
форми перетворюються  в неправо. 

Сутність права-буття-для-іншого - в зу-
стрічі екзистенцій та їх взаєморозгортанні в 
трансцендентному. Коли ж я чи інші порушуємо 
екзистенціальність зустрічі, то ми із взаємодії 
буттів-для-себе перетворюємось у взаємодію 
буттів-у-собі й згортаємо екзистенцію в ніщо. 

Таким чином, можливі форми права, під-
корюючись своїм власним механізмам функцію-
вання, водночас зумовлені взаємодією з екзисте-
нцією, взаємодією екзистенцій, чи саморозвит-
ком екзистенції шляхом трансцендування. В 
будь-якому випадку екзистенціальність утворює 
саму сутність права. Правопорядок же визначає 
той простір, де саме й розгортається екзистенція.  

Екзистенція як право і право як екзистен-
ція означають, що саморозвиток і дійсне буття 
людини є джерелом саморозвитку і дійсного бут-
тя права. У свою чергу, саме таке право є фор-
мою й екзистенціального саморозвитку людини. 
В екзистенції знімається суперечливість між 
об’єктом і суб’єктом,2 правами й обов’язками, 
сущим і належним. Норма права як есенціальна 
застиглість розігрівається екзистенцією і починає 
трансцендувати. Тому не можна стверджувати, 
що норми позитивного права суперечать екзис-
тенціальності, що вони  взаємовиключають одне 
одного. Онтологічно вони єдині  й зливаються в 
добуттєвому Ungrund-i. Це видно з того, що ек-
зистенція як анормативна свобода сама задає 
свободу як норму.3 Ні норма не повинна приду-
шувати екзистенцію, ні екзистенція не повинна 
відкидати норму. Відомий німецький криміна-
ліст Р. Ланде зауважував, що “ми потребуємо 
права, яке не ставить норму над людиною і лю-
дину над нормою, але яке знає, що норма й сус-
                                                        
1 Хайдеггер М. Бытие и время. – С. 47. 
2 Скептично ставився  до “«суб’єкт-об’єктного відно-
шення», приховуючого в собі скільки «істини», стіль-
ки  порожнечі”, М. Гайдеґґер. “Суб’єкт і об’єкт не 
співпадають і з присутністю і світом”, - констатував 
він. (Хайдеггер М. Бытие и время. – С. 60). 
3 Див.: Козловський А.А. Екзистенціальна антиномія 
норми // Теоретичні та практичні проблеми розбудови 
правової держави в Україні. - Чернівці, 1994. - С. 8-9. 

пільні інститути співвідносяться з екзистенціа-
льним становленням людини”.4 Правове рішення 
постає тут формою самореалізації людини, тому 
воно наскільки вільне, настільки ж і обов’язкове. 
“Правове рішення в світлі екзистенціальної фі-
лософії не є свавіллям, - пише Е. Фехнер. - Воно 
обов’язкове  для нас у вищому розумінні, тому 
що відмовившись від нього, ми відмовляємося 
від самих себе”.5 Відмовившись від себе, ми пе-
ретворюємося в ніщо.  

Право екзистенції це право нас самих і то-
му екзистенціальне право є наше право. Воно 
вимагає перебування в екзистенції, що означає 
постійний пошук самих себе, свого права, форм 
своєї самореалізації. “Пізнання є буттєвий спосіб 
буття-в-світі”.6 Постійне пізнання, гносеологічна 
інтенсивність є основним способом функціюван-
ня екзистенціального права, оскільки екзистенція 
завжди народжується в конкретній, індивідуаль-
ній ситуації, є неповторною та унікальною. Пра-
вове рішення тут постає як творче, ризиковане й 
напружене самопородження екзистенції в акті 
трансцендування. Екзистенціальне право може 
існувати тільки у формі трансцендування, тільки у 
формі пошуку істини і наближення до Істини. Поза 
трансцендуванням екзистенція застигає в есенції, 
набуваючи форми абстрактної, мертвої, байдужої 
до людини норми права, яка поглинає людину і 
перетворює її в ніщо. Екзистенціальне право це 
право дійсного існування людини, в якому вона 
реалізує свою екзистенцію як своє право. Право 
настільки право, наскільки воно екзистенціальне, 
екзистенція настільки екзистенція, наскільки вона 
трансцендентальна. Через трансцендентальну ди-
наміку екзистенція стає правом, а право - екзисте-
нціальною динамікою людини. 

                                                        
4 Цит. за: Желтова В.П. Философия и буржуазное 
правосознание. - Москва: Наука, 1977. - С. 56-57. 
5 Fechner E. Rechtsphilophie. Tübingen, 1956. - S. 321. 
6 Хайдеггер М. Бытие и время. – С. 61. 
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А. А. Козловський 

ЗАВІСА  РЕАЛЬНОСТІ:  НЕПРАВО  ЯК  НЕБУТТЯ 
 

Буття задає певний порядок світу і постає як право буття.  Право і буття тотожні, а неправо і є 
небуття. Перед людиною буття розкриває своє право поступово на різних своїх рівнях, які між собою 
взаємопов'язані. Право  буття-в-собі  це право світу  речей. Право  буття-для-себе це право людини і 
право  буття-для-іншого це право людей. Якщо на кожному з рівнів право не зорієнтоване на транс-
цендентне, воно має тенденцію перетворюватися в ніщо. Механізмом трансцендування є екзистенція. 
Право як екзистенція - це право духу і духовної самореалізації людської сутності, тому воно і є спра-
вжнє право людини. 

Ключові слова:  онтологічні засади права, феноменологія права, екзистенціальне право. 
 

А. А. Козловский 
ЗАНАВЕС  РЕАЛЬНОСТИ:  НЕПРАВО  КАК  НЕБЫТИЕ 

 
Бытие задает определенный порядок мира и предстает как право бытия. Право и бытие тождес-

твенны, а неправо и есть небытие. Перед человеком бытие раскрывает свое право постепенно на раз-
личных своих уровнях, которые между собой взаимосвязаны. Право бытия-в-себе это право мира ве-
щей. Право бытия-для-себя это право человека и право бытия-для-другого это право людей. Если на 
каждом из уровней право не сориентировано на трансцендентное, оно имеет тенденцию превращаться в 
ничто. Механизмом трансцендирования есть экзистенция. Право как экзистенция - это право духа и духо-
вной самореализации человеческой сущности, поэтому оно и есть подлинное право человека. 

Ключевые слова:  онтологические основания права, феноменология права, экзистенциальное право. 
 

A. A. Kozlovskiy 
                                  THE  VEIL  OF  REALITY:  NON-LAW  AS  NONBEING 

 
Being establisches a certain order of the world and is the law of being. Law and being are identical and 

non-law is nonbeing. Being is disclosing its law gradually bifore a man at the various levels which are 
interconnected. The law of being-in-itself is the law of the object world. The law of being-for-itself is the law 
of a man and the law of being-for-others is the law of people. If law is not directed to transcendence at each 
of the levels it tends to transform into nothing. The transcending mechanism is existence. Therefore the 
higher type of law is the existencial one. Law as existence is the law of spirit and spiritual selfrealization of 
human entity hence it is the real law  of a man. 

Key words: ontological foundation of law, phenomenological law, existential law. 
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Приватний вищий навчальний заклад «Галицька академія», Івано-Франківськ 
 

ПРОБЛЕМА ЗЛА І ПРИМУСУ У ПРАВІ 
 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної 
юридичної науки помітно зросла увага дослідни-
ків теорії права до проблеми співвідношення зла 
і примусу. Сучасна кримінологія значно розши-
рила коло проблем, дослідження яких стало на-
гальною потребою в умовах значного зростання 
злочинності у всіх сферах життя українського 
суспільства, особливо в економічній. На сього-
днішній час з‘явилися нові поняття для розумін-
ня зла, зокрема «тіньова економіка», «тіньова 
політика». Особливої небезпеки для подальшого 
розвитку демократично-правових норм в Україні 
набули корупційні дії службовців, хабарництво, 
вбивства на замовлення, захоплення чужої влас-
ності силою і т. ін. 

Найбільш небезпечною і такою, що потре-
бує уваги, тенденцією є збільшення за останні 
роки резонансних злочинів, які відрізняються 
особливим цинізмом і жорстокістю. Таким чи-
ном, ми маємо проблему, сутність якої полягає у 
тому, що суспільство потребує подальшого ре-
формування правової системи держави, з іншого 
боку - зростання злочинності засвідчує про не-
спроможність правових механізмів подолання 
злочинності. Виходячи з актуальності дослі-
дження причин існуючої злочинності, об'єктом 
обрано співвідношення зла і примусу у праві. 

Запропонований у цій статті теоретичний 
підхід до вивчення співвідношення зла і примусу 
права як юридичного чинника у боротьбі зі зло-
чинністю у вітчизняній науці ще не розглядався. 
Класики правової науки, зокрема Г.-В.-Ф. Гегель, 
Б. Кістяківський, Л. Петражицький, звертались 
до цієї проблеми, акцентуючи основну увагу на 
визначення права та юридичної сили його окре-
мих видів. У своїх філософсько-правових погля-
дах вони поділяли думку про те, що юридичні 
закони встановлюють позитивний обов'язковий 
порядок всередині суспільства. В цьому плані 
правові норми мають ознаки примусу в упоряд-
куванні суспільної поведінки. 

Правовий контекст проблеми співвідно-
шення зла і примусу права вперше сформулював 
німецький правник Ієринг у своїй праці «Zweck 
im Recht» (1895), де право визначається як суку-
пність діючих у державі примусових норм. З то-
го часу у філософсько-правовій думці поняття 
«примус права» вважається необхідною ознакою 

певних галузей юридичних норм, які спрямовані 
на подолання безладдя, анархії. Зокрема, О. Бог-
данов вважає, що ті суспільства, які мають своєю 
домінантою анархічний устрій і не виробили си-
стеми співпраці на моральних нормах, «трима-
ються цілком і повністю на примусових нормах» 
[3, с. 544]. У пострадянських умовах правовий кон-
текст співвідношення зла і примусу права вітчиз-
няними фахівцями не розглядався. Отже, завдан-
ням цього дослідження є визначення основних 
концептуальних підходів щодо розуміння сутності 
зла у співвідношенні до примусу у праві. 

Співвідношення зла і примусу у правовій 
теорії не є принципово новим явищем для вітчи-
зняної юридичної практики, проте вона репрезе-
нтує ту специфічну рису, котра передовсім при-
таманна перехідному періоду. 

В перехідний історичний відрізок часу сус-
пільного розвитку проводяться радикальні пра-
вові реформи, які не завжди охоплюють всі фор-
ми суспільних відносин, отже, залишаються 
окремі сфери, не врегульовані юридичними нор-
мами. Ці сфери використовують злочинні угру-
повання. Таким чином, реформування економіки, 
державних інституцій є поетапним розгортанням 
нових юридичних норм, які не повністю врахо-
вують можливі сфери прояву злочинності. При-
міром, у сучасній Україні існує чимало економі-
чних злочинів, пов'язаних із відшкодуванням 
ПДВ на основі фіктивних документів і навіть 
«фірм-одноденок». Останнім часом на шпальтах 
преси та з екранів телебачення розгорнувся дис-
курс про викрадення дітей для донорства органів 
і тканин. Народження нових форм прояву зла 
вимагає нового теоретико-правового осмислення 
цих явищ. 

Закладаючи основи європейського юриди-
чного права в Україні, ми інколи не враховуємо 
специфіку сформованого на тлі масового безро-
біття низького рівня життя робітників, селян, 
учителів, лікарів, учнівської молоді, пенсіонерів 
їх менталітету, здібностей, намірів до скоєння 
злочинних вчинків. Звичайно, наша епоха заяв-
ляє себе перспективами демократичного розвит-
ку держави, ринкової соціально орієнтованої 
економіки і громадянського суспільства, яке за 
своєю сутністю є рефлексією західноєвропейсь-
кої правової культури на українську реальність. 
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Остання ж насичена дуже щільно злочинністю як 
організованого, так і спонтанного характеру. 
Отже, потрібно визнати, що в Україні зло наби-
рає сили і заявляє про себе на весь світ. Міжна-
родні експерти вважають, що за рівнем коруп-
ційних дій наша держава посідає одне з перших 
місць в Європі, займаючи в рейтингу корумпо-
ваності країн 99 позицію. Саме ці факти засвід-
чують про актуальність теми цього дослідження. 

Говорячи про зло і примус у праві, ми маємо 
на увазі не тільки кримінальне право, яке, звичай-
но, мають на увазі, коли йдеться про зло в різних 
формах його прояву, але також і про моральні 
устої й світову юридичну практику боротьби з 
ним, які також до цього належать у правовій теорії. 

Політичне світоспоглядання сприймає світ 
крізь призму організації суспільства за певною 
формою ладу, а також діяльності органів держа-
вної влади й державного управління. «Філософ-
ська думка здатна виявляти в будь-якому одини-
чному факті загальний зміст, надавати окремим 
проблемам універсального значення» [1, с. 9]. В 
осмисленні правових проблем громадянського 
суспільства філософія права звертається до істо-
рично-конкретної соціальної реальності, яка має 
в своїй структурі норми, цінності і зміст, що за 
своїми ознаками, властивостями і рисами нале-
жить до означеної предметності. 

Слід зауважити, що ще в добу Гомера від-
булися істотні зміни в розумінні найтяжчих зло-
чинів, які знає людство, зокрема, умисне вбивст-
во. На противагу звичаєвому розумінню пока-
рання вбивці, згідно з принципом «око за око», в 
стародавній Греції владні структури розглядали 
справу, з'ясовували мотиви вбивства і розрізняли 
цей вид злочину на: а) обґрунтоване вбивство, 
що мотивується самозахистом; б) умисне вбивс-
тво; в) вбивство, як нещасний випадок. 

Згідно з такою класифікацією злочину, під 
спільною назвою «вбивство» визначалася міра 
покарання, яку встановлювали державні службо-
вці. Час, коли кожен міг сам помститися за обра-
зу або встановити міру покарання за завдану 
шкоду, відійшов у минуле. Сама державна влада 
зобов'язана була тепер встановлювати, чи здійс-
нене вбивство, розглядати мотив злочину. 

Нові соціальні владні сили запровадили ці-
лу низку нових писаних законів, зокрема визна-
них угод між різними суб'єктами, які зачіпали їх 
економічні фінансові інтереси лише при наявно-
сті свідків. Слід зазначити, що на першому етапі 
становлення демократії в стародавній Греції та 
інституалізації громадянства були випадки при-
ходу до влади тиранів, узурпаторів, які викорис-
товували свою владну силу для того, щоб усуну-

ти родову аристократію і водночас виступали 
рішучими противниками народоправства. 

Але це не свідчить про якусь принципову 
неможливість існування демократії. У цьому се-
нсі вся історія переходу від родоплемінного сус-
пільно-політичного устрою до територіально-
громадського має кваліфікуватися як напружені 
пошуки активними соціальними верствами ново-
го державного ладу і тим самим подолати конф-
лікт, що точився між ними. Головне досягнення 
у цьому напрямку видатних мислителів того часу 
(Платона, Аристотеля, Геракліта та інших) поля-
гало в тому, що вони намагалися віднайти осно-
воположні ідеї, на основі яких можна створити 
демократичну соціально-справедливу державу, в 
якій би всі вільні громадяни мали рівні права. 
Одночасно складалися філософсько-правові сві-
тоглядні засади та правові норми, на основі яких 
люди були здатні самостійно регулювати свої 
взаємини між собою та суспільними світами. 
«Для тих, хто волею долі ставши співгромадяна-
ми, а найчастіше і прямими суперниками і кон-
курентами через подібні і пересічні інтереси, не-
обхідний був новий, додатковий механізм нор-
мативної регуляції соціальних відносин. Необ-
хідними були механізми досить жорстких засобів 
по організації і підтриманню громадянських кон-
венцій, що відігравали і гарантували б для них 
широкий простір і водночас передбачали б нале-
жний контроль за їх здійсненням разом з санкці-
ями за їхні порушення» [див.: 1]. Йдеться про те, 
що ідеї демократії, культурні здобутки, сформо-
вані в стародавній Греції, зберігають свою актуа-
льність для розвитку української державності та 
становлення громадянського суспільства. 
Терміни «зло» і «примус у праві» ми розглядає-
мо як їх відношення до позначуваних ними явищ 
дійсності. Дане відношення постійно збагачуєть-
ся філософсько-правовим, теоретико-правовим і 
кримінологічним змістом залежно від практич-
ного досвіду людства, розширення позитивних 
знань про людину, суспільство, державу і право. 
Слово «зло» у теперішньому його тлумаченні 
має дві змістовні площини – моральну і правову. 
В етиці зло за своїм змістом є узагальненим ви-
значенням аморальної поведінки людини, яка 
заслуговує на публічний осуд. Синонімічними 
терміну «зло» є «лиходій», «злодій» і т. ін. 

Оскільки у правовій культурі українсько-
го суспільства важливе місце посідає християн-
ська моральність, то слід зазначити, що релігія 
має своє уявлення про сутність зла, зокрема міф 
про гріхопадіння, в якому «яблуко» є його сим-
волом і водночас знаком зла. Латинською мовою 
яблуко пишеться «malum», що є однокореневим 
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зі словом «таїш» – зло. Яблуко у церковному ми-
стецтві зображується як символ зла у руках Ада-
ма чи Єви або у зубах змія [див.: 7, с. 182]. Доре-
чно зауважити, що у слов'янській міфології зло 
уособлюється у вигляді змія. Отже, етимологія 
орієнтує нас на врахування семантичного зв'язку 
слів «зло», «злочинець», «лиходій» та інші похі-
дні словосполучення та сприяє виявленню їх по-
нятійного ядра, котре не лише збереглося й роз-
ширилося в українській мові протягом віків, але 
й стало своєрідним джерелом розвитку націона-
льної правової думки. С.Кримський писав: «Сло-
во - не просто засіб чи матеріальне вирішення 
думки, а й аксіологічний принцип осмислення 
буття, звістка зі світу створеного у світ, що тво-
рить, універсальний символ зв'язку в символіч-
ній ойкумені культури, як стан життєдіяльності і 
свідомості людей» [17, 526]. 

У широкому значенні термін «зло» входить 
у словосполучення і охоплює розмірковування 
про сутність злочинності. Так, приміром, у кри-
мінології термін «злочин» є логічним конструк-
том цілісної теорії. Подальший розвиток кримі-
нологічної думки в Україні засвідчив, що суспі-
льство зіткнулося з розширеним відтворенням 
злочинної поведінки, самодетермінованою зло-
чинністю та її урізноманітненням [див.: 6, с. 3-
12; 12; 2; 8, с. 3-16]. 

Як бачимо, сучасна теорія права та й кри-
мінологія загалом постали перед необхідністю 
врахувати ту криміногенну ситуацію, що склала-
ся в Україні. Сучасна концепція співвідношення 
зла і примусу у праві охоплює антропологічно 
зорієнтовані парадигми соціальної життєдіяль-
ності людини, намагаючись вивести явища зло-
чинності із суспільного життя як продукт соціа-
льного конфлікту. Переосмислюючи традиційні 
погляди на сутність злочинності та її взаємовід-
ношення з примусом у праві, з'ясовується, що 
людська примхливість далебі не однозначна у 
розмаїтті злочинних виявів. 

Розгляд проблеми співвідношення зла і 
примусу у праві ґрунтується на деяких   загаль-
них   філософсько-правових   принципах,   що   
сформувалися історично на основі практики мін-
ливих правовідносин. У цій площині заслуговує 
на увагу думка юристів стародавнього Риму про 
співвідношення зла і примусу у праві. Вони вва-
жали, що правові норми мають узгоджуватись з 
основними сутнісними силами природи людини. 
Цілком зрозуміло, що збагнути сутність природ-
ного права у стародавній юридичній практиці 
можна лише на основі тодішньої правової реаль-
ності. Отже, у римському праві його джерелом 
вважалася природа взагалі, у тому числі й при-

родні зв'язки членів родини. Так, приміром, вла-
да батька (pater familias – «глави сімейства») над 
дітьми, включно онуків, правнуків і т.д. рідних і 
усиновлених, була у римлян пожиттєвою [див.: 
11, с. 24]. Отже, інститут батьківської влади пе-
рейшов від родових традицій до держави і був 
скріплений юридичною нормою, ставши на слу-
жбі інтересів міста і держави, а батьківська влада 
трансформувалася в батьківський обов'язок пе-
ред державою. Доречно нагадати, що особа, не 
підлегла батьківській владі, не могла займати 
державні посади [див.: 11, с. 30]. Римське право 
пристосовувалось до звичаєвих традицій родової 
культури і, водночас, розвивалося на основі но-
вих економічних і політичних відносин. «В епо-
ху становлення і розвитку римської громадянсь-
кої общини... всі громадяни орієнтувалися на 
спільно вироблені цінності, що визначали їх 
життєвий уклад та їх світогляд» [11, с. 79]. 

З появою релігійного світогляду проблема 
співвідношення зла і примусу у праві потрапила 
в орбіту теології. Правова культура Стародав-
нього Риму була переосмислена християнськими 
теологами, зокрема Августином Блаженним та 
Фомою Аквінським. Вони замінили поняття 
«природний закон» поняттям «Божий закон», 
який є вічним і незмінним. Його носієм є вірую-
ча людина, яка осягнула сутність Бога, наповни-
вши свою душу вірою у його доброчинність і в 
такий спосіб позбавивши себе здатності чинити 
зло. «Кожний людський позитивний закон воло-
діє природою закону тією мірою, якою він ви-
пливає із природного закону, – писав Фома Ак-
вінський. Якщо, одначе, в яких-небудь пунктах 
він суперечить закону природи, він не є більше 
законом, а скоріше репрезентує собою викрив-
лення закону» [див.: 4, с. 108]. Зауважимо, що 
Ф.Аквінський вважав природу не лише продук-
том «Божого промислу», але і як таку, що на-
скрізь просякнута Божим духом, котрий і визна-
чає її закони. Отже, Божий дух максимально 
вкорінений у закони природи, які потрібно пізна-
ти, і на цій основі продукувати юридичні норми, 
спрямовані на усунення зла із суспільного буття. 
В такий спосіб Божа благодать, залишаючись у 
природі і водночас у нормах права, усім своїм 
єством сповнює цілісність людського буття, по-
збавляє його від зла. 

Вищеозначене сприйняття взаємозв'язку 
зла з примусом права викликало прагнення у го-
лландського правознавця Гуго Гроція позбавити 
теорію права від теологічного змісту і надати 
перевагу людському розуму. Можна вважати, що 
він одним із перших зробив вагомий внесок у 
формування концепції природного права. Таким 



Я.М. Сащак 

120 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

чином, правова думка західноєвропейських країн 
зосереджує свою увагу на людині, її природних 
потребах, інтересах, життєвих факторах та необ-
хідних для існування правах і свободах. 

Становлення теорії природного права та 
відповідної парадигми зла охоплює великий 
проміжок історії – від зародження ідей гуманізму 
та їх утвердження до формування ідеології Єв-
ропейського Просвітництва. Врешті-решт, епоха 
Просвітництва сформувала правознавчі ідеї, по-
гляди, принципи, уявлення про співвідношення 
зла і примусу у праві, котрі й для сьогодення за-
лишаються такими ж визначальними, як і на той 
час. Мова, першою чергою, йде про ідею 
Т.Гоббса, який довів, що природне право само 
собою не є гарантією забезпечення миру і злаго-
ди у суспільстві. Маючи юридичні переконання 
про необхідність держави і права, він висунув 
ідею про обов'язкове приведення норм юридич-
них законів у відповідність до принципів приро-
дного права. Англійська революція XVII ст., піз-
ніше боротьба американців за незалежність і, 
насамкінець, Французька революція супрово-
джувалися вимогами скасування історично сфо-
рмованих законів про державний устрій та утве-
рдження інститутів держави і правових норм на 
ідеях невідчужуваних природних прав людини. 
Цими ідеями були насичені такі правові акти, як 
Декларація незалежності Америки, Декларація 
прав людини і громадянина Франції. Духом при-
родного права людини сповнена і Загальна Де-
кларація прав людини ООН 1948 p. 

Провідним принципом юридичного пози-
тивізму, на думку І. Кондратьева, є розуміння 
юридичної норми як «імперативу – веління», 
обов'язкового для виконання даних державою 
законів [див.: 16, с. 55]. В цій концепції є один 
істотний недолік, сутність якого полягає в одно-
бічному розв'язанні проблеми тієї багатоманітної 
злочинності, яка існує в суспільстві, лише за до-
помогою примусу права. Дане твердження, од-
нак, само собою ще не знімає проблеми співвід-
ношення зла та примусу у праві. Злочинність як 
соціальне явище, згідно з твердженням Еміля 
Дюркгейма, є виявом умов, необхідних для зміни 
правових норм і соціального розвитку суспільст-
ва. Злочинність – одна з невід'ємних складових 
будь-якого суспільства, вона не тільки передба-
чає наявність шляхів, відкритих для необхідних 
змін, а й у деяких випадках безпосередньо готує 
ці зміни [9, с. 42-43]. 

Стосовно нашої проблеми можна зробити 
висновок, що доки існує державна форма органі-
зації суспільного життя, доти законодавець у той 
чи інший правовий спосіб здійснює примус до 

тих, хто є носіями зла і нормальним буде засто-
сування до них кримінального та адміністратив-
ного покарання. 

Метафізичні уявлення про одномірну взає-
мозалежність зла і примусу у праві виростають 
на ґрунті невиправданого позитивістського під-
ходу до пошуків юридичних алгоритмів особис-
тої і групової поведінки людей та розробки на 
його основі ефективних правових норм подолан-
ня злочинності.  Е. Дюркгейм, критикуючи деякі 
концепти юридичного позитивізму, зокрема, па-
радигму права як сукупності державно-примусо-
вих норм, писав, що «злочинність необхідна; во-
на міцно пов'язана з основними умовами будь-
якого соціального життя і саме з огляду на це 
корисна, оскільки ті умови, частиною яких вона 
є, самі невіддільні від нормальної еволюції мора-
лі і права» [9, с. 42]. Цю думку поділяє й право-
знавець В.Кудрявцев: «Закономірності розвитку 
антисуспільних явищ перебувають у взаємозв'яз-
ку і взаємодії із закономірностями корисних со-
ціальних процесів» [10, с. 77]. 

Дві складові формули природного права, 
які надають йому реальної сили здолати зло, – це 
моральність і справедливість. Тому, на наш по-
гляд, лише ті юридичні норми, які визначаються 
і моральністю, і соціальною справедливістю, 
створюють право як один із важливих засобів 
обмеження зла і забезпечення правопорядку. 
Безперечно, влада, право – це сила, що виникає 
внаслідок самоорганізації суспільства. Інститути 
держави, зокрема законодавча, судова і виконав-
ча гілки влади, визнаються силою, якій всі під-
порядковуються, хоч і не всі усвідомлюють її 
походження. Через історичну обмеженість ми 
сьогодні ще не усвідомлюємо себе носіями суве-
ренітету і єдиним носієм та джерелом влади. Го-
ловне завдання, яке постало перед українським 
суспільством у контексті теорії новітньої конце-
пції позитивного права, полягає у сприянні тому, 
щоб всі інститути державної влади були адеква-
тними суспільним та особистим життєвим орієн-
таціям громадян, суб'єктивно відповідали вимо-
гам соціальної справедливості і моральності. 

Відомий дослідник феномена соціальної 
справедливості Роле вважав, що громадянин має 
оцінювати справедливість законодавця і законів, 
які продукуються, та вирішувати, коли вони не 
відповідають суспільству, його інтересам. На цій 
підставі громадяни визначають довіру політич-
ним силам та їх обов'язку перед суспільством. 
Він пише: «Конституційна теорія громадянської 
непокори ґрунтується цілком на концепції спра-
ведливості... Нерівність, яка не надає користі 
всім, оголошується несправедливою» [цит. за: 
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13, 109]. В цьому контексті відомий правозна-
вець П. Новгородцев писав, що ідея природного 
права має відповідати «уявленням загальнолюд-
ської справедливості, реалізованої у позитивно-
му праві» [14, с. 283]. Таким чином, ми бачимо, 
що світова юридична практика йде шляхом удо-
сконалення правової  системи   на   засадах   мо-
ральності   й   соціальної   справедливості, поси-
лює гуманізацію відносин «особа – суспільство – 
держава», забезпечує права людини і локалізує 
прояви зла. Аналіз новітніх концепцій права сві-
дчить, що знайти й аргументовано довести їх 
присутність в українському юридичному норма-
тивному просторі дуже важко. 

З-поміж великої кількості критичних су-
джень щодо сутності позитивного права, в якому 
примус має певну функцію в обмеженні зла, до-
сить цікавою і конструктивною є позиція Шеллі-
нґа. Він, зокрема, зробив спробу осмислити фе-
номен зла у контексті добра. «Якщо воля люди-
ни, – писав Шеллінґ, – охоплює активізоване 
любов'ю єство та підпорядковується його світлу 
як загальній волі – виникає актуальне добро. 
Якщо ж ні – з'являється зло» [18, с. 114]. Шеллінґ 
не дав чіткої характеристики розмежування свобо-
ди і зла, але він довів, що «всюди, де є прагнення 
та пожадливість, виявляється і свобода сама со-
бою» [18, с. 123]. З цього випливає, що людській 
природі властиві різноманітні прагнення, серед 
яких й «пожадливість». Остання може бути потен-
ційним злом, адже вона формує небезпечний для 
суспільства напрям думки і волевиявлення. Закон 
має обмежувати потенційні злі наміри. 

В епоху, яку ми називаємо розбудовою де-
мократичної правової держави, соціально орієн-
тованої економіки і громадянського суспільства і 
яку визначають як перехідну від тоталітаризму 
до демократії, відбувається деполітизація свідо-
мості, долається культ держави, соціалізація осо-
би, яка вивільнюється від панування влади, по-
збувається страху придушення, примусу, пока-
рання з боку свавільних державних чиновників. 
Тому демократично-правове мислення відчуває 
не просто зміну тоталітарної влади, а й повне її 
руйнування. Хоча нині існуючі владні сили – це 
в основному комуністично-комсомольська і ра-
дянсько-господарська верхівка, яка розбудовує 
державу під іншим прапором і назвою. Владна 
верхівка сформувала нові державні і політичні 
інститути, напрацювала схему юридичних нор-
мативних актів «під чиновників» (за висловом 
В.Огородника). І тоді у виграші стають підприємці, 
котрі за законами «чорного» ринку використову-
ють особисті зв'язки з представниками державних 
структур [15, с. 92]. Саме через окреслені обстави-

ни відтворюються найбільш поширені в Україні 
форми злочинності – корупція, хабарництво, роз-
крадання бюджетних коштів тощо. 

Однією з найболючіших форм прояву зла в 
українському суспільстві є успадкована від тота-
літаризму та закріплена в перші роки незалежно-
сті традиція панування державних чиновників, 
яка проймає усі форми життєдіяльності; вона 
стає кримінальним явищем і трансформується в 
умонастрій «нових українців», де прагнення до 
панування вирішується найпростішим бандитсь-
ким способом – вбивством свого суперника, кон-
курента, заволодінням його майном тощо. Через 
це нагальною потребою законодавця є розробка і 
впровадження нових юридичних норм, які б на-
дійно захищали приватну власність і сферу еко-
номічних відносин та розширили царину публіч-
ної свободи, де політична і громадянська актив-
ність відчутно впливали б на владу. 

Дуже важливим для розуміння проблеми 
співвідношення зла і примусу у праві є також 
питання про співвідношення суспільства і дер-
жави, держави і права. Г. Вдовина в цьому кон-
тексті пише: «Відмова від соціологічного ін-
струментарію унеможливлює регулятивне зна-
чення природного права і соціологічна юриспру-
денція, відірвана від природного права, є непов-
ноцінною, оскільки немає єдиної мети, а служить 
різним, у тому числі й протилежним цілям окре-
мих суб'єктів права» [5, с. 15]. У сучасній інтер-
претації природного права парадигма громадян-
ського суспільства, правової держави і соціаль-
но-орієнтованої економіки на засадах приватної 
власності має особливу вагомість. Адже визнан-
ня суверенності суспільства від влади, права від 
держави – це розуміння права як соціального ін-
ституту, що має своє об'єктивне підґрунтя поза 
межами влади і розмежування на цій підставі 
права і влади [5, с. 15]. 

Розглянуті окремі аспекти взаємозв'язку зла 
і примусу права у теорії природного права дають 
уяву про історичні особливості й універсальні 
риси становлення демократично-правових дер-
жав Західної Європи, США, Канади та інших 
країн, де зло мінімізоване, а свобода людини, її 
права розширені максимально. На нашу думку, 
існуючі проекти формування в Україні правової 
держави з мінімальним проявом зла за наслідка-
ми трансформацій мають певні вади. По-перше, 
олігархічно-кланова модель організації макро-
економіки та політичних сил, які виборюють собі 
владу, вичерпали власну ефективність. По-друге, 
ці групи трансформували свої корпоративні інте-
реси у політичні та прагнуть утвердити свою 
правову базу у сфері економіки, політики, дер-
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жавних інститутах. По-третє, негативний досвід 
реформування правового поля зверху «під себе» 
вкотре доводить, що у юридичному сенсі станов-
лення соціальної держави і економіки (нетіньової, 
некорумпованої та некримінальної) пов'язане з фо-
рмуванням підконтрольних громадянському суспі-
льству гілок влади від місцевого до центрального 
рівня. Це змушує уважно ставитися до українсько-
го досвіду впровадження позитивного права у всі 
сфери життєдіяльності суспільства і держави. 

Більшість дослідників відносять корупцію 
до найбільш поширеного в українському суспі-
льстві виду злочинності. Цьому сприяють елеме-
нти правової невизначеності в законодавчому 
полі, що й розв'язує державним службовцям ру-
ки, як заявив колишній заступник директора Ін-
ституту реформ О.Олійник. Тому одне з найпер-
ших завдань, яке стоїть перед законодавцем, – 
удосконалити юридичні норми, особливо в так 
званих зонах корупційного ризику, для обме-
ження форм прояву як адміністративного свавіл-
ля, так і корупційності й хабарництва в цих сфе-
рах життя суспільства.  
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У статті досліджується проблема співвідношення зла і примусу у праві в контексті теорії при-

родного права та рефлексії на українську реальність. На основі аналізу робиться висновок, що украї-
нський законодавець не спроможний втілити у юридичні норми концепцію позитивного права, яке б 
максимально ускладнило можливість прояву злочинності та надало б більше можливостей вияву тво-
рчих доброчинних актів у всіх сферах життя. 
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Я.М. Сащак  

ПРОБЛЕМА ЗЛА И ПРИНУЖДЕНИЯ В ПРАВЕ 
 

В статье исследуется проблема соотношения зла и принуждения в праве в контексте теории ес-
тественного права и рефлексии на украинскую реальность. На основе анализа делается вывод, что 
украинский законодатель не способен воплотить в юридические нормы концепцию позитивного пра-
ва, которое бы максимально усложняло возможность проявления преступности и предоставило бы 
больше возможностей проявлению творческих благотворительных актов во всех областях жизни. 

Ключевые слова: соотношение зла и принуждения, преступность, правовые нормы, естествен-
ное право, справедливость. 
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PROBLEM OF EVIL AND COMPULSION IN LAW 
 

The article analyzes the problem of the correlation of evil and compulsion in the context of the theory of 
natural law and reflection onto the Ukrainian reality. On the basis of the analysis the author concludes that 
Ukrainian legislator is not able to realize the conception of positive law in legal norms which would complicate 
the phenomenon of crimes at most and welcome creative benevolent actions in every sphere of life. 

Keywords: correlation of evil and compulsion, crimes, legal norms, natural law, justice. 
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Проблема 
 

Питання про те, «що 
є предметною сфе-
рою філософії права» 
вперше розглядалося 
мною в 1969 році під 
час спроб розроблен-
ня базової універси-
тетської навчальної 
програми новоство-
реного тоді філософ-
ського факультету 
Університету Гасет-
тепе, третього за лі-

ком факультету філософії в Туреччині. На той 
час курс філософії права, як і курс соціології 
права, викладався лише на юридичних факульте-
тах країни, як це робиться у багатьох країнах. Те, 
що викладалося як «філософія права», стосувалося 
значення певних термінів, теорій права, як-от при-
родне право, юридичний позитивізм, правовий ре-
алізм тощо. Аналіз термінів, поряд із цими теорія-
ми та їх різновидами, які передовсім стосувалися 
питань про походження права, й сьогодні склада-
ють основу філософії права. 

Упродовж останніх сорока років відбувся 
істотний поступ. Та зробити ще залишається чи-
мало, зокрема в частині значення філософії права 
для законотворчості та правозастосування.  

Вартим уваги є розвиток дискурсу про 
співвідношення права та етики. Тим не менш, й 
надалі домінує концептуальна плутанина в сфері 
етики як філософської дисципліни: це, напри-
клад, стосується таких аспектів, як недостатність 
розуміння різниці між етикою та (культурними) 

звичаями, відсутність розмежування між оціноч-
ними судженнями (що конституюють різні куль-
турні звичаї) та етичними цінностями, плутанина 
щодо переважно хибних припущень щодо нор-
мативності етики, як і та обставина, що дуже рі-
дко відповідне філософське знання береться за 
точку відліку у вирішенні проблем – все це запо-
бігає розвитку значення філософії права для за-
конотворчості та правозастосування. 

Інший ще не вирішений комплекс проблем 
стосується відносин права і прав людини. Зокре-
ма, йдеться про місце прав людини у законодав-
стві: створення, внесення змін, введення в дію та 
дотримання норм. Нині чимало говорять про 
«права людини», «конституційні права», але самі 
права людини дуже рідко стають основою для 
створення та зміни правових норм. 

Для прикладу означимо, як нині окреслю-
ють межі сфери філософії права. 

У книзі «Філософія права: вступ до юрис-
пруденції» Джефрі Мерфі та Джоела Коулмена – 
фундаментальній праці в цій сфері – філософія 
права визначається так: філософія права (або 
«юриспруденція», як її часто вживають на юри-
дичних факультетах) – застосування раціональ-
них методів філософії до науки права. Що це 
означає? Англійський філософ права ХІХ ст. 
Джон Остін так відповів на це питання, що ви-
знається достатньо прийнятним й сьогодні. Остін 
розмежовував аналітичну та нормативну юрис-
пруденцію. Аналітична юриспруденція стосуєть-
ся логічного аналізу базових понять права, як-от 
обов’язок, відповідальність, виправдання, недба-
лість, а також саме поняття права. Нормативна 
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юриспруденція стосується раціональної критики 
та оцінки юридичної практики1. 

Іншими словами, філософські питання про 
право виникають щоразу, коли ставиться питан-
ня про право, що стосується нормативної про-
блеми або проблеми концептуального аналізу 
(включно з питанням про їхнє співвідношення)2. 

Зразком логічного аналізу понять із позиції 
філософії права є приклад, запропонований Г. Л. 
А. Хартом, щодо терміну «засіб пересування» 
(vehicle): дійсно, повторюються звичайні випад-
ки в подібних контекстах, для яких очевидно до-
речним буде застосування загального досвіду. 
Якщо йдеться про засіб пересування, то йдеться 
й про автомобіль. Але траплятимуться й випад-
ки, в яких не зовсім зрозуміло, чи стосуються 
вони визначення. «Чи є «засобом пересування» у 
цьому розумінні велосипед, літак, роликові ков-
зани?3 – запитує Харт. 

Все ж, коли йдеться про розгляд поняття 
ідеї, слід вдатися не до логічного аналізу, а кон-
цептуалізації. Для успішної концептуалізації ідеї, 
слід віднайти те (місце, де), що розглядається. 
 

Концептуалізація ідей 
 

Як концептуалізується ідея? 
Для прикладу концептуалізації звернімося 

до того, що ми позначаємо як «право» (right). 
Для належної концептуалізації терміна «право» 
слід обрати вимоги (claims) несправедливості, 
наприклад, коли йдеться про вимоги того, чого 
хтось позбавлений. Для цього нам слід розгляну-
ти те, в якій ситуації ми ставимо вимоги – прави-
льно чи неправильно – про те, що з нами чи з 
кимось іншим повелися несправедливо й, відтак, 
ми усвідомили те, що розглядаємо, та які зв’язки 
вірно чи хибно встановлюємо. 

Якщо простежити за  подібними індивіду-
альними випадками, то ми усвідомимо, що роз-
глядаємо два різні об’єкти, які ми порівнюємо в 
світлі посереднього терміну: на те, що хтось має 
у даний момент, й те, що інший має в той же мо-
мент, що ми порівнюємо з точки зору чогось та-
кого, що ми оцінюємо, чогось такого, що мається 

                                                        
1 Philosophy of Law: An Introduction to Jurisprudence, 
Revised Edition / by Jeffrie G. Murphy, Jules L. 
Coleman. Westview Press, 1990, p. 1.  
2 Ibid., p. 2. 
3 The Concept of Law, second edition. Claredon Law Se-
ries, p. 126. 
 Йдеться про іменник, про те, носіями чого є індиві-
ди, а не про прикметник «правильний» (right), антонім 
слова «неправильний». 

в одного з них і, в наших очах, робить його умо-
ви «кращими», наприклад, обсяг його можливос-
тей є більшим, ніж в іншого, хто немає цього 
спеціального «чогось», але що, на нашу думку, 
правильну чи ні, повинно було б йому належати, 
або, принаймні, і йому теж. Саме це «щось», про 
що ми думаємо, чого він позбавлений, відсут-
ність чого позбавляє його певних можливостей, 
які має перший, кому це «щось» належить. 

Таке порівняння фактів у світлі того, що 
ми цінуємо – або ці потрійні відносини, які вста-
новлюємо в повсякденному житті – виявляються 
джерелом виведення вимог до того, що щось на-
лежить комусь, або це є основою, на якій ми ґру-
нтуємо свої вимоги. 

Беручи за основу такі експерименти, ми 
можемо стверджувати, що «право», чиїм би воно 
не було, це щось належне йому чи їй, це – щось, 
що має надаватися його пред’явнику. 

Така концептуалізація нагадує нам про по-
няття, вжите Сократом у визначенні справедливос-
ті, у першій книзі «Держави», яке не набуло пода-
льшого розвитку – це поняття «справедливість», 
що відображає уявлення про те, щоб дати кожному 
належне, те, що повинно йому бути дане. 

Отож, у даному випадку йдеться не про ло-
гічний аналіз, а про концептуалізацію, яка грун-
тується на виявленні, знаходженні існуючих 
зв’язків. 

 
Оцінка норм 

 
Іншим питанням філософії права, на мою 

думку, є оцінка норм на основі гносеологічних 
знань про норми. 

Як зазвичай оцінюють норми? І як прави-
льно це роботи?  

Перш ніж спробувати відповісти на ці питання, 
зроблю два істотні застереження: перше – положення 
(propositions) норм не є положеннями знань, друге – 
існують різні гносеологічні види норм. 

Коли мається на увазі, що «положення 
норм не є положенням знань», то йдеться про те, 
що положення не є об'єктами, незалежними від 
себе. Отож, не йдеться про їхню перевірку чи 
фальсифікацію. Їхня оцінка припускає різні пі-
знавальні дії. Норми – висновки, редуковані з 
різних видів логічних висновків із різними гно-
сеологічними особливостями. У праві ми відна-
ходимо всі різновиди норм. 

Щоби правильно оцінити норму, слід мати 
на увазі наступне. У повсякденному житті, у сус-
пільному житті та в політиці, як і в усіх сферах 
людської діяльності, часто відбувається припи-



Іоанна Кучураді  

126 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

сування (ascribe) чи вкладення (impute) певного 
значення нормі.  

Приписувати значення нормі означає оці-
нювати її, зважаючи тільки на наслідки, які вона 
несе для оцінювача: якщо ці наслідки на його 
користь, то норма чи право «гарні», але якщо ці 
наслідки порушують його інтереси, дане право є 
«поганим». 

Вкладати значення в норми, з іншого боку, 
означає схвалювати її або не схвалювати з точки 
зору світогляду оцінювача, ідеологічних чи схо-
жих (культурних, релігійних) поглядів, напри-
клад, ставлення до принципу «змішаної освіти» у 
Туреччині чи приватизації чогось1. 

Правильна оцінка норми охоплює наступні 
кроки:  

- виклад змісту та причини вимоги; 
- виявлення її специфіки в порівнянні з ін-

шими нормами з цього ж питання; 
- розгляд передбачуваних наслідків при її 

реалізації у даних реальних умовах для прав лю-
дей, яких це стосується. 

Для здійснення першого кроку цілком до-
статньо пізнавальної діяльності. Це означає на-
ступне: а) уточнення понятійного змісту того, що 
норма вимагає або дозволяє (наприклад, 
з’ясування того, що таке тортури? Щодо закону 
про зниження шлюбного віку для дівчат, що це 
означає для 14-річної дівчини?) та б) обґрунту-
вання необхідності або допустимості норми, ін-
шими словами, мотивування причин для впрова-
дження та дотримання норм. 

Для правильної оцінки норми, необхідно 
знайти передумови їх дедукції, та, у випадку з 
юридичною нормою, розглянути її обґрунтуван-
ня. Оскільки норми-принципи, правила, імпера-
тиви і т.д., як відзначалося, є висновками, то во-
ни виводяться із певних передумов. Гносеологі-
чна специфіка цих передумов, а також особливо-
сті обгрунтування при їх дедукції, є гносеологіч-
ними відмінностями норм. Обґрунтування норми 
без огляду на її передумови дозволяє пояснювати 
ту ж норму по-різному, навіть «раціонально» по-
різному; іншими словами, навіть вигадувати пере-
думови для цієї норми. Усвідомлення цього факту 
є істотним, особливо при зміні норм та особливо у 
випадку норм емпіричного походження. 

Другий крок правильної оцінки норми по-
лягає у її зіставленні з іншими нормами з того ж 
питання, а також виявленням різних наслідків 
цих норм у житті людей. 

                                                        
1  Детальніше про ці способи оцінювання, див.: I. Ku-
curadi, Insan ve Degerleri, second. Ankara 1998. 

Третій крок полягає у вказуванні на те, як 
зазначені наслідки сприяють захисту прав люди-
ни чи яку шкоду вони спричиняють.  

Оскільки ті, хто оцінює норми та приймає за-
конопроекти є депутатами парламентів, то від них 
очікується здатність робити такі правильні оцінки. 

 
Обґрунтування норм 

Проблема обґрунтування норм – традицій-
но дискусійне питання філософії. Ці дискусії зо-
середжуються на питанні про раціональне обґру-
нтування норм. 

Обґрунтування норм означає висунення 
причин: тобто, чому те, що вона встановлює, по-
винно або може бути виконано. Іншими словами, 
йдеться про пошук передумов, із яких вони були 
дедуковані. Тим не менш, якщо гносеологічні 
проблеми при виведенні норми не буде прийнято 
до уваги, кожна норма може бути обґрунтована 
по-різному, й, передусім, «раціональним» спосо-
бом, і це посилює протистояння тих, хто обґрун-
товує ту ж норму спосіб по-різному. Питання 
полягає в тому, як правильно обґрунтувати нор-
ми. Це може бути зроблене шляхом віднайдення 
способу формулювання норми, тобто через 
з’ясування передумов, з яких її було дедуковано. 
У випадку закону це можна зробити, прочитавши 
обгрунтування впровадження його статей. Пра-
вильне обґрунтування норми може бути зробле-
но через звернення до передумов, із яких її було 
дедуковано, тобто, повертаючись до причин її 
введення в дію. 

Все це, втім, не означає, що достатньою 
підставою для обґрунтування норми є знахо-
дження її передумов. Крім того, необхідно роз-
глянути й гносеологічні та аксіологічні особли-
вості цих передумов. Щоб чіткіше сформулюва-
ти це твердження, наведемо такий приклад: при-
близно 20 років тому суддя в одній середземно-
морській провінції Туреччини, розглядаючи 
справу, звернувся до Конституційного суду в із 
поданням про скасування однієї зі статей закону, 
яка дозволяла присудити менший строк покаран-
ня ґвалтівникам повій. Це питання обговорюва-
лося в пресі й прихильники та опоненти цієї но-
рми застосовували «раціональне» обґрунтування 
своїх вимог. Одні відстоювали норму, керуючись 
прагматичним обгрунтуванням, інші, вимагаючи 
її скасування, звертаючись до теорій криміналь-
ного права. Очевидно, що цю норму було реду-
ковано з моральних норм, чинних для законода-
вця. Проте, ця норма/правило суперечило правам 
людини – нормі, яка забороняє дискримінацію. 
Конституційний суд більшістю голосів відмови-
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вся анулювати цю норму. Закон згодом було ска-
совано парламентом.  

 
Дедукція норм 

Дедукція норм не є завданням філософії 
права, але таким завданням є окреслення мето-
дології дедукції.  

Як дедукується нова норма? Якщо відме-
жуватися від відповідних правових теорій та роз-
глянути існуючі норми у зв'язку з їхнім похо-
дженням, виявимо різні види норм (деталізацію 
яких ми опустимо). Обмежимося лише двома або 
трьома з тих, які безпосередньо стосуються на-
шої проблеми. На мою думку, один вид норм є 
наслідком індуктивного обгрунтування як ре-
зультату оцінки впливу різних актів, тобто оцін-
ки очікуваних вигоди чи втрат щодо оцінювача, 
та тих, хто відповідно себе поводить.  

Інший вид норм – це результати, досягнуті 
за даних умов на підставі знань про цінність 
людського існування. Третій вид – це мета-
норми, норми про норми. Такі ідеї, як правило, 
мають формальний характер і виводяться зі 
знань про етичні цінності.  

Норми, які є висновками індуктивних мір-
кувань, можуть обґрунтовуватися статистично, а 
ті, які дедукуються на підставі антропологічних 
ціннісних знань, можуть обґрунтовуватися «від 
протилежного». 

Як дедукується норма прав людини? І як 
на їх основі можуть прийматися закони? 

Якщо під «основними правами людини» 
розуміють вимоги, пов'язані з умовами здатності 
захисту певних людських можливостей індивіда, 
то несправедливість у широкому сенсі виявля-
ється як ситуація, в якій існуючі умови перешко-
джають актуалізації людських можливостей ін-
дивідів або груп. Йдеться про ситуацію, яка вод-
ночас не підходить для актуалізації певних мож-
ливостей людини, або які є безпосередньою або 
непрямою перешкодою на шляху їх реалізації. І 
все ж таки, ці національні та міжнародні умови є 
умовами, створеними так або інакше іншими ін-
дивідами чи групами. 

У цьому випадку виникає наступне питан-
ня: звідки нам знати, що існуючі умови не підхо-
дять або становлять перешкоду для реалізації 
певних людських можливостей? На якій підставі 
ми можемо висунути цю претензію? Іншими 
словами: як ми можемо отримати знання про 
права людини?  

Це виробляється на основі порівняння, про 
яке згадувалося, коли йшлося про концептуалі-
зацію терміна «право». Ми порівнюємо умови, в 

яких знаходяться люди в даний історичний мо-
мент, з умовами, в яких інші люди знаходяться в 
той же момент часу – з огляду на знання про цін-
ність певних людських можливостей – тих, за-
вдяки яким Едісон відкрив використання елект-
роенергії, Сент Екзюпері написав «Маленького 
принца», а інші досягли того, чого вони досягли, 
благословення, яким насолоджується тільки час-
тина з нас. Це – знання про те, ким людина може 
стати, і значення досягнень тих, хто реалізував 
такі можливості. Порівняння щойно згаданих 
умов з огляду на це знання, гарантує нам інше 
знання – знання умов, у яких, зазвичай, реаліза-
ція таких людських можливостей неможлива. Від 
знання цих останніх умов ми приходимо до ви-
сновку: до висновку, що протилежні умови є не-
обхідними умовами для реалізації цих людських 
можливостей. Таким чином, відправною точкою 
в дедукції є знання людських можливостей та їх 
цінності. Знання цих можливостей ми здобуває з 
філософської антропології, тоді як знання щодо 
їх цінності отримуємо завдяки оцінці людських 
досягнень в історії.  

У процесі цієї комплексної діяльності ми 
робимо наступне:  

а) починаючи зі знання, про які щойно за-
значено, ми дивимося на людство в даний історич-
ний момент і на ступінь розвитку таких можливос-
тей людського роду; ми бачимо етап, якого людст-
во досягло на даний момент. Це виявляється «тре-
тім терміном» – підставою для порівняння; 

б) володіючи цими знаннями, ми розгляда-
ємо різні людські групи, які живуть на землі на 
даний момент і бачимо, що в деяких із них – у 
порівнянні з індивідами з інших груп – вищої 
мірою реалізують такі людські можливості. Ін-
шими словами, в певних групах більше людей 
буде сприяти досягненню прогресу людства; 

в) намагаючись пояснити цей факт, ми 
встановлюємо зв'язок між цими групами та їхнім 
внеском, а також у зв'язку з цим певні умови, що, 
як виявляється, перешкоджають або не підходять 
для такої актуалізації; 

г) здійснюючи порівняння, ми робимо ви-
сновок про те, що протилежні умови певних груп 
є необхідними умовами реалізації відповідних 
людських можливостей; іншими словами, ми ви-
водимо вимоги, які називаємо правами людини. 

Ось чому права людини, які є нормами, де-
дукованими в зазначений спосіб, становлять най-
головнішу передумову дедукції права. У законода-
вчому процесі важливо ставити та відповідати на 
наступні запитання: які норми повинно бути при-
йнято; яких законів потрібно дотримуватися, щоб 
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ті вимоги, які чітко визначені правами людини, 
могли бути дотримані в існуючих умовах? Законо-
творці мають бути здатні відповісти на ці питання, 
саме тому вони мають бути навчені для цієї мети. 

 
Діяльність судді 

Ще одне завдання філософії права – аналіз 
діяльності судді.  

Яке завдання судді? Це – розгляд та вирі-
шення справи про цінність дій окремих осіб що-
до відносин з іншими людьми заради «чогось» 
або «когось». Робота судді полягає в захисті, в 
існуючих умовах, цього «чогось» від імені чого 
він притягує до відповідальності. Спосіб, за до-
помогою якого суддя робить це, наприклад, спе-
цифіка «чогось» чи «когось», заради чого суддя 
притягає до відповідальності формують різні 
можливості виконання завдання суддею або різ-
новиди суддів. 

Аналіз діяльності судді виявляє такі (як 
правило, основні) етапи, як отримання знань про 
справу, її розгляд та ухвалення рішення.  
 

а) Дослідження матеріалів справи 
Те, що суддя досліджує, являє собою по-

дію або ситуацію, що склалася відносно двох 
«сторін». Те, що представляється судді, є дія тих, 
хто створив подію або ситуацію, свідком яких 
суддя не був, у яких він не брав участі. Але все ж 
він повинен прийняти рішення щодо осіб: вони 
винні чи ні.  

Існує різниця між розглядом нормативно 
визначеного типу діяння – злочину (наприклад, 
крадіжка є злочином) і розглядом того або іншо-
го діяння як злочину. Йдеться про «злочинами» 
на різних рівнях реальності. Перший – злочин як 
факт людського слова, другий – злочин, вчине-
ний «тут і зараз».  

Особи засуджуються за свої діяння, тоді як їх 
визнання винними чи невинуватими залежить від 
співвідношення, встановленого суддею, між їхніми 
конкретними діяннями і діючим правилом. 

Формально визначено, що «злочин» – це 
діяння, яке відповідно до чинного правила не 
повинно вчинятися. Але чому й за якими крите-
ріями окреме діяння, вчинене в даних умовах, не 
«повинно вчинятися»? 

Суддя повинен визначити, чи є діяння лю-
дини в даному етичному відношенні тим, що «не 
повинно вчинятися». Це визначення може бути 
зроблене на двох різних рівнях: якщо є критерій, 
який підходить як для судді, так і для сторін у 
питанні, тобто відповідна норма дійсна для всіх 
із них, те, що необхідно визначити, чи є дії обви-

нуваченого такими, що можуть підпадати під 
поняття типу дій, заборонених нормою. Якщо 
немає такого критерію, тобто в тому випадку, 
якщо його слід віднайти, то суддя має визначити 
такий критерій. Для цього суддя повинен дослі-
дити матеріали справи. 

Під «дослідження матеріалів справи» ма-
ється на увазі те, що суддя отримує і досліджує 
правдивість інформації, наведеної для нього у 
справі, і в процесі цього дізнається причини ді-
яння індивіда. Перше призводить до окреслення 
ситуації, друге – до розуміння діянь окремих ін-
дивідів, які їх вчинили. 

У цьому процесі суддя іде від події та осо-
би, яка її створила. Крім того, це той крок, завдя-
ки якому суддя бере участь у відносинах між 
двома сторонами і опиняється в етичних стосун-
ках із ними обома. 

 
б) Розгляд справи 

Це той етап, у процесі якого суддя встано-
влює зв'язок між діями обвинуваченого і норма-
ми, що визначають «чого не слід вчиняти». 

Спосіб, за допомогою якого суддя розуміє 
зазначену норму або «чого не слід вчиняти», є 
критерієм розрізнення типів судді, або різних 
можливостей виконання завдання судді. 

Вираз «чого не слід вчиняти» у даному 
контексті може мати принаймні три різних зна-
чення: а) що не слід робити в даних умовах – це 
означає, що діяння в справі не повинно було 
вчинятися; б) що не слід робити взагалі – йдеться 
про моральну норму; с) чого не слід робити від-
повідно до правової норми. 

Яке зі значень обиратиметься суддею у хо-
ді судового розгляду залежить від детермінант, в 
основі яких є особистість судді: йдеться про 
концепцію роботи судді, тобто заради (в ім’я) 
чого він здійснює розгляд – й про оцінку діянь, 
які він розглядає; іншими словами, це те, що, за 
його припущенням, в цьому випадку не слід було 
вчиняти. Ця концепція та оцінки визначають йо-
го найменування або позначення діянь – його 
називання дії відповідно до типу дій – і критерії, 
які він буде використовувати, щоб вирішити, чи 
є діяння, що розглядається таким, що не повинно 
було вчинятися. 

Таке називання діянь особи відповідно до 
типу діянь та його вибір має вирішальне значення, 
оскільки це дозволяє визнати винним або невину-
ватим осіб, які вчинили різні діяння одного типу.  

За цими міркуваннями, виділимо принайм-
ні три типи суддів, відповідно до того заради чо-
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го вони розглядають справу або тих, щодо кого 
вони відчувають відповідальність. 

Є судді, які розглядають справи, передані 
їм, заради «групи», яку вони представляють, тоб-
то заради норм, встановлених групою. Цей тип 
судді відчуває відповідальність перед своєю гру-
пою за ці норми. Те, що бажає суддя захистити 
при розгляді справи, є насправді цими законами 
або нормами та громадським порядком, встанов-
леним цими нормами, незалежно від того про 
який порядок йдеться.  

За цією концепцією роботи судді, розгляд 
справи – це «демонстрування того, чи є даний нор-
мативний ярлик виду діяння, який передбачає, що 
діяння «не слід було вчиняти», правильним чи ні». 
Наслідком цього позначення є звичайне обгрунту-
вання, що веде до вирішення справи: чи є скоєне 
діяння, відповідно до застосовуваних норм, забо-
роненим, а діяння – «злочином».  

Мета-принцип цієї концепції: те, що «чого 
не слід було вчиняти» – означає неповагу до 
чинного закону або правила. Так, те, «чого не 
слід вчиняти», зводиться до «недотримання чин-
них правил і норм». 

У даному випадку те, що робить діяння 
людини «діянням, яке не слід було вчиняти», 
тобто злочином, не є його зв'язками з тими, на 
кого воно спрямовано або із ситуацією, в якій 
воно було вчинено, але є назвою типу дій, за 
якою воно було позначено. Таким чином, його 
існування, або розгляд його існування, як «зло-
чину», залишається умовним: якщо чинні норма 
чи правило забороняють цей акт, діяння, що роз-
глядається, стає «злочином». Таким не стало б 
позначуване іншим ім'ям те ж саме діяння. 

Це той спосіб, за якого розгляд справи, в 
якому лише понятійні знання про розглядувані 
діяння – його правильне чи хибне визначення – 
вважається достатнім, і в якому не має значення 
знання. Суддя має вирішити про те, чи понятій-
ний зміст вчинку підходить до однієї з ознак ді-
яння в межах розгляду – чи діяння, що розгляда-
ються, можуть бути співставленні з поняттям 
діяння, яке вважається злочином, тобто, він має 
приписати значення цьому діянню, розглядаючи 
тільки одну – часто умовну –специфічну особли-
вість цього діяння.  

Є й інші судді, які розглядають дії осіб за-
ради «гуманізму» та вимог, що випливають із 
знання про цінність людського буття, або заради 
принципів, спрямованих на захист цієї цінності. 
Це тип судді, який відчуває себе відповідальним 
за ці принципи перед людством. Цей тип судді 
теж хоче захистити ці принципи. 

Розгляд справи, за цієї концепції роботи 
судді, полягає у створенні зв'язку діяння, що роз-
глядається, з тим, «що не повинно бути вчинено» 
у відповідності до цих принципів; іншими сло-
вами, вона полягає в розгляді питання про те, чи 
діяння, що розглядається, суперечить принципу, 
спрямованому на захист цінності. Якщо діяння, 
що розглядається, суперечить такому принципу, 
його не слід було вчиняти. 

Мета-принципом цієї концепції роботи су-
дді є принцип «що не слід було вчиняти», що 
охоплює положення про «нездатність виконати 
вимоги принципів про захист цінності». Відтак 
«чого не слід вчиняти» зводиться до «невико-
нання цих вимог».  

Те, що робить у цьому випадку діяння лю-
дини «злочином», тобто, «діяння, які не слід бу-
ло вчиняти» – це лише вплив, який мало діяння 
на особу чи осіб, на яких йог було спрямовано. 
Будь-яке діяння, яке має вплив, що суперечить 
вимогам цього принципу, незважаючи на умови, 
обов’язково стає «злочином». 

Це вид судового розгляду, в якому ціннісне 
знання відіграє певну роль, але коли це знання не є 
достатньо визначеним, тобто, коли філософське 
знання цих принципів, які спрямовані на захист 
цінності, відсутнє, воно теж може привести до цін-
нісних приписів для діяння з точки цих принципів. 

Існують й деякі інші судді, які вважають 
себе відповідальними за тих, щодо кого вони 
розглядають справу, і відповідальними за визна-
чення прав обох сторін, тобто, відповідальними 
за визначення, чи в даному випадку сторони 
здійснили бажання захистити кожну сторону 
щодо іншої, тобто, вершити правосуддя щодо 
ситуації загалом.  

Розгляд справи за цією концепцією роботи 
судді полягає у визначенні того, чи в існуючих 
умовах можна було не виконувати дану дію та 
здійснювати наслідки зобов'язань, які сторони 
взяли на себе. Він полягає в оцінці діяння, про 
яке стверджується, що воно є таким, що «не по-
винно було вчинятися», порівнюючи його з тим, 
що може бути зроблено в існуючих умовах. У 
цьому випадку розгляд справи зводиться до ви-
значення критерію для даної дії; і цим критерієм 
є те, «що можна зробити в існуючих умовах» або 
«можливо зробити», тобто, щоразу щось різне. 
Якщо це «можливо зробити» є чимось, що може 
привести до виконання наслідків зобов'язань, 
взятих на себе сторонами в даному випадку в 
питанні, діяння, що розглядається, не повинно 
було вчинятися.  
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Цей спосіб судового розгляду може приве-
сти до правильної оцінки діяння суддею, до ме-
ти, властивої для розгляду людської діяльності.  

У цьому типі судового розгляду (філософ-
ського) знання діяльності здійснення судового 
розгляду, як людської діяльності, відіграє таку ж 
значу роль, як і понятійне та ціннісне знання. 
Оскільки, якщо є вимога про те, що дане діяння 
не повинно було вчинятися, те що, має бути роз-
глянуто судом, є цим діянням в його контексті, 
тобто діянням в ситуації, що склалася загалом. І 
це відбувається тільки у третьому випадку судо-
вого розгляду. Попри значні відмінності між со-
бою, інші два типи судового розгляду подібні в 
тому, що виносять рішення щодо діяння шляхом 
розгляду лише назви вчинку, який позначено 
відповідно до діяння, що розглядається. 

Це означає, що рішення, ухвалене суддею, не 
означає необхідності невчинення чи допустимість 
цього діяння, а щось інше. А саме – наступне.  

У першому випадку об'єкт судового роз-
гляду – це саме питання про те, чи діяння, що 
розглядається, може бути включено в поняття 
типу діяння, згаданого в вимозі. Цього, однак, 
недостатньо для обґрунтування у скарзі того, що 
діяння, що розглядається, не повинно було вчи-
нятися, тому що те, що приводить до припущен-
ня у скарзі, не є тим, що має назву забороненого 
типу діяння, але норма, яка забороняє такого ро-
ду діяння, використовується як критерій прийн-
яття рішення. Висновок, що діяння, яке знахо-
диться на розгляді, не повинно було бути вчине-
ним, є необхідним логічним висновком. 

Таким чином, те, що цей тип судового роз-
гляду визначає, не є специфікою діяння в порів-
нянні з іншими можливостями діяти в існуючих 
умовах, тобто, специфікою, яка відрізняє її від ін-
ших можливих діянь, але тільки, якщо вона несе 
одну дану характеристику – характеристику, що 
об'єднує її з іншими різними діяннями окремих 
осіб, вчиненими аналогічними діяннями, що підпа-
дають під даний нормативний тип діяння. 

У другому випадку об'єктом судового роз-
гляду є відносини між одним впливом діяння, що 
розглядається, та принципом, спрямованим на 
цінність, що захищається: чи діяння, що розгля-
дається, призвело до наслідків, що передбачені 
забороняючим принципом. Відповідь на питання 
про те, чи дія, що розглядається, не повинна була 
вчинятися, або може бути вчинена, випливає, 
також тут, як логічний висновок. Тим не менш, 
дане діяння охоплює не лише цей наслідок, по-
при його важливість. Бо загальні принципи тако-
го роду, спрямовані на захист цінності, коли це 

визначено, захищають цінність у більшості, але 
не у всіх випадках.  

Щодо третього способу судового розгляду, 
то суддя має визначити, чи діяння, що розгляда-
ється, зумовлює чи ні те, що було можливо з ме-
тою здійснення правосуддя у цій справі загалом 
в існуючих умовах; чи він здійснив, що можливо 
для визначення того, що обумовлено для всіх 
сторін. Іншими словами, суддя має визначити, чи 
виконали зацікавлені сторони наслідки своїх зо-
бов’язань, чи не змогли це зробити. Ці наслідки 
дуже різні залежно від справи, вони можуть на-
віть становити дотримання загальної норми. 

Отож, те, що тут визначається – це те, чи є 
діяння, що розглядається, таким, що повинно чи 
не повинно було вчинятися у даному особливому 
випадку і в існуючих умовах. І це робиться через 
зіставлення цих діянь з іншими альтернативами 
діянь в існуючих умовах. 

Якщо те, що очікується від розгляду спра-
ви, є винесенням рішення, чи вчинене особою в 
даних умовах діяння є діянням, яке не слід було 
вчиняти – чи є воно злочином – цей тип судового 
розгляду є єдиним, який відповідає меті здійс-
нення правосуддя як людської діяльності.  

 
в) Ухвалення рішення (вироку) 

Це той крок, за яким суддя визначає, чи є 
особа, яка своїми діяннями спричинила справу, 
«винною» чи ні.  

За першою з двох концепцій роботи судді, 
таке рішення ухвалюється за допомогою просто-
го обгрунтування: винною є не конкретна особа, 
що вчинила діяння, що розглядається, у конкрет-
них умовах, а будь-яка особа, яка вчинила таке 
діяння в будь-яких умовах і з будь-яких причин. 
Ці два типи судді єдині в тому, що вони прагнуть 
захистити внаслідок своїх рішень. Жодних дода-
ткових ознак діянь до уваги не приймається. 

Але в третьому випадку суддя здійснює 
додаткову оцінку з тим, щоби визначити, чи є 
особа, яка вчинила діяння, що розглядаються, 
«винною» чи ні, беручи до уваги чинники особи-
стості людини, яка вчинила це діяння, здійснив-
ши чи не здійснивши можливе. 

Якщо розглядати діяння з точки зору чин-
ників особистості людини, яка її вчинила, мож-
ливо виділити, з-поміж інших, такі три різних 
можливості, на які варто звернути увагу: є випа-
дки, у яких особа не несе відповідальності за те, 
що не зробила можливе, відповідно, її діяння не 
робить її винуватою; випадки, у яких ця особа несе 
відповідальність за те, що не зробила можливе, 
відповідно її діяння робить її винуватою; випадки, 
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у яких особа несе відповідальність за своє діяння, 
проте, це не робить її винуватою, тому що в цьому 
випадку інше зробити було неможливо. 

Викладене – це лише кілька моментів, 
представлені на розгляд з-поміж тих питань, роз-

глядом яких нині має зайнятися філософія права, 
якщо йдеться про внесок у розв’язання актуаль-
них проблем. 
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От переводчика. Вниманию читателя предлагается перевод текста доклада профессора юри-

дического факультета Университета Лаваля (Канада) Бьярна Мелкевика, с которым он выступил в 
октябре 1998 года на коллоквиуме, организованном Философским обществом Квебека и названном 
«Преподавать философию». Проф. Б. Мелкевик любезно согласился на этот перевод, что объясняе-
тся его живым интересом к русской, советской и постсоветской культуре, в том числе правовой. 
Его докторская диссертация «Пашуканис и марксистская теория права» (1988) остается одной из 
основных работ в зарубежной правовой науке, посвященных анализу концепции выдающегося совет-
ского теоретика права.  

Российскому и украинскому читателю имя проф. Б. Мелкевика известно благодаря переводам М. 
В. Антонова и А. Н. Остроух. Из краткого обзора А. Н. Остроух, предваряющего перевод статьи 
«Пашуканис: марксистская интерпретация Мориса Ориу», следует: в сферу научных интересов 
ученого входят гносеология права, политико-правовые идеи И. Бентама, Ю. Хабермаса, Дж. Роулза, 
М. Виллея, Е.Б. Пашуканиса1. Добавим, что Б. Мелкевик проводит смелые параллели между юриди-
ческой проблематикой, отраженной в научных трудах, и философско-правовыми проблемами, по-
днимаемыми в произведениях художественной литературы. Например, в «Чтеце» Б. Шлинка и «Са-
танинских стихах» С. Рушди. 

Среди последних работ автора отметим «Горизонты философии права» (Horizons de la philosophie 
du droit, 1998, 2004), «Размышления о философии права» (Réflections sur la philosophie du droit, 2000), «Ро-
улз или Хабермас? Философско-правовой вопрос» (Rawls ou Habermas? Une question de philosophie du droit, 
2002), «Философско-правовые соображения» (Considérations juridico-philosophiques, 2005), «Терпимость 
и юридическая современность» (Tolérance et modernité juridique, 2006), «Право, память и литература» 
(Droit, mémoire et littérature, 2010). Они отличаются тонким анализом, широкой эрудицией автора и не-
стандартностью ответов на классические вопросы философии права. 

В своем докладе «Почему стоит изучать философию права?» Б. Мелкевик предпринимает попытку 
разъяснить студентам юридических факультетов, но в первую очередь – коллегам по юридическому це-
ху, в чем состоят задачи философии права, нередко пренебрежительно выводимой за рамки прагматич-
но ориентированного высшего образования. Не принижая ее значения для современного «юридического 
проекта» (projet juridique), он указывает на те причины, по которым ему приходится сегодня с большим 
трудом преодолевать недоверие и даже неприязнь к философии права, исходящие из юридической среды. 
В финальной части доклада он связывает преподавание философии права с эволюцией демократической 
концепции права, отграничивая ее от концепции т.н. «либеральной морали». 

Отметим, что первая публикация перевода была уже издана: Мелкевик Б. Почему стоит изу-
чать философию права? // Юриспруденция в поисках идентичности: сборник статей, переводов, 
рефератов / под общ. ред. С. Н. Касаткина. – Самара: Самар. гуманит. акад., 2010. – С. 231-242.   

      

                                                        
1 См.: Остроух А.Н. Пашуканис и Ориу (статья канадского историка Мелкевика). От переводчика // Философия 
права в России: история и современность: Материалы третьих философско-правовых чтений памяти акад. В.С. 
Нерсесянца / отв. ред. В.Г. Графский. – М., 2009. – С. 271-273. 
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Если мы поставим себя на место студента 
юридического факультета, перед которым список 
дисциплин, предлагаемых ему на выбор, то мы 
можем спросить: зачем нам выбирать курс фило-
софии права? Действительно, когда отсутствует 
физическое принуждение, устраняющее любой 
осознанный выбор, студент задает вопросы: Что 
философия права предлагает праву? А что она 
предлагает мне? Есть ли какие-либо причины ин-
тересоваться ей? Почему стоит ее изучать?  

Ответы, которые мы собираемся дать на эти 
вопросы, отражают как наш опыт преподавания 
философии права, так и вдохновляющую нас 
правовую концепцию1. Они взаимосвязаны как 
две стороны одной медали. Идея и роль филосо-
фии права, уясняемые для себя исследователем, 
обязательно должны быть отражены им в про-
цессе преподавания. Следовательно, описание 
нашей методики преподавания философии права 
сопряжено с той идеей, которую мы считаем не-
обходимым преподнести студентам.  

Недоверие к философии права. Прежде чем 
мы сможем ответить на поставленные выше воп-
росы, нам представляется уместным осмыслить 
сопротивление юридического сообщества или 
его недоверие к философии права. Сопротивле-
ние / недоверие передается, «как по мановению 
волшебной палочки», от профессиональных 
юристов к студентам юридических факульте-
тов. Если сегодня оно, кажется, постепенно теря-
ет свою остроту, что к тому же подтверждается 
новым приливом сил в философию права, на-
блюдаемым теперь так же и в юридической сре-
де, тем не менее, здесь еще сохраняется сопроти-
вление, поддерживаемое десятилетиями непони-
мания и недоразумений.  

Можно обозначить две причины недоверия к 
ней, первая из которых основана на восприятии 
философии права, как опасного «Упорядочиваю-
щего Разума» (Raison-Ordonnatrice), вторая – на 
констатации её явной бесполезности в виду досту-
пности более подходящих для исследования сов-
ременного законодательства «научных» методов.  

Что касается недоверия к философии права в 
юридических кругах в связи с пониманием ее 
роли как «Упорядочивающего Разума», причи-
няющего вред, то, думается нам, никто не выра-
зил этого настроения лучше философа права 
Мишеля Виллея (Michel Villey). Как он откро-
венно признается: «Со своей стороны я убежден, 
что философы Нового времени причинили нам, 

                                                        
1 B. Melkevik, Horizons de la philosophie du droit, Ste-
Foy, Les Presses de l’Université Laval et Paris, 
L’Harmattan, 1998, p. 13-36. 

юристам, серьезный вред. Я имею в виду Гоббса, 
Локка, Юма, и даже Лейбница, Канта, Фихте, 
Гегеля, почти всех философов от XIV до XX вв. 
Когда они рассуждают о «праве», это происхо-
дит у них при их полном безразличии к особен-
ностям юриспруденции. Что они знают? Матема-
тику, социологию, в большей или меньшей сте-
пени испытавшую влияние эволюционизма, ло-
гику, отчасти мораль. Таким образом, они пере-
несли в наше предметное поле научную систему, 
основанную на эмпирических данных. Их влия-
ние исказило наше представление о юридичес-
ком феномене, добавив к нему юридического 
или социологического позитивизма»2.      

Конечно, мы видим, что Виллей ограничи-
вается критикой философии «модерна», а также 
разрабатывает аргументацию, обосновывающую 
чуть ли не причинно-следственную связь между 
философией «модерна» и юридическим позити-
визмом, но выдвинутое им обвинение против 
упомянутых философов бьет точно в цель. Так, 
если они, как правило, были хорошо осведомле-
ны о современных им социальных практиках, о 
«праве», которое к ним относится, и если они 
читали труды классиков школы «естественного 
права», то никто из них не имел по-настоящему 
глубоких познаний в юриспруденции. Отсюда и 
тяжесть обвинения, выдвигаемого против них. 
После прочтения текстов Виллея напрашивается 
вывод о том, что не стоит тратить силы на изуче-
ние философии права «модерна». Нельзя пости-
гать тонкостей профессии, слушая глупости, и 
стремиться к знанию, позволяя невеждам или 
невежеству соблазнить себя3. 

Другое возражение против философии права 
заключается в том, что она не нужна, не эффек-
тивна или даже контрпродуктивна. Между тем, 
никто не высказывается открыто против фило-
софско-правовой рефлексии, требующей призна-
ния существования самой философии права, ско-
рее, речь идет о том, что философия права не 
привносит в право ничего такого, что нельзя бы-
ло бы осмыслить с помощью юридических наук. 

                                                        
2 Michel Villey, «Préface», à Chaïm Perelman, Le 
raisonnable et le déraisonnable en droit.  Au-delà du 
positivisme juridique, Paris, L.G.D.J., vol. XXIX, 1984, 
p. 8, coll. Bibliothèque de philosophie du droit.  Та же 
мысль высказана в La formation de la pensée juridique 
moderne, Paris, Monchrestien, 1968 (plusieurs fois 
réédité). См.: La contre critique «philosophique», d’Alain 
Renaut et Lukas K. Sosoe, Philosophie du droit, Paris, 
PUF, 1991. 
3 Alain Renaut, в Kant aujourd’hui, Paris, Aubier, 1997, 
p. 322. Критика “пренебрежения к философам” М. 
Виллея. 
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Им могут быть недоступны только чистые спе-
куляции, не имеющие будущего, или субъектив-
ные метафизические верования. Хотя никто и не 
выступает против них, надо, по мнению крити-
ков философии права, признать такой очевидный 
факт: юридические науки должны занять причи-
тающееся им место, освобожденное (вынужден-
но) философией права. Это означает также, что 
философия права должна рассматриваться в ка-
честве приятного времяпрепровождения или квази-
духовной деятельности, которой каждый вправе 
заниматься по своему усмотрению в ритме чтения 
или беседы с коллегами. Деятельность, которая 
наиболее подходит для выходного дня или попро-
сту для свободного времени. Короче говоря, никто 
не возражает против философии права, но потреб-
ности сегодняшнего дня актуализируют развитие 
юридических наук, тогда как философия права 
может подождать до лучших времен. 

Мы не стремимся оценивать эти две формы 
сопротивления / недоверия к философии права, 
мы просто констатируем факты. Вместе с тем, 
мы не можем отрицать, что сопротивление до-
сталось нам в наследство от того периода, когда 
философия права, считающаяся наукой-матерью, 
пренебрегала диалогом с опытными юристами и 
не обращала внимания на идущие в правовой 
науке дискуссии. Сегодня это уже не возможно 
без риска низвести философию права до уровня 
комментирования произведений старины глубо-
кой или до уровня семантических и «системных» 
упражнений, представляющих собой хождение 
по кругу. Во всяком случае, если мы синтезиру-
ем две формы отказа / недоверия к философии 
права, то окажется, что они обе, каждая на свой 
лад, описывают положение, в котором оказалось 
преподавание философии права. Конечно, все 
еще остаются «фанатики» своего дела, любители. 
С их помощью философия права, на юридичес-
ких факультетах в первую очередь, должна пре-
одолеть профессиональное недоверие юристов к 
пустой и бесполезной болтовне, как они утверж-
дают, и доказать, что философия может привнес-
ти в право нечто полезное и оригинальное.   

Философия права как сопровождение. Об-
ратимся теперь к нашим первоначальным вопро-
сам. Мы будем здесь последовательно развивать 
точку зрения, определяющую для философии 
права роль Сопровождающей (Сопровождения) 
современного юридического проекта в том, что 
касается доводов и соображений1. Преподавание 
философии права должно состоять в прояснении 
этой роли и ее практического значения.  

                                                        
1 B. Melkevik, Horizons de la philosophie du droit, p. 14. 

Сам факт понимания преподавания филосо-
фии права как Сопровождения юридического 
проекта свидетельствует об отказе со стороны 
философии и со стороны юриспруденции от пре-
тензий на рационалистичное упорядочивание. В 
самом деле, если мы можем утверждать, что фи-
лософия права, практикуемая философами по 
профессии и по призванию, занимается культи-
вированием «Упорядочивающего Разума» и соо-
тветствующих форм «Идеального Права», то фи-
лософия права юристов может быть определена 
как основанная на идее «Упорядочивающего 
Опыта» и соответствующей форме «Реального 
Права». Впрочем, это последнее направление не 
желает больше называться философией права. 
Оно именует себя «юридической философией». 
Итак, хотя мы можем оценивать напряжение, 
возникающее между этими двумя направления-
ми, как источник плодотворного соперничества, 
тем не менее, любая философия права, стремя-
щаяся сформироваться сегодня в качестве «Упо-
рядочивающего Разума», отказывается от диало-
га с позитивным правом, так же как и с демокра-
тическим измерением, которое должно, как мы 
полагаем, характеризовать современный юриди-
ческий проект. Мы вынуждены признать, что 
философия права не может более претендовать 
на прояснение путей развития права, которые, к 
тому же, достаточно хорошо освещены его собс-
твенными усилиями, и что она не может обла-
дать никакой «мудростью» или «знанием», допу-
скающими вмешательство в сущность того, что 
является юридическим проектом. Итак, если фило-
софия права отказывается от своей роли «Упоря-
дочивающего Разума», тогда у нее не остается 
иной альтернативы, кроме возможности сопровож-
дения юридического проекта, точнее говоря, соп-
ровождения размышлений, доводов и соображе-
ний, поддерживающих юридический проект.  

Нам думается, что преподавание философии 
права должно исходить из того, что она не дает ника-
кого ответа или рецепта, но непредвзято участвует в 
обдумывании сложности современной юридической 
материи, которое мы все должны предпринять. Если 
это так, то философия права представляет собой не 
что иное как дискуссию, следствием которой являет-
ся ее открытый характер.  

Роль, признаваемая нами сегодня за фило-
софией права, особенно в сфере преподавания, 
может быть определена как сопровождение раз-
вития доводов и соображений о юридическом 
проекте. С этой точки зрения, философия права 
должна помогать нам обнаруживать и универса-
лизировать наши убеждения, ценности и предус-
тановленные идеи. Она должна сопровождать 
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нас в процессе формулирования веских аргумен-
тов. Уточним, что философия права должна слу-
жить идентификации и признанию различных 
культурных или философских параметров, опре-
деляющих юридическое пространство. Фактиче-
ски философия права должна позволить нам 
освоиться среди различных приемов, с помощью 
которых человек может постигнуть взаимосвязь 
между правом и «моралью», обществом и инди-
видом и между другими подобными категория-
ми. Таким образом, философия права не интере-
суется формальными признаками права, оставляя 
их юридическим наукам, но сопровождает раз-
мышления, относящиеся к смыслам и горизонтам 
современного юридического проекта.  

Благодаря аргументации и рациональности 
философское размышление о праве выводит нас 
на реалии современной жизни. Разумеется, что 
это не может происходить непосредственным 
образом, т.к. философия права не обладает, увы, 
никаким прямым доступом к реальности, но это 
должно происходить в режиме диалога с наука-
ми, и в первую очередь, с юридическими наука-
ми. Они предоставляют философии права факты, 
способные подпитывать размышления о совре-
менном юридическом проекте. Юридическое 
кантианство (kantisme juridique), представленное, 
главным образом, Гансом Кельзеном, нанесло 
ущерб философскому размышлению о современ-
ном юридическом проекте. Он хотел, возможно, 
вопреки намерениям Канта, ограничить современ-
ный юридический проект, отказывая ему в диалоге 
с политическими, социальными, духовными и ре-
лигиозными убеждениями индивидов во имя свое-
образно понимаемой им научной чистоты1.  

Итак, как только мы перестаем восприни-
мать философию права в роли «Упорядочиваю-
щего Разума», становится возможным диалог с 
юридическими науками, необходимый в силу 
самой природы вещей.                  

Развивая эту мысль, отметим, что филосо-
фия права должна обособиться от юридического 
позитивизма. Мы можем даже заявить о необхо-
димости подчеркивать в процессе преподавания, 
что философия права обслуживает не «позитив-
ное» право, но юридический проект. Редукцио-
низм, характерный для юридического позитиви-
зма, заставляет нас забывать о том, что на самом 
деле правовые вопросы касаются вопроса о пра-
вах, которые мы, на основаниях взаимности и 

                                                        
1 H. Kelsen, Théorie pure du droit, Paris, Dalloz, 1962, 
coll. «Philosophie du droit» n° 7; Théorie pure du droit, 
Neuchâtel, Éditions de la Baconnière, 1973 ( 1re éd.), 
1988 ( 2e éd.), coll. Etre et Penser, n° 37. 

интерсубъективности, должны предоставлять 
сами себе. Право нормативно в том смысле, что 
вопрос об этих правах формулируется в форме 
«бытия-долженствования», делая из нас творцов 
и носителей прав, которыми мы интерсубъектив-
но наделяем себя. 

Мы можем наблюдать, как Верховные суды 
Канады, США и других стран все чаще ссылают-
ся на положения философии права или на труды 
философов права, и как от подобных положений 
отталкиваются в философско-правовых рассуж-
дениях2. Мы обострим критическое мышление 
студентов, если сможем продемонстрировать им, 
как философско-правовые рассуждения оказы-
вают влияние на суды, и как эти рассуждения 
отражаются в судебном решении. Тем не менее, 
судьи, занимающие определенную позицию по 
вопросу об аборте, эвтаназии, о неотчуждаемых 
правах коренных народов, по другим вопросам, 
не предлагают нам какого-либо «окончательного 
решения» (représentation ultime)3. Если филосо-
фии права надо держать руку на пульсе совре-
менной юридической реальности, и особенно 
там, где речь идет о юриспруденции, то ее не 
следует понимать как «основание» философско-
правовых позиций. Судей не следовало бы расс-
матривать в качестве философов права, как это 
неявно и безрассудно делают многие нынешние 
философы права (Дворкин)4, но как собеседни-
ков, достойных всеобщего внимания, поскольку 
мы все являемся одновременно и творцами, и 
адресатами наших прав.  

Философия права и дискуссия. Если мы до-
лжны обучать философии права и понимать ее 
только как сопровождающую аргументы, позво-
ляющие осмыслить юридический проект, отсюда 
следует также, что она отказывается от своей 
роли «Арбитра» в пользу публичных обсужде-
ний. Философия права должна оставить любую 
ссылку на «философию сознания» (Кант, Фихте 
и Гегель), т.к. суждение, высказываемое отдель-
ным человеком о юридическом проекте, не имеет 

                                                        
2 B. Melkevik, «La philosophie du droit : Développe-
ments récents», dans Raymond Klibansky et Josiane Bou-
lad-Ayoub (dir.), La pensée philosophique d’expression 
française au Canada. Le rayonnement du Québec,  Qué-
bec, Les Presses de l’Université Laval, 1998, p. 465-483. 
3 См.: Josiane Boulad-Ayoub (dir.), Carrefour : Philoso-
phie et droit, Montréal, L’ACFAS, 1995, p. 231-315, 
«Langage des droits et conflits des représentations ul-
times» avec les contributions de L. Bégin, F. Blais, G. 
Legault et L. Tremblay. 
4 R. Dworkin, L’empire du droit, Paris, PUF, 1994, coll. 
Recherche politique; idem., Prendre les droits au sérieux, 
Paris, PUF, 1995, coll. Léviathan. 
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большого значения. С точки зрения дискуссии, 
философия права принимается во внимание как 
один из участников дискуссий, окружающих со-
временный юридический проект. Она должна 
быть воспринята как подвергающая аргументы 
испытанию дискуссией. Именно здесь «вес» и 
«ценность» каждого аргумента и умозаключения 
должны быть вынесены на публичное обсужде-
ние и признаны на глазах у всех.  

Анализируя это общественное пространство, 
мы можем равным образом размышлять над воп-
росами о рациональности и о различиях юриди-
ческих рациональностей в рамках юридического 
проекта. Нашу собственную позицию можно вы-
разить в идее преобладания «коммуникативной» 
рациональности1. Философия права, рассматри-
вая представление аргументов как основную 
цель юридического проекта, на деле сопровож-
дает его, доказывая, что практическая рациона-
льность, на которую ссылается право, воплощае-
тся в дискуссиях. Как межличностная практика 
субъектов права, дискуссия порождает аргумен-
ты и предлагает их аудитории с целью их оценки 
и признания. 

Тот факт, что мы настаиваем на включении 
общественного пространства в контекст препо-
давания философии права, свидетельствует о 
нашем желании приучить студентов к мысли о 
том, что «в праве» – это значит в общественном 
пространстве, к которому мы обращаемся. Им 
надлежит осознать, что это пространство играет 
решающую роль в формировании и развитии во-
ли и мнения относительно современного юриди-
ческого проекта. По мере того, как право стано-
вится первым лицом множественного числа, 
«мы», преподавание философии права должно 
оформиться в дебатах, касающихся обществен-
ного пространства и рационального формирова-
ния воли и разума. 

К демократической концепции права. Фи-
лософия права, источник веских аргументов и 
просвещенного разума, обнаруживает сама себя 
как философскую позицию. Впрочем, мы при-
знали это уже в начале, т.к. преподавание фило-
софии права «естественно» исходит из концеп-
ции права и тесным образом связано с ней. Итак, 
то, что мы теперь можем добавить к этой конце-
пции философии права, как нам представляется, 
есть ответ на вопрос, положенный в основание 
наших размышлений: «Какова цель преподавания 
философии права?». Задача последней части этого 
текста, следовательно, состоит в том, чтобы, отве-

                                                        
1 B. Melkevik, Horizons de la philosophie du droit, op. 
cit., p  91-150. 

чая на этот вопрос, подчеркнуть нашу привержен-
ность демократической концепции права.  

Для того чтобы понять демократическую 
концепцию права, необходимо отметить то, что 
она отличается от концепции «либеральной мо-
рали» права, преподаваемой, в основном, на 
юридических факультетах Северной Америки. 
Концепция «либеральной морали» - это филосо-
фия права, замешанная на вере в дополитическое 
существование комплекса априорных принципов 
и правил и на вере в то, что право должно быть 
осмыслено исходя из предположения о неких 
«моральных правах», способных одновременно 
обеспечить негативную свободу и ограничить 
коллективную деятельность. Преподавание фи-
лософии права в Северной Америке часто при-
нимало форму приобщения к такой вере. Это во-
плотилось в кредо либеральных «институтов». 
Само собой разумеется, что мы имеем в виду та-
кого философа права, как Рональд Дворкин, и 
особенно его последнюю книгу «Закон свобо-
ды», т.к. он является типичным представителем 
этой концепции2. Ее результатом оказалось то, 
что преподавание философии права стало про-
буждением веры в «наши» Институты.  Кроме 
того, оно учит воспринимать демократию только 
как средство, инструмент распространения «ли-
беральной морали». Разумеется, мы признаем 
позитивное значение этого процесса, но отсюда 
не следует, перефразируя Канта, что человек вы-
ходит из подчиненного положения3. 

Демократическая концепция права, которая 
направляет преподавание в определенное русло, 
выбирает, как мы это объяснили, иной путь. 
Прежде всего, потому, что демократия сама по 
себе представляет для нас ценность. В самом де-
ле, если, как уверяет Кант, философия права от-
ражает переход человека из-под господства гете-
рономии (доводы власти) в область торжества 
автономии (доводы благоразумия, такие, какими 
они видятся индивиду), то автономия должна 
быть одновременно принята и использована про-
тив идеологической обработки. Если, по нашему 
мнению, современность права (modernité du 
droit) проявляется в требовании того, чтобы все 
субъекты права рассматривались как творцы и 
адресаты прав, норм и учреждений, то препода-
вание философии права не может замкнуться в 
гетерономной практике, хотя и связанной с «либе-

                                                        
2 R. Dworkin, Freedom’s Law, Cambridge, Mass. 
Harvard University Press, 1996. 
3 I. Kant, dans «Vers la paix perpétuelle, que signifie 
s'orienter dans la pensée ?», Qu’est-ce que les Lumières et 
autres textes, Paris, GF-Flammarion n° 573, 1991. 
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ральной моралью», но оно должно освоить эту со-
временность. Философия права не заменяет твор-
цов права, но она должна их сопровождать. Фило-
софия права должна отражать демократическую 
цель современного юридического проекта.    

Философия права как демократическая 
практика. Последнее слово! Располагая препо-

давание философии права в контексте актуаль-
ных забот юридического проекта, мы надеемся 
соединить практическую сторону права с перс-
пективной стороной философии.  Мы желаем, в 
некоторой степени, примирить юридический 
проект с идеей философии, рассмотренной как 
демократическая практика.  

 
 

Б’ярн Мелкевік  
НАВІЩО ВИВЧАТИ ФІЛОСОФІЮ ПРАВА?  

ДЕЯКІ РОЗДУМИ ПРО ВИКЛАДАННЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 
 

Переклад з французької мови В. О. Токарева доповіді професора юридичного факультету Уні-
верситету Лаваля (Канада) Б'ярна Мелкевіка, з якою він виступив у жовтні 1998 року на колоквіумі 
«Викладати філософію», організованому Філософським товариством Квебеку.  

Ключові слова: філософія права, викладання філософії права. 
 

Бьярн Мелкевик 
ЗАЧЕМ ИЗУЧАТЬ ФИЛОСОФИЮ ПРАВА?  

НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРЕПОДАВАНИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 
 

Перевод с французского языка В. А. Токарева доклада профессора юридического факультета Уни-
верситета Лаваля (Канада) Бьярна Мелкевика, с которым он выступил в октябре 1998 года на коллоквиу-
ме, организованном Философским обществом Квебека и названном «Преподавать философию». 

Ключевые слова: философия права, преподавание философии права. 
 

Bjarne Melkevik 
WHY TO STUDY PHILOSOPHY OF LAW?  

SOME REFLECTIONS ON TEACHING THE PHILOSOPHY OF LAW 
 

A paper translated from French by V. A. Tokarev of Professor Bjarne Melkevik of Law Faculty of 
Université Laval University (Canada) delivered at the colloquium organized by the Philosophical Society of 
Quebec «Teach Philosophy» (1998). 

Keywords: philosophy of law, teaching philosophy of law. 
 

  



 

138 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

 
О. М. Литвинов 

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Луганськ 
 

ЩОДО ІСНУЮЧОЇ ДУМКИ: НАВІЩО ПОТРІБНА ФІЛОСОФІЯ  
ОФІЦЕРУ МІЛІЦІЇ (ІСТОРИКО-ПРАВОВІ МІРКУВАННЯ  

В КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ПЛОЩИНІ, ЗВАЖАЮЧИ НА КОНТЕКСТ 
ПРОБЛЕМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ) 

   
«Якщо у вашій країні викладають філософію  

у поліцейських академіях, то це дуже серйозний крок 
 на шляху гуманізації суспільства та подолання  
тоталітарної спадщини» (Карл-Отто Апель)1  

  

                                                        
1 З особистої бесіди автора з видатним філософом сучасності (Київ, Пуща-Озерна, 30 червня 1999 року). 

Проголошений сьогодні курс на реформу-
вання різних сфер соціального та державного 
життя країни стосується і правоохоронної систе-
ми, а також підготовки кадрів у спеціалізованих 
навчальних закладах. Але ці процеси набувають 
специфічної якості, оскільки піддається сумніву 
насамперед гуманітарна складова освіти майбут-
нього правоохоронця, особливо необхідність ре-
тельного вивчення філософських дисциплін. 
Останнє не є новиною як ставлення до таких на-
вчальних дисциплін з боку працівників міліції, 
що передається й курсантам. Цим обумовлюєть-
ся  актуальність запропонованої теми, оскільки 
подолання такої позиції є питанням, яке стосу-
ється надто багатьох аспектів діяльності майбут-
ніх правоохоронців, насамперед професійних. 

У цьому тексті пропонується погляд на ви-
окремлену таким чином проблему з загальносо-
ціальних позицій, що спираються насамперед на 
задекларовані владою незалежної України гасла 
розбудови соціальної та правової держави і по-
ступу в напрямку євроінтеграції. Такі гасла, втім, 
потребують не тільки пропагандистсько-ідеоло-
гічної апологетичної підтримки, а й  науково-
критичного аналізу, оскільки тільки він може 
надати оголошеним процесам реального втілення 
через обґрунтування необхідності адекватного 
реагування на виклики часу. Останні відбивають, 
зокрема, вельми строкате проблемне поле 
сприйняття та оцінки минулого у співставленні 
саме з указаними гаслами. Сама ж історія людст-
ва (і її частини – будь-якого народу) може роз-
глядатися під різним кутом зору та з різноманіт-
них методологічних позицій, а коли до такого 
погляду додається ідеологічна складова, то сама 
історія стає «полем бою» – «полем» боротьби за 
свідомість громадянина та, відповідно, за лояль-
ність його до існуючої влади. Такої поточної по-

літичної складової запобігти неможливо, навіть 
якщо вона не декларується відверто, скажімо біль-
ше: навіть якщо вона не усвідомлюється тими, хто 
намагається говорити мов би виключно про суто 
поточні завдання будь-яких державних органів.  

 Звідси витікає, що проблеми підготовки 
кадрів для правоохоронних органів значною мі-
рою не є проблемою правоохоронних органів, 
точніше стосуються не тільки правоохоронних 
органів, а є проблемами загальносуспільними й 
загальнодержавними. По-перше, йдеться про 
людей, які утримуються за рахунок суспільства – 
платників податків, а тому їхня налагодженість 
на виконання свого обов’язку та його розуміння 
є вже справою не особистою. По-друге, їхня гро-
мадянська позиція, яка і є основою їхнього розу-
міння свого обов’язку, залежить від світосприй-
няття, що диктує свідомості будь-якої людини 
спрямованість дій та вчинків, включаючи профе-
сійну діяльність. По-третє, йдеться про озброє-
них людей, які безпосередньо контактують з на-
селенням і виконують функції «швидкої допомо-
ги» в екстремальних суспільних ситуаціях, дода-
ткової ваги значущості їхній діяльності надає  
ситуація, що склалася в нашій країні: за надзви-
чайного занепаду Збройних сил це є фактично 
нашим військом (що є ознакою так званої «полі-
цейської держави», але цей аспект не є предме-
том дослідження у статті). По-четверте, перехід-
ний період трансформації нашого суспільства та 
розбудови державних інституцій зовсім іншої 
якості потребує світоглядної орієнтації та сприй-
няття цінностей, які значною мірою не співпада-
ють з культурно-історичними та політико-право-
вими стереотипами, що домінують, однак вони є 
основою задекларованого державною владою 
напрямку розвитку. Можна відзначити ще й «по-
п’яте…»,  «по-шосте…», і т.д., але зрозумілим є 
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те, що намагання реформування правоохоронної 
системи, включаючи підготовку кадрів, має спи-
ратися на таку оцінку реального стану в суспіль-
стві, яка дозволить чітко формулювати завдання, 
які повинна виконувати правоохоронна система, 
і вже звідси вимагати від своїх працівників ви-
значених якостей та відповідних дій. Звичайно, 
має значення також явно недостатній (а на пери-
ферії – жалюгідний) стан забезпечення особового 
складу, особливо нижчої ланки, але це також по-
требує окремого аналізу.  

Висловлена позиція дозволяє, як удається, 
висловлюватися кожному небайдужому громадя-
нинові стосовно деяких аспектів підготовки кадрів 
майбутніх правоохоронців згідно своєї компетен-
ції, тим більше, якщо він має відношення до цієї 
справи. Тому мету цієї статті можна сформулюва-
ти як спробу обґрунтування необхідності підви-
щення рівня гуманітарної підготовки світоглядно-
філософського спрямування майбутніх офіцерів 
міліції, які здобувають вищу освіту в спеціалізова-
них навчальних закладах МВС України.  

 Проблеми підготовки кадрів для право-
охоронних органів, зокрема міліції, порушували-
ся знаними в країні науковцями та працівниками 
органів внутрішніх справ, такими, як  О. Бандур-
ка, С. Гусарєв, Л. Джигун, О. Джужа, Е. Дідоре-
нко, Н. Карпунова, Я. Кондратьєв, В. Молдаван, 
О. Новаков, Ю. Семенова, Б. С’єдін, В. Синьов, 
О. Скакун, С. Сливка, В. Темченко, О. Тихоми-
ров, О. Тогочинський, Б. Чміль, В. Шамаров, О. 
Щеглова, О. Ярмиш та ін. У працях багатьох з 
цих та інших знаних науковців підкреслюється 
значення гуманітарної підготовки майбутніх 
правоохоронців, але це питання розглядається 
переважно в контексті інших проблем, чи то суто 
професіональних, чи то, навіть якщо йдеться про 
виховну роботу, порушуються в основному про-
блеми загальнокультурного, патріотичного тощо 
спрямування. Спеціально значення філософських 
дисциплін у світоглядному ракурсі і в умовах 
відчутного скорочення їхньої ваги в навчальних 
планах ВНЗ МВС України ще не розглядалося, 
що обумовлює й новизну теми цієї розвідки.  

 Спочатку сприймемо точку зору,  про яку 
йдеться, тобто, які аргументи можна висунути 
проти вивчення філософії. Те, що вона не є необ-
хідною в практичній (професійній) діяльності 
правоохоронця? Те, що на її вивчення «гається» 
багато часу та, відповідно, коштів? Те, що її за-
ідеологізований варіант у вигляді «марксизму-
ленінізму» дискредитував себе за радянських 
часів?  А ще те, що вона не є простою для розу-
міння навчальною дисципліною, яку не можна 
заучити як інструкції або найпростіші дисциплі-

ни на кшталт «судових та правоохоронних орга-
нів»? Але така критика, коли лише говорять «я 
не розумію», перетворює будь-яку дискусію «у 
різновид дешевого й небезпечного змагання» 
[Див.: 1, с. 673]. Щодо «дешевого» – зрозуміло, 
щодо ж «небезпечного», то тут коротко слід по-
яснити. Це означає засилля догматизму у підго-
товці таких спеціалістів (а цього в юридичних 
вишах і сьогодні вдосталь), що відверто орієнтує 
на формування «простеців», висловлюючись мо-
вою класичного середньовіччя, тобто таких лю-
дей, які не здатні самостійно мислити та, відпо-
відно, самостійно приймати раціональні (логічно 
обгрунтовані) рішення. Додамо: таких виконав-
ців, які не здатні обмірковувати ситуації, пове-
ління, дії тощо, а тільки виконують накази. Чи не 
нагадує це щось дуже добре знайоме? 

Інші питання значною мірою пов’язані з 
очевидним зниженням якості підготовки учнів у 
середній школі, що робить навчальну працю са-
мостійного характеру, як то вимагає специфіка 
предмету філософії, вельми проблематичною 
вже у вищих навчальних закладах. Звичайно, на-
віщо міліціонеру філософія у всіх її розгалужен-
нях, тобто включаючи дисципліни цього циклу: 
етику, естетику, логіку, релігієзнавство, культу-
рологію… Мабуть слід сюди додати й деякі інші 
дисципліни, наприклад історичні та, мабуть, й 
психологічні, а також іноземні мови (ситуативну 
проблему щодо необхідності навчання міліціо-
нерів до Євро-2012 залишаємо як непоказову). 
Зауважимо відразу, що таке відношення розпо-
всюджується  й на дисципліни суто юридичні, 
які не мають прикладного характеру: теорію 
держави і права, історію держави і права, історію 
вчень про державу і право тощо.  

Так що потрібно міліціонеру в його «прак-
тичній діяльності»? Фізична та спеціальна бойо-
ва підготовка (рукопашний бій), вогнева підгото-
вка, знання уставів та законів, що регламентують 
діяльність органів внутрішніх справ. Тактико-
спеціальна підготовка. Далі. Кримінальне право 
(тут висловлюються сумніви стосовно загальної 
частини), адміністративне право… криміналісти-
ка… Останнім часом більш поблажливим стало 
відношення до української мови, оскільки вимо-
ги до документообігу примушують, та, відповід-
но, до інформаційно-технічних дисциплін. 

 Тоді виникає низка запитань стосовно та-
кої постановки питання у контексті підготовки 
фахівців будь-якого профілю. Поставимо анало-
гічне запитання: навіщо філософія (філософські 
дисципліни) та історія (історичні дисципліни) 
тощо лікарю (інженеру, агроному, музиканту, 
будівельнику – далі за списком спеціальностей)?  
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 Інший бік цього питання. Навіщо вивча-
ють філософію та історію у вищих навчальних 
закладах у Берліні, Лондоні, Парижі, Пекіні, 
Нью-Йорку, Бьорклі, Стенфорді, Сіднеї, Москві, 
Санкт-Петербурзі, Каїрі, Велінґтоні, Йоганезбур-
зі (далі вся планета)?   

 Питання скоріше риторичні, оскільки си-
стема вищої освіти, яка складалася протягом до-
сить тривалого часу (декілька століть, а фактич-
но – з  часів класичної античності, до речі, де 
освіту отримували у філософських (Греція) та 
юридичних (Рим) школах), базується на певних 
принципах та підходах, що виражають вимоги 
суспільства до фахівців відповідного напрямку. 
Людина, яка має вищу освіту – це людина, яка 
може найкращим чином виконувати свою робо-
ту, тобто бути підготовленою до вирішення про-
блем у специфічній професіонально визначеній 
галузі діяльності. Але цю роботу вона співвідно-
сить із суспільними (державними) потребами, 
тобто розглядає її як свій громадянський 
обов’язок, який витікає з раціонального усвідом-
лення необхідності найкращого служіння на ос-
нові щирої емоційної  потреби такого служіння. 
Такий імператив закладено взагалі в сам прин-
цип  вищої освіти ще з часів перших середньові-
чних університетів, який можна коротко сфор-
мулювати як використання людської здатності 
мислення і використання її у раціональному, 
тобто розумному, найкращому способові вирі-
шення проблем [Див.: 2, с. 32-34]. Давно очевид-
ним є те, що для такого підходу до своєї профе-
сійної діяльності людина повинна мати відповід-
ний рівень світоглядної (не плутати з ідеологіч-
ною) підготовки, орієнтуватися в сучасному сві-
ті, адекватно реагувати на виклики сьогодення. 
Ігнорування таких вимог є лише свідоцтвом пе-
реваги буденної (звичайної) свідомості, на рівні 
якої можна вирішувати проблеми побутові, але 
аж ніяк не професійні, тим більш у такій над-
складній та надважкій сфері, як людські відноси-
ни (до якої, безсумнівно, відноситься й право-
охоронна діяльність).  

 Чому вчать майбутніх правоохоронців у 
пропедевтичному курсі «Юридична деонтоло-
гія»? У тому числі й тому, яким якостям має від-
повідати слідчий, дознавач, оперуповноважений 
карного розшуку, оперуповноважений з бороть-
би з економічними злочинами, оперуповноваже-
ний з боротьби з незаконним обігом наркотиків, 
експерт-криміналіст, дільничний  інспектор, ін-
спектор ДАІ [Див., напр.: 3, с. 459-494]. Це такі 
якості: «справедливість», «гуманізм», «безкомп-
ромісність», «сконцентрованість уваги та її стій-
кість», «активність уяви», «логіка мислення», 

«абстрактне мислення», «громадянська позиція», 
«об’єктивність», різні комунікативні знання та 
навички, поважне відношення до співрозмовника 
тощо, а також «творчий підхід», «здатність ста-
вити себе на місце іншого» і навіть «акторська 
майстерність» та «здатність до перевтілення». 
Якщо говорити відверто – вимоги вельми суворі 
і потребують, як удається, не скорочувати саме 
гуманітарну підготовку майбутнього офіцера 
міліції, а навпаки, посилювати її, наприклад, 
шляхом введення таких курсів, як «акторська 
майстерність» та «сучасна комунікативна філо-
софія», які б дозволили більш ґрунтовно підготу-
ватися майбутньому правоохоронцю до своєї не-
легкої діяльності. 

Якщо у вишах МВС готують офіцерів мі-
ліції з вищою юридичною освітою, то логічним 
уявляється, щоб якості випускника такого закла-
ду відповідали поняттям (а значить вимогам) 
«міліціонер», «офіцер», «вища юридична освіта». 
Відсторонимося від етимологічного незбігу сло-
ва «міліціонер» із фактичним виконанням мі-
ліцейськими структурами поліцейських функ-
цій1, історично склалося, що в колишньому Ра-
дянському Союзі була психологічно-ідеологічна 
ідіосинкразія на слово «поліція» («поліцейський» 
часів Російської імперії – це гнобитель револю-
ційного пролетаріату і трудового народу взагалі, 
«поліцай» часів німецько-фашистської окупації – 
це однозначно зрадник). Міліціонер має захища-
ти народ, якому він присягає, від тих, хто зазіхає 
на права і свободи, майно, здоров’я тощо. Звідси 
витікає досить банальний висновок про необхід-
ність спеціальної підготовки до такої діяльності, 
що має багато специфічних рис, а те, що йдеться 
переважно про людей озброєних та таких, які 
мають владні повноваження, значно посилює 
таку професійну специфічність. До останньої 
слід віднести й спрямованість цієї діяльності на 
постійну комунікацію з населенням, що також 
потребує певних знань та установок.  

Поняття «офіцер» майже завжди мало 
зміст не просто позитивний, а позитивно-
зразковий і навіть романтичний, оскільки вклю-
чало крім благородства й вихованості ще й скла-
дову честі, відваги, відданого служіння високій 
справі аж до самопожертви, а крім того – він «ба-
тько» для солдат і взірець для звичайного громадя-
нина як у зовнішньому вигляді, який має бути без-
доганним, так і в спілкуванні (а звідси може бути й 
така пропозиція: не завадило б, як удається, ввести 

                                                        
1 Однак, цю суперечність на початку 2011 року навіть 
у Російській Федерації подолано перейменуванням 
«міліції» в «поліцію». 
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у навчальні плани спеціального курсу із назвою, 
наприклад, «Офіцерський етикет»). 

 Поняття «вища юридична освіта» і взага-
лі «вища освіта», незважаючи на стрімку деваль-
вацію за часів незалежності1, втім має включати 
в себе також вищий за звичайний культурний 
рівень та комунікативні можливості, здатність 
співвідносити свої дії з загальнодержавним 
спрямуванням поступу нації, що втілюється у 
відповідних основоположних документах, де 
відбито волю народу, насамперед у Конституції. 
Той процес цинічного ігнорування гуманістич-
них принципів освіти, який ми сьогодні спогля-
даємо, вимушує діяти у напрямку підвищення 
вимог до світоглядного блоку дисциплін, що йо-
го відпрацьовано традицією вищої освіти, а не 
підкорюватися редукційним тенденціям примі-
тивізації змісту освіти посилюючи ірраціональ-
ність нашого соціуму. Коли людина не здатна 
мислити раціонально, мислити точно, вона стає 
іграшкою самого диявола, як колись зауважив 
видатний філософ ХХ століття М. Мамардашвілі. 
Відмова від філософії це є відмова від людей, які 
мислять самостійно, певною мірою це можна 
тлумачити як намагання відмовитися від людей у 
міліції  з заміною їх «універсальним міліціоне-
ром» (на кшталт відомого у світі проекту «уні-
версального солдата»), універсальність якого 
уявляється лише в «універсальній» бойовій та 
фізичній підготовці. 

 Тут природно виникає запитання: «А чи 
може звичайна людина, навіть якщо вона є вель-
ми обдарованою інтелектуально і при цьому ви-
тримує досить жорсткі фізичні навантаження, 
відповідати всім цим вимогам?»  

Відповіді можуть бути такими. Якщо «ні», 
тоді слід визнати, що потрібно розділити поняття 
«офіцер міліції» та «вища освіта» і позбавити 
можливості майбутнього правоохоронця отрима-
ти спеціалізовану освіту вищого рівня. Тут знов 
повернеться практика присвоєння офіцерських 
звань всім, хто надасть диплом про закінчення 
вищого навчального закладу за будь-якої спеціа-
льності (зауважмо тільки, що філософію все ж 
вони там вивчають). Є ще можливість: надавати 
офіцерські звання особам без вищої освіти, тоді 
ми взагалі запобігаємо розвиваючого й гумані-
зуючого впливу небажаної філософії та інших 
«непотрібних» міліціонеру наук і отримуємо ви-
конавця будь-яких наказів будь-якого керівницт-
ва. В цілому такі сценарії розвитку можна без-
помилково охарактеризувати як один з конкрет-

                                                        
1 Маємо на увазі наявну масову практику підміни по-
няття «освіта» поняттям «диплом».  

них проявів постійних спроб олігархічно-
племінної (архаїчної) частини суспільства і дер-
жави посилити свій і так вже майже нестерпний 
вплив на майбутнє країни, що реформується. 

Якщо ж відповідь буде «так», то тоді слід 
вдосконалювати систему підготовки майбутніх 
офіцерів міліції для держави, яка задекларувала 
поступ у бік розбудови правової та соціальної 
держави і головним завданням правоохоронців 
визначила захист прав людини, тобто  кожної 
людини, втілюючи суспільний ідеал буржуазно-
демократичної національної республіки (що яск-
раво втілено у нашій Конституції). Тоді кожна 
людина цієї країни, включаючи озброєних охо-
ронців правопорядку, розглядається як абсолют-
на цінність, як самодостатня раціонально мисля-
ча особистість. Тоді правоохоронець свідомо за-
хищає своїх співгромадян від порушення їхніх 
прав як асоціальними кримінальними індивідами 
чи групами, так і самою державою: позиція, яку 
можна вважати шляхом до «правового суспільс-
тва» (Див.: 7, с.304-319; 8). Як, яким чином це 
робиться – це вже спеціальна наука, точніше ці-
лий комплекс наук, сукупність яких і визначає 
фахову спрямованість підготовки відповідних 
спеціалістів. Тут, звичайно, можна розглядати 
варіант прийняття на службу переважно випуск-
ників юридичних факультетів цивільних вишів, 
але все ж факт спеціалізованої міліцейської під-
готовки протягом чотирьох років надає перевагу 
навчальним закладам МВС.  

Так, у роботі цих закладів є недоліки, деякі 
з них можна назвати й суттєвими, але перетво-
рювати всі ці заклади на звичайні міліцейські 
школи або училища за зразком такого собі «мі-
ліцейського ПТУ», присвоюючи їхнім випускни-
кам офіцерські звання, це є фактично дискреди-
тацією понять і «вища освіта», і «офіцер міліції». 
Треба тут додати, що переважна частина цих не-
доліків – це недоліки, які притаманні системі 
освіти України взагалі, і які є наслідком тих со-
ціокультурних процесів, що відбуваються в краї-
ні, де інтенсивно йде процес оформлення нового 
економічно пануючого класу, який відверто іг-
норує правові засади взаємодії з більшістю спів-
громадян. Може саме тому йому не потрібні пра-
воохоронці, які здатні раціонально і самостійно 
мислити, охороняти права всіх громадян, вклю-
чаючи права самих правоохоронців, а не тільки 
нуворишів при владі, багато з яких мають вельми 
сумнівне приховане минуле. Тому не тільки про 
систему освіти можна говорити як про неякісну, 
як спотворену комерціалізацією, яка розуміється 
на рівні буденної свідомості, що панувала нахаб-
но на світанку нашої незалежності. Вона продо-
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вжує проявлятися і сьогодні у всіх сферах життя, 
які і неякісні, і спотворені «базарною» (а не рин-
ковою, яка передбачає загальні чесні правила 
гри) комерціалізацією. 

Коротко зазначимо наступне. Такі процеси 
притаманні більшості країн, які є представника-
ми «вторинних культур», тобто культур некреа-
тивних, де переважає дух споживання: спожи-
вання ідей, товарів, продуктів високої якості, що 
створені іншими і які створити такі країни не-
спроможні в силу тотального панування буден-
ної свідомості. Вторинність як якість культури 
витікає з надзвичайного впливу суспільних сте-
реотипів традиційного суспільства, тобто суспі-
льства, де панує некритичний, нераціональний 
тип мислення міфологічного ґатунку, притаман-
ний культурам примітивним (в яких значну роль 
відіграють стосунки силової ієрархії, що наслі-
дують тваринним – у зграї чи стаді1). Одним зі 
зловісних видів такого суспільства – тоталітари-
змом – ми досить добре обізнані, і серед його 
характеристик чи й не найголовнішою є ігнору-
вання прав людини та використання силових 
структур держави для придушення будь-якої не-
покори існуючій владі (також як у зграї або стаді, 
або в системі, відомій з підручників історії дер-
жави і права як «військові держави» на кшталт 
сумнозвісної середньовічної держави монголо-
татар). Світоглядним підґрунтям такого стано-
вища є ідеологізація притаманного таким примі-
тивним (простим) культурам загального стану 
ірраціонального обожнювання будь-якої сили – 
чи то сили природи, чи то сили влади, чи то сили 
якоїсь уявної. Фактичними проявами його (ста-
новища) є постійне некритичне копіювання форм 
діяльності у різних сферах, наприклад, некрити-
чне копіювання освітніх засобів підготовки мо-
лодих поколінь (соціалізація). Так, сьогодні в 
Україні інтенсивно втілюються (стараннями 
держави насамперед) застарілі вже два десяти-
ліття тому в Європі способи навчання та переві-
рки знань (тестування), від яких провідні виші 
світу принципово відмовляються, перш за все у 
сфері гуманітарної підготовки. Стосовно ж 
останньої, то з середини 1990-х років у всіх на-
вчальних закладах навіть технічної спрямованос-
ті взято курс на збільшення частки гуманітарних 
дисциплін (лідер тут – Англія, країна з найви-
щим рівнем захисту прав людини у світі). Ро-
биться це за прикладом США – країни-лідера у 
галузі освіти. Наприклад, у найкращому в світі 

                                                        
1 Більшість таких стосунків та діянь людською куль-
турою в її історичному розвитку поступово переведе-
но в статусне розуміння як правопорушень і злочинів. 

технічному навчальному закладі – Масачусетсь-
кому технологічному інституті (США) майбутні 
спеціалісти з комп’ютерної техніки, суднобудів-
ники,  автобудівники, творці космічних апаратів 
вивчають, крім математичних, фізичних тощо 
навчальних дисциплін, історію кіно, історію му-
зики, навіть складають іспит з фантастичного 
оповідання. A в навчальному плані правничої 
школи (юридичний факультет) Гарвардського 
університету (університет №1 у світовому рей-
тингу, до речі, українських немає навіть у першій 
тисячі!) знаходимо навчальну дисципліну «Ше-
деври світового музичного мистецтва». 

Загальний та постійний імператив редуку-
вання всього до зручного для буденної свідомос-
ті спрощення вперше був атакований раціональ-
ним мисленням у Стародавній Греції (хоча вито-
ки зародження такого мислення знаходять і в 
Єгипті, і в шумерів) періоду розкладання родо-
племінного (архаїчного, первісного) суспільства. 
Основою такої раціоналізації вважаються потре-
би обміну та кооперації, які виникали із розвит-
ком людства і втілювалися в торгівлі (а звідси й 
мореплаванні) та оформленні політичних спосо-
бів спілкування (прото-держав). Таке раціональ-
не ставлення до світу, яке однією з головних 
якостей мало критичне ставлення до всього ото-
чуючого людину довкілля і до самої людини, 
отримало назву «любомудрія» або філософії. Ін-
шими словами, філософією вважається перш за 
все раціональне (тобто розумне, а не дурне) та 
критичне (тобто свідоме, а не чуттєво-емоційне, 
на рівні тваринних рефлексів) ставлення то світу 
(природи та людей) з метою найкращого вирі-
шення будь-яких проблем, які постійно стоять 
перед людиною і суспільством (а це і є життя). 
Можна сказати і так: філософське, тобто раціо-
нальне ставлення до світу є доланням буденної, 
ірраціональної свідомості, яка оперує лише кате-
горіями повсякденного досвіду. Останній, до ре-
чі, наприклад, свідчить (якщо відкинути наші 
знання п’ятого класу загальноосвітньої школи), 
що Сонце ходить навколо Землі, а не навпаки, та 
ще багато про що цікаве він також свідчить. То-
му долання установок буденної свідомості, на 
яких ґрунтується мислення звичайної неосвіченої 
людини (людини, яка не вивчала філософію2) є 
одним з пріоритетних завдань суспільства й ін-
струменту втілення його загальної волі – держа-
ви. В іншому випадку природна схильність не-
розвиненої свідомості до редукування за умов 

                                                        
2 Тому невипадково, що сьогодні в багатьох країнах, 
зокрема в Німеччині та Росії, а також у розвинених краї-
нах Азії філософію починають вивчати вже у школі.  
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свого панування буде пропонувати вирішення 
проблем сьогодення (надзвичайно складних за 
визначенням) примітивними (простими) засоба-
ми, що само по собі є вже логічною помилкою, а 
це означає те, що отримати можна буде резуль-
тати тільки негативні.  

Можна наводити багато прикладів з історії, 
коли ігнорування філософських дисциплін при-
водило до плачевних результатів у державному 
житті. Про це говорив ще Конфуцій, а для нас 
показовим може бути відомий в історії Російсь-
кої імперії (нашої історії) факт, коли у 1850 році 
Указом імператора Миколи І в університетах бу-
ло заборонено викладання філософії (теорії пі-
знання, метафізики, етики та історії філософії), а 
філософський факультет було взагалі ліквідова-
но. Підставою для цього була доповідна записка 
тодішнього міністра народної освіти князя П.О. 
Ширинського-Шахматова, а сумнозвісний вислів 
із неї: „Користь від філософії дуже сумнівна, а 
шкода є очевидною”, назавжди став  символом 
інтелектуальної обмеженості й морального мра-
кобісся. Але не всім відомо, що філософські дис-
ципліни було відновлено, хоча й частково, вже 
через дванадцять років, причому – звернемо ува-
гу –  насамперед на юридичних факультетах ім-
ператорських університетів, оскільки за виснов-
ком компетентної комісії, саме вилучення філо-
софських дисциплін було причиною відчутного 
зниження якості підготовки державних службов-
ців (випускники університетів після закінчення 
йшли переважно «на государєву службу»). До-
дамо й такий цікавий для нас факт, що справу 
спасіння філософії в Росії було доручено «за Ви-
сочайшим повєлєнієм» професору Київсько-
Могилянської академії Памфілу Даниловичу 
Юркевичу, який очолив водночас дві кафедри 
Московського університету: відновлену кафедру 
філософії та створену ним же кафедру філософії 
права, за що він отримав не одну високу держав-
ну нагороду. Цікавим та повчальним тому вигля-
дає погляд цього видатного українського філо-
софа на керування – і взагалі, і державне зокре-
ма: «Не керувати, а привертати, не нав’язувати, а 
розвивати; не підкоряти, а звільняти –  це кінцева 
мета релігії і держави» [12, c. 695].  

Цей приклад став ілюстрацією правоти по-
зиції, яку ще у ХVІІІ столітті висловив  міністр 
освіти Прусії барон Цедліц: він наполягав на то-
му, що студент мав засвоїти купу гуманітарних 
дисциплін, оскільки після закінчення курсу наук 
(вищого навчального закладу) йому, як вислови-
вся міністр, прийдеться бути лікарем, суддею, 
адвокатом лише декілька годин на добу, а люди-
ною – цілий день [Див.: 13, c. 95]. Таку позицію 

посилили у першій половині ХІХ століття творці 
сучасного університету видатні німецькі мисли-
телі Вільгельм фон Гумбольдт, Шлейєрмахер і 
Фіхте, які виходили з такого постулату: універ-
ситетська освіта, на відміну від спеціальної, дає 
людині загальний світогляд й світорозуміння, що 
дозволяє йому, займаючись конкретною профе-
сією, усвідомлювати себе частиною цілого: дер-
жави і світу [Див.: 14, c. 152]. А про Кантову 
нищівну критику «обмеженого» нерозуміння 
значущості загальнотеоретичного годі вже й го-
ворити [Див.: 15]. Цікаво, що саме примітивіза-
ція та криміналізація життя відроджує настрої 
відкидання як моральних основ, так і раціональ-
них принципів організації соціуму, а це відбива-
ється й у запитанні «навіщо філософія юристу?» 
[Див., напр.: 16]. 

 Щодо ж сучасності, то слід підкреслити, 
що досягненнями педагогічної науки, у тому чи-
слі вітчизняної, є вже постулювання особистісної 
спрямованості та необхідності переважання гу-
манітарної складової («гуманізація») у змісті 
освіти, а в правознавстві – постулювання персо-
налізму як основи праворозуміння, яке тлума-
читься все більше культурно-антропологічно (в 
онтологічному вимірі) і водночас критично-
раціоналістично (у вимірі гносеологічному). Тут 
не йдеться ще й про вимір морально-етичний, 
який, можливо, є найважливішим. Так що, прос-
то («запросто») відкидаємо й здобутки числен-
них (і найкращих!) педагогів і правознавців? 
[Див., напр.: 17, с. 100-136; ін.]. І взагалі, питан-
ня, чи є потрібним, тим більше необхідним ви-
вчення філософії (історії, релігієзнавства, етики 
та естетики, навіть теорії держави і права тощо) є 
настільки застарілими й банальними, що обгово-
рювати їх у часи, коли вже декілька країн світу 
намагаються створити умови набуття вищої осві-
ти всім своїм громадянам (і навіть зробити це 
обов’язковим), виглядає навіть дещо незручним, 
оскільки в такому випадку згадується безсмерт-
ний вислів: «панове, яке століття на дворі?»   

Отже, виглядає неправомірною думка сто-
совно – скажімо так – надлишкової додатковості 
навчальних дисциплін соціо-гуманітарного цик-
лу і філософії зокрема (можна додати – і особли-
во!), оскільки вони виконують надзвичайно важ-
ливу й необхідну культурно-антропологічну мі-
сію у торуванні нашого суспільства до проголо-
шеної мети – розбудови сучасної демократичної, 
правової та соціальної держави.  
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ЩОДО ІСНУЮЧОЇ ДУМКИ: НАВІЩО ПОТРІБНА ФІЛОСОФІЯ ОФІЦЕРУ МІЛІЦІЇ  
(ІСТОРИКО-ПРАВОВІ МІРКУВАННЯ В КУЛЬТУРОЛОГІЧНІЙ ПЛОЩИНІ, ЗВАЖАЮЧИ  
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У статті розглядається питання значення гуманітарної підготовки курсантів вищих навчальних закладів 
МВС України та ролі у цьому філософських дисциплін. Обґрунтовується положення стосовно необхідності не 
скорочувати її обсяг для майбутніх офіцерів в умовах реформування правоохоронних органів у напрямку євроі-
нтеграції й подолання тоталітарної спадщини. Проблема розглядається з точки зору культурно-цивілізаційного 
розвитку людства і зростання значення права як прав людини. 
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В статье рассматривается вопрос значения гуманитарной подготовки курсантов высших учебных заведе-

ний МВД Украины и роли в этом философских дисциплин. Обосновывается положение о необходимости не 
сокращать ее объем для будущих офицеров в условиях реформирования правоохранительных органов в на-
правлении евроинтеграции и преодоления тоталитарного наследия. Проблема рассматривается с точки зрения 
культурно-исторического развития человечества и возрастания значения права как прав человека. 
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In the article it is considered the significance of humanitarian training of students of higher educational institu-
tions of Ukraine’s MIA and the role of philosophic disciplines in it. It is proved the necessity to remain them for the 
future officers in conditions of reforming law enforcement bodies in the way to euro-integration and overcoming of 
totalitarian heritage. The problem is considered from the point of view of cultural and historical development of man-
kind and increase of importance of law as human rights.  
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* Під сучасними автор в даному досліджені має на увазі роботи, які побачили світ в ХХІ столітті.  

Актуальність. В Україні відразу після про-
голошення незалежності у працях українських 
вчених юристів рефреном повторювалась думка 
про необхідність зміни юридичної методології та 
використання альтернативних підходів при ви-
вченні права як науки. Видається, що про відхід 
від старої ідеології не говорив хіба що лінивий.  
Як правило, в такого роду роботах мова йшла 
про відмову від монополії юридичного позитиві-
зму та про відмову від класового підходу. Але 
оскільки про критику позитивізму в Україні остан-
нім часом вийшло вже достатньо багато літерату-
ри, то з огляду на це ми вирішили зосередити свою 
увагу на відході від тотального панування в юри-
дичній літературі формаційного підходу. Оскільки, 
на жаль, дослідженню цього питання в Україні 
приділяється не так багато уваги.  

Постановка завдання. Оскільки (на жаль) 
більшість українських студентів, які бажають 
стати юристами, як правило, при вивченні про-
блем формаційного та цивілізаційного підходів у 
курсі теорії держави та права обмежуються лише 
навчальними посібниками та підручниками. І 
саме навчальні посібники та підручники, знову ж 
таки, як правило, визначають майбутній світо-
гляд студентів як фахівців, то ми і вирішили про-
аналізувати саме цей масив літератури. Ми ви-
рішили проаналізувати масив навчальної літера-
тури, починаючи з 2000 року не лише тому, що 
2001 рік Генеральною Асамблеєю Організації 
Об'єднаних Націй був проголошений «Роком ді-
алогу між цивілізаціями», що мало б якось впли-
нути і на відображення цивілізаційного підходу 
на сторінках навчальної літератури, але й також 
із огляду на технічні можливості вивчаючи на-
вчальну літературу з теорії держави та права ми 
користувалися електронним каталогом Націона-
льної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-
го, а в ньому поміщена література починаючи 
лише з другої половини 90-х років ХХ століття. 
Тому автор у даній статті не претендує на те, що 
він зробив повний аналіз навчальної літератури з 

теорії держави та права. Він послуговувався ли-
ше літературою, наявною у зазначеному елект-
ронному каталозі після 1999 року. З огляду на це 
автор просить пробачення в тих вчених, навча-
льна література яких не аналізується в цій статті. 
Хотілось би також відзначити, що в процесі ро-
боти над статтею автор також зіштовхнувся із 
такими проблемами як відсутність книги у фон-
дах бібліотеки (попри те, що в каталозі вона зна-
читься), наприклад, до такої літератури належить 
підручник з теорії держави та права О. В. Скакун 
[14]. Непоодинокі випадки, коли співробітники 
бібліотеки повідомляють, що книга перебуває у 
вкрай незадовільному стані й тому її не може 
бути видано для користування читачам, напри-
клад, це сталося з навчальним посібником В. В. 
Лемака [10]. Необхідно враховувати також і те, 
що немає гарантій того, що вся література, яка 
наявна у фондах бібліотеки відображена в елект-
ронному каталозі бібліотеки). Тому ця стаття має 
лише продемонструвати загальну тенденцію ви-
користання цивілізаційного підходу в українсь-
кій навчальній юридичній літературі для вищої 
школи з теорії держави та права.   

Загалом необхідно відзначити, що у навча-
льній юридичній літературі немає однозначного 
ставлення до цивілізаційного підходу. У деяких 
книгах, як приміром у підручнику з теорії держа-
ви і права за редакцією О. В. Зайчука, цивіліза-
ційний підхід взагалі не згадується [6]. Не згаду-
ється цивілізаційний підхід і у навчальному по-
сібнику за редакцією В.В. Копєйчикова [9] (пра-
вда, можливо, що в цій роботі не згадується ци-
вілізаційний підхід, оскільки ця книга є переви-
данням роботи, що була опублікована ще в 90-х 
роках). У підручнику за редакцією С. Л. Лисен-
кова, хоча і розглядається класифікація держав, 
однак мова про цивілізаційний підхід також не 
йде [11]. В навчальному посібнику з теорії дер-
жави та права під редакцією Л. М. Шестопалової 
у четвертому параграфі, в якому розглядаються 
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типи держав розглядаються лише історичні типи 
держав і не йдеться про локальні цивілізації [19]. 

Проте все ж така позиція авторів щодо ви-
користання цивілізаційного підходу є, швидше, 
винятком, ніж правилом. У більшості навчальних 
посібників та підручників все-таки відображений 
цивілізаційний підхід. Наприклад, у підручнику 
М. С. Кельмана  використовується цивілізацій-
ний підхід для типологізації держав. І хоча авто-
ри підручника навіть дають власне визначення 
поняття «цивілізація», однак вони не класифіку-
ють і не перераховують їх і серед представників, 
які займаються цивілізаційним підходом, нази-
вають лише А. Тойнбі. На відміну, скажімо, від І. 
В. Скірського, який, називаючи представників 
цивілізаційного підходу, вказував, окрім як на А. 
Тойнбі також і  на М. Данилевського та О. Шпе-
нглера [15, с. 43].  

У навчальному посібнику за редакцією В. М. 
Суботіна у пункті 3.6 «історичні типи держави» 
не згадується цивілізаційний підхід. Однак авто-
ри пропонують при класифікації держав за голо-
вний критерій взяти основний вид діяльності на-
селення і походження владних кіл. Оскільки во-
ни переконані, що класова теорія не витримала 
випробувань часом, а також тому, що класову 
теорію не можна застосувати й до багатьох су-
часних постіндустріальних суспільств, у яких 
немає класів у марксистському розумінні, але 
існує складна соціальна структура: соціальний 
статус людини в них визначається не стільки її 
ставленням до засобів виробництва скільки міс-
цем у системі виробництва і розподілу. З огляду 
на такий підхід вони виділяють до індустріальне, 
індустріальне та постіндустріальне (інформацій-
не) суспільство [16, с. 74]. 

Дещо більше уваги цивілізаційному підходу 
приділяється у посібнику автором, якого є О. І. 
Осауленко. Зокрема, у ньому йдеться, що цивілі-
заційний підхід орієнтує на пізнання минулого 
через всі форми діяльності людини: політичну, 
соціальну, трудову тощо. В цій роботі також за-
значається, що за такого підходу людина розгля-
дається як творча і конкретна особистість, а не 
лише як представник певного класу. Автор пере-
конує, що такий підхід врешті-решт дає змогу 
побачити не тільки протистояння класів і соціа-
льних груп, але і сферу їх взаємодії [1, с. 52].  

Ю. А. Ведєрніков та А. В. Папірна також 
відмічають переваги цивілізаційного підходу. 
Зокрема вони відзначають, що використання ци-
вілізаційного підходу дає можливість враховува-
ти певні духовні фактори, які є суттєвими в тих 
або інших конкретно-історичних умовах, а також 
те, що за допомогою цивілізаційного підходу 

утворюється більш заземлена (географічно адре-
сна) типологія держав [3].  

У підручнику за редакцією М.В. Цвіка та 
О.В. Петришина хоча і зазначається, що цивілі-
заційний підхід збагачує уявлення про особливо-
сті державності окремих країн, однак, як зазна-
чається у цій роботі, незважаючи на чітке розме-
жування між давніми і наступними цивілізаціями 
(наприклад, єгипетською і мусульманською), іс-
тотним недоліком підходів до типології держави 
за цією теорією є відсутність визначення істори-
чних закономірностей їх розвитку, зміни одного 
типу держави іншим. Врешті, автори доходять 
висновку про певні переваги формаційної теорії, 
хоча і відзначають наявність у ній істотних недо-
ліків [20, с. 83]. 

Деякі автори більш скептично ставляться до 
цивілізаційного підходу. Так, у підручнику за 
редакцією А. С. Васильєва зазначається, що тер-
мін «цивілізація» у прихильників цивілізаційного 
підходу виглядає доволі аморфно, невизначено, 
відсутня єдина позиція на саме це поняття, обсяг 
явищ, яке воно в себе включає [2, с. 124].  

Врешті, автори доходять висновку, що поділ 
всіх існуючих і тих, які існували в історії людст-
ва держав і відповідних їм правових систем на 
більш, ніж два десятка цивілізацій і більше шес-
ти сотень примітивних суспільств мало що дає в 
науковому плані, оскільки не зрозуміло до якого 
типу цивілізацій (примітивних суспільств), на 
основі яких ознак необхідно відносити ту чи ін-
шу державу і правову систему. Як зазначається у 
цьому підручнику, А. Тойнбі у своєму вченні не 
дав родових ознак цивілізацій, які б дозволили 
відрізнити одну цивілізацію від іншої, відносити 
досліджувані держави і правові системи до тієї 
чи іншої цивілізації [2, с. 124]. 

На недоліки цивілізаційного підходу також 
вказується і в роботі вчених з Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені 
Володимира Винниченка. Зокрема, вони зверта-
ють увагу на те, що використання цивілізаційно-
го підходу призводить до того, що недооціню-
ються соціально-економічні фактори, що найчас-
тіше визначають політику конкретної країни. 
Також вони зауважують, що виділяючи велику кі-
лькість ідеально-духовних факторів як ознак циві-
лізацій, автори, по суті (вільно або мимоволі) дали 
типологію не стільки держави, скільки суспільства. 
Натомість, пишуть автори, держава має свою при-
роду і характеризується власними параметрами, які 
не збігаються з критеріями суспільства як більш 
широкого й місткого поняття [1, с. 44]. 

Як у навчальному посібнику С. Д. Гусарєва, 
А. Ю. Олійника та О. Л. Слюсаренко [5, с. 57], 
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так і в посібнику, авторами якого є М. М. Вели-
канова., О. Ю. Великанов та І. В. Половко [4, с. 
22] зазначається, що недоліком цивілізаційного 
підходу є те, що не виділяється розуміння голо-
вного змісту держави, а саме те, кому належить 
політична влада. 

Фактично про те ж саме говорить і академік П. 
М. Рабінович. Він відзначає, що в тому числі і ци-
вілізаційний підхід (оскільки він наводить і низка 
інших, як, наприклад, за методами здійснення вла-
ди, за характером технологічного розвитку, за ста-
вленням держави до релігії, за географічним роз-
ташуванням) не дає відповіді на питання про те, 
волю якого населення, якої його частини виражає 
даний різновид держави. А без такої відповіді, за-
значає П. М. Рабинович, соціальна сутність того 
явища котре відображається поняттям держави, 
залишається не розкритим [13, с. 45]. 

Однак, можна погодитися, що автори част-
ково мають рацію, оскільки невизначеність по-
няття «цивілізація» дозволило, використовуючи 
різні тлумачення цього поняття М. М Великано-
вій., О. Ю. Великанову, та І. В. Половку виділити 
такі типи держав: (1) східні, західні, змішані; (2) 
стародавні, середньовічні, сучасні; (3) селянські, 
промислові, науково-технічні; (4) індустріальні 
та постіндустріальні; (5) локальні, особливі, су-
часні та інші [4, с. 22]. І це не поодинокий випа-
док у навчальній літературі. Точна така ж класи-
фікація цивілізацій міститься і у навчальному 
посібнику, авторами якого є С. Д. Гусарєв, А. Ю. 
Олійник, О. Л. Слюсаренко [5, с. 57]. 

В іншому навчальному посібнику автори за-
значають, що у своєму розвитку цивілізації про-
ходять кілька етапів. Перший – локальні цивілі-
зації до яких належать давньоєгипетська, шумер-
ська, єгипетська та інші. Другий – особливі циві-
лізації: індійська, китайська, західноєвропейська, 
східноєвропейська, італійська та інші. Третій – 
сучасна цивілізація [1, с. 9]. Нам не зовсім є зро-
зумілою авторська концепція. Зокрема, не можна 
зрозуміти про які «особливі цивілізації» йдеться, 
якою є їхня особливість. До речі, І. В. Скірський, 
також на основі цивілізаційного підходу, розро-
бив декілька класифікацій груп держав. Залежно 
від місцезнаходження цивілізацій він пропонує 
поділяти державність на давньоєгипетську, ки-
тайську та західноєвропейську. За релігійною 
ознакою його класифікація виглядає таким чи-
ном: буддистська, християнська, ісламська. У 
часі ж вона пропонує класифікувати державність 
на давню, середньовічну, сучасну [15, с. 44]. 

А от Ю. А. Ведєрніков та А В. Папірна поді-
ляють цивілізації на дві категорії: первинні та 
вторинні. До первинних, з їх точки зору нале-

жать давньосхідна цивілізація (Єгипет, Вавилон, 
Бірма тощо), еллінська (Афіни, Спарта), римська, 
середньовічна. (Необхідно відзначити, що така 
класифікація є недостатньо коректною, оскільки, 
наприклад, римська виділяється за етнічною 
ознако, а середньовічна за часовою).  

До вторинних цивілізацій належать держави 
Західної Європи, Північної Америки, Східної 
Європи, Латинської Америки та інші [3]. 

Ідею виділяти первинні та вторинні цивілі-
зації підтримують і деякі інші автори. Так, ска-
жімо, на основі цієї концепції проведена класи-
фікація цивілізацій і у навчальному посібнику 
авторами якого є Р. А. Калюжний, С. М. Тимчен-
ко, Н. М. Пархоменко, С. М. Легуша.  

На відміну від попередніх авторів вони по-
яснили на основі якого критерію вони віднесли 
одні цивілізації до первинних, а інші – до вто-
ринних. Первинні – це цивілізації, яким була 
притаманна командно-адміністративна система 
влади (Єгипет, Спарта, Афіни). А вторинні – це 
ті, які характеризуються, передовсім, правовою 
організацією влади [7]. Однак, на жаль, вони не 
дають у своєму навчальному посібнику класифі-
кацію цивілізацій за ними ж запропонованою 
схемою. А лише зазначають, що прихильники 
цивілізаційного підходу виділяють такі типи ци-
вілізацій: місто-держава (перша цивілізація), 
єгипетська, китайська, цивілізація Межиріччя 
(Вавилон), західна, православна, слов'янська, да-
лекосхідна, степова, арабська та ін [7, с. 54]. 

Цивілізації на первинні та вторинні ділить 
також і В. Е.Теліпко. До первинної цивілізації 
він відносить давньосхідну цивілізацію (Єгипет, 
Персія, Вавилон), еллінську (Спарта, Афіни), 
римську та середньовічну. Однак, як відзначає 
молодий дослідник, не всі первинні цивілізації 
збереглися до сьогодні, а лише ті, що спромогли-
ся послідовно розвинути духовно-культурні за-
сади в усіх видах суспільної діяльності (Єгипетсь-
ка, китайська, мексиканська, західна, православна, 
арабська) [18, с. 95]. Що ж до вторинних цивіліза-
цій, то автор відносить до цієї категорії держави 
Західної та Східної Європи, Північної та Латинсь-
кої Америки а також сучасні держави [18, с. 95]. В 
даному контексті не зовсім зрозуміло, що мається 
на увазі під поняттям «сучасні держави». Якщо 
мова йде про ті держави, які існують сьогодні, то 
навіщо тоді було перераховувати держави Західної 
та Східної Європи, Північної та Латинської Аме-
рики? Якщо під поняттям «сучасні держави» розу-
міти високотехнологічні, то зазначені вище держа-
ви безумовно належать до цієї категорії. 

Серед усіх навчальних посібників та підруч-
ників з теорії держави і права, які ми розглянули, 
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найбільше уваги локальним цивілізаціям приді-
ляється в навчальному посібнику В. В. Сухоноса. 
Однак необхідно відзначити деяку непослідов-
ність його концепції. Спочатку він виділяє такі ти-
пи держав: (1) державу західної цивілізації; (2) 
державу православно-слов'янської цивілізації; (3) 
державу конфуціано-китайської цивілізації; (4) 
державу буддійсько-японської цивілізації; (5) дер-
жаву індуської цивілізації; (6) державу ісламської 
цивілізації; (7) державу латиноамериканської циві-
лізації; (8) державу африканської цивілізації [17, с. 
268]. Однак згодом, він дещо уточнює свою класи-
фікацію. Так, автор зазначає, що до держав океані-
чної  західної субцивілізації належать США, Вели-
кобританія, Канада, Австралія, Нова Зеландія та 
деякі інші країни. Ці держави, з точки зору В. В. 
Сухоноса об'єднує те, що вони були утворені на 
уламках Британської колоніальної імперії. 

До континентальної субцивілізації вчений 
відносить країни континентальної Західної Єв-
ропи, крім Скандинавії – Францію, Італію, Іспа-
нію, Португалію, Німеччину. Дещо своєрідно 
науковець пояснює відмінність між океанічним 
типом і континентальним. З його точки зору, для 
океанічного типу держав характерним є праг-
нення до прогресу і прориву у майбутнє, а для 
континентального типу характерним є сповідан-
ня культу минулого і культу предків. 

До держави православно-руської субцивілі-
зації автор відносить лише Росію. Значно дов-
шим є перелік держав, які, з точки зору автора 
належать до західно-православної субцивілізації. 
До цієї категорії держав автор зараховує Литву, 
Білорусь, Україну, Молдову, Румунію, Болгарію, 
Грецію, Югославію, Польщу та Словаччину. 

До конфуціано-китайської цивілізації нале-
жать КНР, Республіка Китай (Тайвань), КНДР, 
Республіка Корея, В'єтнам, Сінгапур тощо.   

Буддійсько-японська цивілізація уособлю-
ється лише Японією.  

Натомість, до держав індуської цивілізації 
належать Індія, Непал, Шрі-Ланка і, за певних 
умов, М'янма. 

Для держав ісламської цивілізації, з точки 
зору вченого, характерним є єдність ряду скла-
дових. Насамперед це арабомовна, іраномовна та 
тюркомовна частини населення світу, а також 
поєднання ще трьох порівняно самостійних регі-
онів, що розташовані в Південній та Південно-
Східній Азії (Пакистан, Бангладеш, Індонезія, 
Малайзія), Тропічній Африці (Еритрея і Сомалі, 
держави смуги Сахеля та Судану тощо), а також 
держави, що розташовані на Балканах у межах 
розселення албанців і мусульман-боснійців.  

До групи держав латиноамериканської циві-
лізації належить аж 46 держав. Що ж до афри-
канської цивілізації, то автор, вказує лише, що 
африканський тип держави є домінуючим на аф-
риканському континенті і, на жаль, не перерахо-
вує країни, які належать до цієї цивілізації. І на-
віть не називає  кількість цих держав, як це, при-
міром, він зробив розглядаючи держави латино-
американської цивілізації. 

Висновок. Отже, в переважній більшості на-
вчальної літератури з теорії держави та права йде 
мова про цивілізаційний підхід. Однак, трапляють-
ся і такі книги, в яких згадується лише про форма-
ційний підхід. Проте, у зв’язку з тим, що немає чіт-
кого визначення поняття «цивілізація», вчені по-
різному підходять до класифікації цивілізацій. З 
огляду на це, доцільно уніфікувати розуміння по-
няття «цивілізація», внести ясність у випадку різ-
ного змістовного розуміння цього поняття.  
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ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД У ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА  
(ОГЛЯД СУЧАСНИХ ВІТЧИЗНЯНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ І ПІДРУЧНИКІВ)  

У статті розглядається використання цивілізаційного підходу в сучасних вітчизняних навчальних посібни-
ках та підручниках з теорії держави та права. Актуальність даної статті зумовлена необхідністю відмови від 
монополії формаційного підходу в сучасній науці теорії держави та права. В данній статті розглядаються на-
вчальні посібники та підручники з 2000 року до 2010. В статті робиться висновок, що різне розуміння вченими 
поняття «цивілізації» призводить до різних підходів до їх класифікації. З огляду на це, потрібно уніфікувати 
розуміння поняття «цивілізація».  
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ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
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Основатели IVR были убеждены в том, что 
развитие философии права и социальной фило-
софии требовало сотрудничества между учены-
ми из разных стран. И в 1907 году был создан 
международный журнал, который должен был 
стать центральным печатным органом науки все-
го цивилизованного мира. Спустя два года они 
учредили международную ассоциацию, на кото-
рую была возложена задача заниматься филосо-
фией права и социальной философией и разви-
вать их во всех цивилизованных странах. Хотя 
три первых президента IVR были немцами, более 
того, выходцами из Берлина, в состав участни-
ков, согласно списку 1909 года, входил комитет 
из пятнадцати представителей из стран помимо 
Германии, в том числе из Соединенных Штатов 
Америки, Аргентины, Бразилии и Индии. Ясно, 
что намерение учредителей заключалось в соз-
дании мировой научной организации. 

Однако процесс построения глобальной 
ассоциации, который начался в медленном тем-
пе, не завершен до сих пор. Первый конгресс 
IVR состоялся в Берлине в мае 1910 года. Акаде-
мическая программа состояла менее чем из дю-
жины презентаций, за которыми следовала об-
щая дискуссия. Из 76 участников конгресса лишь 
тринадцать были из-за пределов Германии, и все 
они были европейцами.  

Первый всемирный Конгресс IVR состоял-
ся в октябре 1957 года в Саарбрюкене. Масштаб 
и формат данного конгресса по существу был 
таким же, как и раньше. Академическая програ-
мма состояла из небольшого числа выступлений, 
за которыми следовала дискуссия, а всего в кон-
грессе приняло участие лишь 100 человек. 

Всемирный конгресс 1975 года в Сент-
Луисе, организованный Греем Дорси,1 стал ради-
кально новым опытом проведения международ-
ных конгрессов. Помимо несколько большего 
числа выступлений, за которыми следовали дис-
куссии в рамках пленарных заседаний, на кон-
грессе были организованы рабочие группы, в 
которых докладчики выступали с обобщением 
определенного количества работ по общей теме, 
тем самым готовя почву для более развернутой 
дискуссии. Было представлено и впоследствии 
опубликовано более 120 работ. Участвовало бо-
лее 275 участников из, как минимум, 48 стран. 
Конгресс в Сент-Луисе послужил образцом для 
последующих мировых конгрессов, что в значи-
тельной степени повлияло на интернационализа-
цию IVR. Всемирный конгресс в 2003 года  нас-
читывал более чем 550 участников, а Всемирный 
конгресс 2005 года в Гранаде – более 600. С уве-
личением числа участников получила значитель-
ное разнообразие государственная принадлеж-
ность голосов, звучащих на конгрессах IVR. 

Хотя в течение первых пятидесяти лет су-
ществования IVR некоторые группы немецких 
участников Ассоциации стали ее субординиро-
ванными подразделениями, до принятия Консти-
туции2 1959 года не было положения об образо-
вании национальных секций. Практически сразу 
были основаны национальные секции в Финлян-
дии и Германии. К 1964 году общий список на-

                                                        
1 Грей Дорси (Gray Dorsey) (ум. 20 июля 1997 года) – 
профессор международного права в Университете им. 
Вашингтона в Сент-Луисе (прим. пер.).  
2 Конституция (здесь) – основной нормативный акт, 
по которому действует IVR (прим. перев.). 
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циональных секций включал уже Австралию, 
Австрию, Бразилию, Финляндию, Германию, 
Мексику, Нидерланды, Испанию, Турцию и Сое-
диненные Штаты Америки. Данные секции внес-
ли вклад в интернационализацию IVR с точки 
зрения двух важных аспектов. Во-первых, они 
распространили практику IVR более широко в 
мировом масштабе, поскольку организовывали 
свои собственные конференции и публикации 
сборников работ, на них представленных. Во-
вторых, они привлекали в международную ассо-
циацию новых членов из новых государств. Так, 
к 1978 году, число национальных секций удвои-
лось – теперь их было двадцать, – тогда как ко-
личество участников IVR выросло более чем до 
700. Хотя большинство из таких участников были 
европейцами, японская секция насчитывала 78 
членов, а североамериканская – 150. На сегодняш-
ний день число национальных секций снова выро-
сло более чем в два раза, и теперь их насчитывает-
ся сорок, включая 16 за пределами Европы. При 
этом IVR имеет национальные секции на каждом 
континенте, за исключением Антарктиды.  

Некоторые из этих национальных секций 
придали интернационализации новое измерение 
посредством организации региональных конфе-
ренций. Например, члены датской, финской, но-
рвежской и шведской секций организовывали 
встречи для того, чтобы проводить конференции 
стран северной Европы. На протяжении несколь-
ких лет проводили совместные мероприятия авст-
рийская и венгерская секции, публикуя затем пред-
ставленные и обсужденные работы. А в 2000 году 
китайская национальная секция пригласила японс-
кую и корейскую секции для проведения Третьего 
симпозиума стран Азии по юриспруденции. 

Интернационализация IVR получила отра-
жение в ее организационной структуре. До вве-
дения национальных секций администрирование 
IVR осуществляли три Президента. Хотя был 
учрежден и комитет советников, которые, по 
идее, должны были представлять различные го-
сударства, он не имел контроля над администра-
тивными действиями Президентов. Конституция 
1959 года учредила новый административный 
орган – Исполнительный комитет, – который со-
стоял из Президента, двух Вице-президентов и 
шести дополнительных членов. Было подчеркну-
то, что членство в этом Комитете должно было 
быть международным, и на практике это означа-
ло, что только при очень особых обстоятельствах 
в состав Комитета могли входить двое и более 
граждан одного и того же государства. Консти-
туция 1979 года признала увеличение числа на-

циональных секций путем расширения Исполни-
тельного комитета таким образом, чтобы он 
включал Президента, четырех Вице-президентов 
и двадцать дополнительных членов. Но посколь-
ку состав членов Комитета был более или менее 
неизменным, все больше национальных секций 
чувствовали себя лишенными какого-либо ощу-
тимого влияния на администрацию международ-
ной ассоциации. Потому Конституция 1987 года 
учредила Номинационный комитет, который со-
стоял из трех бывших членов Исполнительного 
комитета, по одному члену от каждой национа-
льной секции, которая не имела своего предста-
вителя в Исполнительном комитете, и одного 
члена, который представлял участников IVR, не 
принадлежащих к какой-либо национальной сек-
ции. Так, хотя не все национальные секции мог-
ли иметь своего представителя в Исполнитель-
ном комитете, каждая из них могла принимать 
участие в выборе тех, кто должен был быть на-
делен данными полномочиями. 

Создание и поддержание эффективной ме-
ждународной ассоциации требует решения опре-
деленного количества серьезных практических 
проблем. Одна из таких проблем, которая возни-
кла перед IVR, заключалась в ограниченной 
компетентности ее членов и администраторов в 
области иностранных языков. Более чем три де-
сятка лет практически все публикуемые в журна-
ле Ассоциации статьи были из числа написанных 
на немецком. Лишь в 38 выпуске появились ста-
тьи, принятые к публикации и при этом написан-
ные не только на немецком, но и на французском 
и английском языках. Хотя лишь перечисленные 
языки были установлены в качестве официаль-
ных на уровне Конституции, с 1991 года публи-
куются статьи и на испанском языке. Очевидно, 
национальные языки многих членов Ассоциации 
остаются за бортом, но стало ясно, что увеличи-
вать число официальных языков и допускать в 
качестве официальных языки помимо четырех 
перечисленных было бы непрактично. 

Проблема ограниченной компетентности в 
иностранных языках становится более серьезной 
при проведении конгрессов. Читать работу, на-
писанную на иностранном языке, –  это одно; 
слушать лекцию на иностранном языке – совсем 
другое. Читать можно в своем темпе, возможно, 
время от времени заглядывая в словарь, но поток 
устной речи остановить сложно, и иногда он 
слишком быстр для понимания большинства 
присутствующих. Участие в дискуссии требует 
еще более высокого уровня владения иностран-
ными языками. По крайней мере, до Мирового 
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конгресса 1971 года в Брюсселе обеспечивался 
последовательный перевод основных лекций на 
три официальных языка IVR – немецкий, фран-
цузский и английский. От случая к случаю, так-
же предоставлялся перевод на национальный 
язык страны проведения конгресса, например, на 
японский во время Мирового конгресса 1987 го-
да в Кобе. Однако в случае многочисленных 
дискуссиях в рамках рабочих групп, то есть там, 
где он более всего необходим, последовательный 
перевод никогда не обеспечивался. С недавних 
пор организаторы мировых конгрессов потеряли 
возможность изыскивать средства, достаточные 
для оплаты очень высоких ставок профессиона-
льных переводчиков и стоимости необходимого 
оборудования. Таким образом, мировые конгрес-
сы стали проводиться практически полностью на 
английском языке. К счастью, английский язык 
становится все в большей и большей степени 
своего рода глобальным языком. 

Будучи Президентом IVR, Хаим Перель-
ман пришел к решению, что дела Исполнитель-
ного комитета должны вестись исключительно 
на английском языке. Я всегда был благодарен то-
му, что это решение было сделано до того как ад-
министрация IVR переместилась в Соединенные 
Штаты Америки, поскольку единственный язык, 
которым я владею – это английский (и его амери-
канский вариант). Однако это же является и единс-
твенной практичной политикой, поскольку англий-
ский язык – это единственный язык, на котором 
члены такой интернациональной группы как Испо-
лнительный комитет могут говорить свободно. 

Вторая практическая проблема, которая 
возникла по мере интернационализации IVR, это 
поддержание эффективной коммуникации. Оче-
видно, необходимо, чтобы члены любой между-
народной ассоциации получали информацию о 
ее деятельности. После первого конгресса после-
дующие конгрессы объявлялись на страницах 
«Архива»,1 затем будущм участникам направля-
лись приглашения. Вскоре была добавлена и 
иная информация для участников, в частности, 
отчеты о предшествующих конгрессах, отчеты 
об избрании должностных лиц IVR и, время от 
времени, списки участников. В дальнейшем в 
журнале начали публиковаться и объявления о 
предстоящих конференциях, организуемых сек-
циями IVR, а также отчеты об уже прошедших 
конференциях и иных мероприятиях. Однако 
этот метод коммуникации не был особенно эф-
                                                        
1 Подразумевается официальный журнал IVR – «Ар-
хив философии права и социальной философии»  
(прим. пер.) 

фективным. Не так много членов IVR подписы-
вались на журнал и, поскольку он был очень до-
рогим, среди библиотек подписку оформляли 
также лишь немногие. Более того, между подго-
товкой экземпляра для публикации и доставкой 
журнала в библиотеку была серьезная задержка. 
Соответственно, публикуемая информация часто 
уже устаревала к тому моменту, когда члены IVR 
получали к ней доступ. 

По этой причине в 1976 году было введено 
Информационное письмо IVR. Изначально оно 
печаталось Генеральным секретарем четыре раза 
в год, партиями направлялось в национальные 
секции, которые рассылали это письмо своим 
членам. Общая политика заключалась в том, что 
официальные документы и информация, учет 
которой должен был вестись, печатались в «Ар-
хиве», тогда как информация более непосредст-
венная, но, возможно, ценность которой была 
ограничена во времени, распространялась более 
оперативно в Информационном письме. Хотя это 
улучшило взаимодействие с членами IVR, меж-
дународная почтовая служба не всегда действо-
вала достаточно оперативно, и некоторые нацио-
нальные секции не успевали направить Инфор-
мационное письмо своим членам. Сейчас Инфо-
рмационные письма публикуются на официаль-
ном сайте IVR, так что они доступны сразу для 
всех участников, владеющих компьютером или 
имеющих возможность доступа к таковому. 

К сожалению, это не решает проблему ко-
ммуникации в рамках IVR полностью. Редакто-
ры «Архива» и Информационного письма могут 
публиковать только тот объем информации, ко-
торый они получают. Некоторые национальные 
секции никогда не направляют информацию о 
своих должностных лицах и мероприятиях в ка-
кой-либо из источников, другие делают это ред-
ко. Даже Генеральный секретарь не всегда на-
правляет важную информацию об IVR редакто-
рам журнала или Информационного письма. 

Один особенно важный вид информации – 
это приглашения на будущие конгрессы. Такая 
информация включает в себя место и время про-
ведения конгресса, темы поданных работ, поря-
док регистрации и информацию о проживании. 
Изначально члены IVR должны были задавать 
эти вопросы организационному комитету по по-
чте или, чаще всего, по телефону. Сейчас каж-
дый организационный комитет создает свой 
сайт, на котором есть ссылка на официальный 
сайт IVR. Сайт оргкомитета содержит необходи-
мую информацию и часто позволяет участникам 
конгресса зарегистрироваться и забронировать 
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гостиницу через Интернет. Хотя это следует рас-
ценивать как огромное улучшение в коммуника-
ции, оно, наряду с публикацией Информацион-
ных писем на сайте IVR, ставит проблему поиска 
лиц, обладающих технической компетентностью 
для создания и обновления сайтов. 

Центральную часть проблемы коммуника-
ции в рамках IVR составляет эффективный об-
мен между Международной ассоциацией, а на 
практике – ее Исполнительным комитетом – и 
национальными секциями. Изначально данный 
обмен осуществлялся преимущественно посред-
ством международной почтовой связи и, по сро-
чным вопросам, по телефону. Новые технологии 
электронной почты и интернета изменили меж-
дународное взаимодействие в лучшую сторону. 
Однако любое средство коммуникации эффекти-
вно лишь настолько, насколько эффективны дей-
ствия того, кто его использует. Дважды в исто-
рии IVR коммуникация прерывалась практичес-
ки полностью из-за того, что Генеральный секре-
тарь не был активным и ответственным. Но и 
наиболее добросовестный Генеральный секре-
тарь не может поддерживать контакты с нацио-
нальными секциями, Президент или Секретарь 
которых не направляют необходимую информа-
цию и не отвечают на запросы. В этом, как и в 
любом другом аспекте, управление в любой ме-
ждународной ассоциации зависит от поиска и 
рекрутирования способных администраторов. 

Третья практическая проблема, к которой 
приводит интернационализация IVR, это увели-
чивающаяся сложность в управлении ею. Согла-
сно конституции 1909 года, три Президента Ас-
социации совместно управляли всеми направле-
ниями деятельности. Это установление, как 
представляется, реализовывалось достаточно не-
плохо, и потому оно сохранилось в двух после-
дующих конституциях. Однако Конституция 
1959 года ввела новый орган управления – Испо-
лнительный комитет. Она предоставила полно-
мочие Исполнительному комитету назначать Ге-
нерального секретаря для управления делами 
IVR. Поскольку Исполнительный комитет про-
водит встречу лишь раз в году, на практике 
именно Президент и Генеральный секретарь не-
сут основную административную нагрузку. В 
период с 1975 по 1979 год, когда я был Генера-
льным секретарем, я отправлял и получал прак-
тически всю корреспонденцию, готовил официа-
льные документы, такие как отчеты о заседаниях 
Исполнительного комитета и Генеральной асса-
мблеи, запрашивал и получал подлежащие упла-
те денежные суммы, оплачивал счета, писал, пе-

чатал и направлял по почте Информационные 
письма. Последующий опыт показал, что IVR не 
могла опираться на одного Генерального секре-
таря, который должен был выполнять все эти 
административные функции. Таким образом, 
Аулис Аарнио создал административную коман-
ду, состоящую из Генерального секретаря, Каз-
начея и Редактора Информационного письма. 
Это установление оказалось гораздо более эффе-
ктивным при условии, что Президент отыскивает 
лиц, каждое из которых способно эффективно 
выполнять одну из указанных функций. 

Пожалуй, наиболее сложной задачей в 
управлении IVR была организация конгрессов. В 
начале существования Ассоциации, когда кон-
грессы были относительно небольшими, органи-
зовывать их было легко. Организатор или орга-
низаторы должны были лишь выбрать несколько 
основных докладчиков и найти место, в котором 
можно претворить в жизнь академическую про-
грамму и несколько торжественных приемов. 
Все это, как правило, было возможно реализо-
вать на базе какого-либо приглашающего униве-
рситета, и проживание для участников можно 
было организовать в зоне досягаемости. Участ-
ники могли зарегистрироваться по прибытии и 
свести к минимуму последующие перемещения. 
Но после того, как Мировой конгресс 1975 года в 
Сент-Луисе установил новую парадигму прове-
дения конгрессов, требования к организацион-
ному комитету, особенно к его председателю, 
стали особенно серьезными. Аудитория, в кото-
рой должны проводиться пленарные заседания с 
сотнями слушателей, и небольшие аудитории для 
рабочих групп и секций, как правило, можно бы-
ло найти лишь в каком-либо крупном отеле или 
конференц-центре. Также организаторы должны 
были договариваться о специальных ценах в гос-
тиницах в различных ценовых диапазонах для 
того, чтобы удовлетворять различающиеся по-
требности участников. Было необходимо сделать 
многое, чтобы получить и пустить в обращение 
сотни работ. И, наконец, нельзя обойти стороной 
и вопросы приглашения основных докладчиков, 
а также удовлетворения их запросов.  

Сейчас достаточно создать и регулярно об-
новлять сайт для того, чтобы передать возможным 
участникам предстоящего конгресса информацию 
о его проведении и дать им возможность заранее 
зарегистрироваться, знать как и когда можно будет 
представить свои работы и забронировать гости-
ницу. Все это должно осуществляться в координа-
ции с Исполнительным комитетом IVR. 
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Четвертая и сугубо практическая пробле-
ма, возникающая вследствие интернационализа-
ции IVR – это стремительно возрастающая стои-
мость ведения деятельности. Когда IVR была 
маленькой ассоциацией с большинством членов 
из Германии и из близлежащих стран, ее расходы 
были скромны. Как правило, от того университе-
та или университетов, с которыми был связан 
президент или президенты, можно было ожидать 
помощи в вопросах почты и телефонных звон-
ков, от случая к случаю – секретарской работы с 
корреспонденцией. На первых конгрессах IVR 
было лишь несколько основных докладчиков и 
достаточно немного участников. Помещения для 
академической программы и торжественных 
приемов предоставлялись из фондов университе-
тского городка и выделялись либо бесплатно, 
либо за символическую плату. И, поскольку бо-
льшая часть участников была из Европы, они 
сами могли себе позволить купить билеты на по-
езд или другое средство передвижения. 

После Всемирного конгресса 1975 года в 
Сент-Луисе расходы организационных комите-
тов стали расти в геометрической прогрессии. 
Для проведения пленарных заседаний с числом 
участников в несколько сотен человек требова-
лись более объемные и оснащенные помещения, 
как правило, со звуковыми системами и иным 
техническим оборудованием, все больше требо-
валось помещений для проведения заседаний 
рабочих групп и, чуть позже, секций. От органи-
зационного комитета ожидали покрытие расхо-
дов на проезд, особенно из отдаленных стран, и 
оплаты проживания для основных докладчиков, 
а также для членов Исполнительного комитета. 
Необходимо было создать и регулярно обновлять 
сайт конгресса, обрабатывать через сайт огром-
ный массив корреспонденции, направленной по-
средством электронной почты и даже обычной 
почтой. И, конечно, социальную программу, по-
дразумевающую приемы для сотен участников и 
сопровождающих лиц, нельзя назвать бюджет-
ным мероприятием. На протяжении многих лет 
задача изыскания средств, необходимых для 
проведения конгрессов IVR, становилась все бо-
лее и более серьезной. 

Исполнительный комитет IVR проводит 
встречи и в те годы, когда конгрессы не проводя-
тся. Начиная с 1978 года, обычной практикой 
стало то, что какая-либо из национальных секций 
организует площадку для проведения деловых 
встреч Комитета наряду с привязанной к ним 
научной конференцией. Хотя расходы, которые 
несут организаторы в таком случае, гораздо ме-

нее существенны, чем в случае с мировым кон-
грессом, они все же ощутимы. Должно быть пре-
доставлено проживание и питание для приглашен-
ных докладчиков и членов Исполнительного коми-
тета. Помещения для встреч Исполнительного ко-
митета и заседаний секций конференции также мо-
гут быть недешевыми. К счастью, от националь-
ных секций, организующих такие промежуточные 
встречи Исполнительного комитета, не ждут опла-
ты дорожных расходов участников. 

Между тем, расходы на проезд от универ-
ситета, к которому принадлежит какой-либо из 
участников, на мероприятия, проводимые за счет 
IVR, существенно возросли по мере интернацио-
нализации Международной ассоциации. Когда 
большинство членов IVR были немцами либо 
иными европейцами, путь, который все ее участ-
ники могли проделать для того, чтобы принять 
участие в ее делах, затратив при этом минимум 
средств, был достаточно коротким. Но, по мере 
роста числа членов Ассоциации в странах, дале-
ких от Европы, для неевропейских членов стало 
значительно более затратно посещать мировые 
конгрессы или иные конференции, проводимые 
на данном континенте. И наоборот, после того, 
как мировые конгрессы стали проводиться на 
других континентах, участие в них стало значи-
тельно более затратным для европейских членов. 
Множество участников IVR, особенно молодых, 
сейчас не могут позволить себе участвовать в 
деятельности Ассоциации. 

Стоит ли интернационализация таких рас-
ходов и усилий? Не является ли идеал глобаль-
ной ассоциации ошибочным? Эта цель ставится 
некоторыми под сомнение уже не первый год. В 
1976 году немецкая национальная секция потре-
бовала у Исполнительного комитета отменить 
Мировой конгресс в Австралии, но получила от-
каз. В 1977 году Швейцарский организационный 
комитет представил свои планы на Мировой 
конгресс 1979 года. Он выступил против модели 
Сент-Луиса и настаивал на проведении гораздо 
менее масштабного конгресса с лишь небольшим 
числом пленарных лекций. После этого Испол-
нительный комитет отозвал авторизацию перво-
начального швейцарского комитета и в 1979 году 
Профессор Траппе организовал Мировой кон-
гресс в Базеле с гораздо большим количеством 
приглашенных пленарных докладчиков и со зна-
чительным количеством рабочих групп. Хотя 
исполнительный комитет сохранил свою пози-
цию о последующей интернационализации IVR, 
не все его участники считали это разумным. 
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Профессора Котта и Рафаэль, в частности, утве-
рждали, что такой путь является ошибочным. 

Чем может быть аргументирован отказ от 
идеала действительно глобальной IVR? Один из 
аргументов заключается в том, что это несовмес-
тимо с качеством интеллектуального обмена и 
публикаций. Кто-то утверждает, что членство в 
IVR и участие в ее конгрессах должно быть 
ограничено только теми учеными, кто продемон-
стрировал свою компетентность в вопросах фи-
лософии права или социальной философии. 
Многие утверждают, что под эгидой IVR долж-
ны публиковаться лишь наиболее значимые ра-
боты. Хотя я приветствовал открытое членство в 
IVR и ту политику, что любая поданная для уча-
стия в рабочей группе конгресса работа должна 
быть принята, я присоединился к тем, кто наста-
ивал на публикации только самых лучших работ. 
На мой взгляд, поток средних публикаций отвле-
кал серьезных мыслителей от относительно нем-
ногих оригинальных и важных книг и журналь-
ных статей. Однако профессор Кленнер со мной 
не согласился. Он утверждал, что нет по-
настоящему объективных стандартов философс-
кого качества, так что на практике избирательное 
опубликование отразило бы философские пред-
рассудки наиболее влиятельных членов Испол-
нительного комитета и, таким образом, оно было 
бы несовместимо с тем принципом Конституции, 
согласно которому в рамках IVR не исключается 
ни одна философская ориентация. Как обычно, 
Герман оказался более мудрым, чем я. Я заметил, 
что из публикаций тех, кто разделяет схожие 
взгляды, и дискуссий с ними я узнаю очень мало. 
Те, кто заставляет меня подумать над собствен-
ными тезисами и пересмотреть мои аргументы, 
те, кто предлагает новые и более просвещающие 
подходы к философским проблемам, с которыми 
я работаю – это как раз те, с кем я не согласен, и 
часто – не согласен радикально. Тот принцип, 
что ни одна философская ориентация не должна 
исключаться в рамках IVR, показал наиболее си-
льную свою сторону в период холодной войты, 
когда члены ассоциации, находившиеся по раз-
ную сторону железного занавеса, могли встре-
чаться на мировых конгрессах и обсуждать свои 
очень разные философии права и социальные 
философии открыто и в духе сотрудничества. 

Нет сомнения в том, что открытость разли-
чным философским и культурным перспективам 
имеет ценность, но есть и границы нашему взаи-
мному пониманию. Второй аргумент против гло-
бальной IVR - это уменьшающаяся философская 
полезность расширения личных интеллектуаль-

ных горизонтов. Некоторые из членов Исполни-
тельного комитета утверждали, что полное по-
нимание лекции или плодотворная дискуссия с 
коллегой потребует знакомства с теми предпо-
сылками, которые он разделяет, а также симпа-
тии к принятому им подходу, которая отсутству-
ет тогда, когда участники разделяют радикально 
противоположные философские ориентации, 
особенно если последние отражают глубокие 
культурные различия. Таким образом, они выс-
тупали за то, чтобы IVR была европоцентристс-
кой ассоциацией с некоторыми «колониями» в 
таких странах как Соединенные Штаты Америки 
или Аргентина, которые имеют тесные культур-
ные связи с Европой. 

В этом аргументе против интернационали-
зации IVR я также чувствую определенную силу. 
Среди наиболее значимых для меня коллег есть 
члены IVR, которых я регулярно встречаю на 
мировых конгрессах и участвую с ними в дис-
куссиях по философским вопросам. В то же вре-
мя я нередко попадаю в затруднительную ситуа-
цию, когда пытаюсь обсуждать теоретические 
проблемы с теми участниками, чьи перспективы 
радикально отличаются от близких мне. Не то, 
чтобы мы не согласны и неспособны достигнуть 
согласия. Скорее, я не могу понять их аргумен-
тацию или догадаться, почему они могут прини-
мать допущения, которые мне кажутся вовсе не 
состоятельными. В действительности, я иногда 
спрашиваю себя о том, говорим ли мы в принци-
пе об одном и том же предмете. Тем не менее, я 
упорствую в попытке понять различные перспек-
тивы, поскольку считаю, что успех, даже частич-
ный, стоит усилий. Но подразумевает ли все это, 
что интернационализация IVR действительно 
важна для нас как для философов права и социа-
льных философов? Если да, то как? В частности, 
наша цель заключается в развитии и обоснова-
нии теорий права и иных социальных институ-
тов. Это требует обобщений. Чтобы объяснить 
какой-либо социальный феномен, необходимо 
подвести его под некий общий принцип; а чтобы 
оценить какой-либо закон, правовую систему 
или иной институт, необходимо обращаться к 
общим нормам. Однако обобщение на основе 
ограниченных примеров одного и того же пред-
мета, в лучшем случае, является ненадежным, а 
часто – вводящим в заблуждение. Это не значит, 
что необходимо изучить неограниченное количе-
ство случаев. Гораздо более важным является 
многообразие примеров, поскольку увеличение 
числа очень схожих случаев редко заставляет 
отказаться от ошибочного обобщения. И отыска-
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ние широкого разнообразия видов социальных 
институтов, как правовых, так и не правовых, 
лучше всего получается посредством изучения 
обществ с очень разными культурами, которые, 
при этом развили институты, подходящие для 
очень разных условий на шести обитаемых кон-
тинентах. Если только нет времени и энергии, 
которые можно было бы посвятить многим го-
дам включенного наблюдения по всему миру, 
наиболее простым способом решить такую зада-
чу представляется общение с коллегами из раз-
ных стран. Интернационализация IVR позволяет 
каждому из нас встретиться с теми, кто готов и 
может предоставить информацию о различных 
юридических и социальных институтах, с кото-
рыми мы незнакомы, и научиться у них. 

Во вторых, философия является, или, по 
крайней мере, должна быть критическим делом. 
Хотя мы не должны имитировать Сократа и пить 
цикуту, мы совершим философское самоубийст-
во, если не будем подвергать сомнению убежде-
ния, которые, как правило, принимаются в на-
ших обществах на веру. И как философы права и 
социальные философы, мы должны подвергать 
сомнению гипотезы соответствующих наук, та-
ких как социология, антропология, политическая 
наука и теория права. Прежде всего, нам необхо-
димо подвергнуть сомнению наши собственные 
предположения и методы. Это особенно сложно 
сделать с теми предположениями и методами, 
которые часто разделяются большинством наших 
коллег. Только посредством открытой и вдумчивой 
дискуссии с философами, разделяющими радика-
льно противоположные системы убеждений и спо-
собы мышления, как правило, из далеких зарубеж-
ных стран, мы поставим себя в такие условия, в 
которых нам придется заново продумать наши соб-
ственные взгляды. Мировые конгрессы IVR позво-
ляют нам это проделать за счет того, что они инте-
рнациональны, и на них действует принцип, согла-
сно которому ни одна из философских ориентаций 
исключению не подлежит. 

Третий аргумент в пользу интернациона-
лизации IVR заключается в том, что предмет на-
шего изучения сам по себе становится все более 
и более интернациональным. Мы занимаемся 
прикладной философией, философией правовых 
и иных социальных институтов. Столетия назад 
правовые и экономические системы, семейные 
структуры и иные социальные институты каждой 
нации были в значительной степени независимы 
от институтов других государств, но эта эпоха 
уже минула. Действующие международные до-
говоры в значительной степени меняют наши 

национальные правовые системы, наши эконо-
мические системы зависят от импорта и экспорта 
товаров и услуг, и много людей не только путе-
шествуют на далекие расстояния, но и живут бо-
лее чем в одной стране. Международные корпо-
рации оказывают огромное влияние на наши жи-
зни, точно так же как и международные органи-
зации, такие как НАТО или Всемирный банк. 
ООН и его многочисленные агентства на сегод-
няшний день имеют глобальный охват. Одно де-
ло читать об этих международных организациях, 
но совсем другое – понимать их глобальное вли-
яние и влияние на отдельные национальные го-
сударства, а также оценивать такое влияние. Ес-
ли мы беремся за развитие философско-правовых 
и социально-философских концепций, которые 
реалистично отражают наш предмет, нам потре-
буются коллеги со всего земного шара, чтобы 
они сообщили нам, как данные институты про-
низывают их разнообразные социальные систе-
мы, и чтобы мы смогли  тогда скорректировать 
предубеждения, распространяемые средствами 
массовой информации наших собственных стран. 
Если моя аргументация состоятельна, то нам не-
обходимо приветствовать интернационализацию 
IVR и более смело двигаться в этом направле-
нии. Но прежде чем поздравить себя с тем, что 
мы являемся членами международной, практиче-
ски глобальной ассоциации, давайте зададим се-
бе неудобный вопрос. Почему кто-то другой до-
лжен платить нам за то, что мы любим? Какую 
ценность, если таковая вообще есть, имеют наши 
дисциплины, философия права и социальная фи-
лософия, для наших обществ и мира? Слишком 
часто никакую, поскольку, как правило, мы лю-
бим думать и писать об эзотерических предме-
тах, которые не имеют различимой практической 
относимости и интересны только нескольким 
коллегам в пределах нашей узкой специализа-
ции. Тем не менее, наши дисциплины, опреде-
ленно, имеют потенциал по улучшению качества 
жизни наших сограждан и даже человечества в 
целом. Как философы, которые стремятся делать 
обобщения о разнообразных правовых системах 
и социальных институтах, мы должны быть спо-
собны предложить альтернативные правовые или 
социальные институты, которые могут быть более 
благотворны, чем существующие. Как критические 
мыслители, которые подвергают сомнению обще-
принятые нормы и предлагают новые нормативные 
правовые и социальные теории, именно мы долж-
ны давать оценку социальным институтам, как на-
циональным, так и международным, с большей 
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степенью адекватности, чем политики, отвечаю-
щие перед своими избирателями. 

В отличие от Платона, я не верю, что фи-
лософы могут править лучше всех остальных. Но 
я предлагаю идею, согласно которой мы, как фи-
лософы права и социальные философы, несем 
ответственность за обращение к практическим 
проблемам, которые должны решать наши госу-
дарства и представители международных орга-
низаций, имеющих влияние на наши жизни. В 
наше время к числу таких проблем относится 
коллапс наших взаимозависимых финансовых 
институтов, который приводит к массовой безра-
ботице, международному терроризму и воору-

женной интервенции, защита прав человека и 
предотвращение разрушения нашей глобальной 
окружающей среды. Для того чтобы рассмотреть 
эти вопросы в нашем мире, который становится 
все более глобальным, нам необходима помощь 
коллег из полностью международной IVR. Так 
будем же благодарны за интернационализацию 
IVR, которая дает нам возможность исполнить ее 
конституционную цель – развитие и продвиже-
ние философии права и социальной философии 
на национальном и международном уровне, та-
ким образом, чтобы она не только приносила вы-
году нам, но еще была и ценной для других.  

 
К. Уеллман  

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І  
СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ (IVR) 

 
У статті представлений аналіз історії розвитку Міжнародної асоціації філософії права і соціа-

льної філософії (IVR). Зроблена оцінка основним практичним проблемам, з якими стикається керів-
ництво Асоціації в світлі її інтернаціоналізації. Викладена позиція стосовно ролі Асоціації в сучасно-
му суспільстві, що глобалізується. 

Ключові слова: Міжнародна асоціація філософії права і соціальної філософії, IVR, філософія 
права, соціальна філософія, глобалізація. 

 
К. Уэллман  

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ (IVR) 

 
В статье представлен анализ истории развития Международной ассоциации философии права и 

социальной философии (IVR). Дана оценка основным практическим проблемам, с которыми сталки-
вается руководство Ассоциации в свете ее интернационализации. Изложена позиция относительно 
роли Ассоциации в современном глобализирующемся обществе. 

Ключевые слова: Международная ассоциация философии права и социальной философии, IVR, 
философия права, социальная философия, глобализация. 

 
K. Wellman 

INTERNATIONALIZATION OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR  
PHILOSOPHY OF LAW AND SOCIAL PHILOSOPHY (IVR) 

 
The paper presents a historical analysis of the development of the International Association for 

Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR). The auyhor assesses the main practical issues faced by the 
management of the Association in view of the internationalization. An approach is suggested to interpret the 
role of the Association in a contemporary globalized society. 

Keywords: International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, IVR, philosophy 
of law, social philosophy, globalization. 
 



 

158 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

В. В. Лазарев 
Московская государственная юридическая академия, Москва 

 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ФИЛОСОФИЯ П. Я. ЧААДАЕВА  

В ДИАЛОГЕ СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУР 
 

1. Глубокий русский мыслитель П. Я. Чаа-
даев (1794-1856) известен в России и мире как 
«западник». Для такого вывода есть основания. 
Однако его социальная философия сегодня прочи-
тывается в более широком контексте, приобретая 
весомое звучание в диалоге разных культур: Вос-
тока и Запада, Юга и Севера без ущерба для какой 
либо из них и, более того, в направлении развития 
и обогащения каждой. Каждый из миров (будь то 
славянский, татарский или другой) имеет при 
определенных условиях свою перспективу.  

2. Диалогу культур открываются радужные 
горизонты, если он ведется на тех основаниях, ко-
торые предлагаются мыслителем: критика госу-
дарственности, основанной на бесправии, произво-
ле, неравенстве и угнетении одних другими; утверж-
дение идеи права, справедливости; восприятие наро-
дами всего ценного, выработанного цивилизацией. 

3. Социальная философия и философия 
права Чаадаева сочетает в себе просветительс-
кую свободолюбивую идеологию, научно-
рационалистический и религиозно-иррациональ-
ный взгляды; она – пример утверждения едине-
ния людей, органического сочетания патриотиз-
ма и всечеловечности. И было бы совсем непра-
вильно объявлять его сугубо религиозным фило-
софом, мистиком. Идеалы Чаадаева отнюдь не 
заоблачные. Они «связаны с наилучшим устройст-
вом земной жизни. Стремясь понять общие зако-
номерности мирового сообщества, он оставался 
человеком «от мира сего». По Чаадаеву, «пути гос-
подни – исповедимы» и «мир духовный можно 
познать так же, как и мир физический» [7, с. 40]. 

Всякая история новейшего общества сове-
ршается, по Чаадаеву, «на почве мнений» [13, с. 
121]. Это не оригинальное, но весьма модное по 
тому времени суждение существенно отличается 
от классического теологического мировоззрения, 
принижавшего какое-либо участие человека в 
историческом процессе. В эпоху Просвещения 
общественному мнению приписывалась чудо-
действенная сила опрокидывать любой деспо-
тизм. Во времена Великой французской револю-
ции, например, отмечался праздник Мнения. В 
России же позволялось выражать открыто только 
официальное мнение. Осмелюсь заметить, что 
современный диалог культур способен вырабо-

тать то Мнение, которое окажется спасительным 
для человеческой цивилизации. 

Было, по мнению Чаадаева, время, когда 
социальное движение определялось материаль-
ным, или реальным, интересом. Но этот жизнен-
ный принцип истощился, выполнив свою задачу 
поддержания человеческого общества, завершив 
предварительное образование рода человеческо-
го [13, с. 138]. Материальный интерес у Чаадаева 
«никогда не подымается до уровня чисто духов-
ных потребностей» [13, с. 145]. Напротив, духо-
вная потребность, духовный интерес «никогда не 
может быть удовлетворен: он беспределен по 
самой своей природе» [13, с. 145-146]. «Таким 
образом, главный и, можно сказать, единствен-
ный интерес новых народов всегда заключался в 
идее. Все положительные, материальные, личные 
интересы поглощались ею» [13, с. 122]. Новое 
общество «шло вперед лишь силою мысли. Ин-
тересы всегда следовали там за идеями, а не 
предшествовали им; убеждения никогда не воз-
никали там из интересов, а всегда интересы рож-
дались из убеждений. Все политические револю-
ции были там в сущности духовными революци-
ями: люди искали истину и попутно нашли сво-
боду и благосостояние» [13, с. 121]. 

Весьма созвучны те давние переживания 
Чаадаева последующим и современным, осуж-
дающим мир золотого тельца, вещизм и пр., что 
может порождать лишь борьбу и недоверие. 

Высокие социальные мотивы чаадаевской 
философии замечены еще в дореволюционное 
время. «В противоположность обычному инди-
видуалистическому характеру мистицизма, - 
считает Н. Пузанов, -  чаадаевский мистицизм 
носит, так сказать, социальный характер. Отде-
льный человек, индивидуум, есть лишь ничтож-
ная часть великого целого – человечества. Своей 
цели – слияния в Божестве – отдельный человек 
достигает именно как часть человечества и вмес-
те с ним» [8, с. 17]. Известный философ В. Ас-
мус, развенчивая гершензоновскую гипотезу ми-
ровоззрения Чаадаева, писал: «Вообще Гершен-
зон совершенно не понял социально-истори-
ческой мотивировки чаадаевского мистицизма, 
его философско-исторической и политической 
тенденции» [1, с. 5]. У Чаадаева выдающиеся ли-
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чности (Моисей, Платон, Эпикур, Кеплер, Ньютон, 
Петр I, Пушкин, Шеллинг) ниспосланы свыше и 
творят благодаря божественному откровению, но 
это совсем не перечеркивает действие историчес-
ких закономерностей, активной роли наций и на-
родов, влияния политических форм правления. 

Подтверждение высказанному мнению мы 
находим, в частности, в третьем философичес-
ком письме. Выражение нравственного идеала 
здесь столь существенно, что целесообразно 
процитировать небольшой отрывок целиком. 
«Мы при желании, — пишет Чаадаев, — можем 
до такой степени сродниться с нравственным 
миром, что все совершающееся в нем и нам изве-
стное мы будем переживать как совершающееся 
с нами; более того, если даже мировые события 
нас и не очень заботят, довольно одной уже об-
щей, но глубокой мысли о делах других людей, 
одного только внутреннего сознания нашей дей-
ствительной связи с человечеством, чтобы заста-
вить наше сердце сильнее биться над судьбою 
всего человеческого рода, а все наши мысли и 
все наши поступки сливать с мыслями и поступ-
ками всех людей в одно созвучное целое... От нас 
одних зависит идти по пути правды и добра, ибо 
с этой поры закон духовного мира перестал быть 
для нас непроницаемой тайной» [5, c. 35–36].  

С его точки зрения, «учреждения законо-
дательные, политические, юридические и прочие 
подобные» нужны единственно «для поправле-
ния вреда, ими же сделанного» [14, c. 680]. И 
поскольку Чаадаев верит в грядущее моральное 
совершенство людей, он расценивает социально-
политический порядок как «временное лекарство 
временному недугу» [14, c. 680]. «Как ни была 
сильна вера, — пишет Чаадаев, —  разум должен 
уметь опираться на силы, заключающиеся в нем 
самом» [5, c. 30]. Причем речь идет не о том ис-
кусственном злом разуме, который извращает 
предметы в наших глазах и лишает способности 
«признать главенство подчиненности над свобо-
дой и зависимость устанавливаемого нами для себя 
закона — от общего закона мирового» [5, c. 31]. 
Нет! Надо прислушиваться к разуму мировому. 

Чаадаев на полтора века опередил тех, кто 
сегодня усматривает решение всех глобальных 
проблем в изменении самого человека, «его вну-
тренней сущности» [6, c. 14]. Идеал Чаадаева — 
жизнь по воле разума, в полном согласии с при-
родой и требованиями социальности, с необхо-
димостью диктуемыми условиями общественно-
го развития. Совершенный умственно и мораль-
но человек способен жить без посреднической 
роли позитивного закона и уж. во всяком случае 

— без внешнего-принуждения со стороны поли-
тической силы. Его идеал — проведение корен-
ных переустройств общества мирными средст-
вами. Просветительство — вот основное из них. 
Надо пропагандировать истинную и добрую 
идею, «в свое, время мысль найдет другую, родс-
твенную, которую, она потрясет, прикоснувшись 
к ней, и тогда вы увидите ее возрождение и пора-
зительное действие в Мире сознаний» [5, c. 49]. 
Мы уже отмечали, что все перевороты, все суще-
ственные изменения, по Чаадаеву, происходили 
«на почве Мнений». Люди искали истину и по-
путно переустраивали свои отношения. 

В наше время люди сражаются за идеалы 
государственного устройства, спорят о роли де-
мократии и т.д. С какой-то точки зрения, форма 
правления вообще не имеет для Чаадаева значе-
ния, — лишь бы «человеческий ум приобрел 
свою наивеличайшую энергию», а люди не замы-
кались в глуповатом благополучии и блаженном 
самодовольстве [9, с. 198–199]. Но в той степени, в 
какой возможно говорить о предпочтениях мысли-
теля, более всего, по-видимому, взгляды Чаадаева 
созвучны тому образу правления, который ориен-
тируется на наилучших, избранных и отвергает 
непосредственное волеизъявление народа. Об 
этом, в частности, можно судить по письму к А. И. 
Тургеневу, в котором отвергается поиск разума «в 
толпе». Истина «возникает не из толпы, а из среды 
избранных или призванных» [5, с. 210]. 

Из древних «Пифагор, Сократ, Зороастр и 
в особенности Платон узрели неизреченное сия-
ние», хотя в то время они «не смогли возвысить-
ся до познания абсолютной истины...» [5, c. 28]. 
Из новейших философов предпочтение отдается 
Канту, которому «обязаны мы всеми здравыми 
идеями современности, сколько их ни есть в ми-
ре; и мы сами — только логическое последствие 
его мысли» [5, c. 56]. 

4. По Чаадаеву нации, подобно отдельным 
людям, могут впасть в ложное понимание и упот-
ребление свободы, свободы «дикого осленка», иг-
норирующей необходимость, — и тогда они дви-
жутся по ложному историческому пути. И поско-
льку «народы — существа нравственные, точно 
так, как и отдельные личности» [12, c. 326], посто-
льку к пониманию единства истории и, следовате-
льно, своего места в ней ведет «отчетливое пони-
мание всеобщего закона, управляющего нравст-
венным движением веков» [12, c. 393]. С помощью 
«разума нравственного» нации могут постичь этот 
закон и «тогда национальности, которые до сиз 
пор лишь разделяли людей, избавившись от осле-
пления и от страстного преследования своих инте-
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ресов, объединились бы для согласованного и все-
общего результата; тогда все народы протянули 
бы, может быть, друг другу руки и вместе пошли 
бы к одной цели» [12, с. 397-398]. 

«Если провидение призывает народ к ве-
ликим судьбам, оно в то же время пошлет ему и 
средство свершить их: из лона его восстанут тог-
да великие умы, которые, укажут ему путь; весь 
народ озарится тогда ярким светом знаний и 
выйдет из-под власти бездарных вождей, возом-
нивших о себе, праздных умников, упоенных 
успехами в салонах и кружках» [11, с. 125].   

5. Философия Чаадаева выводит Россию на 
уровень глобальной культуры, в которой слива-
ются многоликие потоки национальных культур 
в их общепризнанных проявлениях. Чаадаев при-
надлежит к мыслителям, которым, говоря словами 
Герцена, свойственно «глубокое чувство отчужде-
ния от официальной России, от среды, их окружа-
вшей, и с тем вместе стремление выйти из нее — а 
у некоторых порывистое желание вывести и ее са-
мое» [2, с. 226]. Путь, по которому он направлял 
Россию, — путь свободного единения человечест-
ва. Но то, что высказано Чаадаевым по отношению 
к России или в связи с Россией, вполне экстрапо-
лируется на иные народы и на другое время, в том 
числе на современное, с его диалогом культур – 
через особенное мы выходим на общее. 

Он и критического запала к России не утра-
тил и патриотических чувств не утратил. Но лю-
бовь к Родине являлась ему в свете общей судьбы 
народов и передовых движений Запада. В период 
расцвета творческих сил мыслителя укрепилась его 
вера в светлый идеал такого общественного уст-
ройства и такого пути развития, при котором все 
народы обретут просвещение и свободу. 

Бытовало мнение, будто идеи Чаадаева фа-
ктически звали к отказу от родины, к растворе-
нию русской национальной культуры в некоей 
западной, «всечеловеческой культуре». Важный 
момент, необходимый для правильного понима-
ния здесь позиции Чаадаева, подметил, О. Ман-
дельштам: «Запад Чаадаева нисколько не похож 
на расчищенные дорожки цивилизации. Он, в 
полном смысле слова, открыл свой Запад. Поис-
тине в эти дебри культуры еще не ступала нога 
человека. Туда, где все — необходимость... Чаа-
даев принес нравственную свободу, дар русской 
земли, лучший цветок, ею взращенный. Эта сво-
бода стоит величия, застывшего в архитектурных 
формах, она равноценна всему, что создал Запад 
в области материальной культуры...» [4, c. 61]. 
Поэт противопоставил «национально-синтети-
ческую» — мысль Чаадаева национализму, 

«этому нищенству духа, который непрерывно 
апеллирует к чудовищному судилищу толпы» [4, 
c. 61]. Запад Чаадаева – это Запад Тютчева Ф. И., 
который, например, писал: «Мы принуждены 
называть Европой то, что никогда не должно бы 
иметь другого имени, кроме своего собственно-
го: Цивилизация» [10, c. 103]. 

З. А. Каменский в лекции, посвященной 
процессу демократизации русской просветитель-
ской мысли, на наш взгляд, правильно указал на 
то, что Чаадаев не был холодным космополитом, 
—  он, подобно Белинскому и Чернышевскому и 
раньше их, связал развитие человечества с разви-
тием своего народа: «Таким образом, Чаадаев по-
дходил к правильному решению вопроса об отно-
шении нации к человечеству: развиваться в форме 
народной, национальной с тем, чтобы идти к неко-
ему интернациональному единству, — вот идея 
Чаадаева, вот основа его патриотизма, подвергше-
гося столь ложным толкованиям» [3, c. 58]. 

6. Общесоциальная философия обусловила 
его правовые позиции: должны существовать не-
кие исходные идеи, впитываемые человеком с ро-
ждения, обосновываемые каждым общественным 
институтом, всеми условиями жизни. «Это идеи 
долга, справедливости, права, порядка... необходи-
мые начала мира общественного» [13, c. 114]. 

Современной философией права должна 
быть отвергнута концепция, превозносящая одну 
из правовых систем. Каждая из них может расс-
читывать на интеграцию, если в основу будут 
положены естественно-правовые (моральные) 
начала (ценности).  

Новые публикации подтверждают привер-
женность Чаадаева естественно-правовой идее о 
существовании «предвечных» законов, в соот-
ветствии с которыми действует выработанное 
человеком политическое или нравственное зако-
нодательство. Если человеческие законы не соо-
тветствуют тому вечному и объективному нача-
лу, «в силу которого совершается или должно со-
вершиться явление на своем пути к возможному 
совершенству», то они уже не могут именоваться 
законами [11, с. 129-130]. Беда же России в том, в 
частности, что русский народ «признает лишь пра-
во дарованное и отметает всякую мысль о праве 
естественном... идеи законности, идея права для 
русского народа бессмыслица...» [11, c. 133].  

Исходя из соображений нравственного со-
вершенствования народов и обеспечения их 
единства, Чаадаев отдает предпочтение духов-
ному началу, а не власти, опирающейся на силу и 
сеющей рознь между людьми. Из тех же сообра-
жений обеспечения единства людей, он, не буду-
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чи католиком, превозносил католическое духо-
венство, которое (вспомним Белинского!) хоть 
когда-то чем-то было, в то время как русское ни-
когда и ничем, кроме как служанкой самодержа-
вия. Кстати заметить, Чаадаев не был приверже-
нцем того западного христианства, которое осу-
ждалось, например, Достоевским или русской 
церковью. Он прямо пишет: «Политическое хри-
стианство отжило свой век, оно в наше время не 
имеет смысла; оно тогда было нужно, когда со-
зидалось новейшее общество, когда вырабатыва-
лся новый закон общественной жизни …Хрис-
тианство политическое должно уступить место 
христианству чисто духовному» [13, c. 214]. Чаа-
даев отнюдь не приверженец использования пап-
ского меча. Он сторонник власти мысли. 

По-видимому, для Чаадаева существовала 
демократия и псевдодемократия — демократия, 
совместимая с порядком и не совместимая с ним; 
основанная на праве и существующая как факт; 
вытекающая из нравственности и свободы и ли-
цемерно-демагогическая, покоящаяся на силе. 
Эти вопросы еще требуют специального изуче-
ния. Определенный свет на. них проливают 
представления Чаадаева о том, к чему следовало 
бы стремиться людям в будущем. 

Публикация неизвестных широкому чита-
телю афоризмов, отрывков и заметок из литера-
турного наследия Чаадаева не только не опрове-
ргает патриотизма мыслителя, но, напротив, до-
казывает бескорыстную его любовь к отечеству. 
Он призывает смотреть в европейских странах 
лишь на то, что являет собой цивилизацию, «усо-
вершенствованную тысячелетними трудами и уси-
лиями». Ведь «не все в европейских странах про-
никнуто разумом, добродетелью и религией, — 
далеко нет». Поэтому истинно русскому следует 
предпочитать «благо своей страны торжеству не-
скольких модных идей» [11, с. 122, 125, 126]. 

Не рознь между народами, а их единство 
— вот идеал Чаадаева. Поэтому правы те иссле-
дователи, которые обратили внимание на его 
мысли «о необходимости торжества идеи интер-
национального союза равноправных и свободных 
народов...» [15, с. 43]. Всеобщность цивилизо-
ванного мира, высокое развитие человеческой 
культуры — непременное условие совершенст-
вования отдельной личности. 

7. Чаадаев не просто надеется, что «падут 
все стены, разделяющие народы и вероисповеда-
ния», но и философствует о средствах сотрудни-
чества «в достижении цели, стоящей перед всем 
человеческим обществом в целом» [12, с. 333]. 
Следует согласиться с позицией (проф. З. А. Ка-

менский), согласно которой нравственность, 
нравственные законы — это альфа и омега фило-
софии истории Чаадаева, его философской антро-
пологии. Главное, чем недоволен Чаадаев в совре-
менной ему цивилизации, — это нарушение прин-
ципа единства, коллективизма как между личнос-
тями внутри нации, так и наций между собой. Его 
социальная утопия носит принципиально коллек-
тивистский и интернационалистский характер. 

В статье Каменского в «Философской эн-
циклопедии» читаем: «Определяющим в мирово-
ззрении Чаадаева с конца 20-х годов является 
мысль о том, что человечество нездорово и что 
его болезнь происходит от нарушения того орга-
нического единства рода человеческого, наций и 
индивидов, которое присуще им «по природе» и 
к которому человечество должно вернуться. Эта 
мысль находила свое обоснование в тотальной 
идее единства, пронизывающей все части его 
философско-исторической системы. В концеп-
ции русского исторического процесса она выс-
тупала как необходимость единения России с 
другими народами; в философии истории — как 
идея единства человеческого рода, идея всеоб-
щей (единой для всех наций и людей) необходи-
мой исторической закономерности; в этике — 
как антииндивидуалистическая идея нравственно 
совершенной личности, составляющей органиче-
ский элемент нации, а через нее и рода человече-
ского; в социальной утопии — как идея общест-
ва, основанного на этих принципах философии и 
этики; в философии – как онтологический прин-
цип единства. мира, единства духовного и физи-
ческого миров, их единой и необходимой обус-
ловленности, как гносеологическая идея тождес-
тва субъекта и объекта, обусловливающего 
принципиальную возможность и практическую 
целесообразность познания мира» [3, с. 469]. 

В оценке Чаадаева прозвучал своеобраз-
ный экзистенциалистский мотив. Так, профессор 
Гарвардского университета Р. Пайпс представ-
ляет Чаадаева человеком, вырвавшимся из акти-
вной жизни и создавшим спокойную позицию 
сохранения внутреннего мира. И хотя Герцен-де 
помещает Чаадаева в пантеон глашатаев русской 
свободы, в действительности он не принадлежит 
ни к какому движению … «он стоит совершенно 
одиноко в истории России...» [16, с. XVII]. Возмо-
жно. Возможно, сам мыслитель понимал, что его 
время не пришло. Хотя кто знает, не мог ли он, 
при каких-то фантастических условиях выполнить 
в России того времени миссию, которая выпала, 
например, на Ден Сяо Пина в современном Китае? 
В плане преодоления национальной ограниченно-
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сти. Во всяком случае, сегодня представляется во-
зможным использовать его философское наследие 
для утверждения опыта единения мира.  

Но для этого следует преодолеть попытки 
представить Чаадаева далеким от социальных про-
блем, позицию того же Пайпса у которого «Чаада-
ев не обременяет себя заботами об общественных 
делах, судьбой народа, социальными преобразова-
ниями; он более всего пекся о спасении своей ду-
ши» [16, с. XVII]. В это могут поверить только те, 
кто плохо знаком с биографией мыслителя и его об-
личительными произведениями. Кстати, переводчик 
и комментатор чаадаевских писем Р. Т. Макнэлли, 
сам того не желая, фактически опровергает именито-
го профессора, приводя перечень вопросов, которые 
волновали Чаадаева [16, с. XIII—XIV].  

Успешному диалогу современных культур 
может служить оригинальная философия Чаадаева 
о тождестве бытия и мышления в качестве их 
«единства» и «параллелизма» (учение о «паралле-
лизме миров»), обоснование им позиции антиин-
дивидуалистического идеала нравственно совер-
шенной личности, свободной в смысле её сознате-
льного приобщения к задачам общечеловеческого 
прогресса как исторической необходимости, подверг 
критике как волюнтаристский, так и фаталистичес-
кий взгляд на исторический процесс (см., например: 
Сочинения и письма, т. 2) [13, с. 154–155]. 
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ФІЛОСОФІЯ П. Я. ЧААДАЄВА У ДІАЛОЗІ СУЧАСНИХ КУЛЬТУР 

У статті розглядається соціально-правова філософія П. Я. Чаадаєва (1794-1856) у діалозі сучасних культур. 
Автор викладає сім позицій, які обгрунтовують цінність соціально-філософської думки П. Я. Чаадаєва. Робить-
ся висновок, що успішному діалогу сучасних культур може служити оригінальна філософія Чаадаєва про тото-
жність буття і мислення як їх «єдності» і «паралелізму» (вчення про «паралелізм світів»).  
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ФИЛОСОФИЯ П. Я. ЧААДАЄВА  
В ДИАЛОГЕ СОВРЕМЕННЫХ КУЛЬТУР 

В статье рассматривается социально-правовая философия П. Я. Чаадаєва (1794-1856) в диалоге современных 
культур. Автор излагает семь позиций, обосновывающих ценность социально-философской мысли П. Я. Чаадаева. 
Делается вывод, что успешному диалогу современных культур может служить оригинальная философия Чаадаева о 
тождестве бытия и мышления в качестве их «единства» и «параллелизма» (учение о «параллелизме миров»).  

Ключевые слова: социально-правовая философия, П. Я. Чаадаев. 
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P. Y. CHAADAEV’S SOCIAL AND LEGAL PHILOSOPHY  
IN THE DIALOGUE OF THE CONTEMPORARY CULTURES 

The article discusses the social and legal philosophy of P. Y. Chaadaev (1794-1856) in the contexts of the dialogue 
of the contemporary culture. The author presents seven positions substantiating the value of Chaadaev’s social and 
philosophical thought. It concludes that the successful dialogue of the contemporary cultures may served by the genuine 
Chaadaev’s philosophy relying on his ideas of the identity of being and thinking as their «unity» and «parallelism» (the 
doctrine of «parallelism of the worlds»).  
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Герберт Лайонел Адольфус Харт (1907-
1992) в англоговорящем мире считается самым 
выдающимся философом и теоретиком права XX 
века, основателем аналитического неопозитивис-
тского направления в правопонимании. Он вдох-
нул новую жизнь в юриспруденцию, переориен-
тировав ее таким образом, что основные свойст-
ва аналитической философии, такие как стро-
гость рациональной аргументации, понятность и 
ясность, внимание к тонким концептуальным 
различиям и чувствительность к языку и его ло-
гике, стали применимы к исследованию фунда-
ментальных правовых вопросов. А аппликация Г. 
Хартом методологии аналитической, особенно 
лингвистической, философии к познанию право-
вой реальности позволило не только актуализи-
ровать, но модифицировать основные философс-
ко-правовые проблемы и по-новому интерпрети-
ровать феномен права.  

Поэтому, начиная с середины XX века, фи-
лософское осмысление и критика идей Харта 
образуют основное содержание, характер и на-
правление дискуссий в современной англоаме-
риканской юриспруденции. Как отмечает Э.М. 
Оноре, близкий друг и коллега Харта по Окс-
форду, что Харт был наиболее читаемым британ-
ским философом права ХХ ст., а его работа про-
должает оставаться центром дискуссий. Дейст-
вительно, в современной западной юридической 
литературе достаточно сложно найти научное 
исследование, которое не опиралось бы на его 
теорию или не критиковало бы ее. А фундамен-
тальный труд Харта «Понятие права», принес-
ший ему всемирную известность, остается самой 
авторитетной и часто цитируемой книгой по сов-
ременной юридической проблематике. 

К сожалению, в российской философской и 
правовой научной литературе анализу концепту-
ально-методологических оснований аналитичес-
кой концепции Харта, и ее обсуждению в зару-
бежных исследованиях не уделено достаточного 

внимания, отсутствуют и специальные моногра-
фические исследования по данной теме, а имею-
щиеся научные статьи носят скорее фрагментар-
ный характер. 

Кроме того, ситуация осложняется еще и 
тем, что отсутствуют переведенные на русский 
язык основные работы Харта, как раннего (до 
опубликования «Понятие права»), так и позднего 
периодов. Труды Харта по философии и логике, 
написанные до 1961 года, до сих пор остаются 
мало изученными (за исключением нескольких 
статей [6; 7; 9]), а зачастую, и неизвестными для 
российских философов и теоретиков права. По-
этому данная статья имеет своей целью восполне-
ние этого эпистемологического пробела и воссоз-
дание адекватной картины онтологической эволю-
ции философии права Харта. В этой связи предста-
вляется логически необходимым исследовать его 
наиболее значимые «ранние» работы, которые гла-
вным образом характеризуют аналитический по-
дход к осмыслению правовых явлений.  

Для понимания истоков и тенденций сов-
ременной аналитической философии права исс-
ледование «раннего» Харта представляет особый 
интерес [4]. Поскольку именно в этот период фо-
рмируются теоретико-методологические основа-
ния его онтологической концепции, а именно: 
логико-семантический анализ языка права. Хотя 
позднее он и пересмотрит свои философские 
представления и придет к утверждению, что при 
анализе значений правовых терминов важно учи-
тывать и намерение говорящего и признание это-
го намерения другим субъектом коммуникации, 
а в случае неопределенности возможно примене-
ние общих «нелогических» правил, в частности 
принципов естественного права к правовым си-
туациям. Но несмотря на это, его аналитический 
подход к пониманию права и разработанные им 
постулаты неопозитивизма, продолжают оста-
ваться неопровергнутыми критикой со стороны 
других современных правовых теорий. 
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Герберт Харт родился в ортодоксальной 
еврейской семье, в которой одной из традиций 
считалось уважительное отношение к приобре-
тению знаний, что, возможно, и предопределило 
его творческий успех. Харт после «безуспеш-
ных» двух лет в Челтнемском колледже оканчи-
вает Брэдфордскую классическую школу 
(Bradford Grammar School) и в 1926 году посту-
пает в Нью-Колледж Оксфордского университе-
та на курс под названием Literae Humaniores, или 
Classical Greats. В январе 1932 года, сдав вступи-
тельный экзамен по праву, его принимают в кол-
легию адвокатов (the Bar), где он работает (в су-
де Лорд-канцлера) до 1940 года. Во время Вто-
рой Мировой Войны Харт служит в МИ5 и МИ6 
в крипто-аналитическом отделе вместе с такими 
известными философами, как Гилберт Райл и 
Стюарт Хэмпшир, которые, по словам Харта, 
изменили его философские представления (Сов-
местно с Хэмпширом Харт в 1958 году напишет 
статью «Decision, Intention, and Certainty»; а ло-
гический бихевиоризм Райла повлияет на конце-
пцию Харта о поведении человека). В 1945 году 
его повторно (первое приглашение было в 1937 
году) приглашают в члены совета Нью-Колледжа 
(Оксфорд) и принимают на должность тьютора 
по философии. Для Харта было очень тяжелым 
решением оставить адвокатскую практику и за-
няться наукой и преподаванием [23, с. 113-114]. 
Ему потребовалось два года, чтобы убедиться в 
правильности своего выбора. В это время он зна-
комится с лингвистическим философом Дж.Л. 
Остином, который, как однажды отметит Харт, 
отвечая на вопрос «…если составить список фи-
лософов, наиболее всего повлиявших на Вас, 
Дж.Л. Остин будет на первом месте?», «…да, за 
его непосредственное воздействие на мое право-
понимание» [25, с. 273-274]. Харт восхищался 
«утонченным» анализом языка, проводимым 
Остином, особенно его теорией «способов пер-
формативных употреблений», которая как нельзя 
лучше применима к праву. «Читая лекции друг 
друга, – отмечает Харт, – мне стало ясно содер-
жание некоторых его идей… Например, он был 
хорош в характеристике самых различных упот-
реблений языка, чем бы они не были и как бы 
они не выглядели, и как философское смешение 
не приводило бы к сведению одного употребле-
ния до другого» [25, с. 274].  

Конечно, в контексте формирования ана-
литического подхода Харта и создания собст-
венной онтологической концепции правопони-
мания нельзя не упомянуть и таких великих ана-
литических философов, которые повлияли на 

него в не меньшей степени, чем Остин, как Дж.Э. 
Мур, А.Дж. Айер (его книга «Language, Truth and 
Logic»), Л. Витгенштейн (особенно его «Blue 
Book» и максима «don’t ask for the meaning, ask 
for the use», а также теория «языковых игр»), 
Дж.О. Урмсон (его работы по денотативной тео-
рии), И. Берлин (самый близкий друг Харта, с 
которым они вместе преподавали философию в 
Нью-Колледже), Ф. Вайссман (его работа 
«Verifiability» вдохновила идею Харта об «отк-
рытой структуре» («open texture») права и кон-
текстуальной обусловленности правовых норм, и 
именно Вайссман помог разобраться Харту в фи-
лософии науки), лингвистические философы 
Дж.А. Пол и П.Ф. Стросон. 

В 1947 году Харт начинает посещать се-
минар, которым руководил Остин, проходивший 
утром каждую субботу в его кабинете в Модлин-
Колледже. Этот семинар предназначался не для 
профессоров философии, но для преподавателей, 
занимающихся философией. Остин назвал это 
семинар «the teaching hacks»; основной идеей 
которого было стимулирования и обеспечение 
интеллектуального восстановления для тяжелой 
преподавательской работы. Основным методом 
работы был разбор и анализ содержания различ-
ных текстов, причем список которых был весьма 
разнообразным: не только Платон и Аристотель, 
но и Хомский, Фреге, Мерло-Понти и др. Метод 
Остина предполагал, что надо «хвататься за каж-
дое слово в контексте, того что он называл осно-
вной единицей анализа, – предложения, в кото-
ром это слово используется, – стараться в мель-
чайших деталях уловить оттенки его [слова] зна-
чения, предложения, которое его использует, его 
отношение с другими понятиями» [23, с. 134]. 
Активное участие в этом семинаре помогло Хар-
ту приобрести не только необходимые педагоги-
ческие навыки, но усвоить некие методологичес-
кие установки, которые лучше согласовались с его 
юридической практикой. Остин вскоре заметил, 
что Харт отличается от других участников семина-
ра своими знаниями, и затем с 1948 года они вмес-
те начинают вести семинар под названием «Legal 
and Moral Responsibility», на котором рассматрива-
лись ментальные условия уголовной ответственно-
сти, а также основания ее исключающие. И посте-
пенно Харт начинает осознавать, что примеры 
юридической практики не только способствует 
концептуализации и прояснению мысли, но могут 
быть использованы в языке философии. 

Харт написал гораздо больше, отмечает Н. 
Лэйси, чем опубликовал. Из печати вышли лишь 
те работы, которые отвечали высоким стандар-
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там строгости, проницательности и ясности из-
ложения [23, с. 145]. В период с 1948 по 1952 
годы были опубликованы лишь 3 научные ста-
тьи, 1 вступительная статья к рецензируемой 
книге и 2 рецензии. Однако содержательный ко-
нтраст между ними свидетельствует об интелле-
ктуальном генезисе и развитии его идей. В 1948 
году Харт написал рецензию на работу своего 
бывшего преподавателя в Оксфорде Г.У.Б. Джо-
зефа «Knowledge and the Good in Pluto’s 
Republic». В 1949 году Харт опубликовал свою 
первую статью по философии «The Ascription of 
Responsibility and Rights» [21], которая впервые 
была представлена на заседании Aristotelian 
Society в 1948 году, затем переиздана в 1951 году 
в журнале «Logic and Language».  

Основной идеей этой работы является 
предположение о существовании особого вида 
языковых выражений, основная функция кото-
рых состоит не в описании конкретных ситуа-
ций, а в выражении правовых требований и в 
юридической квалификации событий, состояний 
и действий, придающей природным и социальным 
явлениям юридическое значение [1, с. 22]. В «The 
Ascription of Responsibility and Rights» Харт актуа-
лизирует важный вопрос, как подвергнуть анализу 
понятие «человеческое действие»? Харт утвержда-
ет, что основной проблемой в этой связи является 
неправильное использование перформативных гла-
голов в таких выражениях, как «Это сделал я», 
«Это сделал он», «Это сделал ты».  

Высказывания «Это – мое», «Это – твое», 
«Это – его», «Я это сделал», «Он это сделал» и 
«Ты это сделали» обычно интерпретируются как 
дескриптивные или экспрессивные. Но подобная 
интерпретация, отмечает Харт, искажает перфо-
рмативную функцию этих высказываний, основ-
ная задача которой состоит в требовании права, 
признании права, приписывании права, передачи 
права, и в допущении, приписывании или при-
влечении к ответственности, соответственно. 
Подобно судебным решениям, эти высказывания 
представляют собой смешение эмпирических 
фактов и норм права, порождающих социальные 
и юридические последствия. Например, если я 
говорю «Это Ваше» о какой-то ценной вещи, я 
не описываю некое положение дел, но главным 
образом приписываю Вам определенные права 
на эту вещь; и в этом смысле наблюдается сходс-
тво с таким судебным решением, как, например, 
«Смит виновен в убийстве», которое так же яв-
ляется смешением конкретного эмпирического 
факта, что, скажем, он дал своей жене смертель-

ную дозу яда, и юридических последствий, выз-
ванных этим фактом.  

Один из примеров аскриптивного выска-
зывания представляет особый интерес и заслу-
живает пристального внимания [21, с. 157-159]. 
Предположим, на улице Вы замечаете, что у 
идущего впереди Вас человека из кармана выпа-
дают часы, Вы поднимаете их и возвращаете 
ему, говоря при этом, «Это Ваше». Хотя можно 
было бы сказать, что это эмпирический факт, 
аналогичный высказыванию, например, «Вы вы-
ронили это», но следующее размышление Харта 
указывает обратное. Если в этот момент подъез-
жают полицейские и арестовывают этого челове-
ка за кражу часов, то Вы уже не можете сказать, 
считает Харт, «Это Ваше»; но даже в этой ситуа-
ции нельзя сказать, что это высказывание ложно. 
Так как новое обстоятельство вынуждает прини-
мать новое решение, например, «Это не Ваше». 
Таким образом, «Ваше» и «не Ваше» не являют-
ся дескриптивными понятиями, как, например, 
«зеленый» или «большой», но понятиями, кото-
рые могут быть отвергнуты, а не опровергнуты 
дополнительными фактами. Определение поня-
тия «Ваше», как считает Харт, предполагает его 
отменяемый характер (defeasible character): вы-
ражение «Это Ваше» представляет собой смеше-
ние физического факта Вашего владения с при-
писыванием права, если только Вы это не укра-
ли, или не сделали что-то, что смогло бы поста-
вить под сомнение Ваше владение. 

Эта идея отменяемости (defeasibility) поня-
тий, по мнению Харта, лучше всего иллюстриру-
ется в сфере права. Общепринято понимать пра-
во, как систему правовых понятий, как «дого-
вор», «причинение вреда» и т.п., которые уста-
новлены законодательным органом или другим 
источником, и настолько хорошо определены, 
что судья при принятии решения просто говорит 
«да» или «нет» применительно к вопросу, соот-
ветствуют ли факты содержанию правового 
предписания, определяющего необходимые и 
достаточные условия «договора», «причинение 
вреда» и т.п.? Но подобная интерпретация иска-
жает фактическую правовую процедуру. Во-
первых, потому что, по крайней мере, в Англии, 
судья не оснащен такими критериями, позволя-
ющими определить эти понятия, вместо этого он 
принимает решение, основываясь на предыду-
щих делах и прецедентах. Так, например, на воп-
рос «что такое договор?» можно ответить 
«…сославшись на определенные судебные пре-
цеденты, используя слово etcetera» [21, с. 160]. 
Во-вторых, и что наиболее важно, отменяемый 
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характер юридических понятий при любом их 
определении или объяснении делает словосоче-
тание «если не» столь же обязательным, как 
etcetera. Поэтому считается невозможным дать 
дефиницию или объяснить понятие «договор», 
например, определяя необходимые и достаточ-
ные условия его применения, но только перечис-
ляя необходимые условия, учитывая имеющиеся 
исключения или отрицательные примеры, указы-
вающие, где понятие не может быть применено, 
или может быть применено в более упрощенной 
форме. По мнению Харта, все юридические по-
нятия непременно отменяемы; и попытка интер-
претировать отменяемость (defeasibility) просто 
как отсутствие определенных необходимых 
условий, то есть интерпретировать все правовые 
высказывания как дескриптивные, неудачна по-
тому, что искажает логический характер спосо-
бов защиты нарушенного права. 

Итак, каков же правильный анализ понятия 
«человеческое действие»? Ответ состоит в том, 
что данный анализ возможен только при прави-
льной интерпретации использования глагола 
«делать». Так как использование этого глагола в 
настоящем и будущем времени, действительно, 
дескриптивно. Но использование его в прошед-
шем времени, как в высказывании «он сделал 
это», главным образом, аскриптивно. Харт утве-
рждает, что и традиционный и современный ана-
лиз понятия «человеческое действие» неправи-
лен, потому что пытается определить понятие 
через формулирование необходимых и достаточ-
ных условий его применимости. Сказать, «X вы-
полнил действие» с точки зрения и традиционно-
го и современного анализа, значит сказать нечто, 
что может быть выражено категорическими суж-
дениями, описывающими движение тела X и его 
психическое отношение к содеянному, соответс-
твенно. Харт считает логику этого анализа лож-
ной, потому что предполагается, что понятие 
«человеческое действие» может быть определено 
только через дескриптивные высказывания, ка-
сающиеся отдельного индивида. Поэтому де-
скриптивные высказывания не пригодны для 
анализа предложений типа «Это сделал он». 

Позднее Харт пересмотрит некоторые, эксп-
лицированные в этой работе, идеи, посчитав их 
ошибочными. Примечательно еще и то, что он не 
включит эту статью ни в сборник «Essays in 
Jurisprudence and Philosophy» [15] ни в «Punishment 
and Responsibility. Essays in Philosophy of Law» 
[18], во вступлении к последнему он даже напи-
шет: «…ее [статьи «The Ascription of Responsibility 
and Rights»] основные положения больше не кажу-

тся мне столь верными, и большая часть критичес-
ких замечаний, сделанных [на нее] в последнее 
время, оправдана» [18, с. 6]. 

9 июля 1949 году Харт выступил на сов-
местном заседании Aristotelian Society и Mind 
Association, проходившем в стенах Университет-
ского колледжа Северного Уэльса. Харт принял 
участие в симпозиуме «Is there Knowledge by Ac-
quaintance?» [22] вместе с философами Дж.Э. 
Хьюзом и Дж.Н. Финдли. Суть этого мероприя-
тия заключалась в попытке ответить на вопрос, 
актуализированный в свое время Б. Расселом, 
«Возможно ли знание через знакомство?». Ины-
ми словами, каков вариант анализа понятия 
«знание» наиболее адекватен. Как отмечает Лэй-
си, в этой статье Харт критикует теорию позна-
ния Рассела с позиций Остина [23, с. 145]. 

Б. Рассел в своей статье «Knowledge by 
Acquaintance and Knowledge by Description» [24] 
ввел в научный оборот два выражения: «знание 
через непосредственное знакомство» 
(«knowledge by acquaintance») и «знание через 
описание» («knowledge by description»), для про-
яснения «сомнительной» природы слова «знать», 
а также для различения двух типов знания. Рас-
сел считает, что мы непосредственно знакомы с 
фактами ощущений, со многими универсалиями 
и, возможно, с собой, но не с физическими объе-
ктами или другими разумами. Мы обладаем опи-
сательным знанием объекта в том случае, когда 
мы знаем, что именно этому объекту присуще 
некоторое свойство или свойства, с которыми мы 
непосредственно знакомы. Иначе говоря, если 
мы знаем, что свойство или свойства, о которых 
идет речь, принадлежат только одному объекту, 
можно сказать, что мы об-ладаем знанием этого 
одного объекта через описание, независимо от 
того, знакомы мы с этим объектом или нет. Наше 
знание физиче-ских объектов и других разумов – 
это только знание через описание, причем соот-
ветствующие описания обычно включают факты 
ощущений. Все понятные нам высказывания, 
независимо от того, касаются ли они прежде все-
го вещей, известных нам только через описание, 
состоят ис-ключительно из таких составных час-
тей, с которыми мы непосредственно знакомы, 
ибо составные части, с которыми мы не знакомы 
непосредственно, нам не понятны. 

Харт указывает, что именно неправильное 
представление характера философских вопросов 
(поскольку вопрос «Возможно ли знание через 
непосредственное знакомство?» можно расши-
рить до вопроса «Что собой представляет вопрос 
«Возможно ли знание через непосредственное 
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знакомство?»» и т.д.) и отказ исследовать испо-
льзование глагола «знать» были основными при-
чинами, которые привели многих философов (в 
том числе и Рассела) к пониманию знания, как 
простого отношения между сознанием познаю-
щего субъекта и объектом знания. Однако уверен 
Харт, есть и другие очень важные факторы (так 
называемые, метафизические причины), которые 
привели к этому результату, среди них такие, как 
«поиск достоверности», «обоснование знания», 
«знание вещей-в-себе» и т.д. Все эти факторы ука-
зывают на то, что без учета психологических инте-
нций и практического контекста словоупотребле-
ния неоправданно и необоснованно редуцирование 
знания до простого отношения между познающим 
субъектом и объектом познания [22, с. 86-90]. 

Два года спустя, в 1951 году, Харт напи-
шет рецензию-эссе под названием «Law and 
Fact» [16] на книгу известного американского 
правоведа Джерома Фрэнка «Law and the Modern 
Mind». И в этом же году публикует в «Philoso-
phical Review» не менее значимую, но малоизве-
стную, статью «A Logician’s Fairy Tale» [11; 9]. В 
этой работе Харт продолжает и развивает мысль 
П.Ф. Стросона, изложенную в статье «On 
Referring» (Strawson 1950), об истинности/лож-
ности вымышленных суждений, подвергая их ана-
лизу средствами современной формальной логики. 
В «A Logician’s Fairy Tale», отмечает В.А. Суров-
цев, Харт отталкивается от способа погружения 
аристотелевской силлогистики в логику предика-
тов первого порядка [5, с. 110]. Это погружение 
исходит из того, что силлогистика основана на эк-
зистенциальных предпосылках, которые скрыто 
присутствуют в принятой традиционной интерпре-
тации общих суждений [2, с. 79].  

В этой статье, Харт задается вопросом: ка-
кова логика нашего использования предложений 
типа «Все людоеды являются злыми», когда мы 
рассказываем вымышленные, или сказочные, 
истории? Если мы принимаем правила формаль-
ной логики, то любое использование предложе-
ния должно привести к истинному или ложному 
суждению. Но Харт выступает против этой логи-
ческой предвзятости в отношении вымысла, счи-
тая, что в использовании языка, оперирующего 
вымышленными суждениями, понятия истиннос-
ти и ложности не применимы. Принимать всерь-
ез фактуально истинные или ложные суждения – 
это, несомненно, наиболее важное употребление 
осмысленных описательных предложений, но 
оно не является единственным. Ибо мы можем 
сказать и часто говорим, когда предложение ис-
пользуется в нашем присутствии, что вопрос о 

его истинности или ложности в данном случае не 
возникает… Одна из таких ситуаций – это слу-
чай, когда нам рассказывают сказку. Мы знаем, 
что людоедов не существуют, но рассказчик для 
нашего развлечения применяет особое употреб-
ление слов, которое мы можем назвать разгово-
ром, как если бы они были, разговором о вещах, 
которые, если бы людоеды существовали, могли 
бы быть истинными или ложными, но поскольку 
людоеды не существуют, не являются ни истин-
ными, ни ложными. Контекст этого случая, вер-
бального, фактуального (людоедов нет) и наиг-
ранного, проясняет, что было бы абсурдно всерь-
ез настаивать на вопросе: «Верно ли (не только в 
качестве сказочной истории), что все людоеды 
являются злыми?» [9, с. 128]. 

Соответственно, заключает Харт, чтобы 
охарактеризовать сказку и другие вымышленные 
объекты, мы должны, во-первых, признать, что, 
хотя предложение имеет значение, которое мы 
понимаем, а высказанные при употреблении 
предложения суждения имеют логические отно-
шения к другим суждениям, из этого не следует, 
что в каждом случае осмысленного употребле-
ния предложения высказывается суждение, кото-
рое должно быть истинным или ложным, ибо 
вымысел не является ни истинным, ни ложным. 
Во-вторых, определенные типы эмпирического 
предложения вроде аристотелевских форм A, E, I 
и O предназначены прежде всего для употребле-
ния (и поэтому являются истинными и ложными) 
там, где объекты, упоминаемые их субъектом, 
существуют, то мы должны признать, что сущес-
твует конвенциональная связь между этими пред-
ложениями и экзистенциальными предложениями, 
посредством которых мы утверждаем, что выпол-
нено условие обычного употребления. Эта конвен-
циальная связь не является следованием; и один из 
главных приемов вымысла заключается в намерен-
ном нарушении этой конвенции. В-третьих, мы 
должны переместить наше логическое внимание с 
общего на частное и сконцентрироваться не на 
значении, не на условиях истинности, не на логи-
ческих отношениях суждений, а на обстоятельст-
вах частного употребления и на том, что может 
быть названо способом утверждения предложения 
в частном случае [9, с. 135]. То есть, мы должны 
исследовать (1) выполняется ли экзистенциальное 
условие, требуемое для обычного употребления 
предложения, и (2) почему говорящий говорит так, 
как если бы это условие было выполнено. Ибо от-
личие вымысла заключается не в общем вопросе, 
упомянутом первым, но в употреблении общей 
формы в частном случае. 
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Поэтому подобное погружение аристоте-
левской силлогистики в логику предикатов пер-
вого порядка не имеет смысла для дискурса, 
имеющего дело с вымышленными объектами. 
Если предполагать, что все классы сущностей 
непусты, то есть рассуждения не касаются мыс-
лимых сущностей (например, драконов или ру-
салок), то замена силлогистических выражений 
выражениями логики предикатов будет полнос-
тью справедлива. Другими словами, при непус-
тых классах сущностей все модусы силлогистики 
Аристотеля выводятся в исчислении предикатов. 
Иная ситуация возникает при допущении пустых 
классов сущностей. В исчислении предикатов 
предикаты с пустыми областями для аргу-ментов 
ведут себя совсем не так, как такие же предикаты 
с непустыми областями [3, с. 52]. В этих услови-
ях оказываются невыводимыми все модусы сил-
логистики, в которых вывод носит частный хара-
ктер, а обе посылки носят общий характер. На-
пример, оказываются невыводимыми модусы 
AAI (Darapti) третьей фигуры, а также EAO 
(Fesapo) четвертой фигуры: 

A   x (M(x)  S(x)) 
A   x (M(x)  P(x)) 
I     x (S(x) & P(x)) 

 
E   x (P(x)  M(x)) 
A   x (M(x)  S(x)) 
O   x (S(x) & P(x)) 

Эта статья представляет собой остроумный 
сатирический анализ логических допущений и 
ошибок философского мировоззрения, находя-
щихся под властью чрезмерной уверенности в 
формальной логике. Причем эта критика осущес-
твлялась методами и средствами лингвистичес-
кой философии.  

Затем, после опубликования этих статей и 
небольшой рецензии [20] на работу Джона Хол-
лоуэя «Language and Intelligence» в 1952 году 
Харт был избран на должность профессора 
юриспруденции Оксфордского университета. И 
30 мая 1953 года он прочитал иннаугурационную 
лекцию под названием «Definition and Theory in 
Jurisprudence» [14; 6] (Харт 2008). В этой статье 
Харт обращается непосредственно к анализу 
языка права, а именно к его логико-семанти-
ческой составляющей. Юридический язык, как 
совокупность юридических понятий, обособлен-
ных в суждения, понимается им как часть мета-
языка, отличного от обыденной речи. Право, 
считает Харт, является весьма запутанным вари-
антом человеческой речи, и чтобы понять его 
свойства, необходимы особые методы объясне-

ния, способные обеспечить общую теорию права 
соответствующим аналитическим инструмента-
рием. Вслед за Бентамом, Харт также подвергает 
сомнению эффективность применения традици-
онного метода определения per genus et 
differentiam таких юридических понятий, как 
«объективное право», «субъективное право», 
«государство» и «юридическое лицо». Несмотря 
на известность общего употребления этих слов, 
их содержание непонятно, потому что в сравне-
нии с большинством обычных слов эти юриди-
ческие термины в определенном смысле анома-
льны. Попытки дать определения этих терминов 
свидетельствуют, что они не имеют прямой свя-
зи с фактуальными аналогами, которая есть у 
большинства обычных слов, для определения ко-
торых мы обращаемся к этой связи. «Нет ничего, – 
отмечает Харт, – что «соответствует» этим юриди-
ческим понятиям, и когда мы пытаемся определить 
их, то обнаруживаем, что выражения,… специфи-
цируя виды лиц, вещей, качеств, событий и про-
цессов, материальных или психических, никогда не 
являются строгим эквивалентом этих юридических 
терминов…» [6, с. 10].  

Юридические термины сами по себе ниче-
го не означают и ничего не описывают подобно 
словам обычного языка, то есть не имеют рефе-
рентов, или как их называет Харт, фактуальных 
аналогов, способных раскрыть их содержание. 
Харт выявляет четыре отличительные особенно-
сти, которые демонстрируют метод объяснения, 
который подлежит применению в сфере права [6, 
с. 13-17]. Во-первых, юридические понятия не-
обходимо и должно рассматривать в соответст-
вующих контекстах, как часть суждений, сде-
ланных судьей или обычным юристом по конк-
ретному случаю на основании соответствующих 
правовых норм. Во-вторых, когда кто-то говорит 
«А имеет право», он не утверждает соответству-
ющую норму и не утверждает или описывает об-
стоятельства, связанные с этим высказыванием. 
Он совершает нечто отличное, а именно: он де-
лает вывод на основании соответствующей нор-
мы. Поэтому суждение «А имеет право» пред-
ставляет собой заключительную часть правового 
рассуждения, которое фиксирует некий резуль-
тат и может быть названо юридическим выво-
дом. В-третьих, суждение «А имеет право на то, 
чтобы В совершил в отношении А определенные 
действия», сделанное судьей в Зале заседания, 
имеет, несомненно, отличительный статус от его 
произнесения обычным юристом вне Суда. Хотя 
Харт и признает оба эти произнесения юридиче-
ским выводом, но их принципиальное отличие 
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заключается в порождаемых их говорением юри-
дических последствиях. Однако если эти выска-
зывания делаются не судьей или обычным юрис-
том, то есть вне юридического контекста, то зна-
чение их бессмысленно. И, в-четвертых, в любой 
социальной системе, в том числе правовой, нор-
мы могут связывать тождественные последствия 
с любым набором весьма различных обстоя-
тельств. Причем правила этой системы опреде-
ляют последовательность различных действий 
или состояний дел объединяющим их способом. 

Харт утверждает, что первичная функция 
этих юридических понятий в отличие от обыч-
ных дескрипций заключается в том, что утверж-
дение типа «У него есть право» используется для 
того, чтобы действовать посредством правовых 
норм, то есть с помощью правовых норм делать 
вывод, а не излагать или описывать факты. Та-
ким образом, учитывая эти отличительные осо-
бенности, юридические понятия могут быть про-
яснены только рассмотрением условий, где они 
используются характерным для них образом, ис-
тинны, тогда объяснение будет определяющим. 

В 1953 году Харт опубликует статью 
«Philosophy of Law and Jurisprudence in Britain 
(1945-1952)» [17], в которой рассматривается 
состояние и особенности развития философии 
права и юриспруденции в Великобритании, как 
отраслей научного знания и учебных дисциплин. 
А также размышляет о влиянии аналитической 
философии, в частности лингвистической фило-
софии, на формирование нового направления в 
правопонимании – аналитической юриспруден-
ции. Аргументируя это тем, что философия по 
стилю, или по характеру имеет особую значи-
мость для юриспруденции, и только в 1945 году 
новые методы лингвистического анализа стали 
всерьез применяться к праву. Удивительным счи-
тает Харт то, что в эти годы авторы естественно-
правовой традиции внесли столь ничтожный вклад 
в развитие английской юриспруденции, чем можно 
было ожидать, ибо распространение государствен-
ного влияния на сферу человеческой деятельности 
может убедительно подтвердиться некоторыми 
католическими доктринами естественно-правового 
толка [17, с. 361-363]. 

Следовательно, восстановление отношений 
между юриспруденцией и философией необхо-
димо и оправдано, считает Харт. Более важно то, 
что на протяжении семи лет (1945-1952) фило-
софы проявляли неподдельный интерес к темам, 
имеющим особое значение для юриспруденции. 
В частности, понятие правила и логические осо-
бенности выражений, использующих это поня-

тие, являлись центральными темами прежде все-
го философских дискуссий, также философами 
было детально проведено исследование понятия 
«действие», что имеет значение для прояснения 
«намерения», «мотива» и «воли», применяемых в 
теории права. Поэтому анализ функций имен и 
дескрипций может оказаться релевантным юри-
дическими проблемами и толкованию права, в то 
время как знание того, что одно высказывание 
или правило может относиться к другому выска-
зыванию или правилу самыми различными спо-
собами, может обеспечить основание для улуч-
шенного понимания и структуры и взаимосвязи 
правовых систем, и отношений между правовы-
ми и моральными правилами [17, с. 364]. Нако-
нец, интерес к типам рассуждения, которые, как, 
например, в сфере морали и права, могут быть 
рациональными, не будучи при этом окончате-
льными, и к способам применения понятий, не 
допускающих «жестких» определений и имею-
щих «открытую структуру», может помочь изба-
виться от идеи о том, что дедуктивное доказате-
льство полностью исчерпывает идею логическо-
го рассуждения. 

Поэтому, учитывая распространение ана-
литического подхода не только в философии, но 
и в сфере юриспруденции, Харт достаточно кри-
тично относится и к американскому правовому 
реализму и к американской естественно-право-
вой традиции. Хотя к доктринам естественного 
права – в меньшей степени. Так в статье «Are 
There Any Natural Rights?» [12], опубликованной 
в 1955 году, он утверждал, что индивид обладает 
только одним естественным правом, не связан-
ным с волевым поведением человека, – это «рав-
ное право каждого быть свободным» [12, с. 175]. 
Оно включает в себя право воздерживаться от 
всего, что связано с внешними ограничениями 
или принуждением, а также право на свободу 
любых действий, не требующих принуждения и 
не наносящих вред другим. Таким образом, это 
«естественное право» не является абсолютным и 
неограниченным. Тем не менее, Харт допускает 
существование моральных прав, которые перво-
начально имеют связь с юридическими правами, 
поскольку свобода лица в определенной степени 
ограничена правовыми нормами [1, с. 21]. 

Что касается американского правового ре-
ализма, Харт отрицает основной тезис этого на-
правления о том, что «…право – это всего лишь 
предсказание того, что сделают суды, или опре-
деление юридических прав и обязанностей с точ-
ки зрения средств правовой защиты» [17, с. 362]. 
Несколько иным является отношение Харта к 
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скандинавскому реализму. В статье «Определе-
ние и теория в юриспруденции» он критикует 
отчасти неспособность скандинавской теории 
права объяснить содержание юридических поня-
тий, однако в рецензии [13] на книгу Акселя Хэ-
герстрёма «Inquiries into the Nature of Law and 
Morals» и рецензии [19] на фундаментальный 
труд Альфа Росса «On Law and Justice» Харт 
признает заслуживающими внимания отдельные 
положения скандинавского «реалистического» 
правопонимания. В частности идею А. Росса, 
заключающуюся в saeva indignatio против мета-
физической неопределенности и псевдорациона-
льных понятий, которые «скрываются» в тради-
ционных основаниях структуры права, и в теори-
ях о стандартах морали и справедливости, испо-
льзуемых для критики или определения права 
[19, с. 233]. А также идею различения внутрен-
них и внешних аспектов явления, представлен-
ного существованием социальных правил. Харт 
считает этот тезис верным и важным для пони-
мания какого-либо правила. Однако Росс разгра-
ничивает эти аспекты не там, где надо, и непра-
вильно трактует внутренний аспект правил – «эмо-
ции» или «чувства» – как особый психологический 
«опыт». Поэтому создается впечатление, что ought-
propositions, как их называет Г. Кельзен, не нуж-
даются в анализе. На самом же деле, разъяснение 
внутреннего аспекта любого нормативного диску-
рса требует таких суждений, и если их тщательно 
изучить, то можно увидеть, что в них нет ничего 
«метафизического», хотя их «логика» или структу-
ра отличаются от фактуальных суждений или вы-
ражений чувства. Примечательно, что эта идея А. 
Росса о различении внутренних и внешних аспек-
тов правила найдет свое отражение в идее Харта о 
валидности правовых правил. 

Период «раннего» творчества Харта, т.е. 
период приверженности аналитико-философской 
проблематики, ознаменован еще одной не менее 
интересной статьей, написанной совместно с 
другом и коллегой Стюартом Хэмпширом в 1959 
году, «Decision, Intention, and Certainty» [10]. В 
этой статье авторы рассматривают пару предло-
жений «Я думаю, что я сделаю это, но не уверен» 
и «Теперь я знаю, что я сделаю», в которых про-
сматривается знание человека его собственных 
настоящих и будущих добровольных действий. 
Основной тезис авторов состоит в том, что есть 
необходимая связь между определенностью по-
добного рода и решением сделать что-то, а так-
же, что есть необходимая связь между опреде-
ленностью подобного рода и намерением сделать 
что-то и деланием этого намеренно. 

Поскольку, считают авторы, если человек 
находится в состоянии необходимости выбора 
между двумя или более доступными ему образа-
ми действия, то он не уверен в том, что он сдела-
ет. Его неопределенность в принципе могла бы 
ограничиться двумя различными способами: 1) 
либо на основании фактов его собственного по-
ведения или реакций в прошлых подобных ситу-
ациях, в его сознании может появиться опреде-
ленность в отношении того, что он на самом деле 
сделает так-то и так-то или, по крайней мере, по-
пытается это сделать, когда придет время: это 
могла бы быть определенность, основанная на 
эмпирическом доказательстве, и его сообщение 
об этом, поэтому считалось бы предсказанием, а 
не решением: 2) либо после осознания причин, 
побудивших к действию именно подобным обра-
зом, у него может появиться определенность (в 
сознании) в отношении того, что он сделает или, 
по крайней мере, попытается это сделать: в этом 
случае его сообщение будет считаться сообще-
нием о его решении, а не о предсказании. Если 
человек утверждает, что способен с увереннос-
тью предсказать свои будущие действия, осно-
вывая свое предсказание на индукции, то он по-
дразумевает, что рассматриваемые действия бу-
дут в некотором смысле, или в некоторой степе-
ни, недобровольными, неконтролируемыми. Ес-
ли бы действие в предусмотренной ситуации бы-
ло полностью добровольным, то ему необходимо 
решать, что он сделает. Если ему предстоит ре-
шить, что он собирается делать, то он должен 
оставаться неуверенным в том, что он сделает, до 
тех пор, пока он не принял решение или пока не 
сформировались его намерения. Наряду с приня-
тием решения и обозрением тех, а не иных при-
чин действия, он должен находиться в состоянии 
неопределенности в отношении того, что он со-
бирается делать. Определенность возникает в 
момент решения и, действительно, конституиру-
ет решение тогда, когда определенность, явив-
шаяся подобным образом, представляет собой 
следствие рассмотренных причин [10, с. 2-3]. 

Проанализированные выше статьи Гербер-
та Харта (датирующиеся до 1961 года) несколько 
нетипичны для его творчества, но весьма удачно 
иллюстрирует методы, принятые в аналитичес-
кой философии языка. И это немаловажно, если 
учесть, что впоследствии он перешел к анализу 
языка культурных форм, отличных от науки, та-
ких как право и мораль, сохраняя при этом свои 
гносеологические и методологические основа-
ния. Таким образом, для понимания истоков и 
тенденций современной аналитической филосо-
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фии права исследование творчества «раннего» Ха-
рта представляет особый интерес, поскольку расс-
матривается в качестве методологического синтеза 
аналитической философии и общей теории права. 
Этим отчасти обусловлен зарождающийся интерес 
российских теоретиков права к исследованию ме-
тодологии аналитической философии (логического 
и лингвистического позитивизма) и ее применению 
в познании правовых феноменов. 
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ФІЛОСОФІЯ ПРАВА ГЕРБЕРТА ХАРТА: МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ 
 

У статті комплексно представлено формування філософії права Герберта Харта на основі мето-
дології аналітичної філософії мови. Підкреслюється значення дослідження методологічного синтезу 
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аналітичної філософії та загальної теорії права для розуміння витоків і тенденцій сучасної аналітич-
ної філософії права, зокрема творчості «раннього» Харта. 
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ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
В ГЕГЕЛЕВСКОЙ ФИЛОСОФИИ:  

ОПЫТ СОВРЕМЕННОГО ПРОЧТЕНИЯ 
  

Гегелевская «Философия права» является 
одним из классических текстов для западной 
традиции философии права, вызывая при этом 
большое количество критики, споров и самых 
разных интерпретаций. Одной из наиболее про-
тиворечивых частей этой работы является часть, 
посвященная проблемам международного права 
и взаимоотношения между государствами. В 
данной статье осуществляется подробный анализ 
гегелевского понимания проблем оснований ме-
ждународного права с учетом современных ин-
терпретаций гегелевской философии. В статье 
показывается современность и эвристическая 
значимость ряда гегелевских идей для понима-
ния современных проблем международного пра-
ва, связанных с процессами глобализации и кри-
зисом модерной модели государства.  

Проблемы международного права рассмат-
риваются Гегелем в третьем разделе третьей части 
его «Философии права», носящем название «Госу-
дарство». Это находится в полном соответствии с 
гегелевским пониманием международного права 
как области «внешнего права», логически следую-
щей за областью внутреннего, «внутригосударст-
венного права». Большую роль на гегелевское по-
нимание права оказало его понимание сущности и 
роли государства. Характеризуя это понимание, 
следует отметить следующие его особенности.  

Во-первых, отметим, что Гегель является 
одним из основоположников традиции различе-
ния новоевропейского модерного государства 
(нем. Staat, фр. état, англ. state) и предшествую-
щих ему форм политической организации. Это 
различение является весьма популярным и в со-
временной социально-политической мысли. Сре-
ди основных признаков, характерных для со-
временного государства, выделяют: 1) государ-
ственное строительство – отделение государст-
венного аппарата от отдельных индивидов и ин-
ститутов гражданского общества; 2) национальное 
строительство – возникновение наций; 3) достиже-
ние массового участия – включение широких слоев 
населения в политическую жизнь; 4) введение по-
литики распределения – государственное участие и 
контроль за социальными и экономическими про-

цессами  [см. 1, с. 53-62].  Все эти признаки, так 
или иначе, были отмечены и Гегелем при его ана-
лизе понятия государства. При этом интерес к теме 
государства был велик, как в зрелый, так и в более 
ранний периоды его творчества.  

Во-вторых, Гегель исходит скорее из орга-
ницистской и холистской позиций при понима-
нии сущности государства. Существенным мо-
ментом гегелевских воззрений на государство 
является его критика теории «общественного до-
говора», а также критика представлений о госу-
дарстве как механизме. Сама метафора «меха-
низма», достаточно традиционная для языка ро-
мантиков, используется уже в ранних гегелев-
ских работах, посвященных религиозной про-
блематике, и имеет явно выраженный негатив-
ный смысл, характеризуя некую абстрактную и 
аморфную силу, противоположную органиче-
скому единству. Как пишет американский иссле-
дователь Н. Росс, «понятие механизма ... для Ге-
геля, в отличие от романтиков, напрямую соот-
носится с проблемами политического действия и 
суверенности. Какой политический субъект 
(body) способен действовать как суверен? Каково 
правильное внутреннее устройство суверенного 
государства, каково правильное соотношение 
между политической властью и областью эконо-
мической активности и культурного развития? 
Эти вопросы подвигли Гегеля на критику совре-
менного ему государства как механистического, 
и эти же вопросы будут направлять его полити-
ческую мысль до конца его дней» [2, с. 155]. При 
этом философ исходит из понимания государства 
как целого, в подчинении которому находятся 
его части. Здесь можно согласиться с исследова-
телем М. Вольфом, который подчеркивает мето-
дологический аспект гегелевского органицизма: 
«Идея политического организма  – не только об-
ъяснение организации государства, но и осно-
вание для способа познания, соразмерного  сущ-
ности государства» [3, с. 314].   

В-третьих, Гегель исходит из принципиа-
льного разделения сфер государства и граждан-
ского общества в области политики. Как пишет о 
Гегеле Ю. Хабермас: «Он первый, кто вместе с 
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тем и терминологически выразил подобающую 
модерному обществу понятийность, отделив по-
литическую сферу государства от «гражданского 
общества»« [4, с. 45]. С другой стороны, не сле-
дует забывать, что Гегель, как считает британ-
ский исследователь П. Дж. Стайнберг, при рас-
смотрении государства и гражданского обще-
ства,  «понимал их, как и другие «моменты» пра-
ва, в качестве конститутивных элементов еди-
ной, всеохватной, органической реальности» [5, с. 
8-9]. Конечно же, Гегель не рассматривает госу-
дарство и гражданское общество как противо-
положные друг другу сущности. Напротив, под-
черкивая их функциональное различие, он регу-
лярно повторяет мысль об их дополнительности 
по отношению друг к другу. Тем не менее, по 
мнению Гегеля, государство, берущее на себя 
часть функций гражданского общества, превра-
щается в механизм.   

И, наконец, в-четвертых, важнейшей хара-
ктеристикой государства для Гегеля оказывается 
понятие суверенитета, и в целом для немецкого 
философа характерно понимание сущности госу-
дарства именно как суверена. Гегель исходит из 
понимания государства как субъекта, конституи-
рующей чертой которого является не столько его 
власть, сколько воля. В качестве регулятора воли 
выступает право, однако воля одновременно яв-
ляется и его основанием. При этом Гегель делает 
акцент на суверенности как сущностной особен-
ности государства: «суверенитет … существует 
только как уверенная в себе субъективность и 
как абстрактное и тем самым не имеющее осно-
вания самоопределение воли» [6, с. 319]. Суве-
ренитет, как считает Гегель, укоренен в духов-
ных и нравственных представлениях конкрет-
ного народа, но, лишь при обретении собствен-
ного государства суверенитет реализуется вовне.  
Отметим, что подобное понимание государства 
следует из значимых для философии Гегеля тем 
субъективности и модерна (см., напр., работы Ю. 
Хабермаса [4], Ч. Тейлора [7], М.Ф.Быковой [8]), 
и суверенное национальное государство как раз и 
является для Гегеля выражением модерного 
принципа субъективности: «необычайная сила и 
глубина принципа современного государства со-
стоит в том, что оно представляет принципу субъе-
ктивности достигнуть полного завершения в качес-
тве самостоятельной крайности личной особости и 
одновременно возвращает его в субстанциальное 
единство и таким образом сохраняет его в самом 
принципе» [6, с. 286]. 

Из подобного понимания сущности госу-
дарства Гегель выводит необходимость его при-

знания в качестве суверена со стороны других 
государств. Как пишет философ, «государство не 
есть действительный индивид вне его отношения 
к другим государствам» [6, с. 364]. Более того, он 
подчеркивает, что важной особенностью консти-
туирования государственного суверенитета явля-
ется признание со стороны других государств. 
«Каждое государство обладает суверенной само-
стоятельностью по отношению к другому… быть 
таковым для другого, т.е. быть признанным им, 
есть его первое абсолютное право» [6, с. 365]. 
Так, легитимность государства обращена во-
внутрь, однако она основывается на признании 
со стороны других государств. Поэтому взаимное 
признание оказывается существенным условием 
для системы международного права, которое, с 
гегелевской точки зрения, принципиально отличае-
тся от внутреннего государственного права, поско-
льку носит договорной характер, соотносимый Ге-
гелем с договорными отношениями в рамках граж-
данского общества. При этом важным является не 
столько само содержание международного права 
(«материя этих договоров неизмеримо менее мно-
гообразна» [6, с. 366]), сколько само признание 
этих договоров и их выполнение. Поэтому основа-
нием для международного права будет не всеоб-
щая воля (как в случае государственного права), а 
воля особенная (т.е. произвольная и носящая во 
многом случайный характер).  

Здесь мы обращаемся к темам признания и 
борьбы за признание, получившим достаточно 
широкую известность благодаря работам интер-
претаторов гегелевской  философии (прежде все-
го, «Введению в чтение Гегеля» А. Кожева [9]) и, 
впоследствии, самостоятельное значение (см. 
работы Ч. Тейлора и А. Хоннета). Обычно инте-
рпретаторы гегелевской политической  фи-
лософии рассматривают проблему признания с 
точки зрения либо взаимоотношений между от-
дельными индивидами, либо теми или иными 
субъектами социального процесса. Хотя, если 
строго следовать духу гегелевской логики, госу-
дарство с гораздо большим основанием может 
быть рассмотрено в качестве индивида и субъ-
екта исторического процесса. Так или иначе, но 
логика взаимоотношений между государствами 
во многом воспроизводит логику «борьбы за 
признание», описанную в четвертой главе «Фе-
номенологии духа». Вспомним, что в основании 
этой борьбы лежит готовность одной из сторон 
вступить в смертельную схватку и поставить при 
этом свою жизнь под угрозу, что, по Гегелю (и 
Кожеву) является проявлением изначально при-
сущей человеку негативности. Отметим, что по-
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нятие негативности здесь выражает нетождест-
венность человеческого существа себе самому, 
проявляющуюся в способности изменять как вне-
шнюю действительность, так и самого себя. Это 
понятие стало достаточно известной в французской 
традиции понимания гегелевской философии 20 в. 
(основу которой опять же заложил А. Кожев). 

Гегель полагает, что подобная негатив-
ность присуща и государству. Он характеризует 
дух, формой проявления которого является госу-
дарство, как «бесконечно негативное отношение 
к себе в свободе» [6, с. 358], «государство – это 
индивид, а в индивидуальности существенно со-
держится отрицание» [6, 361]. Далее философ 
конкретизирует свою мысль следующим обра-
зом: «В наличном бытии это негативное отноше-
ние государства с собой выступает как отношение 
некоего другого к другому» [6, с. 359]. Поскольку 
всякое государство исходит в отношениях с дру-
гими государствами из своей индивидуальной воли 
(которая будет находиться в зависимости от раз-
ного рода случайных факторов), то неизбежными 
оказываются конфликты и войны между ними.  

Более того, война рассматривается Гегелем 
как весьма существенный, и даже необходимый 
момент межгосударственных взаимоотношений. 
Эта особенность гегелевского взгляда на про-
блему войны зачастую вызывала разного рода 
нарекания, а иногда и обвинения его в апологе-
тике войны. Следует отметить, что вся гегелев-
ская философия проникнута духом борьбы и 
противоречия, а его  диалектический подход к 
рассмотрению самых разных проблем – одна из 
существенных особенностей этой философии. 
Гегелевскую диалектику можно рассматривать 
как своего рода стратегию понимания историче-
ских конфликтов и трансформаций. С этой точки 
зрения диалектика выполняет важные эпистемоло-
гические задачи и, по словам американской иссле-
довательницы А. Нуццо, является «ключом к по-
ниманию гегелевской герменевтики истории» [10, 
с. 21]. Постулирование наличия, неизбежности и 
значимости борьбы и противоречия во всех сферах, 
в том числе и в отношениях между государствами 
– неотъемлемая черта гегелевской философии. 

Сама возможность войны между государс-
твами играет важную роль в конституировании 
государства, поскольку, как отмечает Гегель еще 
в работе «О научных способах исследования ес-
тественного права», «война сохраняет здоровую 
нравственность народов» [11, с. 229]. Это проис-
ходит, с одной стороны, поскольку именно в пе-
риод войны народ как общее подчиняет себе ин-
дивида как частное, и напротив, народ проявляет 

свою индивидуальную сущность; с другой – по-
скольку война рассматривается Гегелем как «со-
стояние, в котором принимается всерьез сует-
ность временных благ и вещей … момент, когда 
идеальность особенного получает свое право и 
становится действительностью»[6, с. 369]. По-
этому, несмотря на всю свою деструктивность, 
война, с точки зрения Гегеля, имеет и определен-
ные положительные, в том числе, и нравственные 
следствия (в чем проявляется пресловутая «хит-
рость мирового разума»). Отметим, что гегелевская 
идея значимой роли войны в конституировании 
модерного государства созвучна военно-налоговой 
теории государства известного американского ис-
следователя Ч. Тили (см. [12, c. 110-146]). 

Как известно, онтологически и логически  
государство у Гегеля предшествует индивиду. 
Интересно отметить, что в «Философии права» 
Гегель достаточно подробно описывает практики 
и техники формирования индивида государством 
посредством системы образования и воспитания 
патриотизма («патриотизм как заключающаяся в 
истине уверенность есть лишь результат сущест-
вующих в государстве учреждений… а также 
обретает свою деятельность посредством соот-
ветствующего этим учреждениям действования» 
[6, с. 292]). Акцент на практиках развития пат-
риотизма, а также подчеркивание его укоренен-
ности в повседневной жизни («по существу он 
представляет собой умонастроение, которое в 
обычном состоянии и обычных жизненных усло-
виях привыкло знать государство как субстанци-
альную основу и цель» [30, с. 292]) позволяют 
провести аналогии, например, с работами М. Фу-
ко, также критикующего представления о са-
модостаточности индивида («главная, опреде-
ляющая черта нашей политической рациональ-
ности, по моему мнению, связана со следующим 
обстоятельством: такое включение различных 
индивидов в какую-либо общность или целост-
ность связано с постоянной корреляцией между 
все более и более развивающейся индивидуали-
зацией и консолидацией этой целостности» [13, 
с. 380-381]). И в этом смысле позиция Гегеля, к 
сожалению, во многом продолжает оставаться 
весьма реалистичной и в наши дни. 

Говоря о гегелевском отношении к войне, 
следует соотнести его с идеей «вечного мира» 
другого выдающегося немецкого философа – И. 
Канта. Тем более, что в «Философии права» да-
ется критической разбор кантовской концепции. 
Говоря о кантовской идее вечного мира, Гегель 
не столько критикует ее как идеалистическую, и 
даже не отрицает саму ее возможность.  Он от-
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мечает с неизбежностью относительный харак-
тер этой идеи, т.к. она «предполагает согласие 
государств, которое исходило бы из моральных, 
религиозных или любых других оснований и со-
ображений, вообще – всегда из особенной и су-
веренной воли и вследствие этого оставалось бы 
зависимым от случайности» [6, с. 366-367].  

С другой стороны, принятие неизбежности 
войн можно объяснить своеобразной реалисти-
ческой установкой гегелевской философии. Дей-
ствительно, некоторые исследователи характери-
зуют гегелевскую политическую философию как 
«реалистическую». Х. Оттманн, используя по-
добную характеристику, поясняет, что позиция 
Гегеля близка т.н.  «интерпретационной» страте-
гии осмысления политической реальности. «Ин-
терпретатор уже находит себя принадлежащим к 
конкретному обществу … и критикует это обще-
ство на основании его собственных стандартов и 
критериев» [14, с. 29]. Под реализмом в данном 
случае понимается отказ от идеализации дейст-
вительного положения вещей и интерес скорее к 
сущему, нежели к должному (с учетом специ-
фики гегелевского понимания этих категорий). 
Так, в предисловии к «Философии права» Гегель 
отмечает, что «в качестве философского сочинения 
она должна быть дальше всего от того, чтобы 
конструировать государство таким, каким оно 
должно быть; содержащееся в нем поучение не 
может быть направлено на то, чтобы поучать госу-
дарство, каким ему следует быть; его цель лишь 
показать, как государство, этот нравственный уни-
версум, должно быть познано» [6, с. 55].  

В значительной степени гегелевский реа-
лизм проявляется в его подходе к проблеме меж-
дународных отношений в целом. Не случайно 
американские исследователи Р. Палан и Б. Блэр 
говорят о немецком идеализме, и о философии 
Гегеля в особенности, как о своеобразном идей-
ном предвосхищении политологической школы 
реализма, занимавшейся теорией международ-
ных отношений. Представители реализма (Г. 
Моргентау, Дж.Кеннан, З.Бжезинский, У.Ростоу, 
С.Хантингтон)   исходят из приоритета интере-
сов того или иного государства и говорят о неиз-
бежности конфликтов между государствами.  

Здесь надо отметить, что, несмотря на 
определенное сходство воззрений Гегеля и пред-
ставителей школы политического реализма, су-
ществуют и существенные различия в понима-
нии ими сущности государства и конфликтов 
между государствами. Так, например, немецкий 
исследователь А. Херберг-Рете, сравнивая геге-
левское понимание войны  с пониманием Клау-

зевица (как еще одного «реалиста»),  и находя в 
них много общего, отмечает и принципиальное 
различие. Он пишет, что «гегелевское понимание 
государства через самосознание свободы и за-
кона через реализацию свободы противоположно 
концептуализации политики как силы и власти… 
Гегель утверждает, что сила вовсе не является 
основанием закона; она – исходная точка, внеш-
няя по отношению к государству, но не его сущ-
ностный принцип» [151, с. 150]. Х. Оттманн так-
же подчеркивает, что Гегеля нельзя причислить к 
политическим реалистам.  Он пишет, в частнос-
ти, что «гегелевский политический реализм – 
реализм другого рода …он следует из самой сути 
гегелевской философии» [14, с. 28].  

На наш взгляд, неверно трактовать область 
международных отношений как стихию «борьбы 
всех против всех», как это делает, например, 
британский исследователь Т. Брукс, который 
пишет, что «Гегель рассматривал международ-
ные отношения как находящиеся в состоянии 
анархии, возникающем в силу того, что государ-
ства являются независимыми субъектами, и нет 
высшего авторитета, который бы регулировал 
эти отношения между ними» [16, с. 117]. Важно 
отметить, что Гегель не рассматривает систему 
международных отношений отдельно, как само-
стоятельную область философского анализа (так, 
вопросы взаимоотношения между государствами 
он анализирует в контексте рассмотрения про-
блемы государства – как область внешнего госу-
дарственного права). Можно предположить, что 
это делается им сознательно, поскольку «выде-
ление международных отношений в отдельную 
систему могло бы привести к мысли, что это 
просто случайные и хаотичные отношения ме-
жду государствами … превосходство одного об-
щества над другим было бы результатом про-
стого могущества, а не разума» [17]. Поэтому 
высказывания о «гегелевской теории междуна-
родных отношений» не совсем корректны. Ну, и, 
конечно же, сфера отношений между государст-
вами не понималась им как хаотическое проти-
востояние. Сам философ пишет: «Государства 
как таковые независимы друг от друга, и отно-
шение между ними может быть только внешним, 
поэтому над ними должно быть связующее их 
третье. Это третье есть дух, который во всемир-
ной истории сообщает себе действительность и 
представляет собой абсолютного судью над нею» 
[6, с. 285]. Не будем забывать, что философия 
права, по Гегелю, изучает идею государства в 
различных ее проявлениях. Поэтому в качестве 
третьей ступени, следующей за внутренним и 
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внешним государственным правом, он выделяет 
область всемирной истории: «Идея государства 
… есть всеобщая идея как род и абсолютная 
власть, противополагающая себя индивидуаль-
ным государствам, дух, который сообщает себе в 
процессе всемирной истории свою действитель-
ность» [6, с. 285]. Поэтому процесс историче-
ского взаимодействия государств понимался Ге-
гелем как процесс разумный и упорядоченный, 
несмотря на наличие в нем конфликтов и войн.  

Скорее, здесь следует говорить о доста-
точно серьезной теоретической проблеме, каса-
ющейся обоснования международного права. 
Она была обозначена философом еще в работе 
«О научных способах исследования естественно-
го права». Сама возможность международного 
права, т.е. права, которое регулировало бы отно-
шения между суверенными государствами, вы-
зывает у Гегеля определенные сомнения: «Попы-
тка определить в области международного права 
отношения абсолютно независимых и свободных 
народов, являющихся нравственными целостно-
стями как отношения, устанавливаемые граж-
данским договором, непосредственно касаю-
щимся единичности и зависимости субъектов, 
сама по себе внутренне противоречива» [11, с. 
264]. Эту же позицию философ занимает и в 
«Философии права», отмечая, что «не сущест-
вует власти, которая в отношении государства 
решила бы, что есть в себе право, и осуществ-
ляла бы это решение» [6, с. 364]. Действительно, 
государственное право находит свое основание в 
суверенной воле государства. Возможному же 
международному праву для обоснования также 
требуется какой-либо реальный субъект, обла-
дающий политической волей и способный осу-
ществить реализацию правовых норм. Не будучи 
укорененным в духовном и нравственном осно-
вании (каковым для Гегеля предстает дух на-
рода), право с неизбежностью будет обладать 
лишь абстрактным и формальным характером.  

Таким образом, система отношений между 
государствами рассматривается в гегелевской 
философии на основании представлений о госу-
дарстве как суверене и предельной политической 
реальности. Однако подобная система оказыва-
ется достаточно нестабильной, так как здесь от-
сутствует некий гарант международного права 
(каковым в своих пределах выступает само на-
циональное государство). В подобной ситуации, 
по Гегелю, неизбежна борьба между государст-
вами (и, соответственно, проблематично дости-
жение «вечного мира»). В сущности, в «Филосо-
фии права» зафиксирована важная тема отноше-

ний между суверенными государствами, до сих 
пор не нашедшая адекватного правового реше-
ния, и более чем актуальная и для современной 
международной политики (например, ситуация с 
проблемой признания независимости Косово).  

К идее союза государств («международ-
ного сообщества») как субъекта международного 
права Гегель (в отличие, например, от Канта) от-
носится скептически. По его мнению, подобный 
субъект будет с неизбежностью возникать в ре-
зультате конкретных исторических обстоя-
тельств: «Между государствами могут возникать 
объединения, как, например, Священный союз, 
но эти союзы всегда только относительны и ог-
раничены» [6, с. 285]. Но более серьезным ока-
зывается следующий гегелевский аргумент про-
тив союза государств: подобное образование бу-
дет лишено основания, которым для государства 
является его укорененность в духе народа и в его 
нравственных представлениях. Более того, как 
мы помним, Гегель пишет о важной роли, кото-
рую выполняет наличие других государств при 
конституировании государственного суверени-
тета. Они, с одной стороны, внешним призна-
нием легитимируют суверенность государства, с 
другой – выступают в роли внешней силы, по 
крайней мере, потенциально могущей угрожать 
ему и способствующей консолидации граждан 
внутри самого государства.  

Скептично и отношение Гегеля к идее ми-
рового государства, которое, по его мнению, бу-
дет лишено культурных и нравственных основа-
ний. Для того, чтобы лучше понять сущность 
этой проблемы, вспомним логику развития идеи 
государства, изложенную в «Философии права». 
Необходимым условием возникновения государ-
ства является определенное духовное основание, 
для обозначения которого сам философ исполь-
зует термин Sittlichkeit (в русскоязычной тради-
ции применяется вариант перевода как «нравст-
венность», а, например, в англоязычной – вари-
ант перевода с использованием прилагательного 
ethical: «ethical life», «ethical substance» и т.д.). 
Нравственность, как пишет Гегель, «есть поня-
тие свободы, ставшее наличным миром и приро-
дой самосознания» [6, с. 200]. При этом важно 
помнить, что нравственные законы не рассмат-
риваются Гегелем как нечто чуждое по отноше-
нию к индивидам, напротив, именно в этих зако-
нах они  обнаруживают собственную подлинную 
сущность. Более того,  Гегель пишет что «право 
на свое субъективное определение к свободе на-
ходит свое осуществление в том, что они при-
надлежат к нравственной действительности» [6, 
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с. 206]. Конкретным воплощением нравственно-
сти являются семья, гражданское общество и, 
наконец, государство как наивысшее выражение 
нравственности (не случайно многие исследова-
тели говорят о гегелевском государстве как 
«нравственном государстве» или «этическом го-
сударстве»). Так, известный исследователь геге-
левской философии Ш. Авиньери интерпрети-
рует эти три понятия в терминах «практического 
альтруизма», «универсального эгоизма» и «уни-
версального альтруизма» соответственно (см. 
[18]). Саму же нравственную субстанцию Гегель 
определяет как «действительный дух семьи и 
народа» [6, с. 207], подчеркивая, что она осно-
вана на понятии объективного духа. Таким обра-
зом, в рамках гегелевской философии, государ-
ство и его суверенитет базируются на общей сис-
теме нравственности, которая в свою очередь, 
опирается на культуру конкретного народа. 

Если следовать гегелевской логике, то ги-
потетическое мировое государство также нужда-
ется в некотором едином культурном и нравст-
венном основании. Сразу же возникает вопрос о 
том, можно ли сегодня говорить о некой гло-
бальной системе нравственности, основываю-
щейся на общей культуре. В частности, польский 
исследователь А. Новак в качестве современного 
эквивалента гегелевского понятия семьи исполь-
зует понятие мультикультурализма. По его мне-
нию, современная глобальная культура, обозна-
чаемая им этим термином, структурно соответст-
вует и выполняет схожие функции с гегелевским 
понятием семьи. Здесь следует заметить, что 
речь идет о первичной социализации и формиро-
вании культурной идентичности, которые, как 
считает исследователь, в современной «глобаль-
ной деревне» осуществляются уже не нацио-
нальной, а именно глобальной культурой. Далее, 
он полагает, что гегелевское понятие государства 
можно сопоставить с современной идеей прав 
человека, которая «как и гегелевская идея госу-
дарства … может быть охарактеризована как 
универсальный альтруизм» [19, с. 128]. По его 
мнению, в современном мире идея прав человека 
претендует на тот же статус, что и гегелевское 
нравственное государство – а именно, что она 
есть «всеобщая и объективная свобода, остаю-
щаяся таковой и в свободной самостоятельности 
особенной воли» [6, с. 93]. При этом польский 
исследователь подчеркивает, что гегелевская 
концепция нравственности (и, соответственно, ее 
современная интерпретация) не должна пони-
маться как некий нормативный идеал, исходя-
щий из представлений о должном. Целесообраз-

нее говорить о дескриптивной идеализации, кон-
цептуализирующей механизмы развития совре-
менной мировой системы. С другой стороны, 
следует отметить, что формирование как единой 
глобальной культуры (в смысле некоторой уни-
версальной непосредственной среды повседнев-
ного существования), так и правовой системы, 
основанной на идее прав человека, является, ско-
рее, проектом, ориентированным на будущее. 
Говорить о них, как об основании глобального 
мирового порядка или будущего мирового госу-
дарства, видимо, преждевременно.   

Здесь же можно вспомнить и о гегелевской 
критике идеи космополитизма. Появление самой 
этой идеи философ связывает с развитием граж-
данского общества: «Образованию, мышлению 
как сознанию единичного в форме всеобщего, 
свойственно понимать Я как всеобщее лицо, в 
котором все тождественны … это сознание, для 
которого значима мысль, бесконечно важно – 
недостатком оно является лишь в том случае, 
если оно в качестве космополитизма фиксиру-
ется на позиции, которая заставляет его противо-
стоять конкретной государственной жизни» [6, с. 
246]. Как мы видим, Гегель критикует космопо-
литизм, прежде всего, за его абстрактный харак-
тер, поскольку для такого рода позиции не суще-
ствует никакого реального политического обра-
зования. Т.е. индивид, мыслящий категориями 
космополитизма, оказывается вне какого-либо 
конкретного предметного контекста, становясь 
тем, кто, в соответствии с названием известной 
гегелевской работы, «мыслит абстрактно». В 
данном случае имеет место характерная для Ге-
геля критика абстрактного представления о все-
общем.  Если говорить о самой идее космополи-
тизма, то она, по мнению Гегеля, должна иметь 
под собой некое культурное, нравственное и го-
сударственно-правовое основание.  

Следует отметить, что модель национа-
лизма, изложенная в гегелевских текстах, может 
быть охарактеризована скорее как гражданский, 
нежели культурный, и, тем более, этнический 
национализм. В подтверждение этого тезиса, на-
пример, Ш. Авиньери отмечает критику Гегелем 
взглядов философа Я. Фриза (по мнению Ш. 
Авиньери, одного из идеологов национализма), 
идей консервативного теоретика «реставрации» 
К-Л. фон Галлера, представлений о едином арий-
ском праязыке Ф. фон Шлегеля и т.д. 

Как уже отмечалось, философию Гегеля 
можно рассматривать как концептуализацию ос-
новных представлений эпохи модерна, и, прежде 
всего, идеи об основном политическом субъекте 
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этой эпохи – суверенном национальном государ-
стве. Следует отметить, что, достаточно под-
робно проанализировав его сущность, философ 
одновременно обозначил и его имманентные 
пределы. Так, из гегелевского изложения ясно, 
что при переходе на уровень международной по-
литики мы сталкиваемся с некоторым ограниче-
нием суверенности государства. Позиция Гегеля 
в данном случае двойственна: с одной стороны, в 
соответствии с логикой развития его системы, 
суверенность государства «снимается» в понятии 
мировой истории, с другой – государство все же 
продолжает рассматриваться им как основной 
политический субъект, по крайней мере, гово-
рить о каком-либо замещении в гегелевской фи-
лософии весьма проблематично. С другой сто-
роны, с такими же трудностями сталкивается и 
современная социально-политическая мысль. 
Несмотря на несомненный кризис института го-
сударства, «в современном мире, – как отмечает 
российский исследователь Г. В. Голосов, – на-
циональное государство по-прежнему остается ос-
новной формой политической организации … по-
этому в сравнительных политических исследова-
ниях оно и рассматривается как базовая аналитиче-
ская единица» [1, с. 52]. И, соответственно, весь-
ма актуальной остается проблема субъектов и 
оснований международного права, а также про-
блемы соотношения международного и внут-
ригосударственного видов права, а также суве-
ренности государства. Эти проблемы оказыва-
ются еще более сложными в уже упоминавшейся 
ситуации определенного кризиса современной 
модели государства с частичной утратой им ряда 
традиционных атрибутов суверенитета, а также 
усилением роли надгосударственных междуна-
родных организаций, политических союзов и 
международных транснациональных корпора-
ций. И в этой связи гегелевские идеи и само про-
блемное поле его рассуждений становятся все 
более актуальными.  

Подведем краткие итоги. Область между-
народных отношений рассматривается Гегелем в 
его «Философии права» как продолжение внут-
ригосударственного права и во многом базиру-
ется на особенностях его понимания государства. 
При этом государство рассматривается в каче-
стве основного субъекта и источника внутриго-
сударственного права, в области же междуна-
родного права сопоставимого субъекта права, по 
Гегелю, не оказывается. Гегель рассматривает 
теоретические основания современной междуна-
родной политики, которая исходит из понимания 
приоритетности и суверенности государства, но 

одновременно оказывается в ситуации фактиче-
ской невозможности обоснования норм между-
народного права. Последнее, по мнению Гегеля, 
носит договорной характер, что является причи-
ной для перманентных столкновений между го-
сударствами (и, соответственно, проблематично 
достижение «вечного мира»). Поэтому следует 
отметить определенный «реализм» в гегелевском 
подходе к международным отношениям (отлич-
ный от «реалистического» направления в амери-
канской политологии). Далее, в гегелевских ра-
ботах содержится критика идеи союза государств 
и мирового государства как субъектов политиче-
ской жизни и международного права, которые 
оказываются актуальными и сегодня.  
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А. Ю. Дудчик  
ПРОБЛЕМА МІЖНАРОДНОГО ПРАВА В ГЕГЕЛІВСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ:  

ДОСВІД СУЧАСНОГО ПРОЧИТАННЯ 
 

Стаття присвячена розгляду проблем міжнародного права в філософії Г. Гегеля. У ній експліку-
ється тісний зв'язок між сферами внутрішньодержавного і міждержавного права в гегелівській «Філо-
софії права». Показано, що гегелівське розуміння міжнародного права багато в чому визначається 
його розумінням суті та ролі держави як суверену (як застосування до області політичної філософії 
значущих для Гегеля тем модерну та суб'єктивності). Зокрема, з такого розуміння слідує проблемати-
чність виокремлення суб'єкта і джерела міжнародного права, яке, за Гегелем, з неминучістю матиме 
багато в чому відносний і договірний характер, з чого випливає висока ймовірність війн між держа-
вами, і, відповідно, проблематичність досягнення «вічного миру». Показано значимість проблеми ви-
знання з боку інших держав для конституювання державного суверенітету в гегелівської філософії. 
Реконструйовано гегелівську критику ідей розгляду союзу держав, наддержавних організацій та сві-
тової держави як можливих суб'єктів міжнародного права (у силу відсутності у них культурно-
моральних засад). Показано актуальність і евристичну значимість порушуваних Гегелем тем для ро-
зуміння сучасних проблем міжнародного права, пов'язаних із процесами глобалізації і кризою сучас-
ної моделі національної держави. 

Ключові слова: міжнародне право, гегелівська філософія. 
 

А. Ю. Дудчик 
ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА В ГЕГЕЛЕВСКОЙ ФИЛОСОФИИ:  

ОПЫТ СОВРЕМЕННОГО ПРОЧТЕНИЯ 
 

Статья посвящена рассмотрению проблем международного права в философии Г. Гегеля. В ней 
эксплицируется тесная связь между областями внутригосударственного и межгосударственного пра-
ва в гегелевской «Философии права». Показано, что гегелевское понимание международного права 
во многом определяется его пониманием сущности и роли государства как суверена (как применения 
к области политической философии значимых для Гегеля тем модерна и субъективности). В частнос-
ти, из подобного понимания следует проблематичность выделения субъекта и источника междунаро-
дного права, которое, по Гегелю, с неизбежностью будет иметь во многом относительный и договор-
ной характер, из чего следует высокая вероятность войн между государствами, и, соответственно, 
проблематичность достижения «вечного мира». Показана значимость проблемы признания со сторо-
ны других государств для конституирования государственного суверенитета в гегелевской филосо-
фии. Реконструирована гегелевская критика идей рассмотрения союза государств, надгосударствен-
ных организаций и мирового государства как возможных субъектов международного права (в силу 
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отсутствия у них культурно-нравственных оснований). Показана актуальность и эвристическая зна-
чимость затрагиваемых Гегелем тем для понимания современных проблем международного права, 
связанных с процессами глобализации и кризисом современной модели национального государства.  

Ключевые слова: международное право, гегелевская философия.  
 

A. Y. Dudchik 
THE PROBLEM OF INTERNATIONAL LAW IN G. W. F. HEGEL’S PHILOSOPHY:  

AN ATTEMPT OF CONTEMPORARY INTERPRETATION 
 

The article is dedicated to the analysis of international law issues in G. W. F. Hegel’s philosophy. The 
important connection between spheres of state and international law in Hegel’s «Philosophy of Law» is 
explicated. The analysis suggested that Hegel’s understanding of international law is greatly influenced by 
the specifics of his understanding of the essence and role of the State as a sovereign. This understanding can 
be interpreted as an application of theme important to Hegel that related to the modernity and the subjectivity 
as the sphere of political philosophy. In particular, such the understanding causes problems of the emergence 
of the subject and the source of international law. Therefore, it will necessarily have a relative character as 
the result of a particular agreement. It also will prompt wars between states and causes difficulties with 
realization of the idea of the «eternal peace». The importance of the problem of recognition by other states as 
a constitutive element of the state sovereignty is analyzed. The Hegel’s critique of the ideas of interpretation 
of the union of states, international organizations and a possible world state as possible subjects of 
international right is reconstructed. The analysis explicated that Hegel’s critique is based on his idea of the 
absence of cultural and moral foundations on the part of such institutions. The urgency and heuristic 
importance of Hegel’s ideas for understanding of the urgent contemporary problems of international law 
(connected to the processes of globalization and crisis of the modern model of nation-state) is explicated. 

Keywords: international law, Hegelian philosophy.  
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ПРАВО И ОБЩЕСТВО В УЧЕНИИ АДАМА СМИТА 
 

Современное понимание моральной фило-
софии А.Смита предполагает уточнение поня-
тий, данных мыслителем, с позиции современ-
ных достижений таких наук как философии пра-
ва, социологии права, теории права, экономи-
ческой теории, синергетики и теории систем. 
Принято считать, что А.Смит является основате-
лем классической буржуазной политической 
экономии, в действительности же его научное 
наследие представлено не только его работой 
под названием «Исследование о причинах богат-
ства народов», но и работу под названием «Тео-
рия нравственных чувств». Эта работа была впе-
рвые опубликована в 1759 году, когда А.Смит 
занимал кафедру социальной философии уни-
верситета в Глазго. Предметом социальной фи-
лософии в XVIII в. была не только политэконо-
мия, но и естественное право. А.Смит в своих 
научных трудах предпринял попытку описать 
процесс социального взаимодействия через вы-
явление общих принципов возникновения и фор-
мирования мотивов и целей каждого из участников 
этих отношений, а так же стремился описать те 
свойства человеческой природы, которые позво-
ляют людям объединяться в социальные единства 
и осуществлять деятельность, направленную как на 
достижение общей пользы, так и преследовать соб-
ственные, частные интересы. 

Для шотландского просвещения, основан-
ного на философии деизма, характерно утвер-
ждение о наличии универсальных принципов 
бытия, описание мира через аналогию с часовым 
механизмом и вера в гармонию и восхищение 
безупречностью Высшего замысла, и для осуще-
ствления этого Замысла люди наделены опреде-
ленной свободой действия. Мееровский Б.В., ис-
следователь моральной философии А.Смита, в 
своем предисловии к «Теории нравственных 
чувств» отметил, что в обсуждении природы мо-
рали А.Смит предвосхищает ряд существенных 
положений метафизики нравственности И.Канта 
[7, c.12]. Если полагать учение А.Смита неотъ-
емлемой частью англо-шотландской моральной 
философии, то она, в значительной своей части, 
может рассматриваться как предтеча кантовской 
теории морали. В творческом наследии А.Смита 
просматривается проективная связь с Кантом, в 

основном в понимании роли долженствования в 
жизни человека.  

А.Смит как последователь либерального 
политико-правового учения, критически относи-
лся к вмешательству государства в частную 
жизнь и влиянию на гражданское общества. «Ис-
следование о причинах богатства народов» часто 
рассматривается как классическая работа по фи-
лософии экономического либерализма, однако 
взгляды А.Смита не сводились к простым допу-
щениям, что экономика не нуждается ни в чем, 
кроме индивидуальностей с неограниченным 
преследованием собственных интересов, и что 
государство в общем случае препятствует про-
цветанию. Он был против описания любого го-
сударства, частных интересов и общественных 
интересов как вечных и постоянных противни-
ков. Важно отметить, что А.Смит провел черту 
между понятиями «политического» и «экономи-
ческого», подразумевая разделение и культурных 
ценностей. Экономическая свобода в его трудах 
не равна политической (общественной), эконо-
мическое равенство не является равенством по-
литическим, а само понятие справедливости со-
стоит из экономической справедливости и «пра-
вил справедливого общежития». Справедливость 
является общепризнанной ценностью, которую 
невозможно позитивно сформулировать, поэтому 
только она и может быть единственной целью 
общества с точки зрения теории спонтанного по-
рядка и самоорганизующихся систем. Государство, 
согласно теории А.Смита, уполномочено соблю-
дать такие правила совместного проживания, кото-
рые позволяют существовать свободному рынку и 
не позволяют гражданам наносить друг другу вред. 
Прогресс права заключается, по мнению А.Смита, 
в стремлении общества к состоянию, определяе-
мому как солидарность свободных личностей, по-
скольку нет абсолютно непреодолимого конфликта 
мотивов. Основным советом А.Смита как эконо-
миста было не достижение максимума прибыли, а 
установление оптимального соотношения произ-
водства и потребления. 

Основным выводом, который стремился 
донести А.Смит до современников и потомков, 
был вывод о том, что хозяйственная и полити-
ческая жизнь общества имеют различные крите-
рии справедливого устройства. Такая изменчи-
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вость имеет не только ситуационный, но и исто-
рический характер. Современное А.Смиту обще-
ство, по его мнению, не являлось во всех смыс-
лах наилучшим, он полагал, что при развитости 
торговли, промышленности, гражданских свобод, 
при почти всеобщем стремлении к улучшению 
условий жизни и росту богатства такое общество 
подстерегает опасность падения нравов и общего 
ухудшения морального состояния [10, c.138]. 

Используя понятийный аппарат механис-
тической научной картины мира, А.Смит отри-
цал изначальную предопределенность замысла и 
утверждение об отсутствии возможности что-
либо изменить. Полагая в основу развития мира 
отдельно взятого человека, обладающего свобо-
дой выбора, А.Смит определял свободу как сво-
боду, основанную на моральных чувствах - на 
чувстве симпатии, определяемой им как «основа 
благосостояния общества» [10, c.101]. По мне-
нию мыслителя, чувство солидарности основано 
на симпатии, и даже если необходимое содейст-
вие друг другу вызвано не взаимным расположе-
нием, а вызвано чувством долга или пониманием 
полезности взаимного обмена услугами, обще-
ство может поддерживать свое существование. 
Однако «оно (общество) не может процветать, 
хотя и может существовать» [10, c.101] без люб-
ви и благорасположения. Удовольствие, дос-
тавляемое взаимной симпатией, свидетельствует 
о том, что люди нуждаются друг в друге. 

Потребность в солидарности, по мнению 
А.Смита, заложена Богом в природу человека. 
Действия, основанные на чувстве солидарности, 
направлены на сохранение общественного уст-
ройства и норм поведения, в нём принятых. Чув-
ство солидарности основано не только на пере-
живании полезности правил справедливого по-
ведения и необходимости общественного по-
рядка, но и на чувстве симпатии. Чувство симпа-
тии, согласно А.Смиту, является источником мо-
рально-правового поведения. Исходя из того, что 
«общество не смогло бы существовать долго, 
если бы единственным мотивом человеческих 
поступков был бы эгоистический интерес» [10, 
c.101], А.Смит утверждает необходимость чув-
ства солидарности, основанного на природном 
свойстве человеческой натуры – «симпатии», 
свойства воображения, которое синтезирует рас-
суждения разума и эмоциональные переживания 
в умение опосредованно оценивать свои дейст-
вия и действия других, используя эмпирическим 
путем сформированные обществом ценностные 
стандарты. Ценностные стандарты не только фо-
рмируются в сознании индивида в процессе его 

социализации, но и объективно выражаются в пра-
вилах справедливости, которым члены общества 
должны следовать. Таким образом, возникают пра-
вила, так как объединение не возможно без про-
цесса регулирования общих действий. 

Эмпирическая цель права – организация 
совместной жизни людей. Мотив объединения 
людей в социальные единства основан на скло-
нности к обмену, которая в свою очередь, поро-
ждается необходимостью в разделении труда, 
вынуждающей людей объединяться ради общего 
дела. Сравнивая людей с животными, которые 
обладают одинаковыми способностями, обеспе-
чивают свои потребности самостоятельно и ред-
ко вступают в какую-либо кооперацию, А.Смит 
находит ответ на вопрос о свойстве человеческой 
природы позволяющем людям объединяться с 
пользой для себя - это «склонность к обмену», 
поскольку только среди людей «самые несход-
ные дарования полезны одно другому; различ-
ные их продукты благодаря склонности к торгу и 
обмену собираются как бы в одну общую массу, 
из которой каждый человек может купить себе 
любое количество произведений других людей, в 
которых он нуждается» [10, c.78]. Возможность 
обмена, как утверждает А.Смит, неизбежно ведет 
к разделению труда, что, в свою очередь, невоз-
можно без координации деятельности. Благодаря 
правилам люди могут не только тщательно пла-
нировать совместные действия, но и регулиро-
вать незапланированное поведение людей, не-
знакомых друг с другом. 

На вере А.Смита в неизбежность достиже-
ния гармонии основан всем известный принцип 
laissez-faire, предполагающий, что «невидимая 
рука» производит не просто порядок, но порядок 
благотворный[6, c.142]. Ценовой механизм и ры-
ночное равновесие являются всего лишь инстру-
ментами, а целью существования общества явля-
ется справедливость. Свободный рынок есть са-
моорганизующийся процесс и общество не дол-
жно формулировать единую цель, чтобы не пре-
вращаться в иерархичную структуру. Смысл ме-
тафоры «невидимой руки» раскрывается через 
описание А.Смитом процесса саморегуляции 
общества посредством рыночных механизмов с 
помощью «беспристрастного наблюдателя», чьи 
суждения основаны на врожденной симпатии. 
Свобода индивидуумов, в этом контексте, интер-
претируется как невмешательство в их жизнь 
сторонних сил, а преследование частного инте-
реса происходит по большей мере в рыночной 
среде. «Невидимая рука» требует эффективных 
общественных институтов и норм для того, что-



А.В. Лухманова 

184 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

бы индивидуумы могли следовать своим ин-
тересам по определенным правилам игры. Дея-
ния каждого человека, становящегося вследствие 
разделения труда «в известной мере торговцем», 
подчиняются тем же закономерностям, что и де-
яния промышленников, от которых, в первую 
очередь, следует ожидать антиобщественного 
поведения. Но тут-то и спасает общество от по-
следствий их эгоизма «невидимая рука». Про-
мышленник «обычно… не имеет в виду содейст-
вовать общественной пользе и не сознает, на-
сколько он содействует ей. Предпочитая оказать 
поддержку отечественной промышленности, а не 
иностранной, он имеет в виду лишь свой собст-
венный интерес; направляя эту промышленность 
таким образом, чтобы ее продукт обладал мак-
симальной стоимостью, он преследует лишь соб-
ственную выгоду, причем в этом случае, как и во 
многих других, он невидимой рукой направля-
ется к цели, которая совсем и не входила в его 
намерения; при этом общество не всегда стра-
дает от того, что эта цель не входила в его наме-
рения. Преследуя свои собственные интересы, он 
часто более действенным образом служит инте-
ресам общества, чем тогда, когда сознательно 
стремится делать это» [10, c. 218]. 

А.Смит позаимствовал у Дж.Локка концеп-
цию труда как источника богатства, и доказал, 
что труд является как источником свободы каж-
дого отдельного человека и общества в целом, 
так и основой общественной солидарности. Если 
свобода человека заключается в его независимо-
сти от природных явлений, поскольку победа над 
стихиями природы были одержаны благодаря 
труду, то солидарность основана на разделении 
труда. А.Смит видел реальную проблему в том, 
что стремление к получению выгоды игроками 
рынка, неограниченными в преследовании свое-
го эгоистического интереса, приводят к порче 
ценностных установок, которые являются осно-
вой общественной солидарности. Создается ил-
люзия ценности богатства и власти как самосто-
ятельных явлений. Своей задачей мыслитель 
определил создание теории, способной объяснить, 
как мотивы или частные интересы индивидов вли-
яют на процессы самоорганизации общества, для 
того, чтобы общество смогло избежать негативных 
последствий разделения труда и, в дальнейшем, 
как мне кажется, полезной нам при анализе про-
цесса глобализации. 

Разделение труда - сложное явление обще-
ственной жизни, оно содержит в себе как поло-
жительные, так и отрицательные стороны. Разде-
ление труда вызывает разлад между людьми, так 

как способствует увеличению материальных и 
умственных различий между ними. В таком слу-
чае для сохранения общества необходимо под-
держивать дисциплину. «Неудобства специали-
зации возрастают во всех отношениях вместе с 
выгодами» [13, с.20]. С одной стороны, зависи-
мость индивида от других членов общества су-
щественно возрастает. С другой стороны, инди-
вид обособляется от остальных своей специаль-
ной деятельностью. Это проявляется в односто-
ронней направленности умственной активности, 
в появлении отличий в нравах и мышлении ме-
жду группами индивидов, занимающихся одно-
родной деятельностью. Несмотря на то, что раз-
деление функций внутри системы вызывает раз-
витие её структурных элементов, у А.Смита воз-
никали опасения по поводу создания «корпора-
ций» как неких структурных элементов, соци-
альных институтов, состоящих из лиц, имеющих 
одинаковую профессию и подменяющих понятие 
«общее благо» понятием «интересы общего де-
ла». Позднее, известный немецкий философ 
Г.Зиммель развил идеи А.Смита в своих рассуж-
дениях о необходимости различения двух видов 
кооперации людей, разделяя их по мере созна-
тельного вклада каждого из кооперирующихся 
участников в создание цельного продукта. В пе-
рвом примере он в качестве «предмета, выра-
ботанного кооперацией многих лиц» рассматри-
вает город, который строится в некотором про-
межутке времени без предварительного плана, 
участие каждого состоит в реализации своих ин-
дивидуальных потребностей в жилье и склонно-
стей к определенному образу жизни. Каждый 
внес свой вклад в общее дело – строительство 
города, не подчиняясь воле одного субъекта. 
Вторым, противоположным, примером будет 
производство любого предмета кооперацией 
многих лиц, которые осознают конечную цель и 
подчиняются единому волевому центру. Однако 
внешнее единство «предмета, произведенного 
кооперацией многих лиц», может и не быть на-
полнено внутренним единством вкладов коопе-
рирующихся. Каждый из них, не осознавая смысла 
своей операции, безупречно выполнил ее. Подо-
бная деятельность производит этот продукт как 
единое целое, как готовое и специфически актив-
ное единство, не обязанное своим существованием 
ни одному из субъектов, принявших участие в его 
появлении [3, c. 97]. Пример кооперации по второ-
му варианту описывает взаимодействие в корпора-
тивной иерархической структуре. 

Как показало время, стремление максими-
зировать прибыль приводит не только к расши-
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рению рынков, на которых распределяются ре-
сурсы, но и порождает тенденцию, оказываю-
щую дезинтеграционное воздействие на меха-
низм спонтанного порядка. Ресурсы, накоплен-
ные возникающими иерархичными структурами, 
не участвуют в свободном обмене, потому что са-
ми структуры не интегрируются в систему спон-
танного порядка. Они обретают иные свойства и 
стремятся организовать свою структуру, жесткую 
и не способную достигать гармонии в виде равно-
весия посредством свободного обмена. 

Перемены в жизни общества неизбежно за-
трагивают личную жизнь каждого. Присущая 
разделению труда специализация повышает сте-
пень взаимной зависимости членов общества 
друг от друга. А.Смит, полагал, что люди скло-
нны избегать грубых насильственных методов 
для достижения своих целей, потому что хотят 
жить в обществе без конфликтов и лишений, по-
тому что стремятся быть благопристойными. Для 
А.Смита упорядоченное общество требует нали-
чия определенных нравственных чувств и про-
свещенного поведения, в котором необходимым 
элементом нравственной жизни является пони-
мание чувств других людей. Общественная диф-
ференциация, порождаемая разделением труда, 
не всегда сказывается отрицательно на общест-
венном развитии. Существует два вида прогресса 
– прогресс общества и личный прогресс. Как 
следствие, частный интерес не может всегда сов-
падать с общественными интересами. Стремле-
ние к обретению индивидуальности имеет про-
тивоположное стремление – инстинктивное же-
лание единства. 

А. Смит полагал, что примирение общест-
венной дифференциации с интересами индиви-
дуальной жизни возможно. Определенные фор-
мы социального общения не должны требовать 
от индивида жертвы в виде частных интересов 
ради участия, членства в определенной соци-
альной группе. Добровольное частичное ограни-
чение своих интересов - именно в этом, по мне-
нию А.Смита, заключается свобода каждого, 
претендующего на сопричастность к обществен-
ным интересам и выгодам (общему благу). 

В идеях А.Смита обнаруживается понима-
ние морали, связанное с идеей «общих правил» 
(general rules) [1, с. 103]. Общие правила нравст-
венности, определяющие какие поступки вызы-
вают чувство одобрения, а какие поступки пори-
цаются в большинстве случаев, могут быть вы-
явлены только в процессе наблюдения за самими 
поступками, требующими оценки общества [10, 
с.162]. Общие правила нравственности устанав-

ливаются сами собой, в их основании находится 
результат наблюдения целого ряда случаев, ос-
нованием одобрения или порицания поступков 
являются способности рассудка к обобщению и 
природное чувство «должного», позволяющее в 
сомнительных и запутанных случаях различать 
добро и зло [10, c.161]. 

Общие правила нравственности признают-
ся большинством членов общества, и каждый об-
ращается к ним как к стандартам суждений о 
любых поступках. Полагая эти правила за основу 
определения справедливости или несправедли-
вости, мы используем их для определения той 
степени осуждения или одобрения, которую за-
служивает чье-либо поведение [10, c.162]. Ува-
жение к общим правилам нравственности, укре-
пленное в сознании в процессе социализации ин-
дивида, может сдержать порыв эгоистического 
чувства и послужить основой корректировки то-
го образа мыслей и действий, который не со-
гласуется с общепринятыми правилами справед-
ливого поведения. А.Смит отмечает то обстоя-
тельство, что индивид может не обладать доста-
точным уважением к общим правилам нравст-
венности до такой степени, что его диалог с бес-
пристрастным наблюдателем может завершиться 
одобрением откровенно преступного действия. 
Совершив преступное деяние и столкнувшись с 
негодованием, которое испытывают окружаю-
щие, человек может почувствовать справедли-
вость наказания, предусмотренного за этот по-
ступок и раскаяться, либо не осознать преступ-
ность своих действий – это зависит от того, на-
сколько в нем развито так называемое «чувство 
долга». Чувство долга, по мнению А.Смита, управ-
ляет действиями всей массы людей, большинство 
не совершают поступков, заслуживающих порица-
ния, только на основании общепринятых правил. 
Уважение к правилам, по мнению мыслителя, вы-
текает из понимания того, что правила эти выра-
жают надлежащий порядок в отношениях между 
людьми и способствуют его поддержанию: «ува-
жение к общим правилам поведения, и есть то, что, 
собственно, называется чувством долга – великий 
принцип человеческой жизни, единственно благо-
даря которому массы людей могут управлять сво-
ими поступками» [11, с.163]. 

Таким образом, правила социального взаи-
модействия устанавливаются на основе длитель-
ного опыта одобрения и осуждения, которые 
осуществляются на основе ощущения и понима-
ния людьми того, в чем состоит «надлежащее». 
Понимание этого обусловлено не только чувст-
вом симпатии, благодаря которому человек мо-
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жет соотносить свои влечения и желания с вле-
чениями и желаниями других людей, но обу-
словлено так же тем, что человек воспринимает и 
понимает надлежащее благодаря «разуму, закону 
(principle), совести, обитающей в его груди – 
верховному судье и арбитру его собственного 
поведения». Только после того, как правила ус-
тановлены и сформулированы, люди начинают 
поступать и судить, уже опираясь на эти пра-
вила. Надлежащее – это далеко не стоицистский 
космический принцип, оно выражает своего рода 
упорядоченность, взаимосогласованность и сба-
лансированность человеческих влечений и 
чувств, обеспечивающих стабильность отноше-
ний и общественных связей [1, с.103]. 

Рассуждая о происхождении моральных 
правил в главе четвертой части третьей «Теории 
нравственный чувств», А.Смит отрицает их бо-
жественное происхождение, и в следующей гла-
ве оговаривает, что в силу особого влияния и ав-
торитета эти правила принимаются людьми за 
законы самого Бога, что делает их предметом 
священного уважения, которое усиливается мне-
нием, запечатленном в человеке благодаря его 
человеческой природе, а затем мнением, «под-
тверждаемым размышлением и философией», 
согласно которому эти «важные моральные пра-
вила суть заповеди и законы, данные Божеством, 
которое обязательно вознаградит исполнивших 
свой долг и накажет поправших его» [11, c.165]. 
Существенный момент заключается в том, что 
уважение к правилам А.Смит ассоциирует с 
представлением о Божестве, но  появление ува-
жения, по его мнению, обусловлено лишь воспи-
танием, но и в этом случае одного воспитания 
недостаточно. А.Смит полагает, что при всяком 
состоянии общества необходимо, чтобы обще-
ственная сила была направлена к воспрепятст-
вованию членам общества причинять друг 
другу вред: «общие правила для достижения 
этой цели составляют гражданские и уголов-
ные законы каждой страны. Принципы, кото-
рые лежат или должны лежать в основании 
этих правил, составляют предмет особой науки 
— естественной юриспруденции…»[11, c.216]. 

А.Смит сравнивает законы справедливости 
с правилами грамматики, а требования прочих 
добродетелей «скорее, представляют общие по-
нятия о достоинствах, к которым следует стре-
миться» [11, c.177], и не определяют средства и 
правила для их достижения. Таким образом, для 
А.Смита существует только одна добродетель, 
следование которой обязательно ради сохране-
ния общества и самого человека, ибо «человек 

может существовать только в обществе» - эта 
добродетель называется «справедливость» [11, c. 
101]. А.Смит считает, что «люди мало сочувст-
вуют друг другу и у них всегда есть возможность 
друг другу навредить» [11, c.102], поэтому все-
гда существовала необходимость в законах. 
А.Смит различает законы справедливости и 
правила, которые предписываются обществу 
его правителями, отмечая при этом их боль-
шое сходство: «Название «закон» еще более 
подходит для общих правил, которым следуют 
наши нравственные способности, одобряя или по-
рицая чувствования и поступки, подлежащие оце-
нке. В самом деле, они имеют несравненно боль-
шее сходство с собственно законами, то есть с об-
щими правилами поведения, предписываемыми 
государями для своих подданных; подобно им, они 
предназначены для направления произвольных 
действий людей; они также установлены верхов-
ной властью и таким же образом отмечаются на-
градами и наказаниями» [11, c. 167]. 

В данном контексте уместна постановка 
вопроса о принципах или общих правилах, руко-
водящих рациональным социальным действием с 
позиций теории мотивации А.Смита. Общество 
А.Смит представляет системой, но описывает 
характер взаимоотношений между элементами 
иначе, чем Т.Гоббс: состояние общества опреде-
ляется результатом взаимодействия свободных 
индивидов. Надо отметить, что учение англий-
ского философа Т.Гоббса как образец системно-
теоретического мышления, и его рассуждения о 
приоритете высшего целого (государства) над 
частными интересами членов общества, в эпоху 
Просвещения было объектом критики. У Т.Гоб-
бса социальный порядок возникает из общей 
идеи – «высшего целого», тогда как у А.Смита 
порядок в обществе возникает из опыта и разви-
вается по правилам, сформированным путем от-
бора моделей поведения, сохраняющих целост-
ность общества и служащих «общему благу», 
тем самым не нарушающих ни интересы общест-
ва, ни индивида – так работает его основная идея  
о «невидимой руке», устанавливающей равнове-
сие, и которую мы можем рассматривать в сов-
ременной терминологии как теорию спонтанного 
порядка. А.Смит не был сторонником рациона-
листического подхода к законам мироздания. Он 
не считал возможным человеческому разуму до 
конца понять эти законы, а тем более конструи-
ровать общественное устройство с помощью ра-
зума. Преследование частного интереса понима-
ется А.Смитом не как проявление простого эгои-
зма, но как действие, в результате которого вы-
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году получают все участники процесса. Утверж-
дение о возможности позитивной созидательной 
деятельности, основывалось на философско-
религиозной концепции деизма - преследуя свой 
собственный интерес, соблюдая правила справе-
дливого общежития, каждый действует на благо 
всего общества. 

Исследования, проводимые в рамках сис-
темного подхода, используют уже как очевид-
ный факт то, что социальное действие норма-
тивно, поскольку любая система нормативна и ие-
рархична, и ее задачей является упорядочение сво-
их элементов. Итальянский учёный Вильфредо 
Парето считается «отцом» понятия «социальная 
система». Общие методологические постулаты 
В.Парето позволили вместо простого перечисления 
составляющих логического (рационального) дейс-
твия ввести «схему систематически связанных 
структурных элементов» [8, c. 242]. 

В свою очередь, опираясь на понятие «кол-
лективного сознания», Т.Парсонс создает свою 
концепцию «нормативной ориентации дейст-
вия», в которой последовательно доказывает не-
возможность использования принципов класси-
ческого утилитаризма для анализа социальных 
фактов в рамках новой парадигмы - системного и 
структурно-функционального подходов. Инсти-
туты или институциональные модели, в том 
смысле, в котором данные понятия употребля-
ются американским ученым, являются главным 
элементом социальной системы. Существенное 
значение в трактовке социальной системы преда-
ется институциональной структуре общества, 
понимаемой как совокупность учреждений, обы-
чаев и нравов, основанных на общем моральном 
чувстве и «интегрированной системе ценностей, 
разделяемой большими совокупностями людей» 
[8, c. 238]. Они приходят к тому же выводу, что и 
А.Смит - необходимы нравственные чувства для 
объединения людей в социальные единства. 
А.Смит отметил один интересный момент: «Нет 
ни одного человека, который силой привычки, 
воспитания, примера не был бы способен полу-
чить такое уважение к общим правилам нравст-
венности, которое постоянно побуждало бы его 
поступать прилично и избегать в продолжение 
всей своей жизни того, что действительно за-
служивает порицания» [11, c.164]. В его утвер-
ждениях просматривается мысль о том, что лю-
дьми движет скорее стремление к уважению и 
любви окружающих - «человек справедливый и 
правдивый желает вовсе не богатства, он до-
рожит более всего доверием, которое он вну-
шает к себе» [11, c. 168]. Причем один индивид 

может постоянно и неуклонно руководство-
ваться этими правилами и всю жизнь посту-
пать одинаковым образом. Другой же посту-
пает по-всякому, в зависимости от того, дейст-
вует ли он под влиянием расположения духа, 
личной выгоды или случайных обстоятельств. 
Однако и после того, как он нарушил эти пра-
вила, он не сразу утрачивает свое обычное к 
ним уважение. 

В своем политико-правовом учении 
Э.Дюркгейм утверждал, что общество - это ре-
альность особого рода, это есть психическая су-
щность и в ней содержатся «коллективные пред-
ставления». В свою очередь, опираясь на понятие 
«коллективного сознания», Т.Парсонс создает 
свою концепцию «нормативной ориентации дей-
ствия», в которой последовательно доказывает 
невозможность использования принципов клас-
сического утилитаризма для анализа социальных 
фактов в рамках новой парадигмы - системного и 
структурно-функционального подходов. Инсти-
туты или институциональные модели, в том 
смысле, в котором данные понятия упот-
ребляются американским ученым, являются гла-
вным элементом социальной системы. Суще-
ственное значение в трактовке социальной сис-
темы предается институциональной структуре 
общества, понимаемой как совокупность учреж-
дений, обычаев и нравов, основанных на общем 
моральном чувстве и «интегрированной системе 
ценностей, разделяемой большими совокупно-
стями людей» [8, c. 238]. 

Под пристальным вниманием Т. Парсонса 
находились именно неутилитарные аспекты дей-
ствия или внешние факты, противостоящие дея-
телю и не подпадающие ни под категорию на-
следственности, ни под категорию условий ок-
ружающей среды, которые «образуют среду осо-
бого рода – социальную среду» [8, c. 244]. Они 
противостоят деятелю и не подпадают ни под 
категорию наследственности, ни под категорию 
условий окружающей среды. Контролю эти фак-
торы для отдельного индивида не поддаются. 
Они доступны лишь контролю со стороны всех 
людей в их совокупности. Для этого, по словам 
Э.Дюркгейма, «существует система норматив-
ных правил, подкрепленных санкциями» [8, c. 
245]. Причем страх перед санкциями вторичен, а 
первичен моральный долг - это и есть основной 
акцент - как «мотив подчинения индивида дан-
ным правилам» [8, c. 246]. 

Наиболее важным в политико-правовом 
учении Э.Дюркгейма является понятие «соци-
альная солидарность». Она основана на проявле-
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нии общих ценностных установок через «ри-
туал», которому в своем политико-правовом 
учении исследователь уделяет особое внимание. 
Совокупность элементов действия (ритуал) су-
ществует в сознании индивида и имеет большое 
функциональное значение – это один из защит-
ных механизмов общества против имеющейся 
тенденции к аномии. В свою очередь, поддержа-
ние системы нормативных правил обусловлено 
существованием общепризнанных ценностей. В 
любом частном случае каждый, у кого общие 
правила закреплены в памяти, может обращаться 
к ним для корректировки своего поведения. Сле-
довательно, общие правила поведения могут 
служить основанием для определения всякой 
справедливости или несправедливости. 

Понятие рациональности действия в тер-
минах утилитарного позитивизма раскрывается 
через такие основные категории как «цель», 
«средства достижения цели» и «условия дости-
жения цели». Рациональное действие - это про-
цесс или непрерывная последовательность взаи-
мосвязанных действий, направленных на дости-
жение определенной цели. Целью можно назвать 
конкретное положение вещей, предвидимое дея-
телем, с учетом условий внешней среды и на-
следственности. При этом связь между осущест-
вляемыми действиями и целью может быть об-
наружена как самим деятелем, так и другими де-
ятелями, участниками данного социального дей-
ствия или его наблюдателями. Изначально, в 
процессе развития утилитаризма как направле-
ния политико-правовой мысли, в основном про-
водился анализ экономической деятельности. 
А.Смит также уделял большое внимание эконо-
мической стороне общественной жизни, по-
скольку это было общее течение политико-пра-
вовой мысли – полагать основу общества в хо-
зяйственных связях. Он так же утверждал, что 
действия индивидов направлены на достижение 
цели с меньшими затратами и большей, как 
следствие, эффективностью. 

Ранний, или классический, утилитаризм 
XIX в. предложил моральную теорию, в которой 
этика непосредственно опирается на антрополо-
гию. Принимая удовольствия и страдания в каче-
стве основополагающих природных принципов 
человеческой жизни, Д.Бентам полагал, что мо-
раль, право и государство должны строиться в 
соответствии с этим природным началом, но 
чтобы социальное действие не выглядело как 
«простое приспособление к внешним материаль-
ным условиям», необходимо допущение о слу-
чайности выбора индивидом своих целей[4, c.158]. 

Введение понятия «вероятность» допускает воз-
можность ошибок, проистекающих из ограничен-
ности наличного объективного знания. Следовате-
льно, допустимы нелогичные действия – действия, 
которые не направлены на достижение определен-
ных целей и потому нерациональны, либо направ-
ленные на достижение цели не самым эффектив-
ным способом. Кроме того, существуют факторы, 
препятствующие достижению цели. 

Для методологической стройности утили-
тарной концептуальной схемы так же был необ-
ходим в качестве элемента методологии утили-
таризма классический тезис о тождестве интере-
сов[9, c.46], который был положен в основу тео-
рии социальной пользы. В рамках позитивист-
ской утилитарной терминологии «социальная 
польза» - это признаваемое всеми членами обще-
ства «благо для всех». Формулировка принципа 
пользы не принадлежит Д.Бентаму, и он никогда 
не приписывал ее себе. Она проходит через весь 
XVIII в., начиная с Ф.Хатчесона и А.Смита, 
встречается у Ч.Беккарии, Д.Пристли, К.Гельве-
ция и др. Однако именно Д. Бентам придал ей 
принципиальное значение для построения тео-
рии морали [2, c.697]. Д.Бентам рассматривал 
«пользу» не только как описательный и объясни-
тельный принцип нравственности, но и как осно-
вополагающее этико-нормативное начало: прин-
цип полезности задает основной критерий оцен-
ки того или иного действия. А.Смит придержи-
вался совершенно другого критерия этико-
нормативной оценки действий. 

В теории Д.Бентама «польза» – обобщаю-
щее понятие. Проверить, является ли определен-
ное действие человека или мера правительства 
нравственной, или полезной, или доброй, мы ре-
ально можем, по мнению Д.Бентама, лишь исс-
ледуя в какой степени оно содействовало повы-
шению количества и качества удовольствия лю-
дей [2, c.699]. У Ф.Хатчесона эта формулировка 
имеет следующий вид: "то действие является наи-
лучшим, которое обеспечивает самое большое сча-
стье для наибольшего числа людей"[12, c.174]. 
Шотландского философа Ф.Хатчесона, некоторые 
исследователи считают предтечей утилитаризма. 
Справедливо утверждение А.А.Гусейнова о том, 
что такой вывод некорректен, ибо идея самого 
«принципа полезности», в достаточно развернутом 
виде, прослеживается уже у Цицерона [2, c.696]. 
Во всяком случае, статус концепции придал утили-
таризму Джон Стюарт Милль, сформули-ровав 
утилитаризм как теорию, направленную против 
того мнения, согласно которому добро заключает-
ся в удовлетворении человеком личного интере-
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са, иными словами – против эгоизма. Приемле-
мость или неприемлемость в каждом конкретном 
случае получаемого удовольствия или выгоды 
определяется тем, содействуют ли они достиже-
нию высшей цели – «наибольшей суммы общего 
счастья». Важно указать на общепринятое кри-
тическое замечание оппонентов утилитаризма: 
если мышление и действия индивидов опреде-
ляются только соображениями полезности, то 
возникает угроза целостности общества. 

А.Смит в качестве побуждающего мотива 
к действию полагал эгоистические, или, другими 
словами, частные (собственные) интересы инди-
вида. Но ключевым моментом его концепции 
является тезис о том, что действиями людей ру-
ководят нравственные чувства. «К какому бы 
началу ни относили наши нравственные спо-
собности — к определенному ли состоянию на-
шей рассудочной деятельности, к самобытному 
ли инстинкту, называемому нравственным чув-
ством, или к какому-либо иному началу нашей 
природы,— не подлежит сомнению, что мы 
одарены ими, как руководством в нашем пове-
дении» [11, c.166]. Первоначально мы одобряем 
или осуждаем какой-нибудь поступок не 
вследствие того, что он кажется нам соглас-
ным с некоторыми общими правилами или 
противоречащим им, но «сами общие пра-
вила, напротив того, устанавливаются на ос-
новании опыта о том, что известного рода по-
ступки, обусловленные известными обстоя-
тельствами, вообще встречают одобрение или 
порицание» [11, c.161]. Отсюда вытекает во-
прос: почему необходимо производить эту оцен-
ку и на каком уровне она производится. Данные 
рассуждения А.Смита о соотношении мотивов и 
результатов поступка, а так внутренней диффе-
ренциации мотивов, не позволяют толковать его 
этико-правовое учение как поворот от перфекци-
онистской этики морального чувства 
Э.Шефтсбери и Ф.Хатчесона к утилитаризму 
И.Бентама и Д.С.Милля [1, c.106]. В свою оче-
редь, Т. Парсонс, интерпретируя утилитарную 
концепцию в рамках своей теории социального 
действия, представил схему взаимодействия ин-
дивидов как основанную на частных интересах 
как мотивах поведения и дал следующее опреде-
ление понятию «эгоистические интересы» -это 
«интересы, стремящиеся вырваться из-под нор-
мативного контроля». Т.Парсонс утверждал, что 
так называемые «эгоистические» интересы не 
угрожают целостности общества, а «пресловутое 
«стяжательство», характерное для капиталисти-
ческой экономики, по мнению ученого, мало свя-

зано с прямым действием элемента «эгоистиче-
ского» интереса мотивации типичного индивида 
- оно связано с институциональной структурой» 
[8, c.349]. Точка зрения Т.Парсонса аналогична 
той, которую высказывал А.Смит в своем «Ис-
следовании о причинах богатства народов»: эго-
истические (частные) интересы эти мыслители 
рассматривают как мотивацию на социальные 
действия, а не как стремление к стяжательству. 
Существенное изменение институциональной 
структуры осуществляется только тогда, когда 
происходит существенное изменение самих мо-
тивационных факторов. Устойчивость соци-
альной системы возможна только в том случае, 
когда деятельность индивидов в каких-то преде-
лах может считаться предсказуемой. «Институ-
циональная структура в действительности явля-
ется не чем иным, считает американский иссле-
дователь, как довольно стабильным способом 
организации человеческой деятельности и моти-
вационных фактов, на которых она основыва-
ется» [8, c.338]. Рассматривая взаимодействия 
индивидов в рамках системного подхода, мы с 
уверенностью можем сказать, что социальное 
действие в рамках институциональных моделей 
не может быть беспорядочным [9, c.53]. Задачей 
нормативной модели является определение гра-
ницы узаконенных ожиданий, за которые не до-
лжны выходить действия индивидов. При от-
клонении от заданной нормы, институциональ-
ные модели порождают противодействие. На-
пример, типичной реакцией на нарушение ин-
ституционально установленного правила будет 
негодование, основанное на чувстве «обманутого 
ожидания». В жизни существует множество об-
стоятельств, которые создают условия или вы-
нуждают индивида к большему или меньшему 
отклонению от институционально одобренных 
стандартов. Личность становится органической 
частью социальной системы благодаря роли, оп-
ределяющей социальный статус личности. Впол-
не возможно формирование личностей, не интег-
рированных полностью в социальную систему. 
Тогда эгоистические тенденции вступают в кон-
фликт с его ролью и статусом. Состояние психо-
логической беззащитности провоцирует реакции, 
среди которых «стяжательство» является одной 
из самых распространенных форм поведения, и 
заключается в повышенной агрессивности в пре-
следовании личных целей (эгоистических инте-
ресов) [8, c.352]. 

Индивиды заинтересованы в тех способах 
поведения, которые позволяют им удовлетворять 
свои желания. Поскольку действие ориентиро-
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вано на достижение цели и на конформизм по 
отношению к нормам, в его структуру включена 
необходимость оценки поступков, качества, дос-
тижений и т.д. Поступки, которые обычно вы-
зывают одобрение или не вызывают осуждения, 
эффективны - ведь они не встречают сопротив-
ления на пути к цели. Следовательно, отличи-
тельной чертой действия индивида является дво-
йная нормативная ориентация – ориентация на 
нормы эффективности и ориентация на обще-
принятые нормы поведения. 

С позиций либерализма эпохи Просвеще-
ния, именно свободное взаимодействие частных 
(эгоистических) интересов является основным 
двигателем прогресса. Такое взаимодействие об-
ладает свойством саморегуляции и неизбежно 
приводит к благополучию всего общества. Если 
рассуждать в терминах концепции институцио-
нально интегрированной социальной системы, 
тогда сохраняет силу положение о возможном 
совпадении «эгоистических» и «общественно 
полезных» мотиваций. При самоорганизации си-
стемы групповое равновесие зависит от кон-
формистского поведения членов группы. По мере 
интеграции индивида в институциональную сис-
тему обнаруживается сильная тенденция к тесному 
взаимопроникновению нравственных чувств и эго-
истических элементов структуры личности. Для 
того чтобы институциональные модели действова-
ли, они должны подкрепляться нравственным чув-
ством большей части общества. 

Признание общих стандартов оценки, при-
меняемых в тех или иных затруднительных си-
туациях, дает возможность определить степень 
осуждения или одобрения, которую заслуживают 
действия любого члена общества, принимаю-
щего эти стандарты. Общепринятая система цен-
ностей порождает однообразно структурирован-
ное пространство действия. Поддержание един-
ства в обществе требует от него согласия отно-
сительно существенных моментов совместной 
жизнедеятельности. Целостность общества, по 
мнению А.Смита, зависит от действий каждого его 
члена: от исполнения требований справедливости, 
искренности, целомудрия, добросовестности зави-
сит существование общества, которое вскоре рас-
палось бы, если бы людям не внушалось уважение 
к правилам нравственности, имеющим столь важ-
ное значение» [11, c.165]. 

Отмеченное А.Смитом свойство саморегу-
ляции, присущее обществу как системе, где 
структурированные элементы вступают во взаи-
модействие согласно определенным закономер-
ностям, основано на уважении к общим прави-

лам. «Наше уважение к общим правилам нрав-
ственности и есть собственно так называемое 
чувство долга. Это весьма важный закон для 
жизни человеческой: только он один и может 
управлять действиями всей массы людей» [11, 
c.163]. При объяснении поведения людей следует 
принимать тот факт, что люди стремятся соблю-
дать свои интересы, но само содержание интересов 
подвержено изменениям. Эти изменения нельзя 
рассматривать как произвольные по отношению к 
социальной структуре. Речь идет в данном кон-
тексте об институциональных образцах поведения. 
Одной из важных функций институциональных 
образцов поведения является организация во взаи-
мосвязанную систему произвольных эгоистичес-
ких тенденций человеческого действия. 

Попытаемся выяснить, каким образом соз-
даются институциональные формы общения. Со-
гласно теории А.Смита воплощение взаимодей-
ствий и есть институциональные формы обще-
ния, присоединяясь к которым, индивид может 
ожидать определенного результата от своих дей-
ствий, а человечество в целом может «покорять 
время» и двигаться по линии необратимого про-
гресса, не страшась своего будущего. Жизнь об-
щества состоит из краткосрочных и долгосрочных 
взаимодействий, при этом действия индивидов мо-
гут быть направлены на общее благо или частный 
интерес, либо во вред и тому, и другому. Возника-
ют эти взаимодействия на основе определенных 
интересов, целей и побуждений. Общие правила 
поведения в обществе, которые выявлены путем 
наблюдения за действительностью, утверждал мы-
слитель, становятся естественными. Они выявляю-
тся с помощью естественного чувства «должного», 
иначе говоря – переживаются с помощью опреде-
ленных способностей как «доброе» или «злое», 
«приличное» и «неприличное», «справедливое» и 
«несправедливое». 

Можно сказать, что «беспристрастный на-
блюдатель» в рассуждениях А.Смита не тожде-
ственен общественному мнению, а является эле-
ментом сознания индивида и отражает степень 
социализации этого индивида в общество. Этот 
момент является существенным при описании 
механизма согласования частного интереса с 
интересами общества. Сторонний наблюдатель 
– продукт воображения деятельного социального 
субъекта, это идеальная конструкция, лежащая в 
основе механизма поддержания системы норма-
тивных правил. В теории А.Смита законам спра-
ведливости отведена функция социального кон-
троля - священные законы справедливости по-
зволяют закреплять, сохранять и передавать по-
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рядок взаимодействия, установленный симпа-
тией. Склонность к обмену, порождающая разде-
ление труда, регулируется справедливостью, то-
гда как возможность зарождения подобной скло-
нности обеспечивается симпатией. Следова-
тельно, поскольку правила справедливого пове-
дения устанавливаются сами собой, а в их ос-
новании то, что постоянно одобрялось или по-
рицалось в целом ряде частных случаев спо-
собностями нашего рассудка и нашим естест-
венным чувством добра и зла, «надлежащим» яв-
ляется то, что обеспечивает стабильность челове-
ческих отношений и общественных связей и вно-
сит упорядоченность в социальные отношения.  

В работах А.Смита, объединенных еди-
ной логическо-теоретической схемой, такие 
универсальные понятия как «обмен товаров», 
«разделение труда», «накопление капитала», 
получение прибыли» исследуются с точки зре-
ния мотивации человеческого поведения, как 
явления, влияющие на общественный порядок. 
Возникновение правил справедливого поведе-
ния А.Смит связывает со свойственным чело-
веческой природе умением соотносить частный 
интерес с благом всего общества. 
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ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО В ВЧЕННЯ АДАМА СМІТА 
У статті представлено сучасне розуміння наукової спадщини А. Сміта, зокрема спонтанне утворення соці-

альних систем у процесі взаємодії факторів мотивації, і мораль як загальні правила, що приводять у гармонію 
особисту матеріальну зацікавленість із суспільним благом.  
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ПРАВО И ОБЩЕСТВО В УЧЕНИИ АДАМА СМИТА 

 
В статье представлено современное понимание научного наследия А. Смита, в частности спонтанное обра-

зование  социальных систем в процессе взаимодействия факторов мотивации, и мораль как общие правила, 
приводящие в гармонию личную материальную заинтересованность с общественным благом. 
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LAW AND SOCIETY IN ADAM SMITH’S TEACHING 

The article represents a contemporary understanding of the scientific heritage of A. Smith in particular that 
relating to the frame of society as a consequence of the interaction of factors as motivation, and the morals as general 
rules that establish the harmony between private interests and the well-being of the society. 
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ИДЕЯ ПРАВА В ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

Последнее время все чаще приходится 
слышать голоса политиков, ученых, обществен-
ных деятелей о якобы «врожденном» правовом 
нигилизме русского народа, о его не способности 
жить согласно правовым нормам в силу «широты 
натуры» и исключительно нравственной устано-
вке на идеал государства. Однако в истории права 
и государства русского народа все исследователи 
обнаруживают исключительное терпение и зако-
нопослушность русского человека, постоянно пре-
терпевающего бесконечные реформы государст-
венного строя. Корни этого терпения расположены 
в православном христианском мировоззрении, 
сформировавшем государственность России. Расс-
мотрим проблему соотношения нравственных и 
правовых ценностей в этом мировоззрении. 

Ценность права многими исследователями 
рассматривается как результат многовековой ис-
тории европейской культуры, ее цивилизацион-
ной идентичности, основанной на античной рим-
ской правовой культуре, якобы «давшей» миру 
эту ценность. Правовые отношения вполне спра-
ведливо между людьми часто рассматриваются 
через призму нравственного несовершенства че-
ловека, его грехопадения, который потерял дове-
рие к своему собрату и ищет «страховки» от нес-
частного случая в лице государства. Однако это 
не означает, что ценность права в христианской 
культуре расположена на самых нижних «эта-
жах» ценностной вертикали. Христианству чужд 
«правовой нигилизм», полагающий, что право 
есть проявление человеческого эгоизма. Призна-
ние «другого», «иного», уважение к праву «дру-
гого быть другим», наконец уважение к свободе 
«другого» лежит в основе библейской истории. 

Понятие «право» чрезвычайно многомер-
но, и если говорить о его месте и значении в хри-
стианской культуре, то здесь целесообразно уто-
чнить направления анализа посредством разгра-
ничения ценности объективного права, под кото-
рым традиционно понимается система общеобя-
зательных, формально-определенных правил по-
ведения или решений, принимаемых за образец, 
обеспечиваемых силой государственного прину-
ждения (закон, правовой обычай, правовой пре-
цедент, нормативный договор и т.д.), и ценности 
субъективного права, под которым понимается 
мера возможного с точки зрения закона или ес-

тественного права поведения, направленное на 
реализацию личных интересов субъекта. Обоб-
щая можно утверждать, что отношение к объек-
тивному и субъективному праву, отношение к 
закону, то есть к «воле суверена» и отношение к 
правам человека в христианской культуре весьма 
различно. Многие христианские мыслители едины 
в том, что закон и государственная власть не отри-
цаются Христом, но из них далеко не все рассмат-
ривают право человека, личность и ее свободы в 
качестве христианских ценностей, полагая, что 
христианин имеет права только лишь как инстру-
мент для исполнения обязанностей перед Богом и 
другими людьми. Между тем, «быть всем слугой» 
не отрицает права на свободу. 

Как известно, юридическая наука обязана 
своим появлением европейскому рационализму и 
основные свои познавательные приемы и мето-
дологические принципы выработала уже к XV 
столетию, доведя их до совершенства в эпоху 
Нового времени и Просвещения. Формально-
догматический анализ стал основным методом 
юридического мышления в XIX веке благодаря 
материализму и философскому позитивизму, по-
родившему в Европе кризис правосознания и де-
формацию ценностного обоснования права. В свя-
зи с развитием юридического позитивизма к концу 
XIX века идеи и ценности естественного права и 
прав человека были отвергнуты на Западе боль-
шинством юристов, но в России продолжала раз-
рабатываться П.И. Новгородцевым и его ученика-
ми, прежде всего И.А. Ильиным, сохранявшими 
верность правовому идеализму православной тра-
диции политического и правового мышления. 

Думается, в правовом идеализме следует 
искать особенности православного христианско-
го понимания права. Традиция поиска правового 
идеала, неразрывно связанного с нравственными 
заповедями христианства сказалась на принци-
пах и методах юридического познания русских 
правоведов, философов, которые не увлеклись 
вслед за Г.Кельзеном «очищать» науку о праве 
от этических ценностей и политических интере-
сов. Традиция эта берет начало в одном из пер-
вых богословских трактатов русских мыслителей 
– «Слове о законе и благодати» митрополита 
Илариона, где проявляется взаимодополнитель-
ность формальной буквы закона (правды внеш-
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ней) и истины, благодати, обретаемой в поиске  
правды просветленной Благой вестью душой 
(внутренней правды). Идея благодати призвана 
не только не отменить закон и его «исполнить», 
но и восполнить, «оживить», наделить его смыс-
лом, «переживанием», возможными лишь в слу-
чае внутреннего стремления к правде, истине. 
Новый Завет на фоне насыщенного юридически-
ми, договорными и справедливыми принципами 
Ветхого Завета видится Илариону милосердным 
актом прощения, дарованного людям, несмотря 
на их бесконечное несовершенство и неспособ-
ность жить по Божьим заповедям. Поэтому Ветхий 
Завет (Закон) и Новый Завет (Благодать) не проти-
вопоставляются в трактате, а представляются дву-
мя ступенями духовно-нравственного совершенст-
ва: «Истина воспринимается человечеством благо-
даря Закону, а не вопреки ему, ибо и Иисус Хрис-
тос пришел в мир не для того, чтобы нарушить за-
кон, а напротив, исполнить его (не идох разорить 
закона, но исполнить)» [1, с.11].  

Иларион показал, что Закон был необхо-
дим на той ступени развития человечества, когда 
люди еще были не готовы вместить полноту 
Евангельских заповедей, когда люди еще не мог-
ли воспользоваться той свободой, на которую 
рассчитана проповедь христианской любви, он 
был дан им на «приуготование Благодати и Ис-
тины», которые заключены в Новом Завете. «За-
кон бо предтеча бе и слуга Благодати и Истине». 
Отсюда для правового мышления отчетливо про-
является ограниченность юридического формали-
зма и неустойчивость правового порядка, основан-
ного на строго юридических принципах и принуж-
дении, не основанных на любви и самопожертво-
вании, на духовно-нравственном фундаменте. Не 
закон и тюрьмы, а совесть и покаяние способны 
обеспечить общественный порядок. 

Известный русский юрист Е.В. Спекторс-
кий в известном труде «Христианство и культу-
ра» показал, что вообще весь Ветхий Завет пони-
мался как закон, как нечто юридическое, как некая 
«сакральная юриспруденция» [2, с.339]. Сам Бог 
«ведет тяжбу свою» (Псал. LXXIV, 22), ибо «суд 
дело Божие» (Псал. I, 17). И Израиль гордился сво-
ей юридической религией: «Как люблю я закон 
Твой! Весь день помышляю о нем», – восклицал 
псалмопевец (Псал. CXIII, 97). Действительно, в 
иудаизме центральное место занимал завет, дого-
вор между Богом и людьми, который тщательно 
редактировался и подтверждался.  

Другой русский мыслитель, юрист по об-
разованию, Б.П. Вышеславцев, обращал внима-
ние на то, что закон Моисеев объемлет не только 

религиозный ритуал, но также право, нравствен-
ность и государственность еврейской нации. В 
этом смысле закон Моисеев для Иисуса Христа и 
для апостола Павла есть символ закона в самом 
широком смысле этого слова, символ норматив-
ной системы ценностей. 

В Ветхом Завете отражены союз, основан-
ный на договоре, а также верность союзу и дого-
вору, обосновывающему единство между Богом 
и народом, а также между индивидами, образу-
ющими народ. Получается «общественный дого-
вор», обосновывающий союз, договор, вводящий 
в правовые отношения и Бога, подобно договору 
римского народа с Цезарем. Но всякий договор и 
всякий союз, построенный на договоре, есть пра-
воотношение и, следовательно, кладет в основу 
норму поведения, иначе говоря, «закон дел». По-
этому понятие «Завета» необходимо утверждает 
закон и жизнь в законе. Как пишет В.Н. Лосский: 
«Главное в Ветхом Завете – закон; отношения 
между Богом и человеком здесь – не единство, а 
союз, порукой которому является верность зако-
ну» [3, с.256]. 

Кроме того, что Завет понимается и как За-
кон, договор предполагает некое равенство сто-
рон. Но какое может быть равенство между Тво-
рцом и тварью. Можно предположить, что Тво-
рец вступает в правоотношение с тварью, между 
которыми, по слову Иоанна Дамаскина «беско-
нечное расстояние», потому, что Человек еще не 
был готов к святости, необходимой для подлин-
ных отношений с Богом, соразмерных его Вели-
чию и Славе, образец которой появляется только 
после подвига Христа, и которой человек может 
достигнуть только в сознании этой святости че-
рез Святое Причастие. Ветхозаветный человек 
мог понять только язык юридический, «ты мне – 
я тебе», «преступление – наказание». Постигнуть 
высоту единения с Богом в ветхозаветные вре-
мена человек еще не мог. Не мог человек и осоз-
нать то уважение к человеку-твари со стороны 
Творца, отношение Его к человеческой свободе, 
праву на выбор, которое становится видимым 
после появления Нового Завета. Мария могла 
свободно согласиться или отказаться и вся дли-
тельная, сложная и полная взлетов и падений 
человеческого общества ветхозаветная история 
мира зависела от этого свободного ответа чело-
века. "Смиренное согласие Девы позволило Сло-
ву стать плотью" [3, с.260]. Бог предпочел тер-
петь ветхозаветное общество, но не нарушать 
принцип свободного выбора человеком Спасе-
ния. Иными словами, Бог признает за человеком 
свободу его ценностного поиска, не говоря уже о 
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праве человека на ошибку. 
Центральным моментом всякого правоот-

ношения есть момент признания. Традиция по-
нимания права как признания теоретически офо-
рмилась в философии права Гегеля. «…Будь ли-
цом и уважай других в качестве лиц» [4, с.98] – 
вот гегелевская формула абстрактного права, 
права в самом общем смысле слова. Иными сло-
вами, признавай себя в качестве свободного, а, 
следовательно, и ответственного человека, само-
стоятельно выбирающего и предпочитающего 
ценности и признающего другого.  

Признание является конститутивным мо-
ментом, фундаментом, принципом правосозна-
ния. Именно на этот момент указывал И.А. Иль-
ин: «Человеку невозможно не иметь правосозна-
ния; его имеет каждый, кто сознает, что, кроме 
него, на свете есть другие люди» [5, с.78]. Как 
видим, и здесь подчеркивается момент обуслов-
ленности поступков фактом существования дру-
гих носителей ценностей, точнее актами призна-
ния себя и других в качестве правоспособных 
субъектов. Так же, как еще один русский мысли-
тель Н.Н. Алексеев различает правового и мора-
льного субъекта на основе совершения актов 
признания, спустя более чем полвека один из 
крупнейших философов второй половины XX 
века, основатель одного из современных герме-
невтических направлений Поль Рикер рассмат-
ривает в качестве одной из основных характери-
стик субъекта права его способность признавать 
и быть признанным [6, с.29]. 

Безусловно нравственность, построенная 
на основе признания является юридической эти-
кой, ярким примером которой является этика 
Канта, в основе категорического императива ко-
торого лежит факт интеллектуального признания 
всех людей в качестве себе подобных самостоя-
тельных индивидуальностей. Формальность и 
равенство здесь следствие, причиной же высту-
пает осознание необходимости (долг ради долга) 
согласовать свою волю с волей всех. Отсюда и 
возникают ситуации, в которых моральным с 
подобной точки зрения становится любой посту-
пок, совершаемый с соблюдением формальных 
требований этики Канта, подходящий под «форму 
пригодности», задаваемой практическим разумом. 
Поэтому нельзя не согласится, что нравственность, 
построенная на «признании», выродиться в сухой, 
холодный формализм [7, с.71]. Право потому и не-
обходимо, что прежде чем соотнести с каким-либо 
ценностным порядком ту или иную ценность, ее 
необходимо для начала признать. 

Другой крайностью является изгнание 

ценности признания из духовно-нравственных 
отношений. Например, по мнению таких сторон-
ников нравственности, как Л.Н. Толстой, чтобы 
истинно служить добру, нужно полюбить всем 
сердцем, а не призывать к признанию холодным 
разумом. В самом деле, как может показаться 
искренней жертвенной любви чужд момент при-
знания. Однако это не так. 

Любовь без признания и уважения к Дру-
гому превращается в диктатуру любви. Не слу-
чайно в прозе французского философа Ж.П. Сарт-
ра, а именно в рассказе «Детство хозяина», образ 
матери из-за слепой, всепоглощающей материнс-
кой любви приобретает негативный оттенок. При-
мерно та же мысль лежит и в основе другого расс-
каза Сартра – «Спальня». Любящий завладевает 
жизнью любимого сам того не замечая. Любовь без 
уважения, без признания отрицает свободу и зачас-
тую отношения между двумя любящими людьми 
становятся отталкивающими вследствие полного 
отсутствия осторожности в отношении к чужому 
характеру. Чтобы, любя другого, не порабощать 
его и не терять своей индивидуальности, надо по-
ддерживать некую дистанцию. 

В этом случае, прекрасной иллюстрацией 
неразрывности признания и может служить Се-
мья – Малая Церковь. Несмотря на отношения 
жертвенной любви, которые необходимо должны 
присутствовать в семье, дети и родители обла-
дают каждый своим статусом: отец и мать поль-
зуются особым авторитетом и признанием, что 
дает им право требовать реализации своей воли; 
дети, особенно с возрастом, несмотря на любовь 
родителей, должны приобретать права и пользо-
ваться своим достоинством, самоопределением, 
самостоятельностью, этими основными элемента-
ми права. И Н.Н.Алексеев справедливо подчерки-
вает: «Возникшая на этой основе область отноше-
ний не противоречит нравственным отношениям 
любви, не устраняет любви, но начинает жить на-
ряду с ней своей собственной самостоятельной жи-
знью» [7, с.128]. От себя добавим, что эта область – 
не область этического минимума (Шопенгауэр, 
Соловьев и др.), но сфера самостоятельной жизни 
определенных ценностей. Поэтому без признания 
нравственное отношение, чистая любовь невозмо-
жны. Правовые акты как акты признания являются 
неотъемлемым моментом нравственного отноше-
ния к ближнему.  

Творец мира признает за тварью право на 
свободу выбора ценностей, их расположение в 
иерархической зависимости. Только Всемогущий 
и Всесовершенный Бог может осуществить «акт 
признания» полноценно, так как человек призна-
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ет право другого исходя из самых различных мо-
тивов, всегда несовершенных и ограниченных. 
Поэтому, право человека, как мера возможного 
поведения лица, признание за другим его права, 
уважение к другому – элементы нравственного 
совершенства, к которому призывает Господь 
Иисус Христос, а не продукт истории и культуры 
европейской цивилизации. 

В тоже время, Новый Завет не отрицает за-
кона и права, но и не основывается на нем. В нем 
заложены метаюридические принципы отноше-
ний, так как в Царстве Божием, в Царстве не от 
мира сего, принципы договорных отношений 
уступают принципу любви. Однако признание 
другого никуда не исчезает. 

Безусловно, правовая культура личности 
не имеет прямого влияния на христианское сове-
ршенство человека. Но из этого вовсе не следует, 
что юридическая культура несовместима с христи-
анством. Когда Христос говорил, что Он пришел 
не нарушить закон, а исполнить, это имело и такой 
смысл, что Он не явился специально бороться с 
тогдашним правопорядком и что Господь, ниско-
лько не стремясь укрепить его, считался с ним и 
подчинялся ему, более того заповедовал быть по-
корным властям, показав людям пример смирения, 
которого так часто не хватает для исполнения и 
соблюдения правовых норм. 

Однако в христианской культуре договор-
ные отношения, законность и правовой порядок 
не могут считаться целью государственного бы-
тия, идеалом общественного устройства. Общест-
венный порядок должен быть основан на других, 
более высоких идеях человеколюбия и аскетизма. 
Порядок, построенный на таких принципах, будет 
лишен тех болезней, которыми, безусловно, обла-
дает «юридическое формирование» отношений 
между людьми. Поэтому в христианской культуре 
более органично с принципами и ценностями хри-
стианской веры смотрится нравственно-правовое 
государство, чем правовое государство. 

Православная философия права и правовая 
культура отличается тем, что в ней не различаю-
тся нравственность и право, легальность и мора-
льность поступка, как, к примеру, у Канта. В 
христианском обществе не может быть легитим-
ным безнравственный закон. Христианин стре-
мится к нравственной целостности права и госу-
дарства, стремится к достижению правды, еди-
ной и неделимой, всеобщей и вечной. Поэтому в 
христианстве проповедуется искренность, прав-
дивость, следование не букве, а духу Закона, и в 
правовой жизни, и на суде, осуждается лицеме-
рие, осуждаются ложные, выгодные ответы на 

суде, как осуждается позиция книжников и фа-
рисеев, которые очищают «внешность чаши и 
блюда, между тем как внутри они полны хище-
ния и неправды» (Матф. XXIII, 25). Христос ве-
лит не судиться, а прощать должникам, не сутя-
жничать, а как можно скорее мириться: «мирись 
с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути 
с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а су-
дья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя 
в темницу. Истинно говорю тебе: ты не выйдешь 
оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта» 
(Матф. V, 25, 26). «Суд же состоит в том, что свет 
пришел в мир» (Иоан. III, 19), дана новая заповедь 
– любви и братства, даны новые принципы и новые 
цели социальной культуры и прогресса, новая оце-
нка совершающегося и совершившегося. «Вовремя 
оно было провозглашено, что такой суд идет. Но 
его полное пришествие впереди, когда можно бу-
дет подвести окончательные итоги всему христиа-
нскому делу и всем христианским делателям. Пока 
же грядущее Царство Божие внутри нас. Внутри 
же нас и настоящий суд», – писал Е.В. Спекторс-
кий [2, с.343]. 

Современная европейская правовая куль-
тура, основанная не только на христианстве, но и 
на языческой римской правовой культуре не мо-
жет претендовать на универсальную ценность. 
Римское право неоднократно подвергалось кри-
тике со стороны русских правоведов, отмечав-
ших, что система римского права вся насквозь 
проникнута если не эгоизмом, то полным инди-
видуализмом. Такая система в высшей степени 
благоприятна одному, самому сильному бойцу за 
свой материальный успех в формально-равно-
правном поединке. Эта система способствует 
развитию сил и способности личности больше, 
чем другая, и она особенно благоприятна для 
накопления личных богатств. Однако современ-
ный уголовный и гражданский процесс целиком 
основан на принципе состязательности, пропи-
санном и в Конституции РФ. Поэтому и совре-
менная теория правового воспитания нацелена 
на культивацию образа активной правовой лич-
ности, активного правового поведения, сутяжни-
чества. Даже институциональная политика госу-
дарства предполагает такую активизацию судеб-
ной защиты своих прав, в рамках которой не ну-
жными стали бы институты государства, опека-
ющие граждан.  

Православное понимание цельности бытия, 
в котором не должны быть разорваны разум и 
вера, наука и религия, право и нравственность,  
предопределили основные особенности русского 
христианского понимания права. К этим особен-
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ностям мы относим невозможность разрыва ду-
ховно-нравственных и правовых ценностей; 
стремление к симфонии государственной и духо-
вной власти; самодержавие и соборность как 
элементы общественного идеала. 

Характерной чертой русской истории и 
культуры оказывается глубоко укорененное в 
религиозном сознании убеждение в преодолении 
зла с помощью любви Христовой. В православ-
ной культуре вместо задачи активной борьбы со 
злом, формирования государственной безопасно-
сти, постулируется задача его преодоления силой 
терпения, а также веры в то, что оно само унич-
тожит себя при свете активно осуществляемого 
добра [7, с.223]. Поэтому значение и ценность 
реформ объективного права не столь велики как 
у народов католической и протестантской куль-
туры. Не совершенствование законов, а внутрен-
ний Свет может преобразить мир вокруг нас. 

Православная правовая культура вплоть до 
последнего времени не имела формально-
рационалистической трактовки права, как сово-
купности норм, обеспеченных государственным 
принуждением, исполнять которые выгодно и 
рационально. Это в основе западной теории пра-
ва и государства лежат принципы формализма и 
рационализма, формально-рациональной леги-
тимации права, истоки которой находятся в ка-
толическом богословии, схоластическом методе 
анализа свидетельств божественного откровения. 
Известный в дореволюционной России правовед 
Е.Н. Трубецкой в фундаментальном исследова-
нии «Религиозно-общественный идеал западного 
христианства» пришел к выводу о том, что в качес-
тве главных пороков католицизма выступают фор-
мализм церковного учения, не считающегося со 
свободой человека, господство индивидуализма в 
представлении о благодати и спасении, а также 
противоречия между идеальными целями первона-
чального христианства и грубо земной, материали-
стической практикой церковной жизни.  

Задача построения Царствия Божьего вну-
три человека, решение всех проблем через лич-
ное духовное спасение, а не через социальное 
конструирование и общественные институты, 
являлись центральной проблемой русской право-
славной правовой мысли. Отечественные право-
веды рассматривали проблемы общества через 
призму человеческого внутреннего несовершен-
ства и считали вопрос о государственном строе 
вторичным по отношению к проблеме воцерков-
ления и спасения каждого. Отсюда и его идеал 
дедуцируется в соответствии с целью государст-
ва: обеспечить духовные, а не земные интересы. 

В православии явное предпочтение отдается вла-
сти, которая, как верует Церковь, санкциониро-
вана Богом и которая сознает свою религиозную 
миссию. Это же ожидается от общества, народа, 
воспринимаемого в византийской и русской пра-
вославной традиции как единая община веры. 
Общество, отвергающее богоустановленную 
власть и вообще считающее возможным и нуж-
ным «автономизироваться» от Бога, есть общес-
тво, отстраненное от идеала [9, с.45].  

Национальная русская правовая культура 
именно благодаря православию является носите-
льницей правового идеализма, а не нигилизма, 
как это зачастую несправедливо постулируется. 
Данную специфическую черту отечественного 
правосознания наиболее точно выразил знамени-
тый консерватор И.Л. Солоневич, полагавший, что 
специфика русской идеи права состоит в отказе 
русского сознания в повиновении закону, если он 
вступает в противоречие с человечностью [10, 
с.85]. И народ, и правоведы отказывались от пози-
тивистского отождествления правды и закона. 

В рейтинге ценностей православной куль-
туры властная элита, политическая карьера от-
сутствует или занимает незначительное место. 
Нежелание политической борьбы, спора вызвано 
признанием греховности всяческой человеческой 
конкуренции. Отсюда в русском православном 
богословии в качестве идеального признается 
такой государственный строй, при котором по воз-
можности для каждого человека минимальной бу-
дет потребность «государственничать». Д.А. Хо-
мяков в этой связи подчеркивает, что он может 
быть и единодержавный, и представительный, но 
он должен соответствовать основному требованию 
минимальности поглощения интересов, направ-
ленных в область духовной жизни [8, с.84]. 

Представители русской правовой мысли, 
опиравшиеся на ценности православной культу-
ры, полагали, что выход из рационалистического 
тупика, в котором оказалась Россия в эпоху за-
падных заимствований, находится в синтезе пра-
ва и нравственности. Основой синтеза может 
стать «правда» – понятие, возникшее еще в Дре-
вней Руси, где под законом понимались вера, веро-
исповедание, законы религиозные, нравственные, 
естественные и государственные. Закон нельзя бы-
ло установить произвольно: князья могли созда-
вать лишь уставы и уроки, но закон выступал веч-
ным правом, данным на вечные времена Богом, 
обычаем или православным царем. 

Исследователь русского монархизма Л.А. 
Тихомиров выделяет характерное религиозно-
нравственное обоснование права в качестве осо-
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бенности русской правовой культуры, считая, 
что русский народ имел всегда идеалы нравст-
венно-религиозные, а не политические [11, с.98]. 
В возможность обустроить общественно-полити-
ческую жизнь посредством юридических норм 
народ не верит и требует от политической жизни 
большего, нежели способен предоставить закон, 
установленный раз и навсегда, не сообразуясь с 
индивидуальностью личности и случая. Ученый 
отмечает, что это вечное чувство русского чело-
века выразил и А.С. Пушкин, согласно которому: 
«закон – дерево», не может угодить правде, и 
потому «нужно, чтобы один человек был выше 
всего, свыше даже закона». Народ выражает то 
же воззрение на неспособность закона быть вы-
сшим проявлением правды, искомой им в общес-
твенных отношениях. Ведь «закон, что дышло, – 
куда поворотишь, туда и вышло» и «закон, что 
паутина: шмель проскочит, а муха увязнет». 
Прозорливый русский народ предвидел тот вы-
вод, к которому пришла современная теория то-
лкования права, юридическая и философско-
правовая герменевтика: смысл закона конструи-
руется интерпретатором, а не вычленяется по-
средством "правильного" понимания, так как по-
иск этих правил уводит в бесконечность: правила 
также подлежат истолкованию. Отсюда не "пра-
вление закона" (миф идеологии правового госу-
дарства), а правление избранного является идеа-
льным для поиска правды. 

С одной стороны, «всуе законы писать, ко-
гда их не исполнять», но в то же время закон 
иногда без оснований на то ограничивает: «Не 
всякий кнут по закону гнут», и по необходимос-
ти «нужда свой закон пишет». Если закон окаже-
тся выше «всяких других соображений», то он 
даже вредит: «Строгий закон виноватых творит, 
и разумный народ поневоле дурит». Закон, по 
существу, условен: «Что город, то норов, что де-
ревня, то обычай», а между тем «под всякую пе-
сню не подпляшешься, под всякие нравы не по-
дладишься». Такое относительное средство осу-
ществления правды никак не может выступать в 
качестве высшего «идеократического» элемента, 
не говоря уже о злоупотреблениях, которые так-
же неизбежны. Иногда и «законы святы, да ис-
полнители супостаты». Случается, что «сила за-
кон ломит», и «кто закон пишет, тот его и лома-
ет». Нередко виновный может утверждать: «Что 
мне законы, когда судьи знакомы?».  

Другие пословицы свидетельствуют о сво-
еобразном правопонимании: «Где добры в наро-
де нравы, там хранятся и уставы», «Кто сам к 
себе строг, того хранит и царь, и Бог», «Кто не 

умеет повиноваться, тот не умеет и приказать», 
«Кто собой не управит, тот и другого на разум не 
наставит». Таким образом, уважение к закону, а 
не поклонение ему, как на Западе, является тра-
диционным в русской православной культуре. 

В заключение отметим, что в последние 
годы наметилась интеграция ранее противопо-
ложных подходов к праву: юридического пози-
тивизма и естественно-правовой теории. Этот 
процесс возник благодаря закреплению боль-
шинством государств и международным правом 
так называемых   «общечеловеческих ценнос-
тей». Закрепленные в законах основные права 
человека, благодаря широкой интерпретации 
превратились в удобный инструмент навязыва-
ния выгодных различным политическим силам 
представлений об общественном идеале, кото-
рый по мнению США и Евросоюза должен быть 
обязательно построен на европейско-американ-
ской системе ценностей и должен стать глобаль-
ным стандартом. Этот идеал предполагает пра-
вовое обоснование главной цели общественного 
развития и закрепляет права человека в качестве 
высшей ценности.   

Между тем, индивидуализм и порождае-
мый им приоритет прав человека и культ свобо-
ды не соответствует христианскому пониманию 
права. Приведем высказывание Патриарха Ки-
рилла на юбилейном X съезде Русского Народ-
ного Собора: «В последние годы развиваются 
такие тенденции в области прав человека, кото-
рые оцениваются верующими людьми, по мень-
шей мере, как двойственные… Мы становимся 
свидетелями того, как концепцией прав человека 
прикрываются ложь, неправда, оскорбление ре-
лигиозных и национальных ценностей. Кроме 
того, в комплекс прав и свобод человека посте-
пенно интегрируются идеи, противоречащие не 
только христианским, но и вообще традицион-
ным моральным представлениям о человеке. По-
следнее вызывает особое опасение, так как за 
правами человека стоит принудительная сила 
государства, которая может заставлять человека 
совершать грех, сочувствовать или попуститель-
ствовать греху по причине банального конфор-
мизма" [12, с.45].  

И действительно, идея прав человека, ли-
шенная духовно-нравственного ограничения 
становится новой религией, претендующей на 
глобальный статус. Права человека постулирую-
тся как ценность превалирующая над интересами 
общества. Это превосходство в 2005 году повто-
рили в декларации ЮНЕСКО по универсальным 
принципам биоэтики в следующем виде: “Инте-



А.И. Овчинников 

198 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

ресы и благо индивида должны преобладать над 
единственным интересом науки или общества” 
(ст. 3, п. 2). В ст.2 Конституции РФ права чело-
века также закрепляются в качестве высшей цен-
ности. Следует говорить о своеобразном идеоло-
гическом верховенстве либеральной интерпрета-
ции иерархии прав человека, так как именно в 
либерализме не признаются соразмерными пра-
вам человека иные ценности, например, Родина, 
нация, семья, государство и т.п. 

Вся система юридического образования, 
научные исследования основываются на таком 
либеральном понимании прав человека. Юристы 
«дошли» на этой основе до отрицания понятия 
«воинский долг», так как он противоречит праву 
на жизнь как праву, не подлежащему какому-
либо ограничению. Например, диссертация А.Э. 
Ушамирского содержит следующий вывод авто-
ра: «Недопустимо существование законодатель-
ного закрепления положения о «риске для жиз-
ни» в отношении военнослужащего исполняю-
щего обязанность по вооруженной защите Рос-
сийской Федерации, что может повлечь «…огра-
ничение права на здоровье, личную безопасность 
и неприкосновенность» [13, с.11].  

Между тем, православная вера обосновы-
вает образ жертвенного служения обществу и 
государству в качестве высшей ценности, выс-
шего права человека. С ним была тесно связана 
этика патриотического служения, являвшаяся 
культурно-нравственным идеалом для всех сос-
ловий и классов на протяжении всего историчес-
кого развития православной России. В кризис-
ные моменты российской истории эта идея ста-
новилась важной мобилизующей силой. 

Правам человека и ценности человеческой 
личности в православной правовой культуре 
отводится значительное место, но в ином изме-
рении. Наследник славянофилов Д.А. Хомяков в 
своей знаменитой работе «Православие, самодер-
жавие, народность» упоминает о том, что как в са-
мой Церкви права различных степеней ее членов 
истекают исключительно из несомых ими обязан-
ностей, так и в мире для православного человека 
права требуются для исполнения своих обязаннос-
тей перед другими. Права воспринимаются как 
средства исполнения обязанностей [8, с.87]. 

Поэтому в литературе отмечается необхо-
димость признания того, что права и обязанности 
не разделимы. Речь здесь идет о проникновении 
нравственных начал в сферу правового регули-
рования. Именно поэтому в России принципы 
публичного права, в котором акцентируется обя-
занность, а затем уже из нее выводится правомо-

чие, были распространены и на право собствен-
ности на землю, договорные и трудовые отноше-
ния и чаще всего субъектом гражданского права 
выступало корпоративное лицо – община, двор, 
семья. Даже в период сформировавшейся госу-
дарственности, возникшей на преодолении остат-
ков удельно-вечевой системы в частноправовых и 
договорных отношениях в стране вместо римских 
представлений о субъективном праве доминирова-
ло утверждение семейно-патриар-хальных обязан-
ностей. Примером тому является взгляд на собст-
венность как на относительное или ограниченное 
право, доминировавшее в отечественной правовой 
традиции [14, с.214]. И, несмотря на то, что дого-
ворные отношения в это время получили все же 
распространение в деловом и торговом обороте, 
договорное начало не могло быть доведено до той 
абсолютизации, которым отмечено оно на Западе 
не только в частном, но и в публичном праве. 

Безусловно, для православной правовой 
культуры идеал правообязанности личности 
ближе, чем индивидуалистический идеал прав 
человека с его явным приоритетом автономии 
человеческой личности и атомарности общест-
венного целого. Близкую точку зрения высказы-
вает и А.М. Величко, считая начало правообя-
занности проявлением духа коллективного слу-
жения друг другу «во Имя Господне»: «Понима-
ние права в качестве нормы, ограждающей “ме-
ня” от других, служащей “убежищем” “моей” 
личной свободы, слишком ущербно по своему 
содержанию, чтобы вместить в себя христианс-
кий принцип жизни» [15, с.178]. Здесь правообя-
занность выглядит как идеал православного пра-
вопонимания, отрицать духовную доминанту 
которого в истории права России невозможно.  

В заключении отметим, что ни европейс-
кие, ни восточные или азиатские народы не 
имеют такого набора разносторонних качеств 
правового опыта: отрицание юридического фор-
мализма «соседствует» с традицией послушания 
воли легитимного лидера; уважение к указу име-
ет больший вес в отечественном правосознании, 
чем уважение к закону; суровость закона «смяг-
чается» всегда традиционным милосердием и 
великодушием. Основные черты русской хрис-
тианско-правовой культуры: общественные иде-
алы и ценности доминируют над личными, а 
дань уважения отдается тем, кто предпочел отка-
заться от собственной выгоды в пользу общест-
ва; государственная служба воспринимается как 
подвиг личной жертвы на благо Родины; обост-
ренно воспринимается социальная несправедли-
вость; существует потребность в государственно-
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правовом патернализме (опеке государства) и 
существовании специальных институтов госу-
дарства по защите субъективных прав, вызванная 
неумением отстаивать и бороться за собственные 
права и интересы; законодательство восприни-
мается через призму высоких духовных идеалов, 
что требует закрепления в законах единых для 
всех ценностей христианской культуры. 
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О. І. Овчинніков   
ІДЕЯ ПРАВА В ХРИСТІЯНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ 

 
У статті обґрунтовується особливе місце, що відведене праву в ієрархії цінностей православно-

го християнського світогляду. В історії російської думки право не завжди розглядалося як соціальна 
цінність, неодноразово пропонувалися проекти, державного будівництва виключно на підставі мора-
льних цінностей. Однак у християнському світогляді право не заперечується, більш того, розгляда-
ється як необхідний елемент відносин між двома особистостями.  Правові цінності в історії російсь-
кої культури мають особливий сенс, також як і цінність держави. Негативно оцінюється тільки юри-
дичний формалізм, але не сам закон чи указ, суворість яких «пом’якшується» завжди традиційним 
милосердям і великодушністю. Важливо врахувати у правовій політиці держави, що суспільні ідеали 
і цінності домінують в російській культурі над особистими, а данина поваги віддається тим, хто зво-
лів відмовитися від власної вигоди на користь суспільства. Право і законодавство сприймаються че-
рез призму високих духовних ідеалів, що потребує закріплення в законах єдиних для всіх цінностей 
християнської культури. 

Ключеві слова: правові цінності, християнство, право, православна християнська культура, ро-
сійська культура, закон, суд, правда, справедливість, легітимність права і закону. 

 
А. И. Овчинников  

ИДЕЯ ПРАВА В ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

В статье обосновывается особое место, отведенное праву в иерархии ценностей православного 
христианского мировоззрения. В истории русской мысли право не всегда рассматривается в качестве 
социальной ценности, неоднократно предлагались проекты государственного строительства исклю-
чительно на основе нравственных ценностей. Однако в христианском мировоззрении право не отри-
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цается, более того, рассматривается как необходимый элемент отношений между двумя личностями. 
Правовые ценности в истории русской культуры имеют особый смысл, так же как и ценность госу-
дарства. Негативно оценивается только юридический формализм, но не сам закон или указ, суровость 
которых «смягчается» всегда традиционным милосердием и великодушием. Важно учесть в правовой 
политике государства, что общественные идеалы и ценности доминируют в русской культуре над 
личными, а дань уважения отдается тем, кто предпочел отказаться от собственной выгоды в пользу 
общества. Право и законодательство воспринимаются через призму высоких духовных идеалов, что 
требует закрепления в законах единых для всех ценностей христианской культуры. 

Ключевые слова: правовые ценности, христианство, право, православная христианская культу-
ра, русская культура, закон, суд, правда, справедливость, легитимность права и закона. 

 
 

A. I. Ovchinnikov  
IDEA OF THE LAW IN THE CHRISTIAN CULTURE 

 
In article the special place, allocated to the right in hierarchy of values of orthodox Christian outlook is 

proved. In a history of Russian idea the right is not always examined as social value, projects of the state 
construction were repeatedly offered extremely on the basis of moral values. However in Christian outlook 
the right is not denied, moreover, examined as a necessary element of relations between two persons. Legal 
values in a history of Russian culture have special sense, as well as value of the state. The legal formalism, 
but not the law or the decree which severity "is softened" always with traditional mercy and magnanimity is 
negatively estimated only. It is important to take into account in a law of the state, that public ideals and 
values dominate over Russian culture above personal, and the tribute is given those who has preferred to 
refuse own benefit for the benefit of a society. The right and the legislation are perceived through a prism of 
high spiritual ideals that demands fastening in laws uniform for all values of Christian culture. 

Key words: legal values, Christianity, Christian culture, Russian culture, the law, court, legitimacy of 
the right and the law. 
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КОСМОДІЦЕЯ ПРАВОПОРЯДКУ У ДИСКУРСАХ ІСТОРІОСОФІЇ 
ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ 

 
Зазвичай предметом історико-правничих 

досліджень вітчизняних правників виступають 
правові та державні феномени «як такі»; право-
вий порядок у історичних розвідках практично 
не фігурує, хоча потреби щодо таких екскурсів 
не викликають аніяких сумнівів. Сучасна про-
блематика правового порядку має давнє і глибо-
ке коріння у попередніх соціально-правових сис-
темах. Хоча наукова категорія “правовий поря-
док” отримала самостійний доктринальний ста-
тус відносно недавно, правове впорядкування 
соціального буття і осмислення феномену такого 
впорядкування сягає у глибину тисячоліть. Якщо 
виходити з того, що правовий порядок виступає 
у якості смислового призначення права 
(Ю.М.Оборотов), то очевидно: він і виникає з 
появою самого феномена права, і «супроводжує» 
право на усіх етапах його функціонування, буду-
чи втіленням у суспільній життєдіяльності тієї чи 
іншої правової «моделі» безпеки і стабільності 
людського буття. Тому, як справедливо зазначає 
П.П.Музиченко, постановка та дослідження про-
блеми історії формування правопорядку і його 
апробації юридичною практикою у контексті за-
гальноеволюційного розвитку правової культури є 
новими і мають важливе теоретичне і практичне 
значення. Очевидно, що без глибокої наукової роз-
робки цієї проблеми і використання відповідних 
висновків в практиці утвердження панування права 
і побудови правової держави, суспільство весь час 
буде наштовхуватись на перепони [8, с.18] . 

В умовах сучасного правового розвитку, 
коли загострюються проблеми ієрархізації пра-
вових цінностей, зовсім не виключається можли-
вість виникнення в конкретних ситуаціях проти-
річ між правовими цінностями навіть самого ви-
сокого рангу. То ж, як зазначає Ю.М.Оборотов, 
може виникнути питання, що має бути первин-
ним – свобода, справедливість чи порядок? [11, 
c.261]  Відповідь на це питання по-різному склада-
лася у різні часи й у різних народів, і тому, напри-
клад, історіософський зріз опанування природи 
правового порядку уможливлює осягнення універ-
сальності ідеї правого порядку не тільки в рамках 
різних типів праворозуміння [4, c.6], але й через 
звернення до історичного досвіду її інтерпретації 

мислителями та втілення у життя людського суспі-
льства на різних етапах його розвитку. 

Здійснена у вітчизняній юриспруденції пе-
рша спроба використання історіософського осяг-
нення правового порядку[5] свідчить про те, що 
ідея правопорядку супроводжує думку і суспіль-
не буття протягом всього цивілізованого існу-
вання людського соціуму, набуваючи у різні 
епохи свого нового розуміння і наповнення. 

Епоха античності, класичними прикладами 
правового розвитку якої вважаються держави 
Давньої Греції і Давнього Риму, де були створені 
дієві для свого часу соціальні, політичні і правові 
механізми забезпечення правового порядку у су-
спільному житті, може бути позначеною як кос-
модіцея правопорядку. То ж природно, що про-
блематика впорядкування суспільного буття, в 
тому числі і правовими засобами, займає вельми 
важливе місце у працях давньогрецьких філосо-
фів і юристів Давнього Риму. 

Перш за все, слід відзначити невіддифере-
нційованість понять «правопорядок» та «поря-
док» у давньогрецькій філософській думці. Тер-
мін «порядок», що був одним з найпоширеніших 
у лексиконі грецьких мислителів, екстраполюва-
вся на всі сфери людського життя, і уподібнюва-
вся поняттям впорядкованість, лад, устрій, ряд, 
розряд, благоустрій тощо [7]. 

У вітчизняній науці від Б. М. Чічеріна па-
нує традиція розглядати розвиток політико-
правових знань у Стародавній Греції як шлях від 
міфологізму через реалізм до раціоналізму [17, 
c.19]. Між тим аналіз текстів свідчить про те, що 
повністю раціоналістичного характеру політико-
правові доктрини Еллади не набули навіть в добу 
свого розквіту. Уявлення про інститути порядку 
та законності у жителів античної Греції не вкла-
даються у цілісні наукові конструкції в сучасно-
му сенсі слова «науковість». Більше того, вони 
були ненауковими, донауковими і, можливо, 
наднауковими, але це анітрохи не принижує їх-
ньої цінності не тільки в історико-культурному, 
але й у практично-прикладному сенсі слова. 

Аналіз давньогрецької міфології свідчить 
про надзвичайно багатий та різноманітний її 
правовий пласт, який не обмежується хрестома-
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тійно-школярськими (за сприйняттям) фігурами 
Феміди, Немесиди, Діке. Передусім, вихідним за-
сновком учень про порядок було поняття космосу, 
очевидно, уперше введене Піфагором, саме для 
характеристики впорядкованості Всесвіту. Космос 
в уявленні давньогрецьких мислителів (зокрема, 
Анаксагора та Анаксимандра) був гармонійним 
буттям, чинною складовою якого є земний право-
порядок. І навпаки, міркування про світовий поря-
док, тобто взаємини космічних стихій, здійснюва-
лись по аналогії з правовими  та моральними нор-
мами у полісі. Природа та людина в досократичній 
філософії складали певну єдність [15]. 

Об’єктивною передумовою такої ідеолог-
гічної схеми був стан соціально-нормативного 
регулювання в античному суспільстві. Право та 
закон ще не виокремились в особливу та само-
достатню нормативну систему, вони існували як 
нероздільний елемент релігійно-міфологічної 
(подекуди – навіть ще мононормативної) реаль-
ності. Досить поширене у вітчизняній і зарубіжній 
історіографії твердження про початок відокрем-
лення в античній Греції політики та права від релі-
гії, а точніше – від міфологічних форм світогляду, 
здається тому не зовсім обґрунтованим. 

У Давній Греції земний порядок розумівся 
як інтегральна частина світового порядку, який 
має надприродне походження. Порядок у приро-
ді та суспільстві складав єдину нероздільну гар-
монійну систему. Взагалі ж поняття “гармо-нія” 
охоплювало всі сторони впорядкованого богами 
античного світу та було протилежністю хаосу. 
Правопорядок же був репрезентований на рівні 
олімпійських богів Фемідою, дочкою Геї (Землі) 
та Урана (Зоряне небо). 

Феміда була другою дружиною Зевса, який 
у свою чергу був покровителем суспільства та 
охоронцем законів. Саме Зевс дав людям розу-
міння сорому та совісті. Як свідчить Платон у 
діалозі “Протагор”, Зевс доручив Гермесові 
прищепити людям сором та правду, щоб вони 
могли жити у суспільстві і не гинули від хижа-
ків: “Нехай усі будуть до них [до сорому та пра-
вди – А.К.] причетні; не бути державам, якщо 
тільки деякі будуть цим володіти, як володіють 
звичайно мистецтвом. І закон встанови від мене, 
щоб усякого, хто не може бути причетним соро-
му та правді, вбивати, як виразку суспільст-
ва”[12, c.432]. З фігурою Гермеса (у пізній анти-
чності отримав додаткове ім’я Трисмегіст – Три-
чі Величний), який вільно входив до як царства 
живих, так і до царства мертвих, пов’язане посе-
редництво між олімпійськими богами та людьми, 

артикуляція божественної волі доступним для 
смертних способом. 

Численне потомство Зевса та Феміди, амбі-
валентне за своїми функціями у житті природи та 
суспільства (бо природа та людина є неподіль-
ним явищем). Їх дочки – мойри Клото, Лахесис 
та Атропос – уособлюють долю, яка за переваж-
но песимістичними уявленнями греків, є безжа-
льною і непідвладною людині. З багатої грецької 
філософської літератури та белетристики склада-
ється стійке уявлення про те, що греки вважали 
правову, як й іншу суспільно значущу поведінку 
людини абсолютно залежною від мойр (досить 
згадати історію Едипа). Інші дочки Зевса та Фе-
міди – ори Діке (Діка), Евномія та Ейрена (Ірена) 
– втілювали окремі іпостасі світової гармонії та 
порядку у суспільстві. З Діке греки співвідноси-
ли добрі звичаї та засновану на них правду і 
справедливість. Гомер зобразив її як протилеж-
ність насильству та злу [2, с.149]. Міфологема 
Діке як контроверза справедливості-несправед-
ливості в зародковому стані містила ідею приро-
дного права. За Гесіодом Діке (Справедливість) 
зберігає ключі від воріт, скрізь які проходять 
шляхи дня та ночі, посідає поряд з Зевсом та ін-
формує його про несправедливості, які творять 
люди[2, c. 256-260]. Невблаганна, з мечем в ру-
ках, Діке переслідує злочинця та карає його. Во-
на є негативною справедливістю, справедливістю 
покарання несправедливості. 

Уявлення про божественне походження та 
божественну охорону правопорядку було стій-
ким і плідним впродовж століть. Так, у Ксенофо-
нта є таке попередження правопорушникам: 
«бійтесь, принаймні, вічно сущих богів, які все 
бачать і все можуть, які увесь цей світопорядок 
зберігають непорушним, невмирущим, бездоган-
ним, наповненим невимовної краси та величі, - 
бійтесь і не вчиняйте, навіть в помислах не при-
пускайтесь нічого блюзнірського та нечесно-
го»[6, 213]. Навіть тоді, коли за канонічною схе-
мою вже відбувся перехід до раціонального 
сприйняття державно-правових інститутів, в 
працях Діона Хрисостома (бл. 40-120 рр. н.е.) 
простежується вплив сакрально-міфологічних 
парадигм правопорядку. Діон Хрисостом яскраво 
змальовує зустріч Геракла з богами. Поряд з Ді-
ке, Евномією та Іреною стоїть “могутній муж, 
сивий та гордий, який зветься Номос (Закон), він 
же названий правильним словом, радником та 
помічником, без якого всі вони не можуть ні 
створити закон, ні навіть його замислити”[1, 
c.282]. Цим прекрасним, сяючим богам проти-
стоять Тиранія, Жорстокість, Нахабство, Безза-
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коння, Смута та Лестощі. Поява фігури Номоса 
(до речі – одного з небагатьох чоловічих за стат-
тю божеств) є симптоматичною. Законодавство 
дедалі більше стає самостійною цінністю, яка 
потребує божественної санкції, що й досягається 
засобом підняття його до олімпійського рівня.  

Давньогрецькі мислителі були впевнені не 
тільки у тому, що світовий порядок (гармонія) 
має вплив на правовий порядок, але й у зворот-
ньому впливові. Порушення законів, обрядів та 
традицій, на думку полісного суспільства, тягло за 
собою порушення світової гармонії, а це, в свою 
чергу – неминучу кару богів. Божий суд немовби 
мав дві площини: деформація власне нормативної 
тканини (“Правду замінить кулак”, - лиховісно 
пророкував Гесіод в своїх “Працях та днях”[2, 
c.147]) і погіршення реального буття суспільства. 
Як вказував В. Дільтей, прадавня віра в те, що пра-
вопорядок окремої держави встановлюється бога-
ми, трансформувалась у процесі розвитку грецької 
думки в уявлення про божественний світовий по-
рядок, як причину, що породжує будь-який держа-
вний та правовий порядок [3, c.354]. 

Саме тому у давньогрецьких полісах прос-
тежується детальна регламентація буденного 
життя пересічного члена суспільства, неухильне 
витіснення будь-якої нерегламентованої практи-
ки, вигнання і навіть фізичне знищення тих, кого 
спільнота вважала потенційними ворогами наяв-
ного релігійно-правового порядку. Усталеність, 
незмінність нормативних приписів, засади непи-
саних конституцій вважались принципами сак-
рального порядку. 

У правовому словнику мислителів Старо-
давньої Греції важливе місце належало поняттю 
“космос” (kosmos), вперше застосованому Піфа-
гором. Вони усвідомлювали під космосом Все-
світ як впорядковану цілісність, що протистоїть 
безладному хаосу. 

Як і в буденній правосвідомості, в піфаго-
рійській моделі правопорядку значне місце було 
відведене суворій регламентації повсякденного 
життя. Створений Піфагором та його послідов-
никами інтелектуальний союз для релігійно-
морального удосконалення суспільства ґрунту-
вався на детальному нормуванні зовнішньої по-
ведінки його членів. Приписи “акусмата”, чинні 
в межах союзу, містили навіть вказівки щодо по-
бутових дій (не їсти бобів, не розгрібати вогонь 
ножем, спершу надягати взуття на праву ногу, 
потім на ліву і таке інше) [9, c.61]. 

Визнаючи трансцендентний характер кари, 
теоретична думка, яка йшла попереду буденної 
правосвідомості, згодом перейшла до пошуку 

земних засобів досягнення правопорядку, хоча 
установка на залякування як найкращу його га-
рантію залишилась. Так, один з “сімки мудреців” 
– Біант (бл.590-530 рр. до н.е.) – вважав, що най-
кращою є держава, де громадяни бояться закону 
так, як боялись би тирана [10, c.21]. Це визна-
чення Біанта є  характерним для того етапу роз-
витку права та правосвідомості, який Е. Дюрк-
гейм визначав як каральний. 

Відомо, що початок становлення афінської 
демократії цілком слушно пов’язують з іменем 
Солона, який також є одним із сімки мудреців. 
Він вважав, що найбільшим злом для полісу є 
беззаконність та міжусобиці, а найвищим благом 
– порядок і закон. Для Солона, який на відміну 
від теоретиків-філософів, був ще й політиком-
практиком, є характерним пошук реальних зем-
них гарантій правопорядку. Ними стали демокра-
тичні інститути, започатковані Солоном, та стабі-
льність законів (як відомо, Солон заповідав, щоб 
встановлені ним закони та інституції не змінюва-
лись принаймні протягом ста років) [13, c.181]. 

Давньогрецька суспільна думка виробила 
також усвідомлення про правосуддя як гарантію 
правопорядку – і ширше, як гарантію процвітан-
ня суспільства. 

Категорія правопорядку знайшла свій від-
биток і в римській правовій науці. Строго кажу-
чи, саме в Римі відбулась певна, хоча й не оста-
точна секуляризація цього поняття, його відо-
кремлення від інших філософських категорій, 
пов’язаних з порядком. Стародавнім римлянам, 
які певною мірою успадкували грецькі уявлення 
про картину світу, теж був властивим погляд на 
Всесвіт («божественний космос») як на живий 
організм, в якому людині також відведене певне 
місце. Заслугою та новацією римської юриспру-
денції у порівнянні з Грецією стало введення ди-
хотомії публічного та приватного правопорядків. 
Традиційно саме приватне право вважається го-
ловним надбанням Стародавнього Риму, але, як-
що говорити про правопорядок, то не менш важ-
ливим є і публічне римське право. У Римі саме 
громадянин був носієм публічно-правового на-
чала; отже, основою міцності правопорядку ви-
ступала людина, а не якийсь механізм, що скла-
дається з тих або інших елементів (податків, ар-
мії, в'язниць тощо). Римське поняття statum, яке 
можна співвіднести з правопорядком, виступало 
як сукупність громадян, що володіють в comitia 
curiata всією повнотою imperium (вищої влади), 
що не відокремлюють свій особистий інтерес від 
інтересу загального, публічного.  
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Гарантією та підгрунтям правопорядку була 
властиво висока для свого часу правова культура, 
правова та політична активність римських грома-
дян. Свобода у розумінні римлян була не тільки 
протиставленням рабського стану, але й можливіс-
тю брати участь у суспільних справах. Хрестома-
тійним фактом є обов’язок повнолітніх громадян 
напам’ять знати Закони ХІІ таблиць. 

Ще одним важливим здобутком римської 
юридичної думки стало усвідомлення тісного 
зв’язку між правопорядком та державою, право-
вою культурою населення та державністю. Ши-
роковідомим став вислів Ціцерона: «Що таке 
держава, як не загальний правопорядок?»[16, 
c.24]. Він же, даючи визначення державі, як 
справі народу, робив застереження, що «народ не 
будь-яке об’єднання людей, зібраних разом яким 
би то не було чином, а об’єднання багатьох лю-
дей, зв’язаних між собою згодою у питаннях 
права і спільністю інтересів» [16, c.20]. 

Цікавою і новою, у порівнянні з грецькими 
мислителями, є постановка питання про спів-
відношення свободи та правопорядку. Ціцерону 
свобода мислиться не як індивідуальна (приват-
на), а як колективна власність, як суспільний 
правопорядок. Свобода – стан, протилежний ха-
осу, а оскільки право оселяє в суспільстві поря-
док і спокій, остільки воно й співвідноситься з 
свободою [14, c.31]. 

Ціцерону була властива думка про провідну 
роль управління, виконавчої влади (у термінології 
римської юриспруденції – імперію) як гарантії під-
тримання правопорядку: «Ніщо так не відповідає 
праву та природному порядку (говорячи це, я хочу, 
щоб розумілось, що я говорю про закон) як імпе-
рій, без якого не можуть утриматись ні дім, ні гро-
мада, ні народ, ні людство у цілому, ні уся природа, 
ні сам всесвіт» [16, c. 132 - 133].  

«Ідеальний» порядок, за Ціцероном, дося-
гається завдяки принципу «справедливості», «ро-
зуму» і «згоди» між сенатом і народом, що вста-
новлюється «першим серед рівних» - особливим 
діячем з обширними знаннями, який володіє ми-
стецтвом оратора. Найкращий державний діяч, за 
Ціцероном, в першу чергу повинен виступити як 
реставратор «дідівського устрою» і громадянської 
доброчесності. У тому крайньому випадку, коли 
під питання поставлене саме благополуччя держа-
ви, з відома народу правитель повинен «як дикта-
тор встановити в державі порядок» [16, c.82]. Тут 
політик діє не в своїх корисливих цілях, а в загаль-
них інтересах як рятівник республіки.  

Отже, уявлення античних мислителів про 
категорію правопорядку мали особливі риси. 

Правопорядок мислився як невіддиференційо-
вана від загального космічного всеохоплюючого 
порядку сутність, яка фігурувала під назвами 
«теміс», «гармонія», «евдемонія», «статум». 

Найбільш поширеним засобом забезпечен-
ня правопорядку вважалися залякування, жах: 
перед богами, тираном, покаранням, нарешті, 
перед законом. 

Теоретичні конструкції античних мислите-
лів щодо правопорядку не були теорією право-
порядку громадянського суспільства в сучасному 
розумінні цього слова, оскільки вони жодною 
мірою не були спрямовані на демократію, права 
та свободи особистості, рівність перед законом. 

Разом з тим, дослідження проблематики за-
безпечення правопорядку в умовах вияву еле-
ментів громадянського суспільства ще “на світа-
нку” людської цивілізації, і зокрема, в Давній 
Греції та Стародавньому Римі, не тільки збага-
чують сучасні наукові уявлення про ці категорії, 
але й відкривають потенціал  використання  
своєрідного цивілізаційного досвіду Стародав-
нього Світу для вибудовування правопорядку в 
сучасних умовах. 

Звернення ж до теоретичної спадщини фі-
лософів доби Давньої Еллади та Риму містить 
здобутки з двох складових: першу, власне науко-
ву площину, або результати опанування грома-
дянського суспільства і притаманного йому пра-
вопорядку, а другу, сьогодні може й більш зна-
чущу – духовну складову. Віра античних мисли-
телів у високі суспільні ідеали і порядок може 
надихнути і людину ХХІ століття. Окрім того, В 
античну епоху Д.Греція та Д.Рим справляли по-
тужний вплив на території, які займає сучасна 
Україна; наслідки цього впливу, як свідчать істо-
ричні дослідження, зберігаються протягом знач-
ного історичного часу. 

У сукупності ж антична епоха в зародко-
вому стані та найзагальнішому вигляді посіяла 
зерна, які у подальшому проросли і вкорінилися 
в уявленнях та інституціях західної цивілізації: 
впевненості у силі громадянського суспільства, 
визнанні громадянина автономним від влади 
суб’єктом права, необхідності процедурних ме-
ханізмів захисту прав особистості, політико-
правової відповідальності посадових осіб за ре-
зультати своєї діяльності та ін. Ці зерна проросли 
вже у наступну епоху – Середньовіччя, парадиг-
ма правового розвитку якого - теодіцея право-
порядку. Про цей феномен – у наступній статті. 
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ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ 

 
В статті аналізуються поширені у античній філософії та суспільстві уявлення про правове впо-

рядкування суспільного буття. Правопорядок мислився як сутність, що не є віддиференційованою від 
загального всеохоплюючого космічного порядку. Космодіяцея правопорядку посіяла зерна, які сфор-
мували цивілізаційні основи правового розвитку західного світу. 
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вом упорядочении социального бытия. Правопорядок мыслился как сущность, неотдифференциро-
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ванная от общего всеохватывающего космического порядка. Космодицея правопорядка посеяла се-
мена, сформировавшие цивилизационные основы правового развития западного мира. 

Ключевые слова: хаос, порядок, космос, правопорядок,  античный правопорядок, космодицея 
правового порядка. 
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The views spread in ancient philosophy and society about the legal regulation of social being have 

been analyzed in the work. The legal order was viewed as the essence not differential from total space-order. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК AEQUITAS И IUSTITIA 

В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕГО РИМА 
 

Как всегда недостаточными и фрагментар-
ными являются ответы на кантовские вопросы о 
том, что я должен знать, что я должен делать и 
на что я смею надеяться, так всегда не будет ис-
черпывающим и ответ на вопрос о справедливо-
сти. Трансформация и дифференциация социаль-
ных практик, изменение общественного порядка 
и коррекция индивидуальных и социальных це-
лей с неизбежностью приводят к постоянному 
возрождению вопроса о справедливости как во-
проса о принципах организации социального 
взаимодействия. Но чем более неоднородным в 
экономическом и культурном отношении явля-
ется общество, чем более в нем у индивида воз-
можностей для того, чтобы идентифицировать 
себя не только как члена данного общества, но и 
в качестве принадлежащего к другим, меньшим, 
социальным группам (религиозным, культур-
ным, этническим, гендерным), тем менее надеж-
ными и менее общепризнанными оказываются 
эти общие принципы поведения, формулируемые 
на основе понятия справедливости. Риски, свя-
занные с утверждением принципов справедливо-
сти в таких обществах, компенсировались на 
протяжении истории, в том числе и за счет их фор-
мализации в праве. Его нормы образуют правовой 
порядок, принудительный характер которому при-
дает тесно связанная с ним политическая власть, 
пример чему мы находим в древних империях, та-
ких как Римская. Именно в условиях империи впе-
рвые (прежде всего, в Римской империи, но нельзя 
забывать и о китайских легистах) справедливость 
выступает как категория права. Поэтому, принимая 
так же во внимание актуальность темы справедли-
вости как для современных исследований в облас-
ти права, этики, социальной и политической тео-
рии, представляется необходимым обратиться, в 
частности, к истории философско-правовой мысли 
Древнего Рима. 

Традиция исследования философии и права 
Древнего Рима без преувеличения может быть 
названа многовековой, что объясняется тем оп-
ределяющим влиянием, которое оказала, да и в 
некоторой степени даже сегодня продолжает 
оказывать римское наследие на европейскую 
правовую культуру. В целом, все работы, отно-

сящиеся к теме данного исследования, можно 
разделить на те, в которых основное внимание 
уделено истории римского права, и посвященные 
рассмотрению особенностей этико-философских 
воззрений римлян. При этом особо следует вы-
делить исследования Э. Бенвениста, Р. Иеринга, 
М. Бартошека, А. Бергера, Н. Вуда, С. Муром-
цева, В. Нерсесянца, И. Покровского, В. Синай-
кого, Л. Кофанова, в которых анализируется вли-
яние философских идей на развитие римского 
права и особенности трактовки основных право-
вых категорий мыслителями Древнего Рима. Од-
нако, не смотря на значительный объем литера-
туры, специальных работ, посвященных иссле-
дованию того, какое содержание имел концепт 
справедливости в философской и правовой мыс-
ли Рима, крайне мало, а в отечественной ли-
тературе о римском праве и философии практи-
чески нет. И это при том, что категория справед-
ливости является одной из центральных для эти-
ки и правовой теории.  

Рассмотрение вопроса о том, как трактова-
лась справедливость в философско-правовой мы-
сли Древнего Рима, предполагает решение сле-
дующих основных задач: (1) выявление причин, 
благодаря которым именно в империи, а не, к 
примеру, в рамках греческого полиса, справед-
ливость была осознана как правовая категория; 
(2) анализ отличия в понимании справедливости 
как aequitas и как iustitia у мыслителей Древнего 
Рима; (3) изучение особенностей трактовки 
справедливости в работах Марка Туллия Цице-
рона, чьи идеи, оказавшие влияние на христиан-
скую патристику, в частности, Августина, во 
многом определили развитие всей последующей 
правовой науки и этики. 

1. Правовой порядок империи. Будучи оп-
ределенным способом организации политиче-
ской власти, империя неизменно присутствует в 
человеческой истории от доколумбовой Аме-
рики, Рима, Китая до либеральных империй со-
временности. И отнюдь не столь очевидно, как 
это пытаются представить М. Харт и А. Негри, 
что сегодня происходит ее (империи) закат и 
упадок. Хотя процессы глобализации, делающие 
современные государства гораздо более взаимо-
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зависимыми, чем это было ранее, фактически 
исключающие возможность существования еди-
ного центра принятия решений, равно как и по-
иски глобальной справедливости, предусматри-
вающей равное участие народов и государств в 
выработке общих принципов сотрудничества, и 
несут определенную угрозу существования им-
перии, однако, принимая во внимание одновре-
менный рост антиглобалистских тенденций, мо-
жно с уверенностью предположить, что говорить 
о ее закате все еще не приходится. 

Истоки империи коренятся в представлении 
о сакральной сущности власти, чье влияние с 
необходимостью объемлет собой человеческое 
общество в целом. Не случайно исследователи 
обращают внимание на то обстоятельство, что 
империи (и в большей степени это относится к 
древним империям) никогда не воспринимали 
себя в качестве государства среди других госу-
дарств, империи живут не среди народов, но в 
окружении варваров. Граница империи является 
границей цивилизованного мира, в пределах ко-
торого все населяющие ее люди, вне зависимо-
сти от культуры или религиозных воззрений, 
представляют собой единую (единственно воз-
можную) общность. Тем самым граница империи 
— это граница порядка, закона, наконец, это — 
граница справедливости (отсюда и концепт спра-
ведливой войны как войны, которую империя 
ведет на своих границах).  

Отличием Римской империи, как от предше-
ствующих, так и от многих последующих импе-
рий, отличием, обусловившим понимание спра-
ведливости как правовой категории, является 
свойственное римской правовой культуре «разъ-
единительное мышление» (Г. Радбрух). В ней 
разделяются сакральные и правовые нормы, а 
публичное право отделяется от права приват-
ного, что позволило сформироваться в Риме раз-
витой правовой системе, которая стала одним из 
оснований для всей последующей евро-амери-
канской правовой и политической традиции. 

В свою очередь сам Рим во многом является 
продолжателем традиции греческих городов-го-
сударств (это, в частности, проявляется и в том 
влиянии, которое оказала греческая философия 
— пифагорейцы и стоики — на этическую и по-
литическую мысль Рима). Собственно, Римская 
империя представляла собой город-государство, 
разросшийся до вселенской империи, чьи гра-
ницы совпадали с границами всего универсаль-
ного цивилизационного пространства, границами 
политического, правового и этического порядка. 
Однако если в момент своего расцвета полис 

представлял собой политическую организацию, 
при которой каждый гражданин был равен с ос-
тальными в политических правах, в наделенно-
сти властью, в том числе и властью определять 
принципы политической справедливости (юсти-
кальной компетенцией), то (Римская) империя 
предполагает иерархический порядок, а сама 
верховная власть — imperium — получает тут 
сакральную легитимацию1. Не случайно римские 
императоры неизменно апеллировали к своей 
связи с божеством. Так, уже Цезарь объявил себя 
верховным понтификом (pontifix maximus), а 
многие императоры, вплоть до христианизации 
Римской империи, напрямую требовали покло-
нения себе как божеству. 

Вместе с тем, было бы ошибкой отождеств-
лять римского императора и греческого баси-
левса на том основании, что каждый из них вос-
принимался либо как воплощенное божество, 
либо как медиатор божественной воли. Власть 
басилевса ограничивалась пределами его пле-
мени, рода, в том время как власть императора 
носит универсальный характер, она наднацио-
нальна и воплощает новый, по сравнению с пле-
менным, тип социального единства — надпле-
менного и надкультурного — которым и была 
Римская империя.  

В отличие от Греции, где право не играло 
столь существенную роль, принимая во внима-
ние, что основные вопросы общественно-поли-
тической жизни решались на агоре и практиче-
ски каждый житель (за исключением женщин, 
детей и рабов) имел возможность принимать 
участие в решении текущих вопросов, основой 
римской политической системы является именно 
право, точнее, если использовать обозначение 
Райнгольда Циппелиуса, юриспруденция спра-
ведливости [см.: 11, с. 176]2. Как известно, все 
римское право охватывает период между Lex 
Duodecim Tabularum (Закон Двенадцати таблиц) 
и Corpus iuris civilis (Корпус гражданского пра-
ва), включающий как царский, так и респуб-
                                                        
1 Ср. восходящий к Исайе (Ис. 8, 9-10) фрагмент одного 
из песнопений Великого повечерия: «С нами Бог, разу-
мейте, языцы, и покоряйтеся, яко с нами Бог», которым 
оканчивался манифест Николая I «О событиях в Запад-
ной Европе» от 14/26 марта 1848 года. 
2 Представляет важность в данном случае замечание 
Р. Иеринга относительно различной истории понятия 
«права» у древних греков и римлян. Он, в частности, 
отмечает, что греческий язык «при своем обозначении 
понятия права обращает внимание на момент приня-
того, обычного, на возникновение из обыкновения, 
латинский язык на действие, а именно на связующую 
силу (курсив наш. — Д.К.) права» [4, c.188]. 
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ликанский этапы, и находящий свое завершение 
в имперский этап истории «вечного города»1. 
Однако, не смотря на существенную разницу в 
роли права в греческих городах-государствах и 
Риме, правовая, так и этико-философская теория, 
представленная в работах римских мыслителей, 
испытали существенное влияние греческой фи-
лософии. У древних авторов даже распростра-
нено убеждение, об этом, в частности, пишут 
Плутарх и Цицерон, что Нума Помпилий — счи-
тающийся основателем понтификального права — 
был учеником Пифагора. Наблюдается греческое 
влияние и в авгуральном праве, которое сформи-
ровалось в VII-V вв. до н.э. Оно проявлялось, в ча-
стности, в исполнении авгурами пифагорейских 
ритуалов и особом внимании авгуров к числам — 
почитании ими нечетного числа и представлении о 
божественном характере троицы2.  

Однако наиболее существенным представ-
ляется влияние пифагореизма на Lex Duodecim 
Tabularum – первую римскую кодификацию пра-
ва. Исследователи обращают внимание уже на 
само наименование XII таблиц, т.е. «трижды по 
четыре таблицы», поскольку четверка, согласно 
пифагорейскому учению, олицетворяла собой 
справедливость [6, c.172]. С другой стороны, и 
сами римские авторы подчеркивали, что соста-
вители XII таблиц «уравняли в правах всех», сос-
тавили «последний свод равноправия (finis aequi 
iuris)» [6, c.173], «проявив при этом необычайную 
справедливость (aequitate) и проницательность» 
(De Re Publica. II. 61)3. В XII таблицах, естествен-
но, нет определения справедливости, они лишь 
фиксируют существовавшие на момент их созда-
ния, этико-правовые нормы. Однако приведенные 
выше комментарии позволяют увидеть, что сами 

                                                        
1 Это обстоятельство позволяет в данном исследовании 
отвлечься от периодизации римской истории и говорить 
о Риме в целом, специально не уточняя, какой именно 
период в данном конкретном случае имеется в виду. Вне 
нашего рассмотрения остается и различие между основ-
ными этапами становления римского права, которых 
исследователи выделяют пять: 1) архаический период; 2) 
период формирования; 3) классический период; 4) по-
стклассический период; 5) правление Юстиниана [Под-
робнее см.: 23, p.22 and further]. 
2 Л. Кофанов, в частности, пишет о близости южно-
италийской (на которую имели большое влияние пи-
фагорейцы) и римской религиозных систем, утвер-
ждая при этом, что «речь должна идти не столько о 
заимствовании римлянами пифагореизма, сколько о 
тесной связи и древнейшем взаимопроникновении 
культур данных ареалов» [6, c.175].  
3 Тут и далее работа Цицерона «О государстве» цитируется 
по изданию [13]. Перевод сверен с оригиналом по: [19]. 

эти нормы определялись как справедливые в соот-
ветствии с пифагорейским пониманием справедли-
вости как равенства, гармонии. 

Существенное сходство в понимании спра-
ведливости у римлян и греков проясняется бла-
годаря обращению к этимологии латинского 
слова ius — «право». Подобно греческим словам 
thémis и díkē, латинское ius, как отмечает 
Э.Бенвенист, обозначает не абстрактное понятие, 
но «формулу нормального состояния», «формулу 
согласия» [3, c.306, 307, 308]. Эта формула имеет 
одновременно нормативный характер, как обя-
зывающая членов сообщества следовать опреде-
ленным установленным правилам, но и, в то же 
время, принимая во внимания религиозные ис-
токи права, отсылает к общим принципам миро-
вого порядка, гармонии, при которой каждый 
человек, вещь, занимают положенное ему место.  

Однако есть и одно существенное различие. 
В отличие от греков, для римлян ius — это нор-
мативные требования, порожденные самой при-
родой вещей, поэтому право (ius) воспринима-
ется как порожденное справедливостью (iustitia), 
а не наоборот. «Занимающемуся правом следует 
сначала выяснить, откуда пришло наименование 
права (ius). Оно восходит к справедливости 
(iustitia): ведь как элегантно определяет Цельс, 
право есть искусство добра и эквивалентности 
(ius est ars boni et aequi)»4, — отмечает Ульпиан 
(Digestae. 1.1.1.) [тут и далее ссылки на Ульпиана 
даны по: 24]. Иными словами, право представ-
ляет собой соединение этических норм (добра) с 
идеей о соразмерности всех элементов космоса 
(эквивалентности).  

Вместе с тем следует принимать во внима-
ние, что римские философы и юристы, говоря о 
справедливости, оперируют двумя терминами — 
aequitas и iustitia. Различие между ними отражает 
особенности концептуализации справедливости 
в философско-правовой и этической мысли Дре-
внего Рима.. 

2. Справедливость как aequitas и iustitia. 
Понятием aequitas (лат. равенство, эквивалент-
ность, соразмерность, справедливость) обознача-
ется у римлян правильность, естественный поря-
док вещей, диктующий свои требования праву, в 
этом отношении справедливость как aequitas мо-
жно уподобить онтологической справедливости. 
Одновременно с этим aequitas трактуется римс-
кими мыслителями и как нравственное понятие 
— добродетель (так, в работе «О пределах блага 
                                                        
4 На переводе «aequitas» как эквивалентности, а не 
справедливости, что более распространено, настаи-
вает, в частности, В. С. Нерсесянц [см.: 8, с.433]. 
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и зла» (De Finibus. I,15) Цицерон пишет о «спра-
ведливом судье» как «…te enim iudicem aequum 
puto…»). В противоположность aequitas, справе-
дливость как iustitia является справедливостью 
практической и означает воздавать каждому 
свое. (Ср. определение справедливости, которое 
дает Ульпиан (Dig.1): Iustitia est constans et 
perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi. То 
есть, «справедливость — стойкая и неизменная 
воля давать каждому то, что ему принадлежит». 
И определение справедливости, которое дает 
Цицерон (De Invent.160): Iustitia est habitus animi 
communi utilitate conservata suam cuique tribuens 
dignitatem. То есть, «справедливость — это вы-
званная потребностью общего добра склонность 
души в каждом уважать свойственное ему досто-
инство»). Исследователи обращают внимание на 
близость римского понятия aequitas с аристоте-
левским понятием epieikeia [см., например: 23, р. 
17, 20, 23-24; 16, p. 65-68]1, раскрытие содержа-
ния которого позволяет прояснить и смысл спра-
ведливости как aequitas.  

В пятой книге Никомаховой этики (EN 
1137b)2 Аристотель отмечает возможность на-

                                                        
1 Правда, в литературе нет единого мнения по вопросу 
о том, является ли принцип aequitas заимствованным 
римлянами у греков, либо же он, как утверждает 
С.Риккобоно, результат развития правовой мысли 
Рима [Подробнее см.: 27, p. 555]. По мнению 
С.Муромцева, согласно источникам римского права 
«aequitas изначала обладала самобытным содержа-
нием и новые определения (речь идет о новых право-
вых нормах. — Д.К.) причислялись к ней потому, что 
имели ее характер; отсюда новое право было aequitas 
не потому, что приходилось по духу времени, но дух 
времени принял его, потому что он был aequitas» [7, c. 
57]. Между тем, сам Муромцев такую трактовку под-
вергает критике, утверждая, что у римлян «под 
aequitas разумелись главным образом принципы и 
институты нового происхождения», что понятие есте-
ственного права образовалось путем причисления 
римскими юристами к нему всех институтов нового 
происхождения, противопоставив их институтам ста-
рого права» [7, c.57, 52]. Впрочем, стоит отметить, что 
критика Муромцева в данном случае выглядит недос-
таточно убедительно и опровергается, к примеру, тео-
рией естественного права Цицерона. (Подробнее об 
aequitas см. также: [5, c.7-8], [10, c.59]). 

Принцип aequitas присутствует и в христианском 
праве. В частности, уже Лактанций, который исполь-
зовал понятия римского права для концептуализации 
права христианского, утверждает, что двумя принци-
пами божественного права являются благочестие 
(pietas) и справедливость (aequitas) [22, p.14].  
2 Тут и далее «Никомахова этика» цитируется по из-
данию: [1]. 

пряжения, а то и прямого конфликта между уни-
версальной правовой нормой и добром, спра-
ведливостью (epieikeia). Как отмечает Стагирит, 
всякий закон (nomos) суть универсальное пра-
вило, установленное для общего случая, но он не 
способен предусмотреть все многообразие слу-
чаев и конкретных ситуаций, «о некоторых ве-
щах невозможно сказать верно в общем [виде]» 
(1137b15). Однако неспособность закона разре-
шить какую-либо конкретную ситуацию отнюдь 
не является доказательством его неправильности, 
свидетельством ошибки законодателя. Погреш-
ность содержится «а природе предмета, ибо 
именно такова материя поступков hylē tōn 
praktōn» (1137b20). Оказывается, что универ-
сальность законодательной нормы для того, что-
бы в условиях бесконечного многообразия прак-
тических ситуаций, требующих правового раз-
решения, обеспечивалась правосудность 
(dikaiosynē), для того, чтобы закон сам не пре-
вратился в источник несправедливости, требует 
своей коррекции, которая возможна в том слу-
чае, если индивид действует так, как будто явля-
ется законодателем. К такому исправительному 
действию, направленному на реализацию прин-
ципов справедливости, способен добрый, спра-
ведливый (epieikes) человек, обладающий свой-
ством «сознательно избрать [добро] и осуществ-
лять это в поступках» (1137b35) и не требовать 
точного соблюдения правовых норм в ущерб 
другим людям. Тем самым добро способствует 
возникновению справедливости: epieikeia (доб-
ро) «есть право, однако право не в силу закона, а 
[в качестве] исправления законного правосудия 
(nomimon dikaion)» (1137b11-12). 

Аристотель раскрывает ограниченность 
универсальной правовой (этической) нормы. 
Обозначенная им проблема соотношения закона, 
который сам по себе является воплощением 
справедливости (dikaiosynē), и логики повсе-
дневной практики, зачастую требующей коррек-
ции или полного изменения установленного за-
кона, чтобы или не допустить несправедливости, 
либо впервые создать правовую норму для этой 
ситуации, остается актуальной для современной 
юриспруденции, философии права и этики. В 
своей основе это вопрос об основании справед-
ливости в праве — либо это власть, устанавли-
вающая закон, либо — ее исток в самой природе 
вещей. Как признается Циппелиус, «на это во-
прос (в интерпретации Р.Циппелиуса это вопрос 
поиска между правовой безопасностью, которые 
несут нормы правосудия, и справедливостью. — 
Д.К.) одинакового ответа не предлагает ни один 
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правовой порядок ни одной эпохи. В определен-
ные эпохи юристы отдавали преимущество пра-
вовой безопасности, в иные — юриспруденции 
справедливости» [11, c.176].  

Сходным образом aequitas выполняет в рам-
ках римской правовой мысли функцию коррек-
ции развития позитивного права (соответственно 
и право, которое определяется aequitas обознача-
ется как ius aequum в противоположность ста-
рому строгому праву — ius strictum, и совер-
шенно несправедливому, неравному праву — ius 
iniquum), не выступая при этом источником пра-
ва. Aequitas в данном случае, скорее, некий 
принцип, чем четкая норма, своеобразный «мас-
штаб для критики» (Т.Кипп) позитивного права. 
Уже с конца республиканского периода, т.е. к 
моменту становления империи, «многие юриди-
ческие решения были вдохновлены принципом 
aequitas» [17, p.354], что в немалой степени обу-
словлено фактически отождествлением в этот 
период aequitas и естественного права (ср. трак-
товку Цицероном (Topica 9) права как установ-
ленной справедливости — Ius civile est aequitas 
constituta) и связано с осмыслением римскими 
философами и юристами наследия стоиков. 
Именно корригирующая роль aequitas (римские 
юристы в своей практике зачастую заменяли ус-
таревшую правовую норму в соответствии с но-
выми представлениями о aequum ius) стимулиро-
вала развитие римского права, обеспечивая пре-
емственность правовых норм, вместо их карди-
нального пересмотра. Показательно, что со вре-
менем уже римский император получил моно-
польное право решать, как и в каких случаях до-
лжен применяться принцип aequitas [2, c.27]. 
Впрочем, такая эволюция aequitas, которая в тру-
дах республиканца Цицерона сближалась с есте-
ственным законом, возникающем «вместе с бо-
жественным разумом» (simul cum mente divina), 
вполне объяснима, принимая во внимание посте-
пенную сакрализацию фигуры императора.  

Аристотель же принадлежит к лагерю тех, 
для кого сама по себе власть, на которую опира-
ется законодатель, не является исчерпывающей 
для обоснования справедливости устанавливае-
мой им правовой нормы. Стагирит видит про-
блемы, связанные с практической реализацией 
универсальных (общих) норм, разрешением ко-
торых считает их индивидуализацию (согласно 
удачному выражению Макса Майера, индиви-
дуализация является душой справедливости) в 
соответствии с epieikeia — добротой, справедли-
востью, связанной скорее с совестью, чем с бук-

вой закона1. Продолжателями, а если быть более 
точным, то фактически первыми, кто развернуто 
теоретически обосновал эту позицию, стали рим-
ские мыслители. 

Наиболее значительное влияние на развитие 
этико-правовой мысли древнего Рима, гораздо 
большее, чем влияние пифагореизма и плато-
низма, оказало учение стоиков, как нельзя более 
удачно подходившее для империи (не случайным 
является тот факт, что этико-правовое взгляды 
стоиков нашли свое продолжение в учении Ци-
церона, чьи труды появились на заре возникно-
вения империи2). Стоицизм является одним из 
                                                        
1 Понятие epieikeia нашло свое продолжение не толь-
ко в последующей правовой, но и в религиозно-
этической мысли. Средневековые схоласты придали 
этому термину иное, нежели у Аристотеля значение. 
Сохранив приоритетный характер epieikeia по отно-
шению к позитивному праву, как это имеет место у 
автора Никомаховой этики, они развили аристотелев-
скую мысль, приравняв epieikeia к высшему праву. 
Как отмечает О.О`Донован, схоласты, в частности, 
Фома Аквинский, приравняли epieikeia к правосудно-
сти [25, p.482] (ср. существующий в Англии и ряде 
других суд, решающий дела на основе права справед-
ливости (court of equity), которое замещает обычные 
законодательные акты в том случае, если оно не по-
зволяет разрешить ситуацию, или, как в случае с Рос-
сийской империей, учрежденные Екатериной II так 
называемые «совестные суды», решения в которых 
принимались на основании не нормы закона, но тре-
бований справедливости — aequitas), продемонстри-
ровав его тесную связь с естественным правом, кото-
рое должно выступить в качестве диктата по отноше-
нию к позитивному праву [23, p.30; см. также: 25].  

С другой стороны, мыслителем эпохи Реформа-
ции Вильямом Перкинсом, epieikeia связывается с 
правовой справедливостью, которая сопровождается 
божественным милосердием, поскольку общество не 
могло бы сохраняться, в том случае, если бы право-
вые нормы реализовывались на основе ригористского 
подхода [25, p.483].  
2 Цицерона принято считать республиканцем, в лите-
ратуре можно даже встретить характеристику его как 
«великого республиканца» (С.Утченко). Собственно, 
в своей политической деятельности он действительно 
выступал в защиту республиканских идей. В этом 
отношении отнюдь не случайным стало обращение к 
наследию этого великого римлянина французских 
просветителей, в частности, Вольтера, а затем и лиде-
ров Французской революции — Мирабо и Робес-
пьера. Однако не случайным является и тот факт, что 
представление о праве и справедливости Цицерона 
были актуальны и в императорском Риме, а француз-
ская республика, создатели которой вдохновлялись в 
том числе и цицероновскими идеями, трансформиро-
валась в империю Наполеона. Работы республиканца 
Цицерона если напрямую и не способствовали уста-
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немногих философских направлений, получив-
ших развитие у римских мыслителей и оказав-
ших определяющее влияние на римскую право-
вую мысль. Следует подчеркнуть, что согласно 
воззрению уже ранних стоиков (Зенона, Хри-
сиппа) мир, космос, наделявшийся одновременно 
телесными и божественными свойствами, пред-
ставлял собой единое тело, в котором все части 
зависят от целого и определяются целым. Соот-
ветственно и человек должен ориентироваться на 
благо целого, космоса, который трактовался сто-
иками одновременно как «универсальное го-
сударство» (А.Ф.Лосев). Отсюда логичен и стои-
ческий космополитизм, утвердивший человека в 
качестве универсального гражданина такого го-
сударства (империи) и породивший новую поли-
тическую культуру, носящую «предельно инк-
люзивный» (С. Каспэ) характер. Наконец, из это-
го всеобщего гармоничного единства стоики вы-
водили учение о целесообразности мира и о пра-
вящем миром всеобщем законе — Логосе.  

Наиболее отчетливо влияние стоицизма 
проявляется в учении о праве Цицерона и в эти-
ческом учении Сенеки, Эпиктета и Марка Авре-
лия. При этом только у Цицерона присутствует 
разработанное учение о справедливости. 

3. Трактовка справедливости Цицероном. 
В основе учения о справедливости Цицерона ле-

                                                                                          
новлению империи, то, по крайней мере, создавали 
этико-правовые предпосылки для ее возникновения. 
Представление о том, что справедливость связана с 
естественным законом, отличным от закона позитив-
ного, открывает возможности как для республикан-
ских интерпретаций цицероновского учения (когда 
эгалитаристское естественное право выступает осно-
вой позитивно-правового равенства всех людей, что, в 
свою очередь, формирует основу для возникновения 
ius gentium — права народов), так и для обоснования 
империи в том случае, когда естественный и позитив-
ный закон отождествляются в воле законодателя, об-
ладающего империем, а люди имеют разные возмож-
ности участия в управлении общественными делами. 
И, в частности, Л.Штраус находит в работах Цице-
рона «полно высказываний», свидетельствующих о 
том, что римский мыслитель как раз не принадлежал 
к тем, кто проповедовал эгалитаристское естествен-
ное право, что для него «люди не равны в решитель-
ном отношении», и он с готовностью принимает все 
политические следствия этой точки зрения, в связи с чем 
и не видит отличия собственного учения от учения Пла-
тона [15, c.129]. Близость Платона и Цицерона — тема, 
требующая специального исследования, — поз во-ляет 
увидеть, как теория справедливости, созданная для пре-
одоления недостатков полисной системы (т.е. теория 
справедливости Платона) породила идею справедливос-
ти, лежащую в основе империи.  

жит проводимое им вслед за стоиками и в разви-
тие ведущейся от софистов и Эпикура традиции 
противопоставления physis и nomos, различение 
естественного и позитивного права. И теория 
справедливости римского мыслителя формиру-
ется в тесной связи с решением им проблемы 
соотношения между этими двумя видами права. 
Он утверждает о тесной связи позитивного и ес-
тественного права, зависимости первого от вто-
рого и, тем самым, выдвигает дополнительные 
контраргументы против учения софистов о кон-
венциональном характере принципов справедли-
вости, и без того подвергнутого развернутой 
критике Сократом и Платоном. Трактовка Цице-
роном принципов справедливости как принадле-
жащих к сфере естественного права придает им 
онтологический характер, превращая тем самым 
установленный в обществе закон, в той мере, в 
которой он сообразуется с правом естествен-
ным1, в закон универсальный и абсолютный.  

Осуществление справедливости обеспечи-
вает единство общества путем гармонизации ин-
дивидуального и общественного интереса. В тра-
ктате «Об обязанностях» Цицерон выделяет два 
фундаментальных принципа справедливости 
(iustitia) — никому не наносить вреда и «пользо-
ваться общественной [собственностью] как об-
щественной, а частной как своей»2 (De Officiis., I, 
20) (в ином месте (De Off., I, 31) Цицерон изла-
гает второй принцип как communi utilitati serviatur 
— «служить общей пользе»). Разделение частной и 
общественной собственности не дано, согласно 
Цицерону, от природы (это также является одним 
из признаков изначального равенства). От природы 
вся собственность является общественной. Однако 
частная собственность, возникающая в следствие 
присвоения лицом в результате войны, соглаше-
ния, обмена, либо просто особого случая, некото-
рой части того, что от природы принадлежало 
всем, неотделима от общества и потому должна 
оберегаться, чтобы сохранялось общественное 
единство. Посягательство на частную собствен-
ность Цицероном напрямую связывается с посяга-
тельством на устройство общества в целом.  

Указанные принципы справедливости явля-
ются скрепляющими нитями социального (инк-

                                                        
1 Ср. определение Ульпиана: «Естественное право — это 
то, которому природа научила все живое» — Ius naturale 
est, quod natura omnia animalia docuit (Dig. 1.1.1.3).  
2 Ср.: «Sed iustitiae primum munus est, ut ne cui quis 
noceat, nisi lacessitus iniuria, deinde ut communibus pro 
communibus utatur, privatis ut suis». Тут и далее цитаты 
из книги Цицерона «Об обязанностях» даны по изда-
нию [12], перевод сверен с оригиналом по: [20].  
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люзивными принципами), поскольку следование 
им обеспечивает индивидам достижение своих 
целей в условиях конкуренции и конфликта и, с 
другой стороны, позволяет решать задачи стоя-
щие перед сообществом в целом. Иными сло-
вами, именно следование этим принципам, со-
гласно учению Цицерона, обеспечивает социаль-
ную интеграцию. Причем речь идет не об инте-
грации в рамках отдельного полиса (пусть даже 
этот полис носит название «Рим»), но шире — о 
единстве всех людей, поскольку принципы спра-
ведливости, не являющиеся для Цицерона ни 
конвенциональными, ни партикулярными, дей-
ственны для человеческого рода в целом. Можно 
сделать вывод, что указанные принципы являются 
априорным условием возможности возникновения 
общества и, поскольку чувство справедливости 
присуще людям (De Re Publ. III, 10.5), как причас-
тным универсальному разуму, «который одухотво-
ряет и придает цель космосу» [28, p.74]1.  

Собственно, уже во времена Цицерона это 
свойственное римскому мировоззрению пред-
ставление о правовом единстве всех людей на-
шло свое воплощение в так называемом «праве 
народов» (ius gentus) — системе норм, опреде-
ляющей отношения между римскими гражда-
нами и остальными жителями республики. Ius 
gentium является символом этико-правового ра-
венства всех жителей ойкумены и в соответствии 
с логикой становления «макросоциального цен-
тра» (С.Каспэ) в конечном итоге оно было уп-
разднено законом Каракаллы, уравнявшим в пра-
вах всех жителей Римской империи [подробнее 
см.: 9, с.132-135]. Цицерон же в своем учении о 
праве и справедливости раскрывает онтологиче-
ские основания этого равенства.  

Конкретные законодательные нормы не обя-
зательно могут быть справедливыми. Проводи-
мое Цицероном различение естественного и по-
зитивного права фиксирует это напряжение ме-
жду ними, которое в рамках теологической тра-
диции разрешалось путем признания сакраль-
ного основания естественного права, а в Новое 

                                                        
1 По мнению же видного историка права С. Муром-
цева, отождествление справедливого (aequitas) с есте-
ственным, характерное для римского права, но и на-
личествующее у Цицерона, руководствовавшегося 
«правосозерцанием римского народа», стало резуль-
татом произведенного римскими юристами объекти-
вирования субъективной правды: «субъективная прав-
да, выраженная в справедливости, становилась в есте-
ственном праве правдою объективною; естественное 
право объясняло справедливость, сводя субъективное 
чувство на объективную природу вещей» [7, c.54]. 

время стало источником революционных обще-
ственных трансформаций. Для Цицерона и рим-
ских юристов, как и для ранних стоиков, обозна-
ченная напряженность не была проблематичной, 
поскольку согласно мыслителю естественный 
закон — это данный самой природой обязатель-
ный порядок, доступный пониманию каждому 
человеку (в этом его отличие от Платона, огра-
ничивающего юстикальную компетенцию клас-
сом правителей-философов) и потому лежащий в 
основе единства всего человеческого рода в це-
лом (De Off., I, 50; III, 27, 28). 

Присущие природе законосообразность и 
рациональность являются, согласно Цицерону, 
истинным источником справедливости и права, 
определяющим порядок как на социальном, так и 
на государственном уровне. Так, размышляя о 
государстве (civitas) римский мыслитель утвер-
ждает, что его основаниями и скрепляющими 
принципами являются право (iuris) и справедли-
вость (aequitatis) (Paradoxa Stoicorum. IV, 28)2. 

Основанием же общества является естест-
венно присущая людям добродетель справедли-
вости. Именно разум требует от человека быть 
справедливым (iustitiam) и непредвзятым 
(aequitatem) (De Finib. I, 52), утверждает Цице-
рон. Таким образом, справедливость — помимо 
того, что представляет собой онтологическую 
характеристику — является особым состоянием 
духа, выражающемся в том, «чтобы воздавать 
каждому свое, щедро и благожелательно блюсти 
общечеловеческое сообщество» (De Finib. V, 
65)3, руководствуясь соображениями общей 
пользы. Это наивысшая добродетель, и даже бла-
гочестие суть лишь одна из разновидностей 
справедливости – справедливость по отношению 
к богам (см.: «О природе богов» I, 116). Одной из 
таких добродетелей, согласно римскому мысли-
телю, является и aequitas, как присущее человеку 
чувство эквивалентности, позволяющее ему дей-
ствовать в соответствии с правом, а значит и в 
соответствии с требованиями справедливости. В 
частности, присущая судье aequitas является га-
рантом справедливости судебного процесса. 

Выводы. Как можно было увидеть, идея 
справедливости для римлян является абсолютной 
и универсальной. Справедливость — не резуль-
тат политико-правового развития общества, но 

                                                        
2 Ссылка на работу «Парадоксы стоиков» даны по 
изданию: [14]. Перевод сверен с оригиналом по: [21]. 
3 Ссылки на работу «О пределах блага и зла» даны по 
изданию: [14], перевод сверен с оригиналом по: [18]. 
Ср. также: «Закон природы, несомненно, воспрещает 
нам посягать на интересы ближнего» (De Off., III, 27). 
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его естественное условие, тот горизонт, в преде-
лах которого только и возможно социальное вза-
имодействие. В свою очередь человек, живущий 
в этом пространстве, определяемом универ-
сальными принципами справедливости, более не 
ограничен стенами полиса, пределы того поли-
тико-правого мира, «в середине» которого он 
живет, совпадают с пределами ойкумены. При 
этом сама справедливость деперсонализуется: ее 
происхождение для римских юристов не связы-
вается ни с авторитетом правителя, наделенного 
сакральными чертами (естественно, ситуация 
несколько изменяется в имперскую эпоху), ни с 
волей граждан полиса. В центре внимания пра-
воведов Рима — идеал независимого от влияния 
интересов и страстей людей судебного процесса, 
(вос)создающего нормативный порядок, являю-
щийся порождением порядка онтологического. 

В римском праве находит свое завершение 
ведущаяся от греков традиция, которая связы-
вает справедливость с гармонией природы, но, 
одновременно, закладываются основания для 
новой интерпретации идеи справедливости — 
справедливости как благодати, справедливости 
как правды, нашедшей свое воплощение в хри-
стианской теологии. Эти интерпретации понятия 
«справедливость», что не вызывает сомнений, 
должны стать предметом будущих исследований.  
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Д.І. Кірюхін  

СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК AEQUITAS ТА IUSTITIA  
В ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ ДУМЦІ ДАВНЬОГО РИМУ 

 
Стаття присвячена дослідженню трактування концепту справедливості у філософсько-правовій 

думці Давнього Риму. Доводиться, що суттєвий вплив на римську етико-правову думку спричинило 
вчення про рівність та гармонію Піфагора та Платона. Розділення сакральних та правових норм, пуб-
лічного та приватного права дозволило сформуватися в Римі трактуванню справедливості як, перш за 
все, правової категорії. При цьому саме поняття «справедливість» передавалось за допомогою двох 
термінів justitia та aequitas, що фіксують різні аспекти цього поняття. Визначається, що в основі теорії 
справедливості Цицерона лежить розділення природного та позитивного права. Робиться висновок, 
що в римській філософсько-правовій думці знаходить своє завершення грецька традиція тлумачення 
справедливості та закладаються основи для сучасних концепцій справедливості. 

Ключові слова: справедливість, aequitas, iustitia, Давній Рим, право. 
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ КАК AEQUITAS И IUSTITIA  

В ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ ДРЕВНЕГО РИМА 
 

Статья посвящена исследованию трактовки концепта справедливости в философско-правовой мыс-
ли Древнего Рима. Как показано в статье, существенное влияние на римскую этико-правовую мысль ока-
зало учение о равенстве и гармонии Пифагора и Платона. Разделение сакральных и правовых норм, пуб-
личного и приватного права позволило сформироваться в Риме трактовке справедливости как, прежде 
всего, правовой категории. При этом само понятие «справедливость» выражалась с помощью двух тер-
минов justitia и aequitas, фиксирующих различные аспекты этого понятия. Определяется, что в основе те-
ории справедливости Цицерона лежит разделение естественного и позитивного права. Делается вывод, 
что в римской философско-правовой мысли находит свое завершение греческая традиция понимания 
справедливости и закладываются основы для современных концепций справедливости. 
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JUSTICE AS AEQUITAS AND IUSTITIA  

IN THE PHILOSOPHICAL AND LEGAL THOUGHT OF THE ANCIENT ROME 
 

The article is devoted to the study of the concept of justice in the philosophical and legal thought of the 
Ancient Rome. As shown in the article, Pythagoras’s and Plato’s doctrine of equality and harmony had a 
considerable impact upon the Roman ethic and legal thought. The division of sacral and legal norms, public 
and private law permitted to form in Rome the concept of justice, as first of all, a legal category. At the same 
time the concept ‘justice’ was expressed by two terms, 'justitia’ and ‘aequitas’, fixing different aspects of the 
idea. It is shown, that the division of natural and civil law serves as a basis for Cicero’s theory of justice. A 
conclusion is drawn that in the Roman philosophical and legal thought Greek tradition of the comprehension 
of justice was completed and the foundation for modern conceptions of justice was laid.  
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В. М. Братасюк 
Тернопільський міськрайонний суд, Тернопіль 

 
 «MAGNA CARTA» В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ  

ПРАВОВОЇ ОСОБИСТОСТІ ЕПОХИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ 
 

Проблема людини-особистості як суб’єкта 
права почала дискутуватися в українській філо-
софсько-правовій думці недавно, що пояснюєть-
ся найперше домінуванням в науковій літературі 
законницького підходу до права, в контексті яко-
го людина як суб’єкт права існує номінально, бо 
насправді вона сприймається і трактується як 
об’єкт законницького впливу держави. Та й зага-
лом, в нинішньому українському суспільстві вага 
та цінність людини настільки незначна, що це не 
могло не позначитися і на правознавстві – в ньому 
ця увага теж доволі скромна. Зрозуміло, що, вибра-
вши шлях демократичного розвитку, в контексті 
якого людина має бути найвищою цінністю як для 
державної влади, так і для суспільства, зазначену 
вище ситуацію необхідно долати, оскільки без цьо-
го ніяка демократія не відбудеться. 

Для того, щоб зрозуміти, як відбувався в 
європейській культурі процес становлення пра-
вової особистості, не зайвим буде звернутися до 
середньовічної епохи, її досвіду. Середньовічне 
суспільство створило свою, своєрідну багату і 
цікаву культуру, до якої останнім часом зверта-
ється все більше дослідників. На жаль, правовий 
розвиток цього суспільства у вітчизняних науко-
вців поки що не викликає особливого інтересу, чо-
го не скажеш про зарубіжних дослідників [1; 2; 3; 
4; 5]. Метою даної розвідки є висвітлення значимо-
сті такої пам’ятки англійської правової культури як 
«Magna carta» на становлення правової особистості 
в епоху європейського середньовіччя. 

Науковці цілком підставно зазначають, що з 
погляду всезагальної історичної перспективи серед-
ньовічна європейська правова культура за своєю сут-
тю являється елліністичною. Погляди на людину та 
суспільство в цій культурі складалися на тих же заса-
дах, що й римська правова наука [4; 5; 6].  

Суб’єкт права, на наш погляд – це не прос-
то вольова особа, як зазначається в науковій лі-
тературі. На наш погляд, це носій і виразник ідеї 
права, його смисло-суттєвих рис, властивостей, 
найважливіші з яких – духовно-ціннісного плану. 
В середньовічній Європі процес становлення 
людини-особистості як суб’єкта права відбувався 
нерівномірно, що цілком можна пояснити нерів-
номірним розвитком самого європейського кон-
тиненту. Аналіз наукової літератури засвідчує, 

що на півночі середньовічної Європи правова 
особистість заявила про себе значно швидше, 
аніж в інших європейських краях. Мовиться, зо-
крема, про англійське суспільство. Специфіка 
розвитку Англії у досліджуваний період, а саме: 
віддаленість від Риму з його імперським мислен-
ням, від Ватикану з його тотальним релігійним 
контролем і впливом, засилля централізованої 
влади, автономність домогосподарств, острівне 
становище з відкритістю через море світові, роз-
винена торгівля, що сприяло прискореному фор-
муванню ринкових відносин тощо, в комплексі 
сприяли формуванню автономної особистості 
значно краще, аніж відсутність цих передумов в 
інших частинах тогочасної Європи.  

Про боротьбу англійців за своє самодоста-
тнє, автономне «я», про те, як складалася в Анг-
лії правова особистість в епоху середньовіччя 
свідчить такий документ правової культури цієї 
доби як «Magna carta» або «Хартія вольностей» 
чи «Велика Хартія», яка була прийнята на поч. 
ХІІІ століття. Цей документ цілком підставно 
називають «декларацією прав». Вона з’явилася в 
період, коли авторитаризм, державне насильство 
над підданими як реакція на тотальне насильство 
в тогочасній Західній Європі стало особливо не-
безпечним для людини і англійського суспільст-
ва загалом. По мірі наростання державного наси-
льства, зловживання владою і концентрації влади 
в руках монарха, наростав опір цьому процесові 
з боку громадянства. Ці процеси, як зазначається 
в науковій літературі, «поширювалися від країни 
до країни», ставали «невід’ємною частиною самої 
атмосфери, що існувала в цих суспільствах» [7, с. 
75-81]. Схожим на «Велику Хартію» правовим до-
кументом у Центральній Європі була угорська 
«Золота Булла», якої присягнув дотримуватися ко-
роль Андреаш у 1222 році, і яка мала обмежити 
владу монарха, підкоривши її народові. 

 В Англії ХІІІ ст. поява «Хартія вольнос-
тей» мала свою історію, вона стала своєрідною 
відповіддю-протестом суспільства в особі віль-
них його представників на зловживання владою 
синів короля Генріха ІІ стосовно виконання зви-
чайних феодальних повинностей. Цей правовий 
документ давав відповідь на питання: хто є ви-
щим: король від права, чи право від короля? Таке 
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актуальне питання як співвідношення державної 
влади та її підданих було вирішено наступним 
чином: «король є і повинен бути нижче права» 
[8, с.124]. Загалом «Хартія…» являє собою пев-
ний набір приписів, які є вищими від короля, 
тобто, яким має підкоритися і король як глава 
держави [9, с.131-133].  

 Цей документ цінний для науки конститу-
ційного права, оскільки показує витоки не прос-
то англійського конституціоналізму, а демокра-
тичного конституціоналізму. Його цінність і в 
тому, що він висвітлює проблему витоків прин-
ципу верховенства права. Для нас він цінний і з 
іншого боку. Зміст цього своєрідного договору 
між повсталими англійськими баронами та коро-
лем може продемонструвати нам рівень правової 
свідомості тогочасного вільного англійця як 
суб’єкта права. Рівень розвитку правової особис-
тості і правової культури загалом вимірюється, 
очевидно, не кількістю законів в державі, а шви-
дше їх змістовною відповідністю ідеї права, його 
духові. Звичайно, вільних людей в англійському 
суспільстві було небагато, проте вони зробили 
чималий внесок у справу захисту прав людини, 
трактування права, розвиток правосуддя, станов-
лення людини як правової особистості тощо. Цей 
документ дає підстави «усьому світові із захоп-
ленням дивитися на людей, які сказали: «Не про-
давайте, не тримайте недоступним, не утрива-
люйте правосуддя» [10, с. 57].  

 В «Хартії…» міститься наступне поло-
ження, яке дослідники вважають найвідомішим 
(глава 39 в редакції 1215 року): «Жодну вільну 
людину («no freeman») не може бути схоплено, 
ув’язнено, позбавлено власності чи вольностей, 
оголошено злочинцем, піддано вигнанню чи в 
будь-який інший спосіб позбавлено юридичних 
прав, а також жодне рішення не буде винесено 
стосовно неї, ні жодне – стосовно засудження її, 
інакше ніж на підставі правомірного судового 
рішення рівних їй перів або на підставі закону, 
що діє в країні»[11]. Як зазначає С.Головатий, 
відомий дослідник проблеми верховенства права, 
«ці положення стали основою того, що згодом 
фундаментально закріпилося в праві як формула 
«справедливої юридичної процедури (виділено 
С.Г.) » [9, с.134]. Якщо процедура юридична, то 
є, очевидно, сенс трактувати її як справедливу, 
бо інакше назвати її юридичною немає підстав 
(нагадаємо, що термін «юридичний» походить 
від лат. ius – право та iustitia – справедливість). 
Вищенаведене положення означало, що юридич-
ну відповідальність людина може нести лише на 
підставі справедливого судового рішення. Ко-

роль не мав права без рішення суду вільну лю-
дину позбавити волі.  

 Важливими моментами у главі 39 були на-
ступні вимоги: вільну людину могли судити ли-
ше рівні їй по соціальному становищу люди і, що 
не менш важливо, судове рішення мало бути ух-
валено на підставі справедливої процедури, на 
підставі «закону, що діє в країні». Дослідники 
цього правового документа зазначають, що під 
«законом, який діє в країні», треба було розуміти 
не лише закон королівського суду, але й загалом 
право Англії, тобто місцеві звичаї та різновиди 
права, що застосовувалися в той час в країні [12, 
с.319]. Починаючи з ХIV ст. ці вимоги пошири-
лися, окрім вільнних людей-баронів, на кріпаків 
та орендарів, а в ХIV-ХV ст. ці гарантії поширю-
вались на будь-кого, хто виступав стороною у 
справі [12, с.318]. Отже, принцип правової рівно-
сті, що виражає ідею права, в середньовічній Ан-
глії ХV ст. реально поширювався на будь-яку 
правову особистість. Це свідчення викорозвине-
ної правової свідомості і гуманізму тогочасного 
англійського суспільства. Англія в тогочасній 
Європі чи не найпершою продемонструвала по-
вагу до людини-особистості та її людської гідно-
сті в праві, незалежно від її соціальної принале-
жності та інших особистісних характеристик. 
Нагадаємо, що Загальна Декларація прав люди-
ни, де буде закріплено принцип правової рівності 
кожного представника людського роду, незалеж-
но від його соціальних та ін. якостей, з’явиться 
лише через п’ять століть, в середині ХХ ст. 

 В «Хартії…» є ще одне положення, що яв-
ляється не менш значущим, аніж попереднє. Воно 
звучить у гл. 40 тексту 1215 року наступним чи-
ном: «Ми не продаватимемо жодній людині, ми не 
відмовимо жодній людині чи не відстрочимо для 
жодної людини – ні правосуддя, ні відновлення 
права (справедливості)». Як зазначає С. Головатий, 
в даному положенні мовиться про «три Ні!», без 
яких неможливе справедливе судочинство, тобто 
право-суддя [9, с. 137]. Відмова у правосудді, затя-
гування вирішення справи та несправедливі рішен-
ня судів – це ті три лиха, які найбільше викликали і 
викликають незадоволення позивачів та відповіда-
чів у всі часи і у всіх народів. «Велика Хартія», як 
зазначають дослідники, стала дієвим інструментом 
у створенні доктрини справедливої процедури, яка 
згодом трансформувала цей принцип в формулу 
верховенства права [13, с. 25].  

 Кожний правовий документ орієнтований 
на певний образ людини. Всі, зазначені вище, 
вимоги до суду, зафіксовані у «Великій Хартії», є 
свідченням високорозвиненого почуття особис-
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тої гідності у «вільних людей» (freeman) тогоча-
сної Англії. Якщо згадати про те, що суб’єкт 
права – це носій, творець, реалізатор та захисник 
ідеї права як справедливості та рівності 
(В.Нерсесянц), то в даному випадку ми маємо 
підстави говорити про те, що в ХIII ст. в англій-
ському суспільстві вже був сформований цілий 
суспільний прошарок, який складався з таких 
людей. Звернімо увагу на такий момент: у «Ве-
ликій Хартії» слова «справедливий суд», «спра-
ведливий звичай», «справедливість» тощо згаду-
ється понад п’ять разів. Чи не кожна глава зміс-
товно закріплює та виражає принцип справедли-
вої рівності чи рівної справедливості, що одне і 
те ж [11], у ставленні короля до людей. Барони 
вимагають від короля бути справедливим. Авто-
ри цього документа трактують справедливість як 
атрибутивну характеристику права. Напр., у гла-
ві 15 у редакції 1215 року зазначено: «Ми ( тобто 
король - авт.) не дозволятимемо на наступне ні-
кому брати грошову допомогу із своїх вільних 
людей, що мають землю від нього, крім випадків, 
коли це необхідно для викупу його із полону, для 
посвяти в лицарі його старшого сина і для ви-
дання в перший раз заміж його старшої доньки; і 
на кожний такий випадок буде стягуватися лише 
помірна допомога» [11, c. 223]. У главі 16 мо-
виться про те, що «Ніхто не може бути приму-
шений за свій лицарський наділ або за інше пра-
во вільного володіння нести службу більшу, аніж 
яка належить з нього» [11, с. 223]. У гл. 13 сказа-
но: «І місто Лондон має користатися з усіх своїх 
старовинних вольностей і вільних звичаїв як на 
суші, так і на воді. Крім того, ми бажаємо і пове-
ліваємо, щоб усі наші міста, містечка, селища і 
порти мали всі свої вольності і вільні звичаї» [11, 
с. 223]. Ще один приклад: «Жодне село та жодну 
людину не може бути примушено будувати мос-
ти на ріках, окрім тих, хто здавна має законний 
обов’язок робити це». Вживання в тексті таких 
термінів як: «ніхто», «нікому», «усі», «жодне се-
ло», «жодну людину» тощо відповідно підкрес-
лює принцип правової рівності стосовно тих, ко-
му адресовані глави «Великої Хартії». 

 Про те, наскільки справедливість як пра-
вова цінність для вільних представників анлійсь-
кого середньовічного суспільства важлива, гово-
рить і таке положення, зафіксоване в цьому до-
кументі у главі 45 в редакції 1215 року: «Ми не 
поставимо за юстиціаріїв […], крім тих, хто знає 
закони, що діють в країні, і хто добре налашто-
ваний дотримуватися їх» [11]. В цих рядках ви-
словлено вимоги до тих, хто чинитиме правосуд-
дя. Оскільки справедливість, що втілена в праві, 

є надто важливою цінністю для людського жит-
тя, є умовою ствердження почуття станової, осо-
бистої та людської гідності, то реалізовувати цей 
принцип в житті, стверджувати його, створюва-
ти, шукати рівну міру її тощо можуть далеко не 
всі. На це здатні люди, що знають право країни і 
люди, що з повагою ставляться до нього, готові 
його створювати, шанувати, захищати, тобто 
люди з певними морально-етичними якостями. 
Морально-етичний вимір – один із особливо ва-
жливих в юридичній професії. Увага людей до 
цього виміру є свідченням їх зрілості як духовно-
культурних істот. Розуміння права як форми вті-
лення та вираження духовно-культурних ціннос-
тей - засвідчує юснатуралістичну природу анг-
лійської правової традиції, прихильність до неї 
пануючих соціальних прошарків, високорозвине-
ність правової культури. Очевидно, не рівень юри-
дичної техніки має бути критерієм розвиненості чи 
нерозвиненості правової культури, на чому напо-
лягає, наприклад, Е. Аннерс, порівнюючи серед-
ньовічну європейську правову культуру та азійську 
[5]. Рівень юридичної техніки може бути достатньо 
високим, але використаним для створення неспра-
ведливих, аморальних, неправових законів. Крите-
рії розвиненості права у випадку «Великої Хартії» - 
це повага державної влади до права як справедли-
вості, свободи, їх рівної міри для однойменних 
суб’єктів права, повага в однаковій мірі до людсь-
кої та особистої гідності, пошук гарантій захисту 
права (справедливий суд) тощо. 

 Викладені вище положення «Великої Хар-
тії» дуже співзвучні сучасним уявленням людей 
про судочинство, його умови, правову процедуру 
тощо. Справедливим прийнято вважати об’єк-
тивне рішення. У США панує думка про те, що 
справедливе рішення – це таке рішення, яке бі-
льшість людей вважає справедливим. Тобто ви-
значення справедливого та несправедливого по-
кладається на розсуд людей [14, с.129]. Суд як 
орган державної влади, який володіє наймогут-
нішим потенціалом для захисту людини, мусить 
слугувати надійною опорою проти зла. Суддя – 
це слуга суспільства, покликаний відновлювати 
добро. Вимога досягнення істини по справі та 
розв’язок на підставі неї – ось головний принцип 
в його діяльності. Тут необхідно завжди вище за 
все ставити саме справедливість – дане правило 
не може бути змінено часом та простором, - 
слушно наголошує А. Бернюков [15]. За таких 
обставин, як обґрунтовано наголошує Е. Мура-
дьян, «справедливість – якість людини, наявність 
якої – необхідна компонента людини – судді. 
Якщо суддя в усьому справляється зі службови-
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ми обов’язками, але має один-єдиний недолік 
(Бог не наділив його почуттям справедливості), 
жодні службові успіхи все ж не перетворюють 
його в справжнього суддю. Справедливість – 
якість стержньова». Цей же автор слушно заува-
жує, що «почуття справедливості допомогає 
встояти проти тиску, спроб протидіяти правосу-
ддю, шантажувати суддю, дискредитувати його. 
З усвідомленням власної справедливості пов’я-
зано і самоповага судді і суспільний авторитет 
судді, який залежить від стилю його діяльності і 
ще більше – від актів правосуддя» [16, с. 119]. 
Тому «завдання судді – знайти таке законне рішен-
ня, яке задовольняє критерій справедливості» [16, 
с. 116]. Саме тому, золотим правилом правосуддя, 
як наголосив І. Годецький, виступає положення 
про те, що «рішення має бути передусім справед-
ливим, а потім вже законним» [17, с. 23]. 

Як слушно зауважують українські та зару-
біжні науковці та практики В. Т. Маляренко, М. 
П. Селіванов, Н. Федоров, суддя є головною і 
центральною фігурою у здійсненні судочинства 
та єдиним носієм судової влади в державі [18, с. 
7; 19, с. 5; 20, с. 9]. Яким же чином пов’язані в 
цій сфері моральний рівень судді та його відпо-
відна професійна дія? Нині, як доводить багато-
вікова практика, вже можна цілком ствердно від-
повісти, що – прямо пропорційно [15]. Зокрема 
В.Т. Маляренко стверджує, що «посада судді ви-
магає кришталевої чистоти у вчинках, прозорості 
у діях», тому «здійснюючи суддівські функції, 
він повинен виявляти та пропагувати високі ста-
ндарти суддівської поведінки» [21, с. 7]. 

«Велика Хартія» існувала у декількох ре-
дакціях – 1215, 1216, 1217 та 1225 років. Редак-
ція від 1225 року вважалася правом, яке мав під-
тверджувати і тлумачити парламент країни та 
застосовувати суди [9]. Дослідники зазначають, 
що цей документ сприймався англійським суспі-
льством протягом віків не як такий, що закріп-
лював свободу та привілеї одного класу баронів, 
що виступили проти свавільної влади короля 
Джона та його оточення, а як хартія чи консти-
туція свободи всього англійського народу, осно-
ва свобод особи супроти деспотичної влади [22, 
с. 4-5, 8], документ, що дарував «певні вольності 
кожному класу і кожній групі» середньовічного 
англійського суспільства [23, с. 106]. Основні 
положення цього документа являються сьогодні 
принципами свободи особи, тобто інакше кажу-
чи стандартами прав людини і в цьому величезне 
значення «Великої Хартії».  

Цей документ став засобом обмеження 
державної влади, що прагне вивищити себе над 

народом і його правом. «Хартія…» гласить: на-
род первинний, державна влада похідна від ньо-
го, вторинна, тому вона не може бути вищою від 
народу і його права. Це цілком сучасний демок-
ратичний світогляд, на основі якого побудовано 
конституціоналізм в розвинених демократіях сві-
ту. Суверен, тобто король, відповідно до «Хар-
тії» має діяли лише «відповідно до права», а не 
за свавільним бажанням, «бо я так хочу». Це два 
різних способи здійснення державної влади. 
Концепція права та судової процедури мали ста-
ти засобами захисту суспільства в особі найпер-
ше вільних людей від королівського свавілля, 
необмеженої влади монарха. Судова процедура – 
це основа для діяльності короля, нехтувати нею 
він не мав права. Мовиться про правову адмініс-
тративну практику, хоча і в середньовічному су-
спільстві, в надрах якого вже почала інтенсивно 
формуватися людина нового типу - людина рин-
кового суспільства, буржуазного способу життя, 
прихильна до принципу правової рівності. Анг-
лійські барони прагнули усунення крайнощів і 
встановлення усталеного правопорядку. Їх вимо-
ги були справедливими, поміркованими, чітки-
ми, практичними, ними керувало розвинене по-
чуття людської та особистої гідності - це харак-
теристики людей саме такого типу. 

Як слушно зазначає С. Головатий, «загаль-
новизнаним є той факт, що джерела таких юри-
дичних категорій чи понять як право на життя, 
право на свободу, право приватної власності в 
сучасному розумінні англосаксонського права 
містяться у «Великій Хартії». Саме в ній просте-
жується виникнення інституту захисту особи від 
ув’язнення чи позбавлення особи власності, якщо 
позбавлення свободи чи власності було здійснено 
без справедливої юридичної процедури. Із Вели-
кою Хартією пов’язуються і такі ідеї, як: здійснен-
ня правосуддя з участю суду присяжних; видання 
судового наказу про допровадження до суду за-
триманої особи для з’ясування правомірності три-
мання її під вартою; безстороннього та справедли-
вого суду; оподаткування зі згоди тих, щодо кого 
здійснюється влада; свобода торгівлі. Саме Magna 
Carta кинула виклик «божественному праву коро-
лів». Вона дала нове народження свободи для бага-
тої людини і для людини бідної» [9, c.c.143-144]. 

Проте правова реальність не скрізь розви-
валася так як в Англії. Середньовіччя – доволі 
тривалий процес у розвитку європейської історії. 
У деяких країнах, зокрема Німеччині, Італії, Іс-
панії, Португалії тощо середньовіччя захопило 
навіть ХIХ століття, а це означає, що становлен-
ня правової особистості в цих правових культу-
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рах відбувалося дещо повільніше, аніж в Англії, 
зі своєю специфікою. В цей період людської іс-
торії людина-особистість, формуючись як 
суб’єкт права, продовжуватиме стверджувати 
поступово свою автономію: спочатку буде нама-
гатися відділити себе найперше від такого колек-
тивістського «ми» як церква, держава, далі – від 
соціальної групи, до якої належала, і яка над нею 
домінувала (дворяни, графи, герцоги, барони, ду-
ховенство, селянство тощо), - це буде спостеріга-
тися в період пізнього середньовіччя, який нерів-
номірно переживуть країни Західної Європи. 

Відомо, що на процес становлення людини 
як особистості та суб’єкта права чималий вплив 
здійснила раціоналістична традиція європейської 
культури. Раціональне мислення чинить безпосе-
редній вплив на становлення особистісного «я», 
зумовлює в значній мірі розвиток особистості як 
такої. В науковій думці, особливо радянського 
періоду, тривалий час було прийнято вважати 
середньовіччя епохою застою, темними віками, 
що не знали розвитку раціонального мислення. 
Нині така оцінка середньовічного способу життя 
поступово долається. Звичайно, християнство з 
його феноменом віри дещо пригальмувало роз-
виток раціоналізму, започаткованого античними 
греками. Проте вважати, що феодалізм взагалі 
призупинив цей розвиток, було б, на наш погляд, 
неправильно. Раціоналізм продовжував розвива-
тися, але з відповідною специфікою, про що сві-
дчить і філософська думка цієї епохи, і правове 
мислення. Але раціоналізм права цієї епохи ви-
ступає апологетом загалу. 

Вищезазначене проливає світло на інші ха-
рактеристики правового мислення суб’єкта права 
цієї епохи. Аналізуючи його, бачимо, що воно з 
окремими світоглядними установками спрямова-
не не на утвердження людини як особистості, 
захист її прав, а на захист усталеної залежності 
цього одиничного від загалу. Дослідники зазна-
чають, що воно не прагне до шукання причин, а 
орієнтоване на ціль, мету, на творення цілісної 
структурної системи права, до збереження навіть 
взаємовиключаючого як елемента цілісної сис-
теми. Такий стан речей був зумовлений найпер-
ше тотальним впливом релігійного світогляду. У 
Бога світ існує як впорядковане ціле, цей світ 
доцільний, в ньому нічого зайвого немає – все 
потрібне для існування цілісного як божествен-
ного творіння – так мислив середньовічний 
юрист, що був продуктом своєї культури, носієм 
її сенсів і цінностей, він жив в світі її символів, 
значень, сенсів. Вони на нього впливали, форму-
вали відповідно його світовідчуття та світорозу-

міння [24, с. 20]. Архетип Трійці є ведучим архе-
типом середньовіччя. Бог-Отець – це центр сві-
тобудови, Бог-Син – периферія її, Бог-Дух Свя-
тий – ланка, що з'єднує центр і поверхню сфери. 
Архетип гармонії та порядку пронизує всю сві-
тобудову – так мислить середньовічна людина. 
Аналогічно мислять і середньовічні юристи. До 
Папської революції право в Західній Європі не 
було інструментом застосування правил для ви-
значення вини і покарання, не було засобом роз-
ділення людей на основі сукупності принципів – 
воно виконувало функцію об'єднувальну, утри-
мувало людей разом, було інструментом прими-
рення. Середньовічне правове мислення було 
перейнято не тим, щоб "кожному видати по за-
слугах" – суспільна гармонія була значно важли-
віша від "кожного", та й цей "кожний" не мис-
литься як окремішній. Він – невід'ємна частина 
цілого, системи суспільних відносин, підкореної 
церкві, королеві, Богові. Тому підкреслювалися 
традиційні, колективні, інтуїтивні сторони жит-
тя, а сторони інтелектуальні, аналітичні, правові 
були з ними злиті і їм підкорені. Отже, право в 
зрілому середньовічному суспільстві, будучи 
пронизаним домінантою загального, спільного, 
принципом не боротьби (пригадаймо римську 
античність), а навпаки – примирення одиничного 
і загального з більш загальним, прагне примири-
ти людину з колективістським «ми»: соціальною 
групою, церквою, королем, цехом тощо. Звичає-
ве право до певної пори виконувало цю місію 
успішно. Починаючи з XІІ ст., професійні юрис-
ти спрямовують мислительну роботу на створен-
ня системи права, що втілювала б гармонію та 
порядок на всіх ступенях земної ієрархії. Серед-
ньовічне суспільство, будучи феодально роздро-
бленим, мало в ньому велику потребу.  

Підсумовуючи, можемо наголосити, що, 
оскільки середньовічна європейська культура роз-
вивалася нерівномірно, становлення правової осо-
бистості теж відбувалося специфічно в різних регі-
онах європейського ареалу. Англійська «Magna 
carta» засвідчила, що на арену правової культури 
Західної Європи вийшла людина нового типу, лю-
дина, що вимагала права як справедливості та сво-
боди, їх рівної міри для однойменних суб’єктів 
права, людина, яка вивищила право над державною 
владою. Така людина вже не вписувалася в рамки 
середньовіччя, вона несла із собою дух нової епохи 
і «Magna carta» стала її провісником. 
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В статті висвітлюється проблема становлення правової особистості в середньовічну епоху. Підкреслю-
ється значимість «Magna carta» в контексті цієї проблеми. 

Ключові слова: правова традиція, право, справедливість, свобода, правова рівність, правовий розвиток. 
V. M. Bratasiuk  

MAGNA CARTA IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF  
LEGAL PERSONALITY OF THE LATE MIDDLE AGES 
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«CУСПІЛЬСТВО ТА ІНДИВІД» БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО 
 

Український філософ права Кістяківський 
Богдан Олександрович (1868-1920) навчався за 
кордоном і захистив дисертацію німецькою мо-
вою у Берлінському університеті (1898). Він ви-
дав дисертаційне дослідження «Суспільство та 
індивід. Методологічне дослідження» у 1899 ро-
ці. Ця перша знакова дослідницька робота визна-
чила наукові інтереси автора, напрям філософсь-
ко-правових пошуків та забезпечила йому вагоме 
місце у наукових колах. Наукові інтереси вчений 
зосереджував на проблемах методології соціаль-
них наук і правознавства, віддаючи перевагу 
неокантіанству. У статті «Криза юриспруденції і 
дилетантизм у філософії» він зазначав, що нале-
жить до представників неокантіанського напря-
му у філософії. Зокрема стаття «Реальність 
об’єктивного права» надрукована у міжнародно-
му збірнику «Логос», в якому висвітлювались 
проблеми філософії культури та дотримувалися 
принципів критичної філософії [5]. Це періодич-
ний орган, який видавався представниками нео-
кантіанського напряму у філософії. Б. Кістяків-
ський зазначав, що він був найактивнішим спів-
робітником цього видання, а також прибічником 
неокантіанської філософії. Отже, читачі зрозу-
міють його статтю, якщо матимуть на увазі 
принципи критичної філософії [3, c. 98]. Зокрема, 
нормативний напрямок неокантіанства розроб-
ляли представники баденської школи. 

Ф. Тарановський зазначав, що вже у своє-
му дисертаційному дослідженні Б. Кістяківський 
показав «глибину наукової думки, велику еруди-
цію» і чудове вміння чітко і зрозуміло розкрива-
ти складні питання теорії пізнання [8, c. 294]. 
Дисертація логічно структурована, складається з 
шести розділів, в яких виділено три важливі про-
блеми – держава, людина, суспільство – і роз-
крито подібності та відмінності між ними.  

У першому розділі «Держава і людина» 
розкрито аналогії між державою і людиною та 
їхнє методологічне значення з давніх часів – від 
Платона до Т. Гобса. Ш. Монтеск’є, Ж.-Ж. Русо. 
Зазначено важливість розвитку і диференціації 
понять для наукового прогресу. Як відзначав 
правознавець, «процес диференціації, якому під-
лягав поняттєвий матеріал у ході розвитку, ста-
новить один із найважливіших моментів науко-

вого поступу» [1, s.2]. Отже, не потрібно занадто 
пристосовувати чи довільно переносити сучасні 
знання на мислення наших попередників. Особ-
ливо це стосується минулих порівнянь держави 
та індивіда в сенсі біологічних аналогій. Державу 
і людину можна ототожнити, розглядаючи як 
осіб, тобто як суб’єктів прав і обов’язків. 

Другий розділ «Суспільство та організм» 
розкриває більш загальні поняття. Суспільство 
порівнюється не з окремою людиною, а з живим 
організмом. Б. Кістяківський критикував органі-
чну теорію про природу суспільства і намагання 
спростити складне уявлення до біологічного ор-
ганізму. Як вказував правознавець, органічна 
школа «не досягла навіть відносного спрощення, 
натомість зробила своє поняття суспільства, че-
рез змішування з зовсім іншими уявленнями, ще 
складнішими» [1, s.31]. Він аналізував визначен-
ня суспільства соціологами – Р. Вормсом, О. Ко-
нтом, Г. Спенсером, А. Шеффлє. Соціологія до-
сліджує процес розвитку суспільства, який є 
складним та різноманітним. Суспільство як цілі-
сність може порівнюватись із людиною, що роз-
криватиме зміст соціальних процесів через етич-
но-правові приписи та державну організацію. 

У третьому розділі «Держава і суспільст-
во» досліджено розмежування держави і суспіль-
ства. Б. Кістяківський вважав слушною думку 
Р.Єрінга, що суспільство у подальшому розвитку 
стане державою [6]. Проведено аналогії утворен-
ня наукових понять у державознавстві (держави), 
у природничих науках (землі, води), соціальних 
(міста). Критикується прагнення теоретиків дер-
жавного права визначити сутність держави за 
допомогою лише юридичних понять. Держава 
виступає не лише суб’єктом прав, обов’язків і 
влади, а й єдністю громадян, створеною право-
вими відносинами. Суспільство визначається як 
сукупність людей, які перебувають у безпосере-
дній взаємодії. Б. Кістяківський підкреслював, 
що «поняття суспільства є широким, загальним 
поняттям, яке охоплює всі інші державні та сус-
пільні утворення» [1, s.81]. Розглянуто концепції 
суспільства Р. Штамлера, Г. Спенсера, Г. Зимеля. 

Четвертий розділ «Застосування категорій 
простору, часу і числа до колективних єдностей» 
цікавий тим, що речі зовнішнього світу розгля-
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даються як колективні (збірні) та є сумою про-
тяжностей окремих складових частин у просторі. 
Такі єдності є безпосередньо як у просторі, так і 
в часі. Використовується кантівська аналогія су-
спільства з лісом і деревами та Рюмелінова – з 
річкою, лісом, горами. Суспільство (множина) 
розглядається як колективна сутність, тотожна 
лісові, дощеві, горам, суттєві ознаки яких поля-
гають у тісному взаємозв’язку окремих складо-
вих частин [1, s.104]. Критикуються Г. Спенсер 
за звуження обсягу змісту поняття суспільства та 
Г. фон Рюмелін, який не дав жодних чітких ознак 
для розрізнення змісту, хоча і охоплює поняття 
суспільства ширше.  

П’ятий розділ «Колективні поняття та ко-
лективна сутність» зосереджує увагу на важли-
вості суспільства як колективного поняття та ви-
користання соціальної статистики – методу до-
слідження соціальних наук. Виділяються держа-
ва і демографія (вчення про населення) унаслідок 
розвитку статистичних досліджень, які є переду-
мовою виникнення суспільних єдностей. Б. Кіс-
тяківський критикував Г. фон Рюмеліна за підмі-
ну «реальними зв’язками» колективних понять та 
К. Зігварта за розкриття «колективних понять» 
як простого поєднання окремих речей (частин). 
Виокремлюється автором і відмінність між юри-
дичними і суспільними поняттями, поняття сус-
пільства як речове на противагу до юридичного, 
що формулюється безпосередньо як відносне. Як 
зазначав правознавець, «юридичні поняття, що 
стосуються лише відносин та регулятивних форм 
між окремими індивідами, розуміються як абстрак-
тні відносні поняття, як це завжди і відбувається у 
законах» [1, s. 129]. Суспільні поняття утворюють-
ся з неподільних складових частин – індивідів та 
взаємодії між ними. Природничі науки досліджу-
ють абстрактне поняття людини (як природну істо-
ту). Завдяки суспільству людина перетворилась із 
природної в суспільну істоту. Суспільна сутність 
характеризується єдністю окремих індивідів у їхній 
соціально-психічній взаємодії. 

Шостий розділ «Загальний та індивідуаль-
ний дух» констатує важливість школи «психоло-
гії народів» у розкритті проблеми людської сут-
ності. З одного боку, властивості людини під 
впливом суспільства змінюються, тобто вона 
стає особистістю і самоусвідомлюється; з іншого 
боку, із співбуття та людської взаємодії створю-
ється спільнота (колективна сутність), яка харак-
теризується власними функціями і духовністю. 
Отже, «соціально-духовні науки мають справу із 
особистостями та із суспільствами» [1, s. 123]. Б. 
Кістяківський визначив головні завдання – вста-

новлення і дослідження загальних суспільних 
явищ та їхнє відношення до кожної окремої сві-
домості. Для дослідження соціальних явищ ви-
користовують різні методологічні підходи. З ка-
нтового етичного вчення бачимо, що суспільно-
наукові проблеми потрібно відокремлювати від 
етичних і державознавчих. Гегелівське вчення 
про об’єктивний дух надає перевагу суспільству, 
як реальній основі права і моралі. Держава, як 
вершина розвитку будь-якого суспільства, поєд-
нуючи соціальну та етико-правову сторони, вияв-
ляє і здійснює об’єктивний дух (свободу). За дум-
кою Б. Кістяківського, гегелівське визначення дер-
жави – найправильніше і найнедоторканіше з по-
зиції методологічного монізму [1, s.135]. Також 
правознавцем проаналізовано й погляди Й. Гербар-
та на державу – як суспільство захищене владою. 
Г. Гегеля і Й. Гербарта критикують за однобічність 
у розкритті сутнісних характеристик суспільства і 
держави. Б. Кістяківський підкреслював, що вони 
краще висвітлювали такі сутнісні якості, ніж пред-
ставники органічної теорії. Загальний (суспільний) 
дух розглядається як сукупність соціальних почут-
тів і прагнень та як етико-правова норма. 

Погляди Б. Кістяківського – приклад цін-
нісного підходу до вивчення держави і права, 
заснованого на природному праві. Як послідов-
ник В. Віндельбанда і Г. Рикерта, він розумів фі-
лософію як вчення про цінності, а етику – як 
сферу належного, протиставлену сфері буття. Це 
він відверто проголошував вже в передмові свого 
дисертаційного дослідження «Суспільство та ін-
дивід», головною метою якого власне і було ло-
гічне розмежування нормативних та соціонауко-
вих дисциплін: «На основі логічних категорій я 
хочу вивести із сутності суспільства методичні 
принципи та відмінності соціонаукових дисцип-
лін. Йдеться, головним чином про те, щоб вста-
новити та висвітлити глибоку протилежність між 
дослідженнями у сфері соціальної дійсності та 
нормативними науками. Найновіші етичні вчен-
ня допомогли мені в цьому. При відносно низь-
кому рівні суто філософських нормативних наук 
я намагався все-таки висвітлити міцніші основи 
правової науки. При цьому виявилося, що на-
прямок, обраний державним правом, став най-
придатнішим для цього» [1, s. v]. Як бачимо, зра-
зком для філософського обґрунтування власної 
позиції тут слугує йому саме правова наука, яка, 
на думку автора, теоретично більш досконала в 
нормативно-пізнавальному плані. На противагу 
їм природничі науки засновані на знанні про 
«факти», пануванням яких Б. Кістяківський був 
дуже стурбований, особливо, це стосувалося 
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прагнення проводити біологічні аналогії між су-
спільством та організмом [1, s. 2]. Такий стан, 
вважав учений, може розглядатися лише як про-
дукт суспільного способу мислення.  

У дисертаційному дослідженні Б. Кістя-
ківський аналізував теорії держави, що панували 
впродовж століття. Хоча це та ж сама думка про 
тотожність суспільства та людини, проте в іншій 
формі та з новим змістом. Тепер висновки роб-
лять не з передумови, що державу треба розгля-
дати як людину для того, щоб правильно пізнати 
її властивості, а навпаки, фактично проводиться 
саме порівняння і перевіряється його відповід-
ність і значення. За аналогією новітні дослідники 
намагалися дослідити весь комплекс суспільних 
явищ. На думку Б. Кістякіського, таке порівнян-
ня держави з людиною набагато глибше і тому 
набуває більшого значення, але воно не таке вже 
й бездоганне. Йдеться вже не лише про тотожні 
риси цих двох сутностей, але, здебільшого, про 
те, аби зрозуміти та пізнати їх у їхній цілісності 
та складній різноманітності як природні продук-
ти [1, s.20]. Отже, формально порівнюються не 
просто держава і окрема людина, а реальні сус-
пільний та природний організми. 

Б. Кістяківський протиставляв органічну і 
неорганічну теорії. Адже саме таке розуміння 
суспільства як живої істоти із залученням широ-
кої сфери соціальних явищ і є перевагою органі-
чної теорії. Проте вирішення органічною теорією 
питання про природу суспільства є достатньо 
суперечливим. Зокрема, соціальні явища містять 
занадто багато гетерогенних елементів, щоб бути 
підсумованими у єдиному несуперечливому по-
нятті [1, s. 23]. Внаслідок чого термін «суспільс-
тво» виявляється занадто розмитим, таким, що 
лише описує розмаїття соціальних явищ та їх 
матеріальних зв’язків. Органічна теорія, завдяки 
простому порівнянню, не вирішувала головних 
проблем щодо природи суспільства – про своєрі-
дність життя суспільства, про правила чи закони 
його протікання, про суспільну субстанцію. Та-
кож і використання методу, який вироблений у 
природничих науках, не дав цілісного визначен-
ня суспільства. Це лише означає зміну назви, а не 
логічно завершену конструкцію, хоча і назива-
ють його соціальним методом. 

Філософ зауважив, що представникам ор-
ганічної школи не вдавалося сформулювати чіт-
ких логічних понять як суспільства, так і органі-
зму, до якого суспільство ними уподібнювалося. 
Тобто не розкривалися властивості логічного 
поняття – сталість, чіткість, всезагальність і ви-
значеність. Отже, представники органічної шко-

ли формулювали поняття неточно, розпливчасто 
і невизначено. Вони намагались спростити роз-
гляд суспільства, що не дало бажаних результа-
тів, навпаки, ускладнивши його. Із цих роздумів, 
зауважував автор, випливає, однак, надзвичайно 
важливий висновок: процес розвитку суспільства 
не менш складний та зумовлений, ніж процес 
розвитку тіл як неорганічної, так і органічної 
природи [1, s. 44]. Таким чином, у різноманітно-
му процесі розвитку суспільства повинні одночас-
но діяти багато законів, що мають назву соціаль-
них, і які не є гомогенними, а виступали у різного 
роду реальних комбінаціях. Б. Кістяківський під-
креслював, що заперечувалася сама правомірність 
питання про відкриття соціальних законів, адже 
закони у розумінні природничого закону мають 
виявляти лише каузальний взаємозв’язок між прос-
тими елементами. Однак та обставина, що суспіль-
ство не містить у собі нічого речовинного, зовсім 
не шкодить його властивості бути своєрідною сут-
ністю [ 1, s. 44-45]. Помилка органічної школи саме 
в тому і полягала, що вона цього не бачила, отже, 
не досліджувала і не аналізувала. 

Наприкінці XIX – початку XX століть де-
які правознавці та соціологи трактували державу 
як апарат управління та гноблення, що слугував 
інтересам економічно та політично панівних кла-
сів (концепції «правлячого класу» Г. Москі, «па-
нівної еліти» В. Парето). Б. Кістяківський ставив 
собі за мету дослідити лінію логічного розмежу-
вання між поняттями «держава» та «суспільст-
во», причому в одному випадку такого розмежу-
вання, по суті, і не відбувається, а в іншому – під 
суспільством розуміється усе те, що не охоплю-
ється поняттям «держава». Єдиний позитивний 
результат таких міркувань про сутність суспільс-
тва і держави полягає у з’ясуванні того факту, 
що між ними не можна здійснити справжнього 
об’єктивного поділу. Так, не лише кожна держа-
ва є одночасно і суспільством, але й у кожному 
суспільстві можна вже відкрити ті сліди, які по-
тім приведуть до державної організації [1, s. 57]. 
Такий стан склався через тенденцію деяких до-
слідників державного права розглядати його як 
щось принципово відмінне від усіх інших право-
знавчих дисциплін. Всі ж інші правові установи 
розглядаються лише як об’єкти чи суб’єкти прав, 
тобто беруться до уваги лише їхні юридичні вла-
стивості [1, s. 58]. У науці ж про державу вважа-
ють за необхідне досліджувати сутність або суб-
станцію держави, але це завдання державознавс-
тво розв’язати не може.  

Б. Кістяківський проаналізував праці 
«Вчення про зв’язки держав» (1882), «Закон і 
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припиc» (1887) Г. Єлінека [7]. Він зазначав, що 
для пізнання субстанційної сутності держави 
слід діяти методом прямо протилежним до пра-
вознавчого, адже поняття, яким має охоплюва-
тись сутність держави, є далеким від юридично-
го. Юридичний підхід спроможний дослідити 
лише один бік державного існування, а саме у 
суто формальному, зовнішньому відношенні [1, 
s. 59]. Кожен вихід за цю межу не приводить до 
з’ясовування понять. Бажання охопити одним 
поняттям конкретне уявлення є логічною супе-
речністю в собі. Персоніфікація є головною 
ознакою держави у юридичному розумінні. На 
думку Б. Кістяківського, потрібно насамперед 
усвідомити правовий зміст держави. В цьому сенсі 
держава утворює самостійну єдність, яка не скла-
дається із суми окремих громадян, а підноситься 
над своїми власними членами, сама є носієм влас-
них прав і власної влади, має свої власні завдання, 
отже є особою юридичною [1, s. 68]. В цій своїй 
якості вона протиставляється усім своїм членам, 
оскільки лише так можна отримати незалежного 
суб’єкта, не тотожного із сумою своїх власних 
членів. Мова тут йде, безумовно, про поняттєвий 
поділ, адже об’єктивно вони неподільні.  

Б. Кістяківський підкреслював, що держа-
ва в юридичному сенсі, або держава як правове 
поєднання, як суб’єкт прав, обов’язків і влади є 
чимось ґрунтовно відмінним від держави в зна-
ченні суспільства, або спільноти самих людей, 
які перебувають у безпосередній взаємодії. Вла-
сне поняття «суспільства» утворює поняттєво 
відділений ряд видових причиново зумовлених 
явищ, які виступають в усіх соціальних спілках, 
так само і в сім’ї, і в об’єднанні, і в державі, і в 
особистому та суспільному спілкуванні. Отже, 
суспільство розглядається як спільнота людей 
без огляду на правила та норми, які все ж унаслі-
док соціально-психічного процесу взаємопов’я-
зані. Також «поняття суспільства можна визна-
чити і набагато загальніше, ніж як взаємодію між 
людьми, причому від самих людей не можна абс-
трагуватись, як це відбувається при утворенні 
юридичних понять, оскільки вони утворюють 
суттєву ознаку поняття суспільства» [1, s.73]. 
Зокрема у конкретному уявленні держави ці дві 
сторони кожної суспільної сутності повністю 
перетворюються одна в одну.  

Правознавець наголошував, що неможли-
во знайти між ними жодного об’єктивного роз-
межування ані в часі, ані в просторі, хоча понят-
тєво вони складаються із цілком різних елемен-
тів і можуть мислитись окремо, оскільки охоп-
люють інші ознаки, суттєві для кожної із різних 

цілей пізнання. Тому всі явища, які підлягають 
одному чи іншому поняттю, повинні досліджува-
тись цілком окремо. Пізнання правового значен-
ня і суспільної природи держави утворюють дві 
сфери знань, які неможливо поєднати. Б. Кістя-
ківський зазначав, що «перша сфера належить 
державному праву, а у широкому розумінні пра-
вознавству, а інша, якщо б ми захотіли іншу сто-
рону існування держави позначити просто як су-
спільство, складатиме предмет суспільствознавс-
тва» [1, c.73]. Отже, якщо намагатись розкрити 
«сутність держави», то дуже важко визначити, 
що є для неї вирішальним, так само як і для люд-
ської спільноти взагалі. Також і поняття суспіль-
ства є широким, загальним поняттям, яке охоп-
лює всі інші державні та суспільні утворення. 
Отже, під таке родове поняття суспільства пови-
нні підводитися окремі суспільні організації, які 
до них відносяться як види до своїх родів, тобто 
об’єм цього загального поняття мусить бути над-
звичайно великим, щоб включити в себе всі свої 
види [1, c.81]. Таке поняття суспільства має охо-
плювати не лише державу, а й також народ у йо-
го соціальному розумінні. 

У своєму дослідженні Б. Кістяківський 
проаналізував, з огляду на формальні причини, 
такі теорії, які не є власне аналогіями, тому що 
полягають у простих твердженнях, і ніде не до-
водиться право на порівняння, так само і не вста-
новлюються певні подібності або відмінності. На-
справді причина такого погляду полягає лише у тій 
обставині, що держава може мислитись лише як 
неподільна, оснащена волею та владою особа. Од-
нак, замість того, аби осягнути її ідеальне значен-
ня, її бажають реально уявляти. Таке можливо ли-
ше тоді, якщо державу переплутують із її субстра-
том, тобто суспільством, а останнє розуміють не як 
спільноту осіб чи колективну сутність, а безпосе-
редньо як окрему сутність індивіда. «Внаслідок 
цього державна особистість замість своєї ідеальної 
значущості отримує плоть і кров та припиняє бути 
у цій формі суто правовою особою і радше антро-
поморфізується» [1, s.168].  

Філософ переконливо доводив, що в цьому 
сплавленні різних понять, а не на аналогії, ґрун-
туються всі попередні концепції держави як лю-
дини. Лише відсутність розрізнення між понят-
тями і уявленнями, так само, як і нездатність ми-
слити єдність і неподільність держави лише як 
поняття (тобто, її єдину сутність і єдину владу), 
змогли надати цим теоріям удаваної очевидності. 
Також Б. Кістяківський, хоча і заперечував голо-
вний принцип юридичного позитивізму – абсо-
лютний суверенітет держави та критикував ко-
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мандну теорію права, все ж позитивно оцінював 
практичні досягнення догматичної юриспруден-
ції. У пізніших працях він дав високу оцінку її 
здобуткам і логічному аналізу їх норм та науко-
вому дослідженню організаційно-інституціо-
нальному аспекту правової системи [4, c. 322]. 

У дисертаційному дослідженні Б. Кістя-
ківський аналізував різні теорії держави та порі-
внював державу з людиною, з суспільством, що 
набагато глибше розкривало їх тотожні риси і 
сприяло пізнанню їх різноманітності та ціліснос-
ті. Отже, держава як правове поєднання, як 
суб’єкт прав, обов’язків і влади є чимось ґрунто-
вно відмінним від держави в значенні суспільст-
ва, або спільноти самих людей, які перебувають 
у безпосередній взаємодії. 

Загалом вчений здійснив методологічний 
аналіз творення філософсько-правових і соціаль-
них понять та розглянув проблеми співвідношен-
ня держави, суспільства і людини. 
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Vorwort 
 

Sachliche und theoretische Erwägungen haben 
mich bestimmt, dieser Schrift ausschließlich 
methodologischen Charakter im strengen Sinne des 
Wortes zu geben. An der Hand logischer Kategorieen will 
ich aus dem Wesen der Gesellschaft methodische 
Prinzipien und Unterscheidungen der 
sozialwissenschaftlichen Disziplinen entwickeln. 
Insbesondere handelt es sich darum, den tiefen Gegensatz 
zwischen den Forschungen auf dem Gebiet der sozialen 
Wirklichkeit und den normativen Wissenschaften 
festzustellen und aufzuhellen. Die neuesten Lehren der 
Ethik haben mir dabei Hilfe geleistet. Bei dem 
verhältnismäßig niederen Stande der rein philosophischen 
normativen Wissenschaften jedoch versuchte ich den 
festeren Grund der Rechtswissenschaft auszunutzen. 
Dabei erwies sich die jetzt vom Staatsrecht 
eingeschlagene Richtung als in methodologischer Hinsicht 
besonders geeignet. Einen der bedeutendsten Stützpunkte 
fand ich in der materialistischen national-ökonomischen 
Theorie. Aber deren wissenschaftlicher Wert besteht für 
mich nicht in der Behandlung der Sozialwissenschaft als 
eines einheitlichen Erkenntnisgebietes oder in der 
monistischen Auffassung des sozialen Prozesses, sondern 
im Gegenteil gerade in einem methodologisch richtigen 
Prinzip für die Abgrenzung der verschiedenen 

Передмова 
 

Об’єктивні та теоретичні міркування спонукали 
мене надати цій праці виключно методологічного ха-
рактеру в буквальному сенсі цього слова. На основі 
логічних категорій хочу я вивести із сутності суспіль-
ства методичні принципи та відмінності соціо-
наукових дисциплін. Йдеться, головно про те, щоб 
встановити та висвітлити глибоку протилежність між 
дослідженнями в сфері соціальної дійсності та норма-
тивними науками. Найновіші етичні вчення допомог-
ли мені в цьому. При відносно низького рівня суто 
філософських нормативних наук я все-таки намагався 
використати усталені основи правової науки. При 
цьому виявилося, що напрямок, обраний державним 
правом, став методологічно найпридатнішим. Одну із 
найвизначніших я виявив у матеріалістичній націона-
льно-економічній теорії. Але її наукова цінність поля-
гає для мене не в розгляді соціальної науки як єдиної 
галузі пізнання чи в моністичному трактуванні соціа-
льного процесу, а, навпаки, саме в методологічно 
правильному принципі розмежування всіх сфер знан-
ня. Будь-який монізм, як матеріалістичний, так і ідеа-
лістичний конче мусить бути метафізичним. Він ста-
новить завершальний, а не вихідний пункт розвитку 
науки. Сучасне пожвавлення в сфері соціальних наук 
дає змогу проявитися цьому особливо ясно. Та все ж 
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Wissensgebiete. Aller Monismus, ebenso materialistischer 
wie idealistischer, muss notwendig metaphysisch sein. Er 
bildet den Schlusspunkt der wissenschaftlichen 
Entwickelung und nicht ihren Ausgangspunkt. Die jetzige 
Erregung auf dem Gebiet der Sozialwissenschaften lässt 
dies besonders klar hervortreten. Dennoch habe ich das 
spezielle Eingehen auf das sozialmonistische Problem – 
das ich als ein erkenntnistheoretisches betrachte – 
vermieden, um den methodologischen Charakter dieser 
Untersuchung rein zu erhalten.  

Eben dieser Charakter bringt die Belastung der Schrift 
durch die Zitate mit sich. Indem ich die über das 
Methodische dennoch hinausreichenden Erörterungen auf das 
Geringste und Notwendigste beschränkte, musste ich den 
aktuellen Stand der Probleme mindestens in den 
Anmerkungen zeigen. Aus ihnen wird hervorgehen, dass ich 
keine Vorschläge zu neuen Wissenschaften mache, sondern 
blos schärfere Unterscheidungen und Abgrenzungen 
innerhalb der bestehenden Wissenschaften festzustellen und 
zweckgemässere Forschungswege aufzuweisen versuche. 

Berlin, im März 1899. 
 Der Verfasser. 

 

таки я уникнув спеціального підходу до соціально-
моністичної проблеми – яку я розглядаю як теорети-
ко-пізнавальну – для того, аби зберегти в чистоті ме-
тодологічний характер цього дослідження.  

Саме цей характер зумовлює переванта-ження 
моєї праці цитатами. Обмежуючись мінімумом най-
необхідніших тлумачень, які все-таки виходять за ме-
тодичні рамки, я змушений був показати актуальний 
стан проблем хоча б у примітках. З них випливає, що 
я не роблю жодних пропозицій щодо нових наук, а 
лише намагаюся встановити більш чіткі відмінності 
та розмежування серед існуючих наук і продемонст-
рувати доцільніші шляхи досліджень.  

 Берлін, березень 1899 р. 
 Автор. 
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гальнення та соціальне групування. 
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слова «рід» у застосуванні до людини. 
Суспільство як колективні істоти. Їхня субстанція по-
лягає лише в їхніх складових частинах або в окремих 
індивідах, їхня єдність лише у соціальному процесі. 
 
 
VI. Розділ. Загальний та індивідуальний дух. 
 
Складність проблеми «психологія народів». 
Загальний дух у своєму поняттєвому відношенні до 
індивідуального. Подвійне значення загального духу. 
Загальний дух як емпірична сукупність соціальних 
почуттів і прагнень, а також як етично-правова норма. 
Різні методологічні способи дослідження загального 
духу. Кант. Геґель. Подвійне поняттєве відношення 
держави до своїх громадян. «Генеральна» воля держа-
ви і «універсальна» воля суспільства. Гербарт. 
Перенесення поняттєвих ознак суспільства на державу 
і навпаки. Загальний дух поза суспільством. 
Народний дух. Це поняття у розумінні цілісності 
культури.  
Методологічні помилки при його конструюванні. 
Плутанина у визначенні поняттєвого відношення об'-
єктивного духу до суб'єктивного. Класифікація зага-
льного духу у вузькому значенні. Суспільний або су-
купний дух. Зростання індивідуальних психічних ста-
нів у суспільстві.  
Необхідність методологічного відокремлення суспіль-
но-наукової проблеми від моральної оцінки соціаль-
них явищ. Оцінювання теорії зниження духовного 
рівня у суспільстві.  
Якісна зміна індивідуальних психічних станів у суспі-
льстві. Компенсація почування та воління. Асиміляція 
індивідів і суспільних верств. Уніфікований характер 
суспільства. 
Висновок. Суспільство як індивід. 
Внутрішні ознаки єдності суспільної сутності. «Суспі-
льний» дух як нижчий ступінь соціальної єдності. Со-
ціальна єдність досягається цілком і повністю лише 
створенням загальноприйнятих норм та лише в держа-
ві. Аналогія з індивідуальною душею.  
Суспільство та індивід. Розглянуті лише з естетичного 
боку та в їхній тотальності. Науковий аналіз. Висновок. 
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Niveaus in der Gesellschaft. S. 188 – 191 
Qualitative Veränderung der individuellen psychischen 
Zustände in der Gesellschaft. Ausgleichung des Fühlens 
und Wollens. Assimilation der Individuen und der 
gesellschaftlichen Kreise. Einheitlicher Charakter der 
Gesellschaft. S. 192—196 
Schluss. Gesellschaft als Einzelwesen. S. 197 – 205  
Innere Merkmale der Einheit des gesellschaftlichen 
Wesens. Der «gesellschaftliche « Geist als niedrigere 
Stufe der sozialen Einheit. Vollständig wird die soziale 
Einheit erst in der Bildung der allgemeingültigen Normen 
und im Staate erreicht. Analogie mit der individuellen 
Seele. S. 197 — 201 
Gesellschaft und Einzelwesen. Nur in ästhetischer 
Betrachtung in ihrer Totalität angeschaut. 
Wissenschaftliche Analyse. Schluss. S. 202—205 
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«CУСПІЛЬСТВО ТА ІНДИВІД» БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО 

 
У статті розкрито проблеми методології соціальних наук та правознавства дисертаційного до-

слідження Б. Кістяківського «Суспільство та індивід. Методологічне дослідження» (1898). Зазначено 
значущість дослідницької роботи, яка визначила наукові інтереси автора, напрям філософсько-
правових пошуків та забезпечила йому вагоме місце у наукових колах. У додатку – витяги та пере-
клад із праці Б. Кістяківського (передмова та зміст). 

Ключові слова: Богдан Кістяківський, суспільство та індивід, методологія суспільних наук, фі-
лософія права. 
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«ОБЩЕСТВО И ИНДИВИД» БОГДАНА КИСТЯКОВСКОГО 

 
В статье раскрыты проблемы методологии социальных наук и правоведения диссертационного 

исследования Б. Кистяковского «Общество и индивид. Методологическое исследование» (1898). Ука-
зано значимость исследовательской работы, которая определила научные интересы автора, направле-
ние философско-правовых поисков и обеспечила ему важное место в научных кругах. В дополнении 
– извлечения и перевод из книги Б. Кистяковского (предисловие и содержание).  

Ключевые слова: Богдан Кистяковский, общество и индивид, методология социальных наук, 
философия права. 
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«SOCIETY AND INDIVIDUAL» BY BOHDAN KISTYAKIVSKY 

 
The article explores methodological issues of social sciences and legal scholarship law in the German 

language dissertation by B. (Th.) Kistyakivsky (1868-1920) «Gesellschaft und Einzelwesen. Eine 
methodologische Studie» («Society and Individuum. A Methodological Study») (1898). It indicates that 
value of the research identifying author’s research interests and the direction of his philosophical and legal 
studies, ensuring him an important status in scholarly world. In addition – preface and contents from the 
Kistyakivsky’s book.  

Key words: Bohdan Kistyakivsky, society and individual, methodology of social sciences, philosophy of law. 
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ПРАВОВИЙ УНІВЕРСАЛІЗМ ЯК ВИХІДНА КОНЦЕПЦІЯ  

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ СПАДЩИНИ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА 
  
Серед фундаторів філософії права значиться 

ім’я Памфіла Юркевича (1826-1874), вітчизня-
ного вченого, філософа-правника, видатну пер-
соналію XIX століття, вчення якого є синтезом 
права, громадянського порядку, вселюдської мо-
ралі, правової культури в системі становлення 
«всезагальної правомірної конституції».  

Спадщина мислителя здобуває актуальність в 
сучасну добу і покликана реставрувати правову 
ідентичність українського народу в контексті 
європейської правової системи. Дослідження 
спадку П.  Юркевича пов’язане з необхідністю 
розробки наступних проблем: 1) визначення 
структурованості взаємозв’язків між правовими 
категоріями, об’єднаними системними відно-
шеннями, і обґрунтування вчення на засадах 
правового універсалізму: «всесвітнього грома-
дянства» та «всезагальної правомірної конститу-
ції»; 2) теоретичне осмислення і практичне за-
стосування положень, пов’язаних із творенням 
громадянського суспільства, правової держави, 
правосвідомості; 3) популяризація вчення П. Юр-
кевича у системі «досконалого юридичного ладу». 
Ці проблеми мають певні аналоги в ідейній спад-
щині минулого і є актуальним для вирішення про-
блем сучасності в контексті розбудови держави як 
«моральної і юридичної інституції».  

В умовах розбудови правової держави і гро-
мадянського суспільства невивченими залиша-
ються правові універсальні принципи вчення 
П. Юркевича, тому найбільша увага повинна 
приділятися тим ідеям, які передують концеп-
ціям глобального мислення, зокрема, положен-
ням щодо «правомірної конституції», «всесвіт-
нього громадянства», «вселюдської свідомості», 
«правильної людини» в «системі законів всезага-
льного порядку». 

На думку Памфіла Юркевича, класифікація 
систем права обґрунтовується ідеєю права як ос-
нови розвитку, устрою та прояву сприйняття сві-
ту. У єдності теоретичних засад природного та 
позитивного права вбачається з точки зору онто-
логії взаємоперехід, взаємовплив та відмінності 
як визначені реалії. Так, «ідея права», визнається 
фундаментальним принципом філософсько-пра-
вового вчення Памфіла Юркевича, як цілісної 

системи. Дослідження цієї системи вимагало осми-
слення та застосування дієвої методології, відпові-
дно напрацювання методу, який би, за визначен-
ням Памфіла Юркевича, відображав внутрішню 
єдність та залежність фактів [1, с. 48–49].  

Такою методологією для дослідження вчення, 
саме у цьому напрямку правового універсалізму, 
вбачається необхідним поєднання філософських 
та психологічних методів. Зокрема, застосування 
методу герменевтики, де задіяні категоріальні 
структури свідомості – форми пізнання: як єд-
ність світу або ідеї світу, замкнутої системи 
явищ внутрішнього і зовнішнього досвіду, де 
уявлення, поняття, ідея – основи феноменальної 
дійсності і нефеноменальні «незмінні закони» [5, 
с. 11]. Для складання методології дослідження, а 
саме, першочергово метафізики правового уні-
версалізму, ми скористалися міркуваннями Пам-
філа Юркевича, зокрема, працею «Розум за 
вченням Платона і досвід за вченням Канта»: 
треба скласти розрізнені прагнення в єдине гар-
монійне ціле і, керуючись можливостями людсь-
кого духу, пізнати саму істину в межах загально-
придатних знань. Немає споглядання, немає досві-
ду, який не міг би і не повинен був би бути розкла-
дений на поняття. Досвід дає знання, важливість 
яких залежить від детальності аналізу. Народження 
науки починається з аналізу фактів, її цінність, зрі-
лість є здатністю відслідковувати окремі явища на 
загальних підставах. Це – дії розуму, і їх виконання 
відбувається за загальним, незмінним «законодав-
ством розуму» [5, с. 466–467].  

Вбачаємо, що «ідея», згідно з дослідженням 
вчення має формальне чи логічне значення, але 
не є відображенням вищої сутності речей, – лише 
відповідає вимогам єдності, яка характерна здо-
ровому глузду і позитивним наукам. Метафізи-
чна істина «ідей» чи «розуму» є чисто формаль-
ною, оскільки вона відноситься до опрацювання 
досвіду і постачає знанню зміст. Істина, набута 
здоровим глуздом, нестійка і змінна, подібна до 
чуттєвих явищ і незахищена від софістики – це 
співвідношення здорового глузду та ідеї. Нато-
мість людське «слово» є в ідеї, але доти, доки 
спостереження не зведені до розумної єдності, 
загального поняття. Відповідно, допоки з роду не 
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виділений вид у значенні самостійної і одиничної 
сутності, то неможливе і «слово». «Слово» означає 
не те, що дано у відчутті, а єдине і спільне (або 
ідею), означає сутність не задану, а мислиму за 
своєю тотожністю і всезагальністю [5, с. 474–475].  

Абстрактне мислення в «ідеї»  – Памфіл Юр-
кевич розвиває в межах логічної правильності 
думок; реалізація «ідеї» полягає у межах від-
мінностей досконалості та обмеженості «ро-
зуму». Це можливо зробити у формі понять, су-
джень, силогізмів, рефлексії, яка надає цим абст-
ракціям предметного значення [5, с. 484]. Водно-
час, «ідея» визначається зразковими формами 
існування, метафізичною істиною. «Ідея» у фо-
рмі понять є загальною і визначальною нормою 
того, що існує, визначає значення і сутність речі, 
якою вона повинна бути. В той же час будь-який 
випадковий, суб’єктивний хід (прийом) нашого 
мислення (рефлексивне поняття) є нашим пі-
знанням істинного світу. Рефлексивні поняття 
(узагальнення) відносяться до тієї єдиної загаль-
ної «ідеї», яка є незмінною сутністю у загаль-
ному «розумі». На рефлексивних поняттях, за-
уважує Памфіл Юркевич, формується витонче-
ність наукових методів і здібність «розуму» пі-
знавати сутність речей різними шляхами і не 
зраджувати вимогам істини і цілісності світоспо-
глядання. Так, «ідея» має формальне значення у 
системі речей не за своїм змістом, а тому, що 
вона – єдине, незмінне, загальне і першообраз 
світу явищ [5, с. 485]. Рефлексивне значення 
«ідеї» у Памфіла Юркевича зустрічаємо на при-
кладі «ідеї добра», яка є частиною духу і є пер-
шобуттєвою і найзрозумілішою, де будь-яка реа-
льність буття виправдовується ідеєю добра [5, с. 
489–490]. Натомість в кожному емпіричному по-
нятті думка про загальне є єдиною метафізичною 
істиною і дає підстави для застосування «законів 
логіки» [5, с. 492].  

Ця методика полягає у наступному: предмети 
дані нам тільки через «розум», відчуттями пред-
мет сприймається тільки через поняття, «розум» 
підпорядковує суб’єктивні збудження чуттєвості 
своїм категоріям, де закони є пізнанням чуттєво-
розумного суб’єкта [5, с. 520]. Предмети досвіду 
– явища, вони вирішуються на рівні суб’єкта, що 
споглядає та пізнає, вони по суті є змістом нашо-
го я. Категорії свідомості лише обумовлюють 
можливість набуття досвіду, тобто предмети 
здаються нам незалежними від нас. В цьому пі-
знанні, завдяки категоріям свідомості, можливий 
перехід від істинно-сущого до оманливого, і на-
впаки, категорії зумовлюють можливість загаль-
них і необхідних знань a priori. Проте, в цьому ж 

процесі пізнання чистий «розум» є джерелом 
вищої і досконалої єдності для роздріблених 
знань, відомостей, а «ідея» є об’єктивним понят-
тям, яке визначає предмет, мислиться як його закон 
і умова його правильного розвитку [5, с. 13]. В 
цьому ж контексті ідея права як діалектична ідея 
перебуває у внутрішній боротьбі сама з собою, не 
має неприродного походження, є системою ідей, 
пізнаною розумом. Відповідно, «розумна ідея» по-
винна бути джерелом права і визначенням раціона-
льної норми [1, с. 233–253], вона по своїй суті є 
універсальною ідеєю.  

Нами розглядається основа «метафізики» пра-
вового універсалізму, а саме «законодавство ро-
зуму» та імператив «доброї волі». У контексті 
поставленої проблеми, розглянемо поняття «ві-
льна воля» у просторі права, де слід брати до 
уваги наступні види вільності: вільність як благо, 
«розумова вільність», «моральна вільність». 
Проте «вільність» як «добро», «спільне благо» 
передбачає ті обмеження, які існують в силу пе-
вних обставин. Але в цьому відношенні, підкрес-
лює Памфіл Юркевич, суспільство повинно бути 
влаштоване так, щоб людина могла розвивати 
свою «індивідуальну вільність» як найвище ща-
стя. У правовому полі «індивідуальна вільність» 
як ідея найвищого гаразду, в даному відношенні 
вступаючи у суперечність з вільністю держави, 
впливає на вільність політичну, конституційну і 
створює певний правовий прецедент [2, с. 195]. 
«Розумова вільність» є станом розуму в момент 
його діяльності, вона є здатністю і необхідною 
умовою для обрання мотиву вчинку. У просторі 
правових стосунків, стверджує Памфіл Юркевич, 
це здатність розрізняти справжні мотиви й діяти 
за свідомо обраними мотивами [2, с. 196]. Вирі-
шення її залежить від послідовності розгляду 
правових категорій: автономії особи, заслуженої 
відплати, справедливості та осудності. Категорія 
взаємодії дає можливість усвідомити поєднання 
цих категорій у вигляді гармонійного, різномані-
тного світу, людської спільності, де розвиток 
відбувається за загальними однаковими зако-
нами. У цьому ж контексті правові відносини є 
породженням рефлекторної загальнопридатної 
«ідеї права», «доброї» і «спільної» «волі». [2, с. 
184]. Нами підкреслюється, що рефлексія «доб-
рої волі» є обов’язком, отже «добра воля» є та-
кою, що керується законом, і безпосередньо на-
кладає «добровільність» на виконання закону. 
Відповідно, зрозумілі питання про роль «ро-
зуму», оскільки воля буде здатна вибрати тільки 
те, що «розум» визнав за «добре». На нашу ду-
мку, неминучим для розв’язання цієї проблеми є 
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визнання об’єктивно обов’язкової основи для 
волі, тобто імперативу. Його розгляд в межах 
умовного та категоричного, скеровує Памфіла 
Юркевича до визнання умовного – правилом «ін-
дивідуальної волі» і принципом загального законо-
давства – категоричного; волею людства до своєї 
мети. Отже, «добра воля» може бути й сама в собі 
метою, її ознаками є розумність, законотворчість, 
моральність (внутрішня гідність) [2, с. 186], вона 
складає сутність «моральних законів».  

У пошуках універсальності дії «законів пра-
ва», «законів моралі» та розв’язку проблеми осо-
би як правосвідомого індивіда Памфіл Юркевич 
визначає особу у цілісності і завершеності, неза-
лежній діяльності, що однаково поєднана з ідеа-
льним світобаченням і реальним світосприй-
няттям у «органічному цілому». Ми підкреслю-
ємо, що умовою розв’язання цієї проблеми є 
«правильна людини». І вбачаємо, що філософсь-
кий зміст поняття «ідея права», «законів розуму» 
у становленні «правильної людини» реалізу-
ються через закон «правильного розвитку». Для 
викладу поставленої проблеми вищі імперативи 
правильність і порядок, визначаються як основи 
стійкості у людському єстві. Ми підкреслюємо, 
що проблему правосвідомості людського вчинку, 
людської діяльності Памфіл Юркевич розв’язує у 
площині «особливого серця», яке є осередком 
мислення, глибокого і тонкого чуття, завдяки 
якому людина постає в своїй істинній натурі. Та-
ким чином, ми стверджуємо, що у вимірі «се-
рця» існує різниця між розумним і морально-
добрим вчинком. Вчинок, який здійснюється в 
той чи інший спосіб за найточнішими матема-
тично правильними розрахунками розуму, дає, 
на думку Памфіл Юркевича, холодне вдово-
лення, яке «бажає стояти середині між чистим 
моральним подвигом і брутальністю чуттєвих 
оргій» [5, с. 98]. За таким принципом діяння 
«розуму» людина позбавляється моральної гід-
ності і втрачає людське єство. Коли ж людина 
віддається велінню свого «серця», то вона, вла-
сне, випробовує силу свого морального харак-
теру. Із «серця» виходить істинність, тому у 
випадках, які є для нас особливо важливими, 
ми просимо людину сказати свою думку від 
«серця» [5, с. 86]. Саме тут, підкреслює вче-
ний, ми можемо розрізнити особистість лю-
дини удавану і особистість правдиву, з розмаї-
тою і глибокою суттю, яка скрита в людському 
серці [5, с. 101]. Ми вбачаємо, що у вирішенні 
проблеми «законів права» має значення вільний 
вибір людини, «правильного шляху» в досяг-
ненні мети, а досконалість і твердість волі дає 

можливість вступити у спільноту зі своїми осо-
бистими переконаннями [5, с. 256].  

Проте, здатність людини оцінювати методи, 
манери, правила, за допомогою яких вона дося-
гає доброго і уникає неприємного вимагає діяти 
за розумним і чітким планом.  Відповідно, стати 
на «правильний шлях» допомагає енергійна воля, 
де «розумний життєвий план» є необхідним і до-
цільним випробуванням духу у становленні «ві-
льної волі» [5, с. 462]. Відповідно, «правильна 
поведінка» або право особи на певний вчинок, 
діяльність, починається з того, що певні вчинки 
ми засуджуємо, а певні схвалюємо. У будь-якому 
випадку особа усвідомлює те, що інший на її мі-
сці вчинив би не так, тобто вона порівнює себе з 
іншим, вимагає від свого вчинку визнання в ме-
жах вселюдської гідності [5, с. 162]. Проте дії і об-
ставини не є тією суттєвою ознакою людини, від-
повідно до якої вона проявляє свою моральну гід-
ність, своє внутрішнє єство. Насамперед, людина 
вільна у виборі обставин, ситуації, і саме цей вибір 
становить її право бути морально гідною чи ні, са-
ме тут людина «отримує право», тобто право вибо-
ру між обставинами і стосунками.  

Моральну гідність, як правило, вбачають у тих 
вчинках, які людина зробила не тільки з мір-
кувань задоволення, але й мала намір, бажала 
зробити приємне іншим [5, с. 166–167]. Відзна-
чимо, що саме у свобідному, невимушеному ви-
конанні «законів права, справедливості» прояв-
ляється моральна і особиста гідність людини. У 
нашому випадку є суттєвим, що «право» на те чи 
інше поводження людина одержує не за обстави-
нами, а за рівнем своєї свідомості, рівнем освіче-
ності, в той чи інший спосіб, співставляючи свої 
дії з «законами моральної діяльності» [5, с. 166]. 
Ці «моральні закони», на думку Памфіла Юрке-
вича, залежно від обставин можуть виражатися в 
авторитеті поважних або старших осіб, у звичає-
вості або суспільній думці, в ідеях справедливо-
сті й любові [5, с. 166–167]. Проте, будь-який 
розвиток, в тому числі стосунки між людьми, 
Памфіл Юркевич співставляє і оцінює за ідеєю 
«правильності» і «порядку», як основи суспіль-
ного розвитку, оскільки вбачає в цьому певний 
сенс людського існування. Відповідно, ідея 
«правильності» визначає поводження людини у 
суспільстві, і в міру того, підкреслював Пам-
філ Юркевич, як цивілізація вносить у людські 
відносини порядок, сенс і правильність, постає 
потреба жити і діяти за чітко усвідомленим пла-
ном [5, с. 358]. Людина переслідує свої особисті 
інтереси, і до тих пір, поки вони є в межах спра-
ведливості, то повинні поважатися верствою і 
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цілою нацією, адже ця передумова лежить в ос-
нові законодавства всіх народів [5, с. 173].  

Проблему дотримання прав особи з огляду до-
сконалості спільноти і самої людини слід роз-
глядати за «законами природи», оскільки людсь-
кій душі властива досконалість, власне тому, 
підкреслює вчений, людина знаходить або від-
криває себе як істота розумна і складає плани 
життя і пізнання [4, с. 195]. В ідеалі людина по-
винна сотворити свій внутрішній світ, у якому 
рішення приймає моральне єство, і ці рішення 
відповідають «моральним законам» суспільства. 
У випадку, коли людина відходить від правил 
співжиття, спільнота повинна вміти захистити 
себе, і «закони права» повинні примусово обме-
жувати людину, а правосуддя – піддавати її страж-
данням за неспроможність дотримуватися азбуч-
них основ гуманності [4, с. 25]. Саме гуманне сус-
пільство свідоме того, що зло і злодійство мають 
свої причини, тому відношення до «нечестивої» 
людини полягає в основному в турботі про її ви-
правлення; право покарання як таке, стверджує 
вчений, шкідливе саме по собі [4, с. 183]. Зазначи-
мо думку Памфіла Юркевича, що виховання духу, 
гарт волі, викорінення зла можливі за умови, коли 
в спільноті присутні порядок, закон, право.  

«Громадянський мир» як основа впрова-
дження «законів права», у баченні Памфіла Юр-
кевича, має велику опору у верствах суспільства, 
де середовище виховання і становлення «прави-
льної людини». Важливо, підкреслив Памфіл 
Юркевич, щоб це становлення відбулося в атмо-
сфері «законів права», де егоїзм і суперництво не 
розділяють людей, де переважає участь і порада 
до кожного «благомислячого» члена суспільства 
[3, с. 204]. З верстви походять особливі поняття 
про честь і гідність, верства ставить завдання 
поколінню, вимагаючи переваги розвитку одних 
сил духу перед іншими. Саме тому суспільство 
має «неписані закони», думки, упередження, 
спосіб життя, переконання, цінності і завдання 
суспільства полягає в тому, щоб ці «неписані за-
кони» не знищили почуття індивідуальної сво-
боди кожного члена спільноти [4, с. 205].  

Цілеспрямовано Памфіл Юркевич підходить 
до проблеми розв’язання значимості держави у 
становленні «громадянського миру». На його 
думку, народ, який не має держави, рухається у 
колі звичок, живе почуттями безтурботності, а не 
тими вищими цілями держави [4, с. 208]. Дія уні-
версальності «законів права» найбільш повинна 
знайти своє втілення у державі, де юридичні 
знання стають величезною силою у суспільному 
розвитку, прогресі людства покликані організу-

вати й проповідувати мирне і гармонійне («суго-
лосе») співжиття [4, с. 60]. Основну функцію 
держави філософ вбачає у становленні та органі-
зації «законів права», де «суб’єктивні цілі грома-
дян, пов’язані із самозбереженням, власністю, 
інтересами, повинні бути узгоджені» з законами 
розвитку держави [2, с. 46]. Це завдання держави 
Памфіл Юркевич вбачає у тому, щоб, дотримую-
чись загальнолюдської «ідеї права», нести у сус-
пільство порядок, бути «правовим інститутом»; і 
в той же час бути єдиним живим організмом 
життя, де напрацьовувалося б загальне благо. З 
іншого боку, держава повинна забезпечити прос-
тір для індивідуальної діяльності. В основу дер-
жави, як правової універсалії, на нашу думку, 
Памфіл Юркевич заклав наступні позиції:  

– рівень розуміння і складання права є ви-
значником розвитку держави;  

– джерело права, юридичний лад, складають на-
ціональні, історичні та суто філософські завваги;  

– національний дух народу є першим зако-
нодавцем, який диктує народові його права; від-
повідно, яким буде цей дух, таким буде і право.  

– національний дух висловлює «ідею права» 
не в чистому вигляді, в якому її визначає точна 
наука, а виявляє себе по-різному; за «поганської» 
та «християнської доби»: у першому випадку 
народна свідомість розв’язувала завдання пев-
ного народу; у другому ж національний дух пра-
гне до розв’язання завдань усього людства;  

– під впливом християнства відбувся переворот 
у погляді на загальне законодавство, держава в ча-
си християнства поступово прийшла до розуміння 
необхідності безкоштовної освіти простого народу, 
що вплинуло на розвиток права і держави;  

– вічним символом віри людства є потреба у 
державі «всесвітнього громадянства», «всезага-
льної правомірної конституції», де б реалізову-
валася «індивідуальна вільність» через систему 
законів всезагального порядку.  
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ПРАВОВИЙ УНІВЕРСАЛІЗМ ЯК ВИХІДНА КОНЦЕПЦІЯ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ 
СПАДЩИНИ ПАМФІЛА ЮРКЕВИЧА 

 
Розглядається одна з недосліджених тем сучасної правової парадигми, а саме розуміння правового 

універсалізму. До уваги пропонується моделювання позитивістської концепції права, здійсненого на 
основі аналізу філософсько-правової спадщини Памфіла Юркевича у просторі правового універсалі-
зму. 

Ключові слова: «законодавство розуму», «імператив доброї волі», «закони права», «моральні за-
кони», «правильна людина», «громадянський мир», «ідея права». 
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ПРАВОВОЙ УНИВЕРСАЛИЗМ – ИСХОДНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОГО 
НАСЛЕДИЯ ПАМФИЛА ЮРКЕВИЧА 

 
Рассматривается одна из проблемных тем  современной правовой парадигмы, в частности понима-

ние правового универсализма. Предлагается  к обозрению моделирование позитивистской концепции 
права на основании аналитических рассуждений философско-правового наследия Памфила Юркеви-
ча в направлении правового универсализма. 

Ключевые слова: «законодательство разума», «императив доброй воли», «законы права», «мора-
льные законы», «правильная личность», «гражданский мир», «идея права». 
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LEGAL HERITAGE OF P. YURKEVICH 
 

The article considers one of the unexplored themes of the contemporary legal paradigm namely that of the 
understanding of legal universalism. The author suggests modeling the positivist legal concept based on the 
philosophical and legal heritage of P. Yurkevych in the area of legal universalism. 

Key words: (categories by P. Yurkevych) law of reason, imperative of the good will, the laws of the 
right, moral laws, , right person, civic peace, idea of law. 
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ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ П.Д. ЛОДІЯ 
 

В історії української філософсько-правової 
думки кінця XVIII – початку XIX століть є чима-
ло постатей, чиї концепції істотно вплинули на 
світову філософську науку. Серед таких мисли-
телів значне місце посідає Петро Дмитрович Ло-
дій (1764–1829) – український вчений-енцикло-
педист. Його наукові інтереси охоплювали філо-
софію, юриспруденцію, математику, літературу 
та інші науки. П. Д. Лодій був одним з яскравих 
представників вітчизняного Просвітництва. Кон-
цепцію та життєвий шлях П. Д. Лодія вивчали 
українські дослідники М. Возняк, Ю. А. Яворсь-
кий, Д.Кирик, М.С.Денисенко, росіянин В.М.Зве-
рєв, словацька вчена Т. Байцура та інші. При 
цьому, свою увагу вони приділили, в основному, 
саме біографії та суто філософським поглядам 
просвітника. Філософсько-правові ідеї П. Д. Ло-
дія ще й досі малодосліджені. 

Тому актуальною залишається необхід-
ність глибокого переосмислення наукової спад-
щини цього просвітника, вивчення його філо-
софсько-правової концепції, виділення її прогре-
сивних аспектів. У зв’язку з цим, завдання нашо-
го дослідження полягають, крім іншого, у роз-
гляді загальних державно-правових категорій, 
відокремленні «раціонального зерна» в філософ-
сько-правових поглядах П. Д. Лодія з метою їх 
подальшого застосування в сучасній українській 
науці, а також у процесах національного держав-
ного будівництва та законотворчості. 

Стислий біографічний нарис буде дореч-
ним для кращого розуміння становлення філо-
софсько-правової думки П. Д. Лодія. Петро Дми-
трович Лодій народився 4 (15) травня 1764 р. у 
селищі Збой Земплинського комітату (тепер те-
риторія Словаччини) у сім’ї священика. Початко-
ву освіту здобув у місцевій школі, а потім навчався 
у Великоварадинській гімназії. Для поглиблення 
своїх знань двадцятиоднорічним юнаком Петро 
Лодій приїжджає до Львова і вступає до Львівської 
генеральної семінарії. Коли 17 травня 1787 р. семі-
нарію відвідав Йосип II і запитав, хто з учнів 
вчиться найкраще, то директор семінарії професор 
І. А. Фесслер назвав три прізвища: Іван Орлай, Пе-
тро Лодій і Василь Кукольник [1, с. 149]. 

В той час на українських землях, що пере-
бували під владою Габсбургів, освіта серед укра-
їнського населення настільки занепала, що це 
змушений був визнати сам уряд. Освіту було 
важко здобувати навіть кандидатам «руського» 
духовного сану, оскільки і в Львівському універ-
ситеті, і в генеральній семінарії викладання усіх 
предметів велося латинською мовою. Щоб мати 
змогу посилати на посаду священиків більш-менш 
освічене духівництво, цісар надвірним декретом 
від 9 березня 1787 р. дозволив викладати «руською 
мовою» на філософському і богословському факу-
льтетах Львівського університету і на їх базі утво-
рити «Studium Ruthenum» – вищу школу з україн-
ською мовою навчання. Громадськість Східної Га-
личини відкриття «Studium Ruthenum» сприйняла 
з великим ентузіазмом. Згадуючи цю подію, 
один з перших професорів українського відділу 
університету Іван Гарасевич писав у газеті «Зоря 
Галицька»: «День перший листопада 1787 р. є і 
буде все пам’ятний в життю народнім кожного Га-
лицького Русина. В той бо день здійснилось найви-
сше рішенє: на філософії і Богослов’ю відізвались 
учителі народно-церковно-руським язиком, а в до-
машних вправах, тричі тижнево, вправлялись наші 
кандидати духовного звання без виїмки в руськім 
язиці. Се було справжнім одушевлениям слухати, 
як молоді таланти свою бистроумність у полеміч-
них вправах на своїй рідній мові виявляли і як зна-
менито в тім так многоважнім ділі просвіти посту-
пали» [2, с. 95]. 

Серед інших предметів, які мали читатись 
українською мовою, були логіка і філософія. Але 
професора, який би міг викладати ці предмети 
українською мовою, бракувало. Тоді керівництво 
університету і його новоствореного відділу 
«Studium Ruthenum» оголосило публічний кон-
курс на заміщення цієї посади і запросило взяти 
у ньому участь П. Д. Лодія. Лодій блискуче склав 
конкурсні іспити і 27 серпня 1787 р. його зарахо-
вано професором логіки, метафізики і моральної 
філософії. Названі предмети професор читав 
«руською мовою». Крім того, з 1794 р. він ще 
читав польською мовою чисту та прикладну ма-
тематику і нумізматику [2, с. 95, 96]. 
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В. В. Гомоннай зазначає, що «особу П. Д. 
Лодія визнавали як високоосвічену людину, яка 
мала власну думку, особисту переконаність, во-
лоділа педагогічною творчістю і високим грома-
дянським обов’язком, за що учні і широка гро-
мадськість його поважали і цінили» [3, с. 21, 22]. 

М. Возняк відзначає, що у 1791 р. профе-
сор клопотав про надання йому кафедри класич-
ної літератури, а в 1792 р. – природничих наук 
[1, с. 155]. Втім, ці клопотання, судячи з усього, 
залишилися незадоволеними. 

Велика французька революція викликала 
нестабільну політичну ситуацію в Європі, що 
призвело, в свою чергу, до руху угорських якобі-
нців. Після того, як ці організації були розкриті 
таємною поліцією, австрійський уряд посилив 
політику германізації українського населення. 

Крім «Studium Ruthenum», були у Львівсь-
кім університеті й «Studium Latinum». Латиномо-
вні професори доводили нездатність «руськомо-
вних» професорів бути членами Академічного 
сенату та користатись університетськими приві-
леями. П. Д. Лодій та інші україномовні профе-
сори протестували проти такої дискримінації. 
Коли їхні домагання були відкинуті, то всі вони в 
1801 р. покинули Львівський університет. П. Д. 
Лодій переїхав до Кракова, де завідував кафедрою 
логіки, метафізики і моральної філософії, а в 1803 
р. на запрошення Н. Н. Новосильцева, до Санкт-
Петербургу, де зустрівся з М. А. Балуґ’янським та 
В. Г. Кукольником. Внаслідок звільнення україно-
мовної професури руський відділ у Львові було 
офіційно закрито в 1809 р. [4, с. 77]. 

Я. Ф. Головацький красномовно писав, що 
П. Д. Лодій «після двадцятирічної праці покинув 
обурений наші країни та переселився до далекої 
півночі у С. Петербург» [Цит. за: 5, с. 13]. 

У Петербурзькому Педагогічному інститу-
ті, який у 1819 р. було перетворено на універси-
тет, П. Д. Лодій викладав логіку, метафізику і 
моральну філософію, а також природне, публіч-
не, державне і «народне» (міжнародне) право, 
паралельно ще читав лекції з природного, публі-
чного і державного права у Вищому училищі 
правознавства (1805-1809). В університеті займав 
низку адміністративних посад, в тому числі і де-
кана філософсько-юридичного факультету 
(1819−1825), посідав кафедру теоретичної і прак-
тичної філософії (1819−1821) [2, с. 97], з якої йо-
го було переведено на кафедру природного права 
з метою усунення від викладання філософії, як 
неблагонадійного. Цю кафедру він обіймав з 
1821 р. до самої своєї смерті. 

Плідна різнобічна педагогічна і наукова ді-
яльність Лодія дала йому підстави заслужено 
стати членом низки авторитетних наукових това-
риств того часу: Вільного економічного в Росії, 
Альтенбурзького ботанічного та Ієнського міне-
ралогічного в Німеччині. Помер професор 10 
(22) червня 1829 р. у Санкт-Петербурзі.  

Отже, філософ, юрист, математик, фізик, 
нумізмат, літератор П. Д. Лодій був яскравим 
представником українського, російського, угорсь-
кого, польського та австрійського Просвітництва. 

Огляд праць і поглядів вченого. П. Д. Ло-
дій опублікував дві великі праці з логіки і права: 
«Логические наставления, руководствующие к 
познанию и различению истинного от ложного» 
(СПб.: 1815) і «Теория общих прав, содержащая 
в себе философское учение о естественном все-
общем государственном праве» (СПб.: 1828). 
Крім того, він переклав ще російською мовою 
роботи: «Цейлер Франц. Естественное частное 
право» (СПб.: 1809); «Фейербах Пауль. Уголов-
ное право. Ч. І» (СПб.: 1810) [2, с. 98]. 

Він належав до плеяди університетських 
філософів в особі О. С. Лубкіна, О. І. Галича, А. 
П. Куніцина й інших, які висловлювали прогре-
сивні погляди і сприяли успішному розвитку фі-
лософії в перші десятиліття XIX ст. З повним 
правом можна казати «про їхню передову про-
світительську роль в епоху реакції».  

Логіко-філософські погляди П. Д. Лодія 
носили еклектичний характер. Дотримуючись 
прийнятого тоді розподілу філософії на онтоло-
гію й гносеологію, професор Лодій у вченні про 
буття схилявся до ідеалізму, що ж стосується пи-
тання про форми мислення, то тут він дотримував-
ся матеріалістично-сенсуалістичної теорії пізнання. 
Філософ виступив із критикою деяких ідей Канта, 
Шеллінга, Берклі, Юма й був прихильником низки 
прогресивних положень у філософії.  

На перших етапах діяльності П. Д. Лодій 
був послідовником Хр. Вольфа, хоча його став-
лення до вольфіанства було критичним і він на-
магався доповнити його ідеями І. Канта, почасти 
полемізуючи і з останнім. Постійно звертаючись 
до Канта, Лодій розвивав сенсуалістичні погляди 
на проблеми пізнання. Саме з цих позицій поле-
мізував із Кантом, критикуючи його трансценде-
нтальний ідеалізм, скептицизм та агностицизм, 
розрив чуттєвого і раціонального, логічного і 
емпіричного. Згідно з його власними поглядами, 
світ існує сам собою, поза розумом і свідомістю. 
Знання ж виникають у результаті дії предметів 
зовнішнього світу на органи почуттів, відносять-
ся до дійсності, як копії до оригіналу. Ствер-
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джуючи достовірність даних чуттєвого досвіду, 
вказуючи на їхню роль у процесі пізнання, Лодій 
наголошував, що за допомогою мислення людина 
може глибше пізнавати світ, закони природи, від-
кривати властивості речей. Істинність знання вба-
чав у відповідності наших суджень предметам зов-
нішнього світу такими, які вони існують як такі. 
Істину поділяв на метафізичну, логічну, моральну 
й фізичну. Критерієм істини вважав несуперечність 
та одностайність думки більшості людей, що дося-
гається за допомогою розуму й досвіду. 

Звертаючись до філософських поглядів 
Канта, Лодій виступав проти його спроби прове-
сти принципову межу між формою і змістом, 
сутністю та явищем, зобразити мислення неза-
лежним від буття. У кантівській теорії пізнання 
він вбачав шлях до заперечення об’єктивного 
існування речей, відрив чуттєвих уявлень від зо-
внішнього світу. Агностицизм Канта виводив із 
апріоризму, зокрема суб’єктивно-ідеалістичних 
уявлень про простір і час як апріорні форми чут-
тєвості, що вносять порядок у діяльність. Крити-
чно ставлячись до ідеалістичних учень Берклі, 
Юма, Шеллінга, П. Д. Лодій, розглядаючи про-
блему співвідношення душі й тіла, з деїстичних 
позицій заперечував божественний характер по-
ходження душі, релігійно-ідеалістичні уявлення 
про її безсмертність [6, с. 183]. 

Т. Байцура відмічає також, що мислителю 
належала ідея про натуралістичне (а не релігій-
не) походження філософії; переконаність, що всі 
народи беруть участь у формуванні філософської 
думки; негативне відношення до середньовічної 
схоластики. Лодій указував на зв’язок філософії 
й логіки нового часу з розвитком природознавст-
ва. Належачи до представників просвітницької 
ідеології, він зробив помітний внесок у розвиток 
філософії в Україні й у Росії [7, с. 95]. 

Російський дослідник В. М. Зверєв зазна-
чає, що не дивлячись на еклектицизм і поступки 
ідеалізмові, логіко-гносеологічні погляди П. Д. 
Лодія суттєво суперечили «офіційній феодальній 
ідеології». Психологічні асоціації, на його думку, 
є законами утворення понять, а рефлексія тлума-
читься сенсуалістично. Отже, «ідейна зброя Ло-
дія об’єктивно була непридатною для спросту-
вання «пагубних тверджень атеїстів», всупереч 
щирому бажанню філософа захищати буття Бога 
засобами філософії» [8, с. 105–106]. 

Отже, більшість сучасних авторів характе-
ризують П. Д. Лодія, як представника «сторож-
кого матеріалізму», тобто філософа-логіка, що 
визнавав «примат реального над пізнанням», був 
упевненим у реальності фізичного світу, який 

сприймається чуттєво, але метафізично розділяв 
одиничне та всезагальне, випадкове та необхідне.  

Політико-правові погляди П. Д. Лодія. Пе-
реважання просвітницького світогляду наприкі-
нці XVIII – початку XIX ст. обумовлює глибоке і 
плідне дослідження природно-правової філософії 
вітчизняними юристами. Перша половина XIX 
ст. стає періодом бурхливих дискусій з проблем 
реформування держави, можливості встановлен-
ня буржуазного правопорядку. 

Маючи різнобічні, енциклопедичні знання, 
П. Д. Лодій обстоював розвиток науки, поши-
рення освіти і виховання серед народу, за допо-
могою яких мріяв реформувати феодальне суспі-
льство, послабити соціальну напругу у відноси-
нах між багатими і бідними, ліквідувати кріпос-
ництво [9, с. 517]. 

Його політико-правові ідеї багато в чому 
ґрунтувалися на принципі визначення критерію 
істини за рахунок думки більшості членів суспі-
льства, що формулюється за допомогою розуму 
та досвіду. 

Основною метою держави є безпека та бла-
годенство, тому «основний закон Всезагального 
Державного Права» полягає в тому, щоб забезпе-
чити як зовнішню, так і внутрішню безпеку держа-
ви [10, с. 40]. Для досягнення цієї мети необхідно 
«наставляти громадян у чеснотах», забезпечувати 
можливість громадян «думати про достатки життя 
за своїм станом», справедливо застосовувати карні 
та заохочувальні санкції, підтримувати оборонний 
потенціал держави [10, с. 41, 42]. 

Слід зазначити, що за П. Д. Лодієм «гро-
мадяни отримують … особисті права, які їм на-
даються відповідно до особливих якостей особи, 
або суспільства, в якому вона перебуває, або з 
тієї причини, що вони надали Державі велику 
користь, або перетерпіли велике зло, що в 
зв’язку з громадянством відбулося». У першому 
випадку маються на увазі права дворянства, ду-
хівництва, публічних чиновників, яким влада 
надає привілеї та переваги у відношенні до ін-
ших, а в другому – права «виснажених на службі 
чиновників, бідних, знуджених, малолітніх, ска-
лічених та інших» [10, с. 297]. 

В питанні про походження держави П. Д. 
Лодій був автором концепції, що являла собою 
певну «суміш» патріархальної теорії Аристотеля 
та теорії суспільного договору. При чому після 
того, як розрощені сімейства об’єдналися для 
взаємної допомоги з метою запобігання спільним 
небезпекам, «після прийняття такої умови… 
утворилося між сімействами умовне суспільство 
(societas hypothetica); але після прийняття цієї 
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умови не було ще Держави, тому що обов’язки 
членів не були встановлені згідно з волею верхо-
вного правителя… Таким чином утворилася 
тільки Анархія, тобто суспільство рівне, що було 
складене з багатьох отців сімейств та інших ві-
льних людей, для досягнення загальної безпеки 
без будь-якої верховної влади, яка би була при 
одній особі, або декількох особах» [10, с. 20]. 
Лише після цього відбувається «об’єднання бага-
тьох людей вільних (курсив – В. О. П. Д. Лодій 
вважав, що підневільна людина не має можливо-
сті прийняти участь у складанні договору про 
утворення держави.) під єдиною верховною вла-
дою для досягнення загальної безпеки та благо-
денства» [10, с. 22]. Так виникає держава або 
громадянське суспільство – П. Д. Лодій ототож-
нює ці два поняття. 

Водночас, він вказує на те, що «Верховні 
Правителі, щодо верховної влади, залежні від 
одного Бога… тому ніхто не може їм перешко-
джати в застосуванні цієї влади» [10, с. 37]. 

Розглядаючи ознаки держави, П. Д. Лодій 
вказує на те, що: 

– Кожна держава являється однією мора-
льною особою, так як всі її члени мають «одну 
волю з Верховною волею». 

– Кожна держава, як моральна особа, у 
відношенні до інших держав є незалежною від 
природи. Члени її суспільства підлеглі тільки 
своєму правителю. 

– Кожна держава, як моральна особа, має 
власні права та обов’язки, оскільки «має власну 
мету, отже й права на застосування заходів задля 
досягнення цієї мети. На підставі цього будь-
який народ має право самозбереження, забезпе-
чення, захисту, війни і взагалі право примусу». 

– Кожна держава є «одним політичним 
тілом, тобто істотою, що складається з багатьох 
частин, що знаходяться у взаємному відношенні 
та складають певну одиницю. Душею цього тіла 
є Верховний правитель, який силою свого розу-
му за власною волею приводить його до руху, 
задля досягнення державної мети». 

– Держава є безсмертною як така, оскілки 
люди постійно потребують безпеки [10, с. 37–39].  

П. Д. Лодій виділяє такі форми правління, 
як монархія, аристократія та демократія, явно 
симпатизуючи останній з них. 

Достатньо прогресивним і актуальним на 
сьогодні є твердження П. Д. Лодія про те, що 
«права не породжені, а лише визначені держа-
вою… Твердження ж про те, що держава засно-
вує права, суперечить самій сутності права; про 
мету й утворення держав мислити не можна, як-

що в людей, як таких, уже до появи держав не 
було прав» [10, с. 5]. 

При цьому П. Д. Лодій визнає поділ права на 
природне (закони, що «одним розумом розуміють-
ся») та позитивне (закони, що випливають із «ста-
новища справ, або волі Верховного Правителя»), 
публічне та приватне, зовнішнє та внутрішнє. 

Важливим моментом філософсько-
правового вчення П. Д. Лодія є ідея наявності в 
основі природного права реальних властивостей 
людського духу, психологічної природи людини, 
що є причиною обов’язковості та істинності цьо-
го права. 

Метою закону, за П. Д. Лодієм, є охорона 
безпеки держави та суспільства. Під основним 
законом мислитель розуміє вимогу щодо кожно-
го громадянина всіма силами допомагати владі 
досягненню цієї мети. 

Завдання інших законів полягає в наступному: 
– Громадян наставляти в чеснотах. 
– Забезпечувати їх матеріально. 
– Карати пороки та нагороджувати чесноти. 
– Тримати у готовності «непоборні сили, 

які неприятельські замахи відбиватимуть та бу-
дуть укріплювати безпеку». 

З метою досягнення внутрішньої безпеки 
П. Д. Лодій пропонує за злочини назначати кару, 
що передбачала би утрати набагато більші, ніж 
вигоди, яких прагне злочинець. При цьому філо-
соф застерігає і від можливих репресій, такі за-
ходи, з його слів, «не можна… розповсюджувати 
настільки, щоб ліки становилися небезпечніши-
ми за саму хворобу» [10, с. 41–43]. 

Державна влада, за дефініцією професора, 
є поєднане з силою примусу право керувати, від-
повідно до власного свавілля, вільними діяннями 
підданих, задля досягнення мети держави, тобто 
її безпеки і благоденства. 

Найвища влада в країні належить «Велич-
ності», тобто державній владі (не обов’язково 
одноособовій), яка має наступні ознаки: 

– Незалежність від будь-якої людської 
влади стосовно державних справ. 

– «Високість», тобто наявність якостей 
найвищої влади. 

– Величність є всеохоплюючою та єди-
ною (тут мається на увазі не тільки одноособове 
правління, але і наведений вище принцип про 
визначення єдиного критерію істини за допомо-
гою думки більшості членів суспільства). 

– Неподільність – тут автор більш прямо 
натякає на можливість колегіального управління: 
«величність, або права величності, не можуть 
бути відділені від Держави… але, якщо неподі-
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льність застосовується в такому сенсі, начебто 
права, що містяться у понятті Верховної суспіль-
ної влади, не можуть бути розділені між багать-
ма особами, то в такому сенсі не можна допусти-
ти неподільності величності» [10, с. 50–51]. 

– Рівність, тобто величність у будь-якій 
країні, однакова, не залежно від того, був прави-
тель обраний народом, чи успадкував владу. 
Більш того, П. Д. Лодій зазначає, що римський 
Кесар, якого обирав народ, мав набагато більше 
поваги в народі, ніж спартанський цар, що отри-
мував владу в спадок. 

– Величність походить від Бога. Звідси 
виводиться її Святість і непорушність. 

Величність може втратити свою незалеж-
ність тільки за умов договору скорення. В усіх 
інших випадках «Величності та незалежності не 
супротивна домовленість, якої досягнуто між 
двома монархами з метою захисту та протегу-
вання» [10, с. 55]. 

Величність має право законотворчості та 
право охороняти права і свободи громадян. 

Піддані мають права трьох видів: 
– Ті, що ґрунтуються на почуттєво-

розумній природі людини (право на життя, «на 
розум і волю», честь та інші подібні невід’ємні 
природні права людини). 

– Ті, що походять від суспільного 
об’єднання (право на працю, на захист з боку 
влади проти обмеження прав індивідуума, тощо). 

– Позитивні, «що встановлені у позитив-
них законах кожної держави», або ті, «про які 
треба розуміти з мети держав» [10, с. 294–297]. 

Отже, у своїй природно-правовій концепції 
П. Д. Лодій, в умовах розвиненого російського 
абсолютизму, відверто указував на більшу ефек-
тивність правління обраного народом правителя 
(або колегіального органу вищої влади), ніж мо-
нарха, який успадкував трон, доводив протипра-
вність пригнічення одним народом іншого, здат-
ного побудувати власну державність (П. Д. Лодій 
повною мірою це відчув на собі, коли він, украї-
нець, жив в українському Закарпатті, а потім – 
працював в українському Львові, що знаходили-
ся під владою Австрійської імперії, яка пригні-
чувала українське населення), доцільність союзів 
братських народів, за умови не пригнічення ни-
ми один одного. Він був противником кріпосно-
го права, доводив необхідність гарантій соціаль-
ного захисту населення. Тому ми можемо назва-
ти правову концепцію П. Д. Лодія достатньо 
прогресивною для свого часу.  

Висновки. Отже, актуальність та прогреси-
вність філософських і правових поглядів П. Д. 

Лодія є очевидною. Цей просвітник сформулю-
вав достатньо оригінальну філософську концеп-
цію, що серед іншого, вказувала на встановлення 
істини за допомогою думки більшості громадян. 

Звідси випливає низка прогресивних ідей 
щодо необхідності виборного правління у дер-
жавах, віддання пріоритетності колегіальному 
правлінню над одноособовим, а також захисту 
прав і свобод усіх мешканців Російської та Авст-
рійської імперій. 

Ідеї П. Д. Лодія і сьогодні можуть бути 
враховані при формуванні сучасної української 
національної ідеології та законодавства, а також 
визначенні пріоритетності міжнародного співро-
бітництва з іншими державами та міжнародними 
організаціями. 
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ФІЛОСОФСЬКІ ТА ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ  
ПІФАГОРА САМОСЬКОГО 

 
Постановка проблеми. Одним із творців 

давньогрецької філософії був вчений, морально-
релігійний реформатор та політичний діяч Піфа-
гор (570 - 500 р. до н.е.). Мислитель сформував 
власне бачення загальнофілософської проблема-
тики, пов’язаної з пошуком основи буття, якою 
він вважав число. Завдяки математичним форму-
лам він виразив не тільки власне світобачення, 
але й окреслив підходи до процесу етичного ви-
ховання, державного будівництва, формування 
законодавчої бази, права власності.  

Від самого Піфагора не дійшло ні рядка, 
очевидно, як і Фалес, він нічого не писав. Рекон-
струкція поглядів Піфагора базується на відгуках 
його сучасників, згадках давньогрецьких авторів, 
фрагментах втрачених історико-філософських 
творів, вченнях його учнів і послідовників (піфа-
горійців та неопіфагорійців). 

Ступінь наукової розробки проблеми. 
Філософсько-правові ідей Піфагора були об’єк-
том наукового пошуку не одного покоління вче-
них-філософів та правознавців. Один із перших 
дослідників творчої спадщини мислителя – відо-
мий філософ-неоплатонік IV ст.  Ямвліх  Холкід-
ський. На рубежі ХІХ-ХХ ст. дослідження у цій 
сфері проводили  С.М.Трубецький, К.Форлендер та 
Ю.Белох, протягом ХХ – початку ХХІ ст. – 
В.Г.Анішкін, Л.Я.Жмудь, М.Кошкарян, О.Мако-
вельський, В.С.Нерсесянц, М.Н.Разумович, філо-
соф та математик Б.Рассел, Х.Туманс, та ін. 

Метою статті є дослідження етико-
філософських і державно-правових поглядів Пі-
фагора та аналіз практичного застосування його 
основних ідей у процесі формування апарату 
влади та управління давньогрецької колонії Кро-
тон на італійському узбережжі. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Мислитель багато років свого життя провів 
подорожуючи по чужих країнах, зокрема по Єги-
пту. На рідну землю він повернувся у зрілому віці 
і став верховним жерцем храму Аполлона в Дель-
фах [16, с.62]. З часом Піфагор перебрався до міс-
та Кротон, де заснував громаду піфагорійців та 
власну релігійно-філософську школу. В науковій 
літературі не існує одностайної думки щодо ви-
значення статусу громади піфагорійців. Одні до-

слідники стверджують, що це була секта, членів 
якої об’єднувало сповідування одного релігійного 
культу [3, с.320, 492; 20, с.278, 424]. Але послідо-
вників Піфагора згуртовувала не тільки зазначена 
обставина, але й наукові, політичні, педагогічні 
погляди і навіть звичайні дружні відносини. Тому, 
на наш погляд, слід погодитися з думкою вчених, 
які висловлюють припущення, що громади піфа-
горійців слід сприймати як гетерію, тобто тип не-
формального об’єднання, яке будувалося на осно-
ві особистих відносин його учасників та не перед-
бачало чіткої організаційної структури, тобто 
ознак формалізму. Членів гетерії пов’язували не 
тільки дружні та товариські відносини, а й спіль-
ність інтересів та способу життя, в той же час у їх 
стосунках не простежувалася якась на перед ви-
значена мета [6, с.91; 18, с.120].  

Головною перешкодою в процесі дослі-
дження вчення мислителя є недостатність пря-
мих письмових чи інших джерел. Адже Піфагор 
не залишив по собі письмових творів, а ранні 
піфагорійці, всупереч поширеному серед неопі-
фагорійців судженню, викладали у своїх творах 
власні думки, а не доктринальне вчення заснов-
ника школи. Проблема недостатності прямих 
джерел лише частково компенсується за рахунок 
досить опосередкованих історичної та легендар-
ної традицій. Згідно свідоцтв учнів Піфагора, 
саме він назвав Всесвіт Космосом, а будову світу 
– стрункою та цілісною, яка підпорядковується 
законам «гармонії та числа».  

Піфагора можна назвати першим ідеаліс-
том Древньої Греції, оскільки першоосновою 
буття він вважав ідеальні сутності – цілі натура-
льні числа, пропорції між якими складають сві-
тову гармонію. Б.Рассел зауважував, що матема-
тика у значенні доказового дедуктивного обґрун-
тування починається саме з Піфагора, у вченні 
якого вона тісно пов’язувалася з особливою фо-
рмою містицизму [17, с.52].  

Сфера наукових інтересів Піфагора нале-
жала до того ж напрямку наукового пізнання, 
який був притаманний Мілетській школі, зокре-
ма – космологія, астрономія, математика. Але 
крім цього Піфагора цікавили ще й космогонія, 
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гармоніка, релігійні погляди, політична та соціа-
льна діяльність.  

У вченні мислителя звертає на себе увагу 
насамперед взаємодія математики та філософії 
(сам термін «філософія» уводить до вжитку саме 
Піфагор) [22, с.105], світорозуміння та числового 
розрахунку. Зокрема філософ використовував ма-
тематику в якості одного з основних аргументів та 
доказів існування божественного начала та боже-
ственного розуму людини. За допомогою матема-
тично-філософського наукового пошуку Піфагор 
доводив існування Творця усього сущого, божес-
твенного начала та виособлював людину із не-
скінченно великої кількості живих земних органі-
змів, наділяючи її розумом та здатністю не тільки 
логічно мислити, але й творити, втілюючи свої 
задуми та розумові уявлення в життя. Саме тому 
Піфагор розглядав логос як упорядкованість, до-
казом якої служить математика, а також надавав 
великого значення антиноміям – протилежностям, 
що не піддаються поєднанню за своєю природою, 
але без яких неможливо пізнати сутність одного 
поняття, явища чи предмету, не порівнявши його 
з іншим, – антиподом: «межа – безмежність», 
«однина - множина», «світло – пітьма», «добро – 
зло», в чому, до речі, можна побачити зачатки ді-
алектичних суджень. На цьому фоні цікавим є 
твердження філософа про те, що лише математи-
чні розрахунки та логіко-математичні докази мо-
жуть поєднувати полярні несумісності [16, с.64]. 
В даному випадку можна спостерігати також 
вплив на формування поглядів Піфагора вчення 
Анаксімандра Мілетського стосовно будови 
«апейрону» [1, с.18; 10, с.19]. 

Взявши за основу загальновідому соціаль-
но-філософську формулу «все пізнається в порі-
внянні», можемо чітко визначити логічне обґру-
нтування теорії піфагорійських антиномій, адже 
виокремити якісні властивості того чи іншого 
фізичного предмету, морально-етичного, філо-
софсько-соціального поняття чи явища іншого 
порядку можна, насамперед, порівнявши його з 
радикально-протилежним, але в той же час бли-
зьким за своїм змістом поняттям чи предметом. 
Хоча відійшовши від традиційного сприйняття 
навколишнього світу, можна провести паралелі 
між зовсім різними категорійними поняттями 
задля підкреслення їх якісних ознак і властивос-
тей та визначення філософської, соціальної, мо-
рально-етичної чи іншої сутнісної характеристи-
ки. Зокрема: «світло – добро», «пітьма – зло» та 
ін. На нашу думку, таке порівняння слід назвати 
«радикальним» або «категоричним». Саме його 
застосування робить можливим визначення зага-

льних ознак предмета чи явища, які піддаються 
дослідженню. Саме цей вид порівняння відобра-
жає сутність піфагорійського світосприйняття, в 
основу якого закладалися точність математичних 
виразів, заснованих на незмінній константі числа. 
Саме у цьому, на наш погляд, і криється причина 
категоричності поглядів піфагорійців на будь-який 
предмет, що виступав об’єктом пізнання.  

Філософський ідеал споглядового життя 
не заважав Піфагорові активно займатися полі-
тичною діяльністю. Перша гетерія була заснова-
на Піфагором в Кротоні, ахейсько-лаконській 
колонії, у якій здавна утвердилося панування 
аристократії.  

Серед членів піфагорійських гетерій ши-
рокого розповсюдження набув культ дружби, 
який вважався не тільки вершиною особистих 
відносин, але й набув ознак загальносоціального 
ідеалу. Неприйняття розкоші, надмірності фак-
тично відігравало роль з’єднуючої ланки між пі-
фагорійською ідеологією та загальносоціальними 
принципами, сформульованими сімома мудре-
цями, зокрема Фалесом [13, с.37-38; 11, с.17] та 
Солоном [12, с.10-13]. Вектором піфагорійських 
устремлінь виступає створення духовного та ті-
лесного ідеалу індивіда, якого можна досягти 
лише за допомогою виховання, самообмеження, 
пошани до старших, батьків, закону.  

У числі нових соціально-аксіологічних 
елементів, які пропагувалися філософом, можна 
назвати ставлення до жінки. Звичайно, що того-
часні представниці слабкої статі навряд чи були 
повноправними членами не тільки піфагорійсь-
ких спільнот, але й громадянами держави зага-
лом. Піфагор, ймовірно, був першим давньогре-
цьким філософом, який звернув на жінку прихи-
льну увагу [22, с.47-49]. 

Мета політичної діяльності Піфагора, на 
думку С.М.Трубецького, полягала в тому, щоб 
створити нову аристократію – забезпечити пану-
вання кращих за допомогою релігійного союзу та 
виховання у філософській школі. Союз Піфагора 
згодом навіяв Платону його ідеал держави під 
управлінням філософів [18, с.122; 7, с.9]. Факти-
чно Піфагор вперше сформулював правило, що 
для побудови ідеальної та справедливої держави 
вкрай необхідним є «кадрове забезпечення» з 
числа найкращих представників соціуму. Його 
пропозиція полягала в тому, щоб керівними фун-
кціями «кращі» володіли на професійній основі, 
застосовуючи спеціально здобуту для цього осві-
тню кваліфікацію. Переконання мислителя в то-
му, що керівні функції повинні надаватися ви-
ключно заново генерованій аристократії, було на 
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той час вельми новітнім та актуальним, внаслі-
док чого було підхоплене, розвинене та вдоско-
налене Платоном, а згодом – Аристотелем. Та й у 
сучасному науковому світі ця ідея виступає 
об’єктом дослідження вчених-юристів, психоло-
гів, політологів, соціологів. 

Піфагорові на основі власної ідеології вда-
лося виховати та згуртувати сильну, освічену 
аристократію, до складу якої увійшли політичні 
діячі, вчені, філософи, лікарі, атлети [18, с.122]. 
Тому не викликає подиву факт, що найкращі 
представники суспільства, об’єднані дружніми 
стосунками, спільністю майна, проживання, до-
тримуванням однакових релігійних традицій та 
культивуванням одних і тих же ідеалів, не могли 
залишатися осторонь політичного життя. Адже ці 
об’єднання володіли як людськими, так і матеріа-
льними ресурсами, завдяки своїм чеснотам корис-
тувалися певним суспільним авторитетом. Та й 
сама ідеологія піфагоризму не відкидала політич-
ної діяльності як такої, що не відповідає високим 
моральним устремлінням. Тому не викликає поди-
ву той факт, що частина членів піфагорійської ге-
терії, реалізовуючи ідеал найкращого правителя, 
займалася політичною діяльністю, та входила до 
складу державно-управлінських інституцій. 

Вчення Піфагора було просякнуте полі-
тичною ідеологією, яка містила основні догмати 
побудови ідеального суспільства. Розпочати до-
слідження піфагорійської політичної ідеології 
слід із визначення та аналізу поняття справедли-
вості, яка, за уявленнями представників цієї 
школи, полягала у спільності та одностайності 
всіх членів суспільства [22, с.109]. Звичайно, да-
не визначення навряд чи може відобразити по-
вною мірою абсолют піфагорійської справедли-
вості, адже у будь-якій суспільній групі, яка на-
лічує досить велику кількість людей, виходячи з 
індивідуальних особливостей характеру, міжосо-
бистісних відносин, духовних, моральних, мате-
ріальних факторів, важко уявити, щоб всі без ви-
ключення члени суспільної групи розділяли одні 
і ті ж погляди та ідеали.  

Піфагорійці намагалися викласти своє ба-
чення справедливості на простих прикладах, зро-
зумілих широкому загалу. Зокрема вони вказу-
ють на те, що спільність та одностайність всіх 
людей більш за все нагадує взаємозв’язки душі 
та тіла [22, с.109]. Піфагор запровадив досить 
складну та неоднозначну систему виховання у 
своїй школі, ставлячи за мету викорінення осо-
бистісних людських вад, які, на його думку, сто-
ять на заваді досягнення загальної справедливос-
ті. Однією з основних вад, якої потрібно позбу-

тися, філософ вважав індивідуалізм, який вири-
ває особу із загального контексту справедливості 
та унеможливлює досягнення індивідом її ідеалу. 
Причиною цього явища Піфагор вважав приват-
ну власність, яка виступає диференціюючим сус-
пільним фактором, який перешкоджає досягнен-
ню загальної одностайності людської спільноти. 
Тому Піфагор проголошує примат права спільної 
власності над приватною. Даного правила чітко 
дотримувалися у піфагорійських гетеріях і кожен 
новоприбулий член добровільно передавав у спі-
льну власність членів союзу все належне йому 
майно. Піфагор, на його переконання, розвивав 
все найкраще в людях, видаляючи з їх чеснот 
відчуття приватної власності та укріплюючи ко-
лективне, загальне начало [22, с.110]. Зазначені 
піфагорійські ідеї знайшли свій подальший роз-
виток у творчості Платона, Аристотеля, а в но-
вий і новітній час – марксизмі.  

Також філософ зазначав, що справедли-
вість фактично є квінтесенцією родинних 
зв’язків між людьми, а відчуження та зневага до 
загального роду породжують несправедливість 
[22, с.110]. Ця теза переноситься ним на все сус-
пільство, як велику споріднену соціальну групу. 

Виходячи з цього, Піфагор логічно пере-
ходить до розробки концепції державної справе-
дливості. Зокрема, формулюються тези про те, що 
справедливість в управлінні своїм домогосподарс-
твом є основою порядку в полісах у цілому, адже 
поліс – це сукупність домогосподарств [22, с.110]. 
Мислитель стверджує, що загальнодержавна, по-
лісна справедливість – це сукупність родинних, 
соціально пов’язаних справедливостей, тим самим 
ставлячи в основу побудови ідеальної держави 
сім’ю, родину, з її неперевершеними та глибокими 
цінностями і традиціями, філософсько-теоретич-
ний синтез яких призводить до формування спра-
ведливих відносин всередині родини, а в результаті 
синкретизму цих явищ досягається загальнодержа-
вний ідеал суспільної справедливості. 

Дослідивши та обґрунтувавши філософсь-
ко-правові категорії «справедливість» та «держа-
вна справедливість», Піфагор не залишає поза 
увагою таку правову категорію як «закон», 
пов’язуючи її із феноменом справедливості. За 
переконаннями Піфагора розкіш та зневага до 
законів часто призводять до несправедливості, а 
тому мислитель закликав невтомно допомагати 
закону та воювати з беззаконням [22, с.111]. Ін-
дивідуалізм проголошується ворогом як справед-
ливості, законності, так і держави, що будується на 
основах справедливості та законності. Піфагор 
зводить індивідуалізм у степінь найвищого соціа-
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льного зла. Найбільш корисною для встановлення 
справедливості Піфагор вважав владу богів. Від-
штовхуючись саме від цієї гіпотези, він вибудову-
вав конструкції таких філософсько-правових фе-
номенів, як державний устрій, закон, справедли-
вість, правосуддя [22, с.112], зводячи до одного 
рівня шанування батьків та закону [22, с.113].  

Виходячи із зазначеного, Піфагор відкри-
ває найпрекрасніший вид справедливості – зако-
нодавчий, який вказує, що потрібно робити, та 
забороняє те, що робити не слід [22, с.111]. Ви-
користовуючи принцип алегорії, філософ пояс-
нює принцип функціонування даного виду спра-
ведливості на прикладі лікування людини. Зок-
рема Піфагор вказує на те, що дана категорія є 
кращою, ніж судовий вид справедливості, так як 
останній, подібно мистецтву лікування, лікує 
вже хворих, а перший – із самого початку не дає 
захворіти та завчасно піклується про здоров’я 
організму [22, с.111]. У даному випадку мисли-
тель закликав до залагодження суперечок, не до-
водячи справу до судового розгляду, але в разі 
звернення сторін до судової інстанції Піфагор в 
алегоричній формі дає настанову: «Не пересту-
пай через терези!» [22, с.118]. На наш погляд, 
якщо взяти до уваги те, що одним із символів 
справедливості правосуддя змальованому у дав-
ньогрецькому епосі є терези, то у наведеному 
вислові мислителя ми можемо побачити катего-
ричну вимогу щодо недопустимості несправед-
ливості під час судового розгляду конфлікту, че-
рез зневажання суду, закону.  

Повертаючись до аналізу піфагорійської 
філософсько-правової категорії найпрекраснішо-
го виду справедливості, можна чітко простежити 
формування принципу подолання суперечностей 
без судового розгляду. Але досягнення цього пі-
фагорійського ідеалу можливе лише за умови 
існування високоморального суспільства, в якому 
будуть неприйнятними ідеали індивідуалізму, 
кривди та беззаконня, яке буде сповідувати прин-
ципи справедливості в широкому його сенсі. Фі-
лософ вважав, що генерація цього суспільства 
знаходиться у площині виховання. Тому і засну-
вав власну філософську школу у якій, за висловом 
М.Н.Разумовича, готував філософів, учених, полі-
тиків та адміністраторів, забезпечуючи універса-
льність освіти та відбір обдарованих осіб для 
служіння богам та суспільству [16, с.63]. 

Розуміючи всю важливість ролі закону в 
державі, Піфагор, у властивій йому манері, намага-
вся дати поради законотворцям щодо відмови від 
вживання в їжу м’яса одухотворених істот, тому 
що ті, хто хоче діяти по справедливості, не повинні 

кривдити споріднених людині живих організмів, бо 
як вони тоді зможуть переконувати інших не чини-
ти несправедливі вчинки [22, с.79]?  

У царині законотворення та релігійного 
містицизму Піфагору був властивий войовничий 
консерватизм. Піфагорійці переконували людей 
залишатися вірними батьківським чеснотам та 
звичаям, навіть якщо вони набагато гірші ніж 
інші, вказуючи на те, що ніколи не буде ані ко-
рисною, ані рятівною легка відмова від наявних 
законів та прийняття нововведень [22, с.114]. 

Стосовно форми державного правління 
Піфагор вказував, що нема більшого зла, ніж 
анархія. Адже не дано людині вберегти себе, як-
що немає над нею керівника [22, с.113]. Даною 
тезою Піфагор виступав за чітко структуровану 
систему влади в державі, анархія для нього – це 
смерть для державного організму. Дана катего-
ричність привела, на нашу думку, до несприй-
няття Піфагором демократії, адже він вбачав іс-
нування в структурі демократичних цінностей 
анархічне підґрунтя. Це переконання згодом ви-
явилося фатальним для мислителя і його послі-
довників та призвело не тільки до втрати ними 
влади, але й до фізичного знищення переважної 
більшості піфагорійців. Як зазначав С.М.Тру-
бецький, боротьба проти тиранії та сутички з де-
мократією – ось характерні риси піфагорійської 
політики [18, с.121-122]. 

Формуючи власні принципи державної 
влади, Піфагор вдається до алегорії, використо-
вуючи для цього вже згадуваний нами «родин-
ний інструментарій». Ніколи не буде порядку ані 
в будинку, ані в державі, якщо не буде істинного 
начальника, який знаходиться при владі та воло-
дарює з доброї волі [22, с.116-117]. Тобто, пере-
носячи сімейні цінності на державно-управ-
лінський апарат, Піфагор проголошує принцип 
добровільності влади, вказуючи на те, що для 
реалізації владних повноважень потрібна згода 
обох сторін – як керівника, так і підлеглого [22, 
с.116-117]. З наведеного випливає, що мислитель 
вбачав у владних функціях не безконтрольне ви-
користання повноважень однією особою у влас-
них інтересах всупереч суспільним, внаслідок 
чого державна влада може існувати лише за ра-
хунок функціонування інституту насилля, а зага-
льну згоду між керівництвом держави та насе-
ленням, яка заснована не на страхові застосуван-
ня силового тиску з боку уповноважених держа-
вних інституцій, а на взаємному довір’ї, повазі та 
справедливості. Керівник держави повинен здій-
снювати свої функції з власної доброї волі, а не 
виходячи з необхідності утримання влади для 
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збереження свого життя чи майнових ресурсів. В 
цьому, на наш погляд, і ховаються причини не-
сприйняття Піфагором тиранії. Фактично можна 
зазначити, що Піфагор однаково відчував огиду 
як до тиранії, так і до демократії.  

На підтвердження факту несприйняття 
Піфагором демократичних цінностей слід навес-
ти його вислів про те, що нерозумно звертати 
увагу на думку більшості [22, с.123]. Цим мисли-
тель фактично нехтує політичними устремління-
ми демосу, відкидаючи демократичні основи та 
вважаючи їх підвалинами і причиною анархії. 
Відраза Піфагора до демократії набула такого 
рівня, що він заборонив своїм послідовникам 
вживати у їжу боби, бо вони використовувалися 
для голосування всіх повноправних громадян 
полісу під час проведення народних зборів. Не-
здатність широких народних мас виконувати 
державні функції мислитель пояснює тим, що 
правильно сприймати та судити дано не бага-
тьом, адже відомо, що лише знаючі люди у змозі 
це зробити, а таких небагато [22, с.123]. Керівну 
роль у суспільстві він відводив аристократичній 
формі правління [8, с.9]. Але слід зауважити, що 
Піфагор, формулюючи свої державні, політичні 
та соціальні ідеали, не мав на увазі «аристокра-
тію» у загальноприйнятому розумінні цього сло-
ва. Під пануванням аристократії він розумів не 
панування евпатридів, тобто родової знаті, а но-
вої генерації –  «аристократів духу» [15, с.85]. 

Як зазначав С.М.Трубецький, грецька ари-
стократія, за вченням Піфагора, виступає не 
тільки політичним, але й моральним ідеалом 
особливого ґатунку, не простим засобом чи фор-
мою державного правління, а є метою сама по 
собі, як естетичний ідеал чудової аристократич-
ної індивідуальності. Саме у цьому проявляється 
суть піфагорійського ідеалу «панування кра-
щих», найбільш вихованих та мудрих. Сама ж 
держава виступає засобом розвитку такої арис-
тократії, в основі панування якої знаходиться 
матеріальна сила, але не корисливість, через яку 
аристократія вироджується в олігархічну тира-
нію [19, с.169]. В даному випадку знову ж таки 
ми можемо побачити неприязнь Піфагора до 
приватновласницького індивідуалізму, завдяки 
впливу якого, блискучий освічений аристократ, 
наділений державно-управлінськими повнова-
женнями, досить легко перетворюється та тира-
на-олігарха. Тому піфагорійці й викорінювали у 
собі індивідуалістичні нахили, проголошуючи їх 
несумісними з тими людськими чеснотами, які 
самі пропагували. Дана концепція наріжним ка-
менем проходить через всю систему піфагорій-

ського виховання, яке було основою його філо-
софської школи. Ідеал цієї аристократії перш за 
все був етичним. Згідно піфагорійських держав-
ницьких уявлень для людського суспільства нема 
гіршого зла, як безвладдя, і для його спасіння 
необхідною умовою є існування керівництва. Від 
тих, хто править, вимагається освіченість та гу-
манність, людяність, від керованих – не тільки по-
кора, але й повага до старших, до керівників, ша-
нування вітчизняних богів та законів, повага до 
батьків та керівництва. Такою уявлялася піфаго-
рійцям морально-релігійна основа нормального 
суспільства. Але для того, щоб гідно та успішно 
виконувати свої державницькі справи, керівники 
повинні бути дійсно кращими людьми – не за на-
родженням, а за доблестю, силою, розумом, за роз-
витком своїх здібностей та чеснот. Звідси випливає 
вимога виховання – релігійного, розумового та мо-
рального, яке здійснюється у гетерії [18, с.123].  

На перший погляд, категоричність Піфа-
гора стосовно ігнорування думки будь-кого не 
піддається сумніву. Але в процесі застосування 
цієї соціальної формули на практиці виявляється, 
що вона може стати причиною міфічності піфа-
горійського державного ідеалу, адже основною 
підвалиною такого державного організму є вихо-
вання, за допомогою якого досягається мета 
створення аристократичного прошарку, наділе-
ного необхідними чеснотами для виконання 
управлінських функцій. В свою чергу принцип 
повного ігнорування думок інших людей міг би 
привести до повного несприйняття, а відтак кра-
ху навчально-виховного процесу у піфагорійсь-
кій гетерії. Тому, на наш погляд, Піфагор робить 
виключення із цього правила стосовно саме осві-
тнього процесу. Він зазначає, що нерозумно зне-
важати сприйняття та думки будь-якої людини 
взагалі – той хто налаштований таким чином, 
може виявитись неосвіченим та невиправним. 
Незнаючому слід навчатися тому, чого він не 
знає та не вміє, а тому, хто вчиться, необхідно 
звертати увагу на сприйняття та думки знаючого 
та здатного навчити; говорячи взагалі, необхідно, 
щоб ті юнаки, котрі хочуть бути щасливими, зве-
ртали увагу на сприйняття та думки старших 
людей, що ведуть правильне життя [22, с.123]. 

Ідеальну державу Піфагор намагався збу-
дувати на моделі гетерії, члени якої проходили 
багаторічний суворий відбір, віддавали у спільну 
власність все своє майно, проводили певні риту-
али та обожнювали Піфагора, вважаючи його 
втіленням Аполлона. Але сам ідеал аристократи-
чної піфагорійської держави цілком ґрунтувався 
на мистецтві педагогіки, адже тільки за допомо-
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гою етичного, морального, естетичного, релігій-
ного виховання, стає можливим створення суто 
аристократичного класу, який може бути наділе-
ний державно-управлінськими функціями. 

Висновки. Основна цінність філософсько-
правових поглядів Піфагора полягає у тому, що він 
вперше не тільки теоретично обґрунтував власне 
бачення ідеальної держави та дослідив процеси 
формування і функціонування її управлінських, 
законотворчих, судових органів, але дійшов до 
практичного втілення своєї державно-політичної 
ідеології у часовому проміжку, коли влада у дав-
ньогрецькій колонії Кротон опинилася під контро-
лем його послідовників. Але усвідомлюючи те, що 
для втілення його задумів у життя вкрай необхід-
ним є кадрове забезпечення цього процесу, він ви-
робляє основоположні принципи та методи вихо-
вання і навчання найбільш обдарованих та мораль-
но стійких представників населення держави, із 
яких формувалася найвища соціальна група – нова 
аристократія, до компетенції якої належали держав-
но-управлінські, законодавчі, судові функції. А тому 
погляди та переконання філософа і на сьогодні є 
досить актуальними в процесі вироблення основних 
засад формування нових державотворчих еліт. 
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В статті досліджуються етико-філософські погляди Піфагора Самоського (біля 570 року до 
н.е. – після 500 року до н.е.) та факти практичної реалізації державно-правової ідеології філософа, на 
прикладі побудови системи державного управління у м. Кротон. 

Ключові слова: Піфагор, давньогрецька філософія, числова будова Всесвіту, гетерія, піфаго-
рійський союз, процес законотворчості, правосуддя, аристократична форма правління. 

 
С.Г. Меленко  

ФИЛОСОФСКИЕ И ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ ВЗГЛЯДЫ  
ПИФАГОРА САМОССКОГО 

 
В статье исследуются этико-философские взгляды Пифагора Самосского (около 570 года до 

н.э. – после 500 года до н.э.) и факты практической реализации государственно-правовой идеологии 
философа, на примере построения системы государственного управления в г.Кротон. 

Ключевые слова: Пифагор, древнегреческая философия, числовое строение Вселенной, гетерия, 
пифагорейский союз, процесс законотворчества, правосудие, аристократическая форма правления. 

 
S.G. Melenko  

PHILOSOPHICAL AND PUBLIC LAW VIEWS OF PYTHAGORAS OF SAMOS 
 

The article deals with ethic-philosophical views of Pythagoras of Samos (570-500 B.C.) and facts of 
practical realization state-legal ideas of this philosopher, based on the example of organization of state-
government system of city Kroton. 

Key words: Pythagoras, ancient Greek philosophy, numerical world organization, heteria, Pythagoras 
union, Law-making process, justice, aristocratic form of governing. 
 



 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 249 

 
С.І. Нежурбіда 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 
 

ПРИЧИНИ ЗЛОЧИНУ ТА ЗЛОЧИННОСТІ:  
ПОГЛЯДИ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФІЛОСОФІВ 

 
Постановка проблеми. Комплексне дослі-

дження причин злочину і злочинності неможливе 
без їх філософського осмислення. Саме такий 
особливий спосіб осмислення дозволяє по-
особливому розглянути сутність причини злочи-
ну, органічно поєднуючи наукове знання і бу-
денну життєву мудрість. Серед багатьох філо-
софських поглядів на причини злочинів і зло-
чинності особливе місце займають погляди пред-
ставників сучасної соціальної філософії, аналіз 
яких є необхідністю. У зв’язку з цим автор по-
ставив собі за мету провести аналіз поглядів 
представників сучасної соціальної філософії на 
причини злочину та злочинності. 

Виклад основного матеріалу. Людина – 
це істота, яка володіє разумом та ставить перед 
собою певні цілі. Тому розуміння діяльності лю-
дини, яка ставить перед собою певні цілі, є, на 
нашу думку, однією з важливих проблем мето-
дології не тільки кримінології, а й філософії – 
філософії соціальної. Завдання останньої – не 
тільки дати відповідь на питання «що є суспільс-
тво і яке місце в ньому займає людина?», а дати 
відповідь на питання «яке місце в цьому суспіль-
стві займає злочинність, що таке злочинність, та 
ким є злочинна людина?». 

На думку Е.А. Позднякова, людині орга-
нічно притаманна схильність до всього незвич-
ного і навіть патологічного, вираженням якого є 
злочин. Злочинність же є найважливішою склад-
ною частиною загальнолюдської культури, яка за 
своєю значимістю і місцем в ній переважає такі її 
визнані та «викликаючи законну гордість всього 
прогресивного людства» сфери, як мистецтво, 
наука, релігія, також одночасно виступаючи «до-
нором» політичної та економічної сфер, або на-
віть більше – виступаючи їх материнською осно-
вою, усунення якої тягне за собою й усунення 
політичної та економічної сфер. Е.А. Поздняков 
бере на себе сміливість сказати, що «… злочин-
ність є одночасно і наука, і мистецтво, і ідеологія, і 
релігія, і політика, і економіка, і спорт, оскільки 
вона органічно включає в себе елементи всіх цих 
достойних сфер людської діяльності. Але вона є і 
дещо більшим, оскільки пронизує собою всі згада-
ні сфери зверху до низу, і без неї не може існувати 

жодна з них» [1, c.8-10]. Отже, злочинності при-
таманний невід’ємний та органічний зв'язок зі 
всіма сферами життя людини. 

Причину притаманності такого роду 
зв’язку злочинності зі всіма сферами життя лю-
дини, на нашу думку, Е.А. Поздняков бачить в 
тому, що злочинність є зворотною стороною мо-
ральності людини [9, c.10]. Злочинність, як зав-
жди масове явище, генерується двома основними 
і нерозривними частинами «єдиного та дивовиж-
ного комплексу» - самою людиною і суспільст-
вом. Якщо злочинність «генерується» і люди-
ною, і суспільством, то злочинність також «гене-
рує» людину такою, якою вона є, оскільки «… 
якщо би вона не була такою, то, значить, у мину-
лому (далекому або близькому) людина предста-
вляла собою якісно іншу істоту, ніж вона є те-
пер» [9, c.11,16,17]. Отже, людина і суспільство 
«генерують» злочинність так само, як і зло-
чинність «генерує» людину і суспільство.  

Головна увага Е.А. Позднякова зосередже-
на в такій ланці причинного ланцюга людських 
вчинків, як “мотив” - безпосередня причина вчи-
нку (привід) [9, c.102]. Таких безпосередніх при-
чин злочинних вчинків людини багато. І серед 
них, які є предметом пильної уваги кримінологів, 
він виділяє «…бідність та багатство, прагнення 
до слави та пошани, несправедливість, нерівно-
прав’я, приниження, зневажливе ставлення, лю-
бов, ненависть, заздрість, марнославство, само-
любство, гнів, користь, наглість, страх, почуття 
переваги, роздратування, пригнічений стан, над-
лишок енергії …» [9, c.86-87]. Останні детермі-
нуються бажаннями та потребами людини - ви-
значаються її природою, над якою сама людина 
не владна. Завдяки такому ланцюгові детерміна-
цій вчинки людини набувають характеру «необ-
хідно обумовлених» [9, c.103]. Таким чином, на 
думку Е.А. Позднякова, сама природа людини 
визначає її бажання та потреби, які, в свою 
чергу детермінують її «необхідно обумовлені» 
злочинні вчинки, «органічно» відображаючи 
індивідуальну природу людини – її характер.   

Висвітлюючи тісний зв'язок між біологіч-
ною природою людини та її природою як істоти 
культурної, Е.А. Поздняков підкреслює, що зло-
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чин є важливим елементом культури, в якому 
концентрується вся сутність людини [9, c.202]. 
«Елементом живлення» сфери злочинності ви-
ступає «творча уява» [9, c.239,346]. Уява є тією 
сферою, всередині якої, людина створює «кумі-
ри-фетіши», рахунку яким немає та яким після їх 
створення вона починає поклонятись: «… всілякі 
речі, ідоли, гроші, ідеї, витвори мистецтва, арти-
сти, художники, творіння техніки, їжа, вино та 
ін.» [9, c.330]. Отже уява – це хвороба розуму, 
одним з наслідків якої є злочин. 

У тісному зв’язку з уявою перебувають 
емоції та пристрасті – рушійні сили різних вчин-
ків людини, в тому числі й злочинних. Крім того 
уява може виступати для емоцій та пристрастей: 
1) головним збудником та 2) рушійною силою. І 
якщо так, то «жвавість» уяви (разом із зовнішні-
ми обставинами) визначає темперамент людини, 
від якого залежить сила її емоцій. Так само 
«жвавість» уяви людини (разом із зовнішніми 
обставинами) визначає «ненаситність» бажань та 
жадань людини, які стоять над її пристрастями 
[9, c.245-247]. Захищаючи таку позицію, Е.А. 
Поздняков пише, що сьогодні розум людини за-
вдяки надзвичайній «жвавості» уяви немов би 
відокремився від плоті і навіть від центральної 
нервової системи [9, c.249]. Поряд зі «жвавістю» 
уяви, Е.А. Поздняков досліджує таку категорію, 
як «безмірність» уяви, проводячи паралель з 
«безмірністю» егоїзму, в якому бере свій початок 
більша частина вчинків людини [9, c.261]. Дода-
мо, що взаємозв’язок уяви (фантазування) та 
кримінальної активності індивіда розглядається і 
в кримінологічній літературі. Так, Д.В. Жмуров у 
статті «Уява і злочин» дійшов висновку, що уява 
і злочин поєднуються різнопланово і неоднозна-
чно. На його думку, кримінальна уява є компо-
нентом свідомості індивіда з вже сформованою 
антисуспільною спрямованістю – вона є лише 
відображенням злочинного досвіду і наявних 
негативних установок – закладена до стилю та 
образу мислення злочинця. Також, вважає Д.В. 
Жмуров, уява може сприяти формуванню кримі-
ногенних деформацій свідомості, які, в свою чер-
гу, вже і приведуть індивіда до злочину – уява, 
згідно психологічної концепції причинності, є 
«формуючою умовою» індивідуальної злочинної 
поведінки. І крім того, уява як форма суб’єк-
тивного переживання може виступати одним з 
мотивуючих факторів діяльності, поряд з потре-
бами і мотивами, які визначають спрямованість 
поведінки – уява є частиною мотивації – уява є 
елементом злочинної поведінки [6, c.22]. 

В результаті аналізу поглядів Е.А. Поздняко-
ва, ми можемо дійти висновку, що, на його думку, 
першооснова причинності вчинків людини – це 
природа людини, насамперед, ментальна і пси-
хічна. Індивідуальна природа людини – її хара-
ктер – пов’язана та взаємообумовлена уявою, 
виступає внутрішнім детермінантом поведінки 
людини, визначає індивідуальну схильність 
людини до того чи іншого типу поведінки [9, 
c.272,274,277], а отже й злочинного. 

Повертаючись до висвітлення ролі уяви в 
механізмі вчинення злочину, зазначимо, що іс-
панський філософ та соціолог Josе Ortega y Gas-
set (1883-1955), представник Мадридської школи 
соціальної філософії, у книзі «Людина та люди» 
[11] писав, що завдяки уяві людина створює вла-
сні проекти, розриваючи тим самим тенета зви-
чаїв, а творча діяльність «обраних» особистос-
тей, здатних силою уяви створити щось нове і 
енергійною дією створити новий звичай, є дже-
релом розвитку суспільства. Людина народжу-
ється в колективі зі своїми сталими для колекти-
ву звичаями. Колектив є носієм всіх систем та 
способів поведінки, які відбиваються в людині, 
які дають їй можливість «творити» - «присвячу-
вати себе буттю особистостями». В цьому Ortega 
бачить позитивну регламентацію поведінки, яка 
також спрямована проти антисуспільних сил. 
Однак, зазначає, що людина є настільки соціаль-
на істота, наскільки й антисоціальна. Тому, на-
дання можливості людині «творити» не завжди є 
соціально-корисним для системи звичаїв. А 
окремі прояви людської «творчості» є для неї 
небезпечними. Як наслідок, система звичаїв за-
хищає себе, здійснюючи вплив на індивідів, 
знищуючи найбільш небезпечних. На думку Or-
tega, існування механізму знеособлення в суспі-
льстві є в цілому виправданим [8, c.134]. Отже 
злочин, як випливає з судження Ortega, є ре-
зультатом прояву «творчості» людини (завдя-
ки її уяві) як певного способу поведінки. Зло-
чинець – це особистість, яка виходить за рам-
ки «сталих звичаїв» суспільства – «творець» 
нового звичаю - злочинного. 

Аналізуючи працю Ortega також можна 
зрозуміти причини окремих видів злочинів наси-
льницького характеру, наприклад, тероризму. 
Ortega пише, що через закони і приписи держава 
виступає як система влади, насильства. Так, як-
що державні інститути відповідають суспільству, 
то тиск «сильних» звичаїв держави людиною 
майже не відчувається. Але як тільки державні 
інститути починають тиснути на суспільство по-
за його волею і бажання – відбувається нав’язу-
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вання своєї, «державної» волі індивідам і суспі-
льству в цілому. Зазвичай, такий процес втру-
чання держави в справи суспільства відбувається 
в кризові епохи – коли відбувається занепад тра-
диційних інститутів, криза культури, системи 
вірувань. Як наслідок, відбувається поява «лю-
дини маси», яка бачить єдиний вихід з ситуації – 
насильницькі дії [8, c.135-136; 10, p.128]. 

Звинувачуючи у вчиненні злочину саму 
людину, Е.А. Поздняков переносить характер 
звинувачення в існуванні злочинності на саме 
суспільство не як «причини», що породжує зло-
чини, а як на «творця» умов, при яких здійсню-
ються злочинні прояви людини, всередині якої і 
лежить «причина» [9, c.445-446]. Цивілізація – 
двигун злочинності, а в той же час злочинність – 
один із найбільш вражаючих і найважливіших 
аспектів розвитку цивілізації [9, c.374]. Е.А. По-
здняков також вважає, що перетворення злочин-
ності в професійний вид діяльності є важливою 
характеристикою цивілізаційного етапу в розви-
тку суспільства [9, c.383]. Крім того, на думку 
філософа, сама злочинність в різних її формах і 
проявах стає загальним для всіх цивілізованих 
країн стилем та образом життя [9, c.386], вона не 
тільки слідує сліпо за науково-технічним прогре-
сом, але, як правило, випереджає його, приму-
шуючи сам прогрес слідувати за собою [9, c.389-
390]. Розвиток цивілізації «вглиб та вшир» ро-
бить всі суспільства більш неоднорідними у кла-
совому, етнічному та конфесійному відношен-
нях, результатом чого є зростання внутрішніх 
соціальних конфліктів, одним з найбільш загаль-
них показників яких є зростання злочинності [9, 
c.395]. Соціофілософська позиція російського 
вченого Е.А. Позднякова представляється вельми 
цікавою, як і позиція В.А. Бачініна. 

В.А. Бачінін вважає, що з тих пір, як існу-
ють цивілізація і культура, людина вимушена 
жити і діяти всередині створеного ними норма-
тивно-ціннісного простору. Тому, перебуваючи 
всередині цього простору, її діяльність піддаєть-
ся впливу створеної нею ж соціальних норм та 
цінностей (шляхом спрямування, регулювання, 
посилення, гальмування, стримування). Існує два 
завдання цих норм і цінностей: 1) стимулювання 
творчої діяльності людини; 2) блокування де-
структивних намірів і зусиль людини. На думку 
В.А. Бачініна, в тих випадках, коли функція бло-
кування не спрацьовує і людські дії виходять за 
межі правових норм цивілізаційного співжиття, 
виникає феномен злочину [1, c.451]. 

Отже, цивілізація є первинною за злочин, 
злочинність. В цьому погляди Е.А. Позднякова 

збігаються з поглядами В.А. Бачініна. Саме кри-
терій «наявності цивілізації» служить у нього для 
розрізнення людей від тварин, які цивілізації не 
мають, як і злочинів, відповідно. На підставі цьо-
го В.А. Бачінін і робить висновок про первин-
ність цивілізації та вторинність злочинності: 
«Тільки порушення встановлених цивілізацією 
правових норм і законів перетворює людину в 
злочинця» [1, c.451]. 

Сам злочин розглядається В.А. Бачіні-
ним в двох якостях: 1) злочин як наслідок 
«аномальний»; 2) злочин як наслідок «зако-
номірний та неминучий».  

Розглядаючи злочин як «наслідок, поро-
джений цивілізацією», В.А. Бачінін бачить в 
ньому соціальну аномалію, яка радикально про-
тирічить нормам, у відповідності з якими існує 
цивілізоване суспільство. «Аномальність» поля-
гає у запереченні, деструкції, яку несе в собі зло-
чин, що перетворює його на «чужорідне утво-
рення в соціальному тілі цивілізації». Як «зако-
номірний та неминучий» наслідок злочин стає в 
результаті набрання сутності «похідного», «по-
родження цивілізації» [1, c.451]. 

Вчений виділяє декілька соціальних функ-
цій, які виконує злочинність (як різновид соціа-
льної діяльності) всередині цивілізаційної систе-
ми: 1) дозвіл певним категоріям суб’єктів реалі-
зувати свої трансгресивні схильності; 2) випро-
бовування міцності і надійності нормативно-
ціннісної структури цивілізації; 3) окреслення 
неналежних, девіантних ліній ймовірного розви-
тку цивілізації [1, c.459-460]. Крім того, вважаю-
чи злочин однією з найнебезпечніших форм де-
структивного активізму індивідів і груп [2, 
c.331], виділяє його: 1) релігійні (демонологічні) 
каузо-моделі; 2) антропогенні каузо-моделі; 3) 
синергетичну детермінацію [1, c.461-525].  

Але чому людина вчиняє злочин? На ду-
мку В.А. Бачініна, злочини, які вчиняються лю-
дьми, представляють собою наслідки не тільки 
соціальних причин (явних та безпосередніх), але 
є  похідними глибинних процесів, які відбува-
ються в світі. Він переконаний, що найважливі-
шою вихідною підставою, яка обумовлює виник-
нення абсолютної більшості причин злочинів - 
початкова недосконалість соціального світу в 
цілому, яка в повній мірі поширюється на люди-
ну, суть якої: «Світова дисгармонія постає в со-
ціальному житті як постійно присутня загроза і 
впадання в стани аномії та дисномії, коли «анти-
норми» переміщуються з периферії соціального 
світу в його епіцентр і починають тяжіти над 
ним» [3, c.218]. Такий процес «переміщення «ан-
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тинорм» в епіцентр соціального світу несе озна-
ки кризи, при якій людині стає складніше зроби-
ти вибір між «ціннісними системами та соціаль-
ними імперативами» і як наслідок робить помил-
ки у моральному виборі. Більша ймовірність по-
милки спостерігається у перехідних епохах - пе-
рехрестях різних історичних тенденцій і можли-
востей [3, c.218-219]. 

В.В. Михайлов в праці «Соціальні обме-
ження: Структура і механіка придушення люди-
ни» визначає соціальні обмеження як прояв не-
обхідності у виді системної сукупності експліци-
тних (явних) та імпліцитних (прихованих) соціо-
культурних правил і норм, моделей поведінки, 
стереотипів мислення, засобів, способів, а також 
результатів самовираження людей, яким свідомо 
або несвідомо підкоряються люди і за межі яких 
вони не можуть або не бажають виходити навіть 
тоді, коли це необхідно для них самих або суспі-
льства, в якому вони живуть [7, c.27]. 

Досліджуючи проблему зняття соціально-
демографічних соціальних обмежень як виду со-
ціальних обмежень, В.В. Михайлов бачить її 
розв’язання через створення вертикальної соціа-
льної мобільності, але такої, яка би дозволяла 
будь-якій людині зайняти саме те соціальне міс-
це, яке найбільш відповідало б рівню розвитку її 
здатностей, її освітній та професійній підготовці 
та ціннісно-цільовим орієнтаціям. Він пише, що 
суб’єктивно цей вид соціальних обмежень най-
більш гостро починає відчуватись, коли людина 
знаходиться не на своєму місці – її бажання не 
відповідають її соціальному статусу. Саме такі 
люди (бажання яких не відповідають соціаль-
ному статусу) стають джерелом соціального 
конфлікту – злочину.  

Вихід з цієї ситуації В.В. Михайлов бачить 
у відмові від орієнтації на пристосування до без-
особових та соціально-виробничих потреб, які на 
справі є потребами владних соціальних груп, і 
перехід до творчо-самореалізаційних установок, 
які сприяють особистісному та професійному 
саморозкриттю. У зв’язку з цим він поділяє 
структурно демографічні обмеження на: 1) спра-
ведливі – дають можливість людині знаходитись 
на своєму місці; 2) несправедливі – заважають 
людині знаходитись на своєму місці. Але голо-
вний висновок В.В. Михайлова полягає в тому, 
що реалізація ідеалу «людина на своєму місці» є 
виконанням принципу «від кожного за здібнос-
тями, кожному за потребами». А в сучасному 
суспільстві переважає протилежна установка на 
пристосування до існуючих тенденцій та реалій, 
яка породжує маси людей, що перебувають не на 

своєму місці, і яка веде до системної соціальної 
деградації, шляхом зростання діяльнісного бра-
ку, який виражається у злочинності, корупції, 
тероризмі [7, c.113]. Отже, на думку В.В. Михай-
лова, наслідувально-пристосовницька устано-
вка як хибний стереотип соціальної поведінки 
людини призводить до вчинення злочину. 

O.П. Дубнов та В.А. Дубовцев пишуть, що 
традиційно вважається, що властивості, які по-
роджують злочини, притаманні не всім людям – 
вони притаманні не законослухняним, благород-
ним, чесним, добрим, нормальним, а ненормаль-
ним – які мають відхилення від морально-
етичної, культурно-ціннісної, державно-правової 
норми. Причому норма, на їх думку, завжди була 
і буде необхідною умовою суспільного і глобаль-
ного порядку, не зважаючи на те, що норма (релі-
гійна, моральна, правова, політична, економічна) 
завжди рухома, умовна і не абсолютна. Але тільки 
умовою, оскільки норма є похідною від суспільно-
визнаної та актуальної цінності. Цінності визнача-
ють норми, які повинні забезпечити порядок. Сила 
цінностей визначає силу норм. Слабкість цінностей 
робить слабкішими дію норм, і, відповідно робить 
слабкішими самі норми. 

 В результаті проведеного дослідження 
«Філософія злочинності: проблеми криміналіза-
ції російського суспільства» А.П. Дубнов та В.А. 
Дубовцев дійшли висновку, що кримінальний 
суб’єкт з можливого перетворюється в дійсний 
при умовах соціально-історичного масштабу, які 
породжують відчуження індивіда від: 1) христи-
янської релігії; 2) державно-політичної влади; 3) 
приватної і суспільної власності; 4) моралі та 
культури; 5) світової цивілізації та природи [5]. 

Jean Baudrillard (1929–2007) в праці 
«Прозорість Зла» пише, що неприйняття, відтор-
гнення, алергія – це особливий вид енергії – вну-
трішня енергія, яка зайняла місце негативу і обу-
рення, викликаного незгодою, породжує най-
більш незвичні явища нашого часу, серед яких 
виділяється злочинність [4, c.105]. Вчинити зло-
чин, на його думку, це право людини. Це право – 
вчинити злочин – він відносить до основних прав 
людини, поряд з правами на нещасний випадок, 
на помилку, на зло і т.д. [4, c.130,144]. Трактую-
чи вчинення злочину як реалізацію права, а 
право на злочин як основне право людини, ми 
робимо висновок, що за Jean Baudrillard-ом 
злочин – це невід’ємне людини. 

Отже, враховуючи наведене, спробуємо 
зробити такі висновки за результатами проведе-
ного дослідження поглядів соціальних філософів 
на причини злочину та злочинності: 1. В цілому 
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соціальні філософи бачать злочин як невід’ємне 
людини, а злочинність як невід’ємне суспільства. 
Цим також можна пояснити наявність не-
від’ємного та органічного зв'язку злочинності зі 
всіма сферами життя людини, а також феномен 
обопільної «генерації» злочинності та суспільст-
ва. 2. Природа людини виступає першоосновою 
причинності її злочинних вчинків. Індивідуальна 
природа людини виступає внутрішнім детермінан-
том злочинної поведінки людини, оскільки злочин 
є результатом прояву «творчості» людини (завдяки 
її уяві) як злочинного способу поведінки. 3. На ду-
мку соціальних філософів, існує залежність кілько-
сті джерел та умов для вчинення злочинів від роз-
міру сегментарності суспільства. Крім того, специ-
фіка злочинності визначається рівнем багатства 
або бідності країни та її населення, а сама злочин-
ність є невід’ємною частиною соціального розвит-
ку та містить продуктивний порядок. 
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ПРИЧИНИ ЗЛОЧИНУ ТА ЗЛОЧИННОСТІ:  
ПОГЛЯДИ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНИХ ФІЛОСОФІВ 

У статті автор зробив спробу дослідити погляди сучасних соціальних філософів на причини злочи-
ну та злочинності. Автор робить висновки про те, що соціальні філософи бачать злочин як невід’ємне лю-
дини, а злочинність як невід’ємне суспільства, а природа людини виступає першоосновою причинності її 
злочинних вчинків. 

Ключові слова: злочин, злочинність, причина, людина, суспільство, соціальна філософія. 
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ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПНОСТИ: 

ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ФИЛОСОФОВ 
В статье автор сделал попытку исследовать взгляды современных социальных философов на 

причины преступления и преступности. Автор делает выводы о том, что социальные философы видят 
преступление как неотъемлемое человека, а преступность как неотъемлемое общество, а природа че-
ловека выступает первоосновой причинности его преступных поступков. 

Ключевые слова: преступление, преступность, причина, человек, общество, социальная философия. 
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CAUSE OF CRIME AND CRIMINALITY:  

VIEWS OF CONTEMPORARY SOCIAL PHILOSOPHERS 
The author made an attempt to research the views of contemporary social philosophers on causes of 

crime and criminality. The author have made the conclusions that social philosophers view the crime as inal-
ienable of a human, and the criminality as inalienable of society; and the human nature is the fundamental 
principle of causality of human’s criminal actions. 
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РАЗУМНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВОСУДИЯ 

 
Если проанализировать основополагающие 

начала правосудия, представленные в науке, и 
сопоставить их с той формой, в которой они про-
являются в современном судопроизводстве, то 
можно прийти к выводу, что оно базируется пре-
имущественно на основаниях рассудка.  

Приблизившись к первоистокам правосудия, 
сможем понять, что аналитике этого феномена, 
созданной посредством рассудка, и трансформи-
рованной в теоретическую науку о праве, пред-
шествовало его осмысление на основаниях разума. 
И лишь через многие века это осмысление получа-
ет свое оформление в философии права.  

Между рассудком и разумом нет антагонизма 
в понимании проблем правосудия. Есть единство, в 
котором рассудок обусловливает проявление разу-
ма, а разум определяет проявление рассудка. Рассу-
док в этой взаимосвязи характеризует внешний ас-
пект правосудия, в котором продуцируются знания, 
данные в определениях, а разум выражает его внут-
ренний аспект, задающий импульс правоведческому 
знанию в форме идей.  

Различие, которое появляется в понимание 
феномена правосудия между рассудком и разумом, 
подобно различию между «качеством» и «качест-
венностью», которое в свое время обнаружили не-
оплатоники. Первое – характеризует проявление 
материальной реальности, второе – раскрывает 
свою сущность в идеальной реальности, в мире 
идей. Это различие Симплиний в диалоге с Анти-
сфеном, который утверждал, что «лошадь он ви-
дит, а «лошадности» не видит», сводит к тому, что 
«первое он воспринимает глазами, а второе пости-
гается лишь разумом» [1, с. 121]. 

Устойчивый интерес к проблемам правосу-
дия в рамках философии позволяет утверждать, 
что этот феномен довольно полно проявлен в 
формате позитивного права и практически все 
аспекты этой проявленности воспринимаются не 
только как в достаточной степени обоснованные 
в рамках теоретической науке о праве, но и как 
очевидные. Более того, атрибутивные характери-
стики внутренней определенности правосудия во 
многом получили должный уровень осмысления 

и с позиций философии права. Причем в этом 
философском ракурсе оформилась некая завер-
шенность на сущностном уровне тех его пози-
тивных моментов, которые нашли свое соответ-
ствующее место в науке о праве.  

Основные идеи в понимании феномена пра-
восудия определил Гегель в контексте исследо-
вания проблем философии права [2]. Такой подход 
к анализу разнообразных аспектов правосудия вос-
производился в последующее время как в учебных 
пособиях [3], так и в научных публикациях [4].   

Но если даже признать, что Гегель предло-
жил наиболее продуктивную версию осмысления 
идей правосудия на разумном уровне, то нельзя 
не согласиться с Марксом в том, что «в центре 
интереса стоит здесь не философия права, а ло-
гика» [5, с. 236].   

Целью данной статьи является намерение 
приоткрыть «покровы» правосудия и увидеть 
«очами разума», что скрывает в себе идея право-
судия в своем первозданном виде.  

Соглашаясь с Гегелем в том, что «истори-
чески возникновение судьи и судов…для пони-
мания предмета безразлично», и что «форма, в 
которой они возникли и были введены, не есть 
то, что важно при рассмотрении их разумного 
основания» [2, с. 257, 258], можно в качестве до-
пущения признать, что суд как таковой сформи-
ровался по подобию суда Божьего.  

Чтобы понять, почему изначально суд яв-
лялся формой абсолютной власти, следует обра-
титься к библейскому сюжету, описывающему 
построение Моисеем основ теократического го-
сударства. В Библии Моисей предстает намест-
ником Бога и пытается избавить народ Израиля 
из рабства. Сначала они должны были уйти в бе-
сплодную пустыню, затем были лишены при-
вычной пищи, и, в конце концов, им следовало 
подчинить свою жизнь единым для всех запове-
дям. Благодаря явлениям на вершине Синая, бла-
годаря казни мятежников Моисей держал евреев 
сорок лет в повиновении. Любое возмущение 
сопровождалось жестокими карами. 
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Библия повествует, как за «неправильные» 
действия – сотворение золотого бога, принесения 
чуждого огня, желание мяса, восстание левита 
Корея, ропот народа против задуманного Мои-
сеем – Бог «приговаривал» тысячи людей к му-
чительной смерти. Сорокалетнее хождение по 
пустыне также было наказанием Бога за лжесви-
детельство тех, кто осматривал заповеданные 
земли. «По числу сорока дней, в которые осмат-
ривали землю, вы понесете наказание за грехи 
ваши сорок лет, год за день (выделено мною – Н. 
Г.), дабы вы познали, что значит быть остав-
ленным Мною» [6, Числа, 14:34]. И сыновья этих 
людей должны были кочевать сорок лет в пус-
тыне, и должны нести наказание, пока не погиб-
нут тела их родителей. 

Если принять во внимание, что идея власти 
обозначает «реализацию воли, направленную на 
ограничение проявления условий, препятствую-
щих достижению цели, с помощью определенных 
средств» [7, с. 24], то в отправлениях суда Мои-
сеем можно обнаружить все ее атрибуты: реали-
зацию волевого начала; исходные параметры це-
ли; определение путей достижения цели; спо-
собы ограничения условий, препятствующих до-
стижению цели; средства, необходимые для реа-
лизации цели. На этом этапе судебная власть 
проявлялась преимущественно в форме кон-
троля, потому что суд являл собой усилие, на-
правленное на ограничение условий, препятст-
вующих реализации цели с помощью санкций. 

Но уже в учрежденном Моисеем общест-
венном строе за основу была взята такая форма 
осуществления суда, которая находилась по ту 
сторону исполнительной власти и ставилась под 
контроль священников. Суть ее сводилась к то-
му, чтобы объявлять людям, которые приходят 
просить суда у Бога, «уставы Божии и законы 
Его» и тем самым узаконивать реализацию ре-
альных возможностей для условий, в которых 
они пребывали. И когда случалось у них какое 
дело, они приходили к Моисею, чтобы он мог 
судить «между тем и другим». 

По отношению к Воле Бога «десять запове-
дей» доводятся как нормы правильного поведе-
ния, которые формулируются по аналогии с 
«техниками безопасности жизнедеятельности че-
ловека» и в основном предусматривают то, чего 
нельзя делать. Отклонение от нормы наказывается 
по усмотрению Бога. Следует обратить внимание, 
что мера наказания, хотя и сводится к длительным 
мучениям и смерти, но в то же время изначально 
лишена той определенности, к которой стремят-
ся кодексы. Суть суда Божьего выражена фразой: 

«Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказываю-
щий детей за вину отцов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих Меня» [6, Исх., 20:5].  

Рассогласованность со своим окружением 
восстанавливалась принципом подобия по типу 
Ветхого завета «...а если будет вред, то отдай 
душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за 
руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, 
рану за рану, ушиб за ушиб» [Там же, 21:23-25].  

Вместе с тем нельзя не заметить, что нака-
зание за грех (отклонение от нормы) является 
лишь одним из аспектов суда Божьего. В задачу 
этого суда входит обязанность установить исти-
ну и затем властно утвердить ее, защитив оби-
женных от обидчиков, устранив несправедли-
вость и беззаконие. Бог выступает в образе тво-
рящего милость до тысячи родов любящим Его и 
соблюдающим заповеди Его [Там же, Исх., 20:6]. 

Свидетельством того, что задуманная Мои-
сеем форма правосудия не отождествлялась с 
исполнительной властью, является провидение 
им перед своей смертью будущего, в котором он 
увидел среди множества пороков Израиля и то, 
«как царства, сменяют Судей».  

После того, как суд обретает полномочия 
публичной власти, определяются нормы жизнедея-
тельности, нарушение которых предусматривает 
соответствующий вид наказания. Первоначально, 
как замечает Гегель, «вызванное преступлением 
всеобщее чувство народов и индивидов гласит и 
всегда гласило, что преступление заслуживает 
наказания и что с преступником следует посту-
пить так же, как поступил он» [2, c. 149].  

Со временем суд стал осуществлять свои 
властные полномочия в двух плоскостях. В пер-
вой – устанавливалась мера приемлемости по 
отношению к предписанному по принципу 
«прав»/«не прав», во второй – правильное (правда, 
истина) противопоставлялось неправильному (об-
ману, лжи). В окончательном виде понятие «пра-
во» стало отождествляться с нормой «правильнос-
ти» с изначально заданной позиции. Иными слова-
ми, под «нормой» стали признавать набор правил 
поведения, которые считают правильным, истин-
ными с позиций государственной власти. Неправи-
льное наказывается. Определять, насколько посту-
пок считается «правильным»/ «неправильным», 
может только власть в форме контроля, которую 
стали предписывать суду «по определению». 

«Дух» нормотворчества оформлялся в виде 
законов и, как правило, находился в тесном со-
ответствии со свойствами народа, для которого 
они устанавливались, а также соответствовали 
природе и принципам государственного правления. 
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Более того, согласно Монтескье, такое соот-
ветствие устанавливалось и по отношению к гео-
графическим свойствам страны, образу жизни ее 
народов, степени свободы, допускаемой устрой-
ством государства, целями законодателя, порядком 
вещей, на котором они утверждались [8, с. 159]. 

Соединение этих законов в одно целое по-
зволяло создать кодексы правовых норм, кото-
рые, по словам Гегеля, могли характеризоваться 
своей «бесформенностью, неопределенностью и 
неполнотой». От этих кодексов постоянно требо-
вали, чтобы они были абсолютно законченными 
и не допускали дальнейших определений. Гегель 
полагал, что предъявлять к кодексу такие требо-
вания и «не допускать, вследствие того, что он 
не может быть завершен, создания так называе-
мого несовершенного, т.е. действительного, 
осуществления, значит не понимать природу та-
ких конечных предметов, как частное право, в 
которых так называемое совершенство есть по-
стоянное приближение, а также не понимать ра-
зличие между всеобщим разума и всеобщим рас-
судка и применения его к уходящему в беско-
нечность материалу конечности и единичности. 
Le plus grand ennemi du bien c'est le mieux (луч-
шее – враг хорошего) – вот выражение истин-
ного здравого смысла в отличие от суетного ре-
зонерства и рефлектирования» [2, c. 254]. 

Судопроизводство сводилось к тому, что-
бы применить закон к отдельному случаю нару-
шения установленной нормы. Приговор лишь 
воспроизводил процедуру подведения квалифи-
цированного случая под закон. Судьи играли 
роль квалификаторов, и применение законов за-
частую принимало механический характер. 

Если вспомнить Платона, который утвер-
ждал, что «кроватей и столов на свете множе-
ство»..., «но идей этих предметов только две – 
одна для кровати и одна для стола» [9, с. 390], то 
можно провести такую аналогию, что правосу-
дие может осуществляться в разных формах, но 
во всех своих проявлениях оно призвано реали-
зовывать только одну идею.  

Высказывая мысль о том, что «примени-
тельно к каждой вещи умение может быть троя-
ким: умение ею пользоваться, умение ее изгото-
вить и умение ее изобразить» [Там же, с. 397], 
Платон исходил из того, что «мастер изготавли-
вает ту или иную вещь, всматриваясь в ее идею» 
[Там же, с. 390], и что «относительно достоин-
ства и недостатков одного и того же предмета 
создатель его приобретет правильное представ-
ление, общаясь с человеком сведущим и волей-
неволей выслушивая его указания; но знанием 

будет обладать лишь тот, кто этим предметом 
пользуется» [Там же, с. 397].  

Идея правосудия, в которую должен 
«всматриваться» тот, кто захочет воспроизвести 
ее в форме основополагающих начал, должна 
быть изначально обозреваемой для «очей ра-
зума». Таким требованиям в полной мере отвечает 
изображение Фемиды как общепризнанного сим-
вола современного правосудия. Главными ее атри-
бутами, которые повсеместно используются суде-
бными и правоохранительными органами в своих 
эмблемах, являются повязка на глазах, весы и меч. 
Повязку на глазах, как правило, соотносят с прин-
ципом беспристрастности; на весах взвеши-вают 
добро и зло, вину и невиновность; посредст-вом 
меча добиваются справедливости.  

Если принять во внимание, что за многие 
столетия произошло смешение образов древне-
греческой Фемиды и римской Юстиции, которые 
изображаются и сидя, и стоя, и с повязкой, и без 
нее, и с весами в правой руке, и с опущенным 
мечом, то можно констатировать, что мы оста-
лись в плену очевидного, и нами утрачены со-
кровенные смыслы.  

Наиболее приближенное к первоначально-
му замыслу изображение богини Фемиды пере-
дают карты Таро. На карте, изображающей эту 
богиню, на заднем плане видны две колонны; на 
переднем плане обозначена сидящая на кубе же-
нская фигура. Лоб богини охвачен золотым об-
ручем. На глазах у нее повязка. На груди висит 
крест на цепи. В правой руке она держит весы, в 
левой – меч, который упирается острием лезвия в 
основание. Вереница людей непрерывно прохо-
дит перед богиней, и каждый человек, порав-
нявшись с ней, на мгновение останавливается, 
поворачивается и смотрит на нее…[10].  

В каждом фрагменте этого изображения, 
если следовать Гегелю в том, что «всеобщее, ко-
торое ближайшим образом есть только право, 
должно распространяться на всю область осо-
бенности» [2, с. 264], можно обнаружить идею 
права как наличного бытия свободы, которая 
должна стать прерогативой пользователя.  

Во-первых, пользователь должен узнать, 
что правосудие не имеет властных полномочий. 
На это указывают пассивная поза, лишенная во-
левого начала, и завязанные глаза, что явно не 
соотносится с функцией контроля. В свою оче-
редь, невластная сущность правосудия указывает 
на то, что суд не надзирает за тем, как осуществ-
ляется справедливость в повседневной жизни, а 
начинает действовать лишь тогда, когда к нему 
обращаются. 
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Такую степень свободы человек получает 
только в гражданском обществе, где он «имеет 
право искать суда и обязанность предстать 
перед судом и получить только через суд оспари-
ваемое им право» [Там же, c. 258]. Иными сло-
вами, государство, в котором не сформировано 
гражданское общество, не обеспечивает такую 
возможность. В свою очередь, в государстве, в 
котором сформировано гражданское общество, 
«правосудие следует считать как обязанностью, 
так и правом государственной власти, которое 
отнюдь не связано с желанием индивидов пере-
давать или не передавать эти полномочия особой 
власти» [Там же]. 

Во-вторых, повязка на глазах, наряду с 
идеей беспристрастности суда, в большей сте-
пени подчеркивает его пассивный характер, ибо 
в таком состоянии он не может наблюдать за 
происходящим и контролировать отклонения от 
заданной нормы. Эта повязка также указывает, 
что правосудие руководствуется только внут-
ренним, рефлексивным содержанием того, что обе-
спечивает состояние справедливости. Отсюда сле-
дует, как минимум, два вывода: правосудие не 
пользуется кодексом составленных законов, ибо не 
имеет возможности их читать, и не владеет си-
ловым фактором (мечом) как средством реализа-
ции власти, а может лишь передать его в руки, спо-
собные восстановить справедливость.  

Когда Гегель зафиксировал, что «право ка-
сается свободы, самого достойного и священного 
в человеке, и он сам, поскольку оно для него 
обязательно, должен знать его» [Там же, с. 253], 
и, приняв за точку отсчета в правосудие «преро-
гативу пользователя», предложил разрушить мо-
нополию юристов на «особенное обладание зна-
ния законов», его доводы сводились к тому, что 
«не надо быть сапожником, чтобы знать, годятся 
ли башмаки» и «не надо быть специалистом, 
чтобы обладать знаниями о предметах, представ-
ляющих собой общий интерес» [Там же]. Тем 
самым Гегель в неявном виде минимизировал 
значения кодекса для осуществления правосу-
дия. Он сделал это не столько из-за того, что 
«природа конечного материала ведет к беско-
нечным дальнейшим определениям», сколько 
понимая, что «прерогатива пользователя» пред-
полагает сведение всех законов к всеобщим про-
стым принципам, которые были бы ему понятны 
и отчетливо сформулированы.  

В контексте такого рассуждения требовать, 
чтобы законы должны быть доведены до всеоб-
щего сведения и гражданам надо их знать, уже 
не имеет смысла. Пользователь может знать то-

лько основополагающие начала реализации сво-
боды, которые должны быть зафиксированы в 
Конституции как нормы прямого действия. Это 
знание позволит каждому человеку соотносить 
привычные практики преобразования социаль-
ной реальности с пониманием того, что право на 
публичное проявление свободы в любой форме 
предполагает в качестве условия обязанность, 
которая должна исходить из свободы других, и 
нести ответственность только тогда, когда обя-
занность является условием проявления права. 

Неопределенность возможного наказания, 
которое может последовать за несоблюдением 
закона, более продуктивна в качестве сдержи-
вающего фактора, чем детальная его определен-
ность посредством кодекса. В этой связи уместно 
вспомнить поведение наглого римлянина, кото-
рый давал пощечины всем встречным и предла-
гал получить 12 солидов, согласно определению 
законов двенадцати таблиц. Мало или много на-
казания для ситуации вообще – это нечто неоп-
ределенное или понятие относительное. В этом 
вопросе трудно добиться полной определенно-
сти. Но в любом случае любые величины не 
имеют значения безусловности. Они могут быть 
даны заранее как неопределенные для типичных 
случаев. Конкретную санкцию определяет суд 
при учете всех обстоятельств дела.  

В-третьих, золотой обруч обозначает муд-
рое созерцание суда. И понятие мудрости, и по-
нятие созерцания (рефлексии) в наибольшей сте-
пени соответствуют постижению истины, кото-
рая является продуктом длительной внутренней 
работы разума и в максимальной степени очи-
щена от чувственных представлений. Ни «хо-
лодный рассудок», а разум, соединяясь с мило-
сердием (сердечностью), которое также выража-
ется женским началом, становится беспристра-
стной мудростью.  

Правосудие будет лишено разумного осно-
вания, если не сможет руководствоваться тем, что 
преступления являются «мнимыми сущестсования-
ми», которые могут повлечь за собой большее или 
меньшее отклонение, что наказания находится в 
соотношении с состоянием развития человек и об-
щества, что один и тот же уголовный кодекс не 
может быть пригодным для всех условий. 

То обстоятельство, что совершенное в об-
ществе преступление, будучи более тяжким, а 
карается менее сурово, Гегель объясняет тем, что 
«благодаря прочности самого общества преступ-
ление обретает значение чего-то чисто субъек-
тивного, возникшего, как кажется, не столько как 
продукт обдуманности и воли, сколько из при-



Н.И. Гаврилов  

258 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

родных импульсов. Это воззрение придает пре-
ступлению меньшую значимость, и наказание ста-
новится менее суровым. Если же общество само 
еще недостаточно устойчиво, то наказание должны 
служить устрашающим примером, так как наказа-
ние само есть пример, направленный против при-
мера преступления. В прочном же в себе обществе 
положенность преступления столь слаба, что в со-
ответствие с этим должно соизмеряться и устране-
ние этой положенности» [Там же, c. 257]. 

Правосудие не может не принять во внима-
ние соразмерность наказания с природой престу-
пления. За основу можно взять четыре рода пре-
ступлений, в свое время предложенных Монтескье. 
К первому роду он отнес преступления против ре-
лигии, ко второму – преступления против нравов, к 
третьему – преступления против общественного 
спокойствия, к четвертому – преступления против 
безопасности граждан [8, с. 316-320]. 

Анализируя закономерности воздействия кар 
на поведение человека, П. Сорокин выделил семь 
наиболее важных условий, от которых зависит эф-
фективность наказания. Правосудие не может не 
учитывать приближение или отдаление наказания 
во времени, уровень развития человека и его спо-
собность предвидеть будущее, степень веры в его 
неизбежность, значительность нанесения урона, 
свойства характера и мировоззрения человека, сов-
падение или противоречие с представлением о 
«должном» и «справедливом», количественные и 
качественные его параметры [11, c. 115-139]. 

Учесть все эти условия в приговоре может 
только мудрый человек. Мудрость приходит то-
лько с возрастом и потому, как полагал Платон, 
«хорошим судьей будет старик, а не юноша, ко-
торый лишь в зрелые годы ознакомится с тем, 
что такое несправедливость. Ее наличие он будет 
ощущать не у себя в душе и не как собственное 
свойство, а, напротив, в душах других людей как 
нечто ему чуждое. Понадобилось много времени, 
чтобы он научился разбираться в том, каково это. 
Поэтому для него оно есть предмет знания, а не 
собственного опыта» [9, с. 285]. 

Каждый случай отклонения от нормы спо-
собен воспринимать не как типичный, а как еди-
ничный только мудрый, который, неустанно со-
вершенствуясь, избавился от «стремления разли-
чать» и смог стать «подобным новорожденному» 
[12, с. 51]. Только на разумных основаниях мож-
но «расширять» базу «дано» и по «субъектно-
объектным» основаниям, и по «условиям» «суб-
ъектно-субъектной» системы координат жизне-
деятельности человека. Типичной здесь может 
быть лишь шкала ценностей, посредством кото-

рой определяется мотивация действия наказания 
для данного случая. Этим должны заниматься 
суды присяжных. Присяжные призваны опреде-
лять и виновность/невиновность, и степень опа-
сности преступления для государ-
ства/общества/человека. Тогда правосудие не 
будет сводиться к подведению частного случая 
под более общий параметр, а сможет определять 
меру нарушения свободы с учетом всей совокуп-
ности факторов.  

В-четвертых, символ весов заключает в 
себе идею исходного нейтрального начала пра-
восудия. Деяния, нарушающие равновесие в од-
ну сторону, предполагают определение меры ве-
сомостей, которые необходимо класть на чашу 
или снимать, чтобы осуществить восстановление 
первоначального равновесия – некоторого пре-
дустановленного порядка. В этой процедуре вос-
становления исходного равновесия, названного 
Лао-Цзы «великим порядком», который «свобо-
ден от распорядка» [Там же], и проявляется мис-
сия правосудия. 

В демократическом государстве, целью ко-
торого является достижение более полной пуб-
личной свободы, на чаше весов находятся две ее 
составляющие: права и обязанности. Нарушение 
их равновесия в социальной жизни чревато из-
менением степени свободы. Поэтому суд может 
как возвращать утраченную степень свободы, так и 
лишать той части свободы, которая стала про-
изволом, чтобы вернуться в исходное нейтральное 
положение, олицетворяющее справедливость.  

У Гегеля отправление правосудия есть це-
лостность, состоящая из трех частей: права как 
закона, наличного бытия закона и собственно 
суда [2, с. 246-264]. Во взаимообусловленности 
этих частей у него на первый план выходит не 
столько право как таковое, сколько закон как 
правовая норма. Но суть правосудия состоит в 
том, чтобы соотноситься с правом, которое оп-
ределяет наличное бытие свободы только тогда, 
когда обязанность рассматривается как способ 
проявления и дополнения этого права.  

В системах координат рассудка невозмож-
но преодолеть внешнюю разъединенность прав и 
обязанностей и в таком состоянии они переходят 
в кодекс. В кодексе обязанность не просто пред-
ставляется чем-то в корне отличающимся от пра-
ва, но и рассматривается как нечто обособленное 
от права. В сознании юристов право существует 
само по себе, а обязанность сама по себе. Они 
могут даже и не встретиться друг с другом. И 
только посредством разума можно понять, что в 
процессе осуществления свободы обязанность не 
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только выступает как противоположность праву, 
но и как средство его реализации, т.е. становится 
тождественной праву. Человек, по существу, 
имеет обязанности лишь постольку, поскольку у 
него есть права. Согласно Гегелю, «некоторому 
праву с моей стороны соответствует в другом 
некоторая обязанность». В свою очередь, другой 
обязан «уважать мое право» [13, с. 327]. 

Свобода как синтетическое целое диффе-
ренцируется на две противоположности. Первая 
понимается как право, а вторая – как обязанность. 
И если право рассматривать как меру свободы, 
определяемую условием ее достижения, то обязан-
ность тогда будет являться этим самым условием. 
Иными словами, обязанность будет характеризо-
вать действия, которые выполняются в качестве 
условия достижения свободы. В этом случае обя-
занность будет проявляться как нечто внешнее по 
отношению к праву, а право, соответственно, как 
нечто внутреннее по отношению к обязанности.  

Права и обязанности как противоположно-
сти отрицают и одновременно обусловливают 
друг друга. По Гегелю, право характеризует «на-
личное бытие свободной воли» и таким образом 
право объемлет наличное бытие всех определе-
ний свободы, которые «в отношении субъектив-
ной воли есть ее обязанности». Обязанности и 
права образуют целостность, которая обладает 
характеристикой жизненности только в том слу-
чае, если то, «что есть право, есть также и обя-
занность, а то, что есть обязанность, есть и пра-
во» [Там же]. Поэтому тот, «кто не имеет ни-
каких прав, не имеет никаких обязанностей, и 
наоборот» [Там же, с. 328]. Если упустить из ви-
ду обязанность, то свобода как целое распадается 
и утрачивает свою жизненность. В таком кон-
тексте право выражает сущность свободы, обя-
занность – несвободы. Разлагая свободу на сос-
тавляющие, рассудок выделяет эти две тен-
денции, закрепляет их соотнесенность со свобо-
дой и несвободой и этим ограничивается. 

Различие прав и обязанностей проявляется 
не только как различие внутреннего и внешнего, 
но и как внутреннее различие. Право всегда ха-
рактеризует определенную возможность, которая 
в той или иной степени предопределена, т.е. уза-
конена. Обязанность определяет безусловность 
деятельной регуляции, которая для человека ста-
новится категорическим императивом по его 
собственному побуждению. Человек, замечает 
Гегель, «поскольку он хочет быть действительно, 
должен налично существовать, должен ограни-
чивать себя» [14, с. 231]. Говоря иначе, человек 
сам очерчивает для себя круг действий, безус-

ловных для выполнения, чтобы воспользоваться 
теми возможностями, которые открываются по-
сле принятия на себя обязанностей. Его обязан-
ности в одной сфере дают ему права в другой 
сфере. В рамках социальной общности данное 
внутреннее различие выступает как обязанность 
одних и права других, и наоборот.  

Свобода в этом случае является результа-
том такой взаимосвязи прав и обязанностей, ко-
торая будет образована реальным наполнением 
этих целостностей. Большая степень свободы 
определяется большей мерой тождественности 
прав и обязанностей. Одна из составляющих 
свободы – либо право, либо обязанность – долж-
на поглотить другую, если она по объему боль-
ше, чем другая. Они могут также быть полнос-
тью поглощены друг в друге, если весомость их 
целостностей будет одинаковой. Это взаимопро-
никновение прав и обязанностей дает в своем 
итоге реальную степень свободы, но при этом 
может образоваться остаток, полученный в ре-
зультате того, что одна из составляющих была 
больше по своему объему, чем другая. Если ос-
танется больше обязанностей, проявится прину-
ждение. Если права не будут уравновешены обя-
занностью, появится возможность произвола.  

Правосудие соизмеряет меру свободы/не-
свободы с отсутствием или наличием ответст-
венности как таковой. Чем больше возможно 
проявлений, которые не влекут за собой ответст-
венности, тем большая степень свободы достига-
ется, и наоборот.  

Нести ответственность можно лишь тогда, 
когда обязанность выступает самостоятельной 
предопределенностью действий. Напротив, при-
нуждение характеризует определенность дейст-
вий, заданных извне посредством применения 
силы или угрозы ее применения. Одно и то же 
действие можно выполнить как посредством 
обязанности, так и посредством принуждения. 
Быть обязанным кому-либо – это означает обязать 
самого себя. Таким образом, обязанность можно 
представить как действия, которые определяются 
посредством волевой детерминации. Принуждение 
вынуждает совершать действия из-за возможности 
наступления нежелательного следствия. Эти дейс-
твия не могут определяться мерой ответствен-
ности по отношению к третьим лицам, против ко-
торых они могут быть направлены. 

Идея правосудия заключается в том, что 
действия, не имеющие атрибута свободы, так 
или иначе, приведут к ответственности. Уйти от 
нее невозможно. Можно лишь отстрочить время 
ее наступления. Не случайно поэтому антипод 
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свободы – произвол, как мнимая свобода, сопро-
вождается ответственностью, которая строится 
на страхе. Произвол – это реализация воли без 
учета условий, выступающих фоном для осуще-
ствляющих действий. В этом случае, если даже 
цель достигается, то одновременно включаются в 
действие «пусковые механизмы» фоновых усло-
вий, которые вносят свои коррективы в конеч-
ный результат. Компенсирующий характер дей-
ствий этого фона ставит перед необходимостью 
полностью ассимилировать все последствия на-
рушения исходного равновесия. Поэтому произ-
вол – это всегда мнимая свобода. В произволе 
невозможно добиться реальной власти над бу-
дущим. Более того, действия произвола вызы-
вают из будущего последствия, которые не толь-
ко нивелируют достигнутое, но и заставят прете-
рпевать ограничения, порождающие большую 
несвободу, чем было в самом начале. 

В заключении следует отметить, что в кон-
тексте рассудочного сознания суд выполняет 
функцию осуждения неправильного деяния в 
форме наказания. Процедурой наказания восста-
навливалась утраченная справедливость, которая 
в качестве производной от «права» осуществля-
лась в значениях правильного, правдивого, ис-
тинного. Такое толкование права являлось 
трансформацией возведенной в закон воли субъ-
екта, которому были ведомы эти истинные зна-
чения. Во взаимосвязи воли и истины приоритет 
во все времена отдавался волевому началу. Но 
если тождественность Воли Бога с Истиной оста-
ется вне всякого сомнения, то понимание права как 
«совокупности устанавливаемых и охраняемых 
государственной властью норм и правил, регули-
рующих отношения людей в обществе», нельзя 
однозначно соотнести с его идеей. Только у Гегеля 
понимание закона соотносится с пониманием пра-
ва, которое проявляется в форме закона. Хотя и у 
него закон во многом трактуется как «государст-
венная форма конкретизации права».  

В этой статье мы только приоткрыли «по-
кровы» правосудия. Разумные основания суда, 
которые были описаны, и формы реализации 
идеи предстоит еще исследовать и исследовать. 
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РОЗУМНІ ПІДСТАВИ ПРАВОСУДДЯ 
 

Пропонується порівнювати ідею суду з підставами розуму, а ідею правосуддя – з підставами ро-
зуму. Суд як такий конкретизує ідею суду Божого. Головне місце відводиться осуду за відхилення від 
того, що запропоновано згори. Право здійснюється в контексті «правильного», «істинного» і ототож-
нюється з волею, зведеної в закон. Ідея правосуддя виявляється тільки в тому випадку, якщо право 
стає мірою свободи. Повною мірою правосуддя може реалізувати свою ідею тільки в «суб'єктно-
суб'єктній» системі координат життєдіяльності людини, в якій відповідальність настає лише тоді, ко-
ли обов'язок є умовою прояву права. 

Ключові слова: правосуддя, ідея суду, розум. 
 

Н. И. Гаврилов 
РАЗУМНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВОСУДИЯ 

 
Предлагается соизмерять идею суда с основаниями рассудка, а идею правосудия – с основаниями 

разума. Суд как таковой конкретизирует идею суда Божьего. Главное место отводится осуждению за 
отклонения от предписанного свыше. Право осуществляется в контексте «правильного», «истинного» 
и отождествляется с волей, возведенной в закон. Идея правосудия проявляется только в том случае, 
если право становится мерой свободы. В полной мере правосудие может реализовать свою идею то-
лько в «субъектно-субъектной» системе координат жизнедеятельности человека, в которой ответст-
венность наступает лишь тогда, когда обязанность является условием проявления права. 

Ключевые слова: правосудие, идея суда, разум. 
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RATIONAL FOUNDATIONS IS OF JUSTICE 

 
The idea of court is intending to commeasure with the basis of reason, and idea of justice – with the 

basis of senses. Court as it own gives concrete the idea of Divine court. A main place is taken of conviction 
for deviations from prescribed above. A right is carried out in a context of «correct», «true» and identify with 
will raised in a law. The idea of justice evince when a right becomes the measure of freedom. The justice can 
realize it idea completely only in the «subject-subject» system of co-ordinates of human existence, in which 
responsibility comes only when a duty is the condition of evince right. 

Keywords: justice, the idea of the court, reason. 
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Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ 
 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСУДДЯ: ІДЕЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 
(ОГЛЯД ОКРЕМИХ ВИСНОВКІВ  

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)  
 

Актуальність філософсько-правового ос-
мислення правосуддя (зокрема як об’єкта нау-
кового дослідження) зумовлена теоретичним 
(наукознавчим) і практичним значенням явища 
правосуддя. Наукознавче значення, охоплюючи 
дослідження в межах філософії права як юриди-
чної та філософської дисципліни, полягає у по-
требі постійного філософсько-правового осмис-
лення та переосмислення явища правосуддя. 
Практичне значення виявляється в доцільності та 
можливості використання результатів такого 
осмислення для удосконалення правосуддя як 
державно-правового інституту, зокрема в сучас-
ному право- й державотворенні України.  

З’ясовуючи стан дослідження пробле-
матики правосуддя в юридичній науці, варто 
деталізувати її зміст як об’єкта правового дослі-
дження. Так, у межах новітньої української юри-
дичної науки в розрізі різних спеціальностей за 
період із 1990 року з позицій методологічного 
плюралізму правознавцями переглянуто та част-
ково переосмислено доробок юридичної науки 
попереднього, зокрема радянського, періоду, 
окремих іноземних джерел, уможливлюючи ви-
користання дослідницького матеріалу як теоре-
тичної бази й даного дослідження.  

                                                        
 Вашій увазі надається реферативний огляд окремих 
основних висновків дисертаційного дослідження, 
присвяченого філософії правосуддя. Детальніше об-
грунтування висновків викладено в однойменній мо-
нографії автора.  
 Реферативний огляд дисертаційних досліджень із 
проблематики правосуддя, як у межах філософії пра-
ва, як окремої спеціальності, так і в межах решти спе-
ціальностей, резюмує низкою висновків. 

Так, у межах спеціальності «теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових 
учень» (12.00.01) правосуддя досліджується в кон-
тексті загальнотеоретичних та історичних засад пра-
восуддя. Зокрема, в межах теорії держави і права до-
сліджуються загальнотеоретичні засади судової вла-
ди, принципи права (пов’язані також із здійсненням 
правосуддя), тлумачення в правозастосуванні, кон-
ституційному правосудді (юстиції), захисті прав лю-
дини, суддівському розсуді тощо.  

                                                                                          
Історико-правові дослідження відтворюють генезу, 

устрій, процес розвитку і функціонування судочинст-
ва, судових систем, процесу на українських землях. 
Вони виявляють, що традиційним є існування, поряд 
із державними судами, судів недержавних (напри-
клад, церковних), інших інституцій, яким доручалося 
здійснення функцій правосуддя. Для прикладу: дове-
дено історичні факти здійснення судової влади на 
рівні територіальної громади (наприклад, війтівсько-
лавничий суд Львова як носій судової влади територі-
альної громади). Виявляється й істотність впливу по-
літичних та ідеологічних чинників на здійснення пра-
восуддя (створення надзвичайних судів як знаряддя 
політичного переслідування; ідеологічний критерій в 
доборі суддів, формування суддівського «внутріш-
нього переконання»; обмеження за етнічним критері-
єм складу суду присяжних, суддівського корпусу то-
що). Загалом, історико-правові дослідження виявля-
ють еволюцію явища, позначуваного як «суд», у такій 
його формі, як судочинство, наповнюючи різним змі-
стом поняття «правосуддя». Цей процес нерозривно 
пов'язаний і безпосередньо зумовлений формуванням 
та поступом філософсько-правової думки про право-
суддя, яка тривалий час розвивалася в межах таких 
напрямків, як «історія філософії права», політико-
правова думка тощо. 

У межах спеціальності «конституційне право» 
(12.00.02) досліджується конституційно-правове ре-
гулювання судової системи, зокрема система судів 
загальної юрисдикції, конституційні гарантії діяльно-
сті суддів, конституційні засади судочинства; проце-
дури розгляду справ органом конституційного право-
суддя. У межах спеціальності «цивільне право та ци-
вільний процес» (12.00.03) досліджується підвідом-
чість цивільних справ і її види. У межах спеціальності 
«господарське право; господарсько-процесуальне пра-
во» (12.00.04) останнє досліджується як право, що 
регулює здійснення правосуддя в господарських від-
носинах. У межах цієї ж спеціальності досліджується 
й розгляд справ третейськими судами. У межах спеці-
альності «адміністративне право і процес; фінансове 
право; інформаційне право» (12.00.07) у галузі адміні-
стративного права і процесу досліджується адмініст-
ративне судочинство в усій його проблематиці. У ме-
жах спеціальності «кримінальне право та криміноло-
гія; кримінально-виконавче  право» (12.00.08) дослі-
джується ціла низка проблем, пов’язаних із здійснен-
ням правосуддя. Зокрема йдеться про дослідження 
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вчення про покарання та судимість; значення судової 
практики в зв’язку із вченням про кримінальну відпо-
відальність за окремі види та групи злочинів.  

У межах спеціальності «кримінальний процес та 
криміналістика; судова експертиза; оперативно-
розшукова діяльність» (12.00.09), яка об'єднує юри-
дичні науки, які вивчають кримінально-процесуальні 
відносини та кримінально-процесуальну діяльність і 
їх зміст, досліджується, з-поміж іншого, оцінювання 
та використання доказів; прийоми, методи та засоби 
судового розгляду і запобігання злочинам; викорис-
тання спеціальних знань у кримінальному судочинст-
ві. В частині дослідження предмету і методу науки 
кримінального процесу досліджується співвідношен-
ня та взаємозв’язок кримінального процесу та право-
суддя. За окремим напрямком досліджуються стадії 
кримінального процесу, зокрема попередній розгляд 
справи суддею, судовий розгляд, судові акти в кримі-
нальному процесі. В аспекті міжнародних стандартів 
у кримінальному процесі досліджується гармонізація 
кримінально-процесуального права з міжнародними 
договорами у сфері кримінального судочинства; про-
блеми захисту прав людини в кримінальному судо-
чинстві; альтернативні механізми вирішення криміна-
льно-правових конфліктів тощо. У галузі криміналіс-
тики досліджується, з-поміж іншого, використання 
сучасних інформаційних технологій у слідчій і судо-
вій діяльності, науково-технічне оснащення органів 
досудового слідства та судів; форми, методи та засоби 
фіксації доказової інформації. У галузі судової експе-
ртизи проводяться дослідження концептуальних ос-
нов судової експертизи. У галузі оперативно-
розшукової діяльності досліджується тематика до-
тримання конфіденційності при отриманні негласної 
інформації, проблеми її реалізації в кримінальному 
судочинстві; реалізація негласно отриманої інформа-
ції в кримінальному судочинстві; форми, принципи і 
підстави взаємодії слідчого, прокуратури і суду з опе-
ративними підрозділами; режим таємності та конспі-
рації при взаємодії з судом і прокурором. 

У межах найбільшої за масивом тематики право-
суддя спеціальності «судоустрій; прокуратура та 
адвокатура» (12.00.10) проводяться дослідження пра-
вової природи судової влади, проблем розвитку зако-
нодавства щодо завдань і структури судової системи, 
правового статусу суддів і органів, що складають ін-
фраструктуру судової влади, а також адвокатури та 
інших правозахисних об'єднань. За напрямками до-
сліджень цієї спеціальності розглядаються проблеми 
наукових досліджень у сферах організації та функціо-
нування судової влади, прокуратури й інших право-
охоронних органів і правозахисних об'єднань; приро-
да, ознаки, функції судової влади в Україні; місце су-
дів у державному механізмі, їх взаємозв'язок з іншими 
гілками й органами державної влади; конституційні 
засади судоустрою та судочинства. Серед проблема-
тики: система та структура судів загальної юрисдик-
ції, компетенція судів; правовий статус місцевих, апе-
ляційних судів, вищих спеціалізованих судів і Верхо-

Розглядаючи та підсумовуючи огляд дисе-
ртаційних досліджень у межах спеціальності 
«філософія права» (12.00.12), відзначимо таке. 

                                                                                          
вного Суду України; шляхи вдосконалення судової 
системи України в межах судово-правової реформи, 
забезпечення доступності правосуддя; розвиток спе-
ціалізації судів. Досліджуються й засоби удоскона-
лення статусу суддів, добору кадрів на суддівські по-
сади, зміцнення гарантій незалежності суддів і поси-
лення їх відповідальності за додержання прав учасни-
ків судового розгляду й інтересів держави та суспіль-
ства; організація підготовки професійних суддів; 
шляхи підвищення рівня професійної етики суддів, 
адвокатів і співробітників правоохоронних органів. 
Проводяться й дослідження таких аспектів, як право-
вий статус органів, що становлять інфраструктуру 
судової влади; порівняльний аналіз законодавства про 
судоустрій, прокуратуру й інші правоохоронні органи 
та правозахисні інституції України й інших держав. 
Розглядаються проблеми розвитку цих інститутів у 
світлі євроінтеграційних прагнень України. 

У межах спеціальності міжнародне право 
(12.00.11) досліджуються судові рішення як джерела 
міжнародного права, розглядається проблематика 
юрисдикції в міжнародному праві, зокрема законода-
вча, виконавча та судова юрисдикція. Досліджується 
міжнародне право стосовно прав людини, міжнародні 
суди і трибунали, міжнародне процесуальне право.  

У межах спеціальності «філософія права» 
(12.00.12), про дослідження проблематики правосуддя 
в межах якої йтиметься детальніше, окремим напрям-
ком досліджується філософія правосуддя, а також 
філософія реалізації та застосування права. 

У межах спеціальності «правові проблеми полі-
тичних інститутів і процесів» (12.00.13) досліджу-
ються політико-правові аспекти суду як політико-
правової інституції.  

У межах спеціальності «юридична психологія» 
(19.00.06), з-поміж іншого, проводиться аналіз про-
блем удосконалення нормативно-управлінської, орга-
нізаційної, навчально-виховної практики професіог-
рафії в юридичній, зокрема судовій, діяльності; роз-
роблення методик професійно-психологічної підгото-
вки відповідних фахових напрямків, попередження й 
усунення професійної деформації юристів. 

Відзначимо, що термін «правосуддя» зрідка зу-
стрічається у темах дисертаційних досліджень (зок-
рема, в 7 дисертаціях 2003-2009 років, поданих на 
здобуття наукового ступеня кандидата наук за різни-
ми спеціальностями юридичної науки); між тим, у 
2002-2009 роках затверджено більше ніж 15 тем, які 
містять різновиди терміна «правосуддя». Щоправда, й 
відсутність цього терміна не є свідченням відсутності 
досліджень явища, позначеного як правосуддя, його 
проблематики. 

Загалом дослідження проблематики правосуддя в 
межах певної спеціальності зумовлено її предметом, що 
закономірно обмежує досліджуваний аспект явища.  
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Правосуддя як об’єкт не досліджувалося взагалі, 
а як предмет – фрагментарно в окремих дослі-
дженнях. Відтак і судова проблематика дослі-
джувалася фрагментарно. Проблематику філо-
софських засад, філософії судочинства чи право-
суддя поки що не виокремлено й не досліджено 
як окремий об’єкт чи предмет філософсько-
правового осмислення в українській філософсь-
ко-правовій думці, недостатньо висвітлено різні 
аспекти цієї проблеми. Слід, щоправда, відзначи-
ти, що низка авторів розпочала філософсько-
правове дослідження правосуддя на рівні док-
торської дисертації, розглядаючи таку проблема-
тику, як феноменологія правосуддя, герменевти-
ка правосуддя тощо. Проте наразі не сформовано 
самостійного філософсько-правового дискурсу 
проблематики правосуддя, незважаючи на по-
требу формування концепції філософії правосуд-
дя, актуальної для відображення та вдосконален-
ня української правової реальності.  

Отож ступінь наукової розробленості філо-
софських проблем правосуддя можна вважати 
недостатнім, вартим подальшого розвитку.  

Окремо означимо джерельні теоретичні 
та практичні основи цього дослідження. Тео-
ретичну джерельну основу дисертаційного до-
слідження становлять наукові праці вчених, які 
попередньо досліджували проблематику право-
суддя в контекстах, відповідно, об’єкта та пред-
мета їхніх досліджень. Такими, зокрема, є кон-
цептуальні підходи, положення, наукові розроб-
ки, ідеї щодо вирішення окремих проблем, окре-
слених темою дисертаційного дослідження. Про-
поноване дослідження носить і практичний хара-
ктер, тому джерельна база охоплює й такі джере-
ла, як матеріали судової практики. Використано 
й доробок юридичної журналістики, кінематог-
рафу (зокрема так звані «юридичні фільми»), 
особливо ті, які відображають так звані резонан-
сні судові процеси. 

Здійснюючи філософсько-правове осмис-
лення правосуддя як правознавче дослідження, 
варто виокремити підходи та деталізувати 
проблематику правосуддя. Правосуддя як 
об’єкт правознавчого дослідження та зокрема 
філософсько-правового осмислення доцільно 
розглядати, а проблематику – конкретизувати за 
допомогою трьох загальнонаукових підходів – 
дескриптивного, атрибутивного та сутнісного. 
Якщо дескриптивний (описовий) підхід полягає 
у виокремленні й описі тих рис, які вирізняють 
явище правосуддя з-поміж інших (як-от судо-
чинство, самосуд тощо), то атрибутивний підхід 
полягає у виокремленні визначальної риси пра-

восуддя (певного атрибуту, як, наприклад, судо-
вої діяльності, судового здійснення права), що 
конечно характеризує й решту ознак явища. Тоді 
як сутнісний підхід полягає у спробі сформувати 
уявлення про сутність правосуддя як явища, від-
так – засади певної концепції правосуддя.  

Наукова проблема філософії правосуддя 
може бути далі конкретизована через досліджен-
ня правосуддя як філософсько-правового явища. 
В цьому процесі виявляється філософсько-
правова проблематика правосуддя. Визначаючи 
правосуддя об’єктом філософсько-правового до-
слідження, можна виокремити низку підходів до 
його дослідження за різними критеріями, як-от, 
наприклад: проблемний підхід (постановка пев-
ної проблеми правосуддя, наприклад, проблема 
незалежності суду, проблема судового розсуду); 
за напрямком філософії права (відтак досліджен-
ня правосуддя за певним напрямком філософії 
права – аксіологією правосуддя, онтологією пра-
восуддя, антропологією правосуддя); за видом 
судочинства (відтак філософсько-правове дослі-
дження певного виду судочинства); за роллю 
(функцією) (відтак дослідження правосуддя в 
певній його функції). Зазначений перелік можли-
вих підходів до дослідження філософсько-
правових проблем правосуддя не є вичерпним, 
водночас виявляє певні напрямки дослідження, 
за якими можливо окреслити проблематику до-
слідження правосуддя в юридичній науці.  

Формування філософсько-правових основ 
методології дослідження правосуддя слід про-
водити, зважаючи на загальний доробок методо-
логії юридичної науки та «спеціальної» філософ-
сько-правової методології, спрямованої на філо-
софсько-правове осмислення правосуддя. 

На основі загальноприйнятих методологіч-
них положень методологія дослідження філософії 
правосуддя визначається як система принципів, 
підходів, методів і способів наукового дослідження 
правосуддя як філософсько-правового явища, а 
також теоретичні засади їх використання. 

У структурі «загальної» методології виріз-
няють такі елементи «вертикальної структури», 
як загальні методи мислення (притаманні як тео-
ретичному пізнанню, так і практичній діяльнос-
ті); філософсько-світоглядні підходи (або філо-
софські методи); загальнонаукові методи (вико-
ристовуються усіма науками, поділяються на те-
оретичні та емпіричні); конкретно-наукові (гру-
пові) методи (застосовуються окремими групами 
наук); та спеціальні методи (використання обме-
жене окремою наукою).  
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З-поміж філософсько-світоглядних підхо-
дів обґрунтовується застосування таких із них, як 
матеріалістичний або ідеалістичний, діалектич-
ний та метафізичний. Зазначені підходи закла-
дають основи різновидів й інших підходів, доре-
чних у дослідженні зокрема правосуддя, як-от 
матеріалістичний та ідеалістичний емпіризм. 

Конкретно-наукові (групові) методи засто-
совуються за релевантністю. Серед інших у до-
слідженні правосуддя застосовуються такі мето-
ди, як спеціально-юридичний, теоретико-юри-
дичний, конкретно-соціологічний, математич-
ний, статистичний методи та інші.  

Спеціально-наукові методи доцільно вико-
ристовувати в даному дослідженні, наприклад, 
для з’ясування способів судового тлумачення, 
зокрема й тлумачення юридичних норм. 

Перелік зазначених загальноприйнятих ме-
тодів юридичної науки, які традиційно використо-
вуються у правових дослідженнях, не є вичерпни-
ми. У науково-методичній літературі наводяться й 
інші методи, а також їх класифікації, які можуть 
використовуватися й у дослідженні правосуддя. 

У дослідженні правосуддя пропонується й 
низка методологічних підходів (розуміється як 
методологічна категорія, більш загальна ніж ме-
тод, що застосовується до проблеми на основі 
певних теоретичних тез, припущень чи понять із 
метою пошуку оптимального метода в межах 
певного підходу). Зокрема, йдеться про антропо-
логічний, герменевтичний та інші підходи. 

Повноцінне дослідження філософії правосу-
ддя покликане забезпечити множинність методо-
логії. Проте методологічний плюралізм не повинен 
призводити до «методологічного анархізму» чи 
еклектики, антидотом чого є «методологічна дис-
ципліна», положення якої теж розкриваються.  

Філософсько-правова методологія дослі-
дження правосуддя – за об’єктом і предметом – ви-
різняється від методології здійснення правосуддя. 

Філософсько-правовою методологічною 
засадою даного дослідження виступають два ро-
зуміння філософії права, за яким предметом фі-
лософії права є: (1) право, яким воно повинно 
бути, зокрема, в даному випадку, ідея права та її 
судове здійснення; (2) філософсько-правовий 
дискурс, що ґрунтується на співвідношенні та 
розмежуванні «права» і «закону». Зазначені ме-
тодологічні засади водночас носять діалектичний 
характер, вони не протиставляються, а розвива-
ються, забезпечуючи можливість переходу з 
«сущого» в «дійсне».  

Філософсько-правова методологія дослі-
дження правосуддя спирається на методологію 

філософії права. Специфіка методології дослі-
дження філософії правосуддя зумовлена філо-
софсько-правовими підходами. Останні доцільно 
вирізняти за певними напрямками філософії чи 
філософії права.  

Плідним у цьому зв’язку є вироблення пе-
вних підходів (у даному випадку філософсько-
правових) до дослідження правосуддя. Зазначені 
підходи можна розрізняти, наприклад, за такими 
напрямками філософії права, як антропологія 
права (відповідно, антропологічно-правовий під-
хід до правосуддя, філософсько-антропологічний 
підхід), онтологія права (онтологічно-правовий 
підхід), аксіологія права (аксіологічний підхід), 
феноменологія права (феноменологічний підхід) 
тощо. У такий спосіб виокремлюються певні ас-
пекти, риси правосуддя, які й досліджуються.  

Варто також виокремити низку підходів до 
дослідження правосуддя. Наприклад, економіч-
ний та соціологічний підходи до осмислення 
правосуддя. У цьому ж зв’язку, поряд і соціоло-
гічним підходом, вартим уваги є й дослідження 
правосуддя за допомогою текстуального та кон-
текстуального підходів, поєднання яких сприяє 
більш повноцінному дослідженню філософії 
правосуддя. 

Окремим методологічним за характером 
фрагментом дослідження правосуддя є методо-
логія його здійснення (здійснення правосуддя).  

Філософія правосуддя наукознавчо по-
стає як напрямок філософії права. Філософське 
осмислення правосуддя здійснюється за допомо-
гою філософських підходів до правосуддя як ме-
тодологічного інструментарію. Обраний методо-
логічний інструментарій сприяє розкриттю істо-
тних характеристик правосуддя як філософсько-
правового явища. Вирішення, пропоноване в 
цьому дослідження, ґрунтується на осмисленні 
філософії правосуддя як прикладної філософії 
права, її напрямку. В основі пропонованих під-
ходів до осмислення філософії правосуддя – пев-
не розуміння філософії права, що формує, відпо-
відно, певну філософію правосуддя. Запропоно-
вані підходи до розуміння філософії права і пра-
восуддя ґрунтуються на загалом суміжних заса-
дах: праворозуміння; співвідношення та розріз-
нення понять «право» і «закон»; розмежування 
«сущого» і «належного»; певного філософського 
розуміння права; розуміння філософії як науки 
про закономірності або пошуку смислів. Запро-
поновані розуміння філософії правосуддя як 
прикладної філософії права, які може бути роз-
ширено, виявляють головні специфічні змісти 
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(смисли) філософського осмислення правосуддя 
в контексті філософії права. 

Розглядаючи етимологію слова «правосу-
ддя», виявляємо відповідні смисли позначувано-
го явища. Щоб з’ясувати зміст явища, позначе-
ного словом «правосуддя», звернімося до етимо-
логії як науки, що встановлює, «чому і від чого 
з'явилися слова» (як визначав цю науку давньо-
римський граматист Варрон). Так, в українській 
мові «правосуддям» позначають «правильний, 
справедливий суд» чи «суд за правом», «суд за 
справедливістю».  

В інших мовах теж виявляємо зв'язок сми-
слів справедливості та правосуддя. Так, в англій-
ській мові слово justice означає водночас «спра-
ведливість», «правосуддя», «юстиція». При цьо-
му існують й інші слова, синонімічні до значення 
слова «справедливість» (як-от fairness – справедли-
вість як «чесність», equity – справедливість від 
equality – «рівність», rightness із коренем right – 
«правота» тощо). У німецькій мові теж одне слово 
– Gerechtigkeit позначає водночас «справедливість» 
і «правосуддя», а слово Justiz – «юстиція», «право-
суддя». І у східних мовах прослідковується зв'язок 
понять «правосуддя» та «справедливість».  

Загалом етимологічний аналіз слова «правосу-
ддя» виявляє взаємозв’язок понять, які можна умовно 
позначити як смислове поле «справедливість – право 
– суд». При цьому припускаємо, що суд та право є 
знаряддями досягнення справедливості.  

З’ясування ж значення змісту фахового сло-
ва (терміна) «правосуддя» за допомогою енцикло-
педичних, науково обґрунтованих визначень вияв-
ляє особливі риси позначуваного явища. Зокрема, 
дослідження дає підстави для гіпотези: терміни 
«правосуддя» та «судочинство» є різними за зміс-
том, й тому їх слід розмежовувати. 

Співвідношення і розмежування понять 
«судочинство» і «правосуддя» можна провести 
на основі філософсько-правового обґрунтування. 
Гіпотеза про обґрунтованість розмежування тер-
мінів «правосуддя» та «судочинство» обстоюєть-
ся, зважаючи на різний зміст понять, позначений 
цими термінами. Якщо «судочинством» можуть 
позначати діяльність суду, що не обов’язково 
спрямована на здійснення ідеї права, то «право-
суддям» позначають винятково діяльність, спря-
мовану на таке здійснення. Відтак «правосуддя» 
тлумачиться не як будь-яка судова діяльність, а 
як така, що спрямована на здійснення ідеї права. 
У цьому сенсі судочинство не може ототожню-
ватися з правосуддям. Якщо правосуддя розгля-
дається як категорія, що змістовно відображає 
судове здійснення ідеї права, то судочинство – як 

категорія, що робить це змістовно. Тому судо-
чинство треба розглядати як форму здійснення 
правосуддя. Осмислення правосуддя і судочинс-
тва виявляє діалектичний зв'язок цих понять, які 
хоч і розмежовуються, не завжди заперечуються. 

Правосуддя є феноменом права в його 
розвитку. Явище, відображене терміном «право-
суддя» (його семантичними аналогами), має дав-
ню історію. Деконструкція поняття «правосуддя» 
виявляє: з початку існування людства люди вчи-
няли певні дії, позначувані як судження, природа 
яких – застосування певного критерію до склад-
них обставин, що заклали основу сучасному по-
няттю правосуддя. Згодом окремі з цих критері-
їв, наприклад, виражені певними нормами чи 
правилами, почали позначати, як «закон», «пра-
во» тощо, а сам процес описувати, як судження 
за правом чи законом. Етимологія слова justice, 
що має водночас значення «справедливість», 
«правосуддя», а в деяких випадках в історії цього 
слова – й види покарання (як, наприклад, страта 
на шибениці), доводить смисловий зв'язок між 
зазначеними поняттями (справедливість, право-
суддя, покарання тощо) та водночас зв'язок із 
розвитком права. Розвиток права як явища вияв-
ляє еволюцію поняття правосуддя. Еволюція 
правосуддя – частина еволюції ідеї права: розви-
ток поняття права та його здійснення. Поява те-
рміна «правосуддя» в юридичній науці має від-
носно недавню історію, яка пов’язана з прагнен-
ням належного здійснення саме ідеї права. В 
процесі реалізації ідеї права й виявлялися нові 
ознаки явища, що з одного боку відображали по-
ступ поняття права, а з другого – ставали части-
ною ідеї права вже з новим змістом. Явище, сут-
ністю якого є судження в найбільш складних си-
туаціях, здійснюване відповідно до певних кри-
теріїв, позначуваних, як «право», й стало відтак 
позначатися, як «правосуддя». Водночас, право-
суддя як явище розвивалося відповідно до влас-
ної ідеї, її розвиток зумовив набуття нового зміс-
ту (специфічні ознаки якого пропонується позна-
чати як «смисли правосуддя»). Загалом правосу-
ддя є явищем права в його розвитку.  

Філософія правосуддя та правосуддя як су-
дове здійснення ідеї права. З позицій філософії 
права правосуддя постає як судове здійснення ідеї 
права. Традиційно одним із розумінь предмету фі-
лософії права вважалася ідея права, поняття та йо-
го здійснення. Однією з форм здійснення права є 
здійснення судове. Предмет такого здійснення можна 
окреслити як окремий предмет філософії правосуддя, 
ідею правосуддя – основою філософії правосуддя. 
Ключове питання ідеї правосуддя – її зміст.  
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Ідея правосуддя конкретизується в смислах 
правосуддя. Смисл (смисли) правосуддя визна-
чається як особливий зміст, який відображає 
сутність (сутності) явища дійсності, позначува-
ного терміном «правосуддя». Вирізняють різні 
смисли правосуддя, наприклад, у цьому дослі-
дженні, такі, як «антропологічний смисл» (пра-
восуддя як судова антропологія); «владний 
смисл» (правосуддя як форма здійснення судової 
влади); «правореалізаційний смисл» (правосуддя 
як судове здійснення права); «правозахисний 
смисл» (правосуддя як судовий захист); «резо-
лютивний смисл» (або «вирішальний смисл») 
(правосуддя як судове вирішення конфлікту); 
«балансуючий смисл» (правосуддя як судове ба-
лансування); інші смисли правосуддя (ідеологіч-
ний, телеологічний, виховний, відповідальний, 
економічний). Оскільки зазначені смисли є об-
ґрунтованими, виявляється, що ідеї правосуддя 
властива смислова множинність.  

Мета запропонованого підходу – не стіль-
ки детальний аналіз, анатомізація правосуддя 
(зокрема за допомогою дескриптивного підходу), 
скільки виявлення спеціального змісту – смислів 
того явища, яке називається правосуддям. Смис-
ли правосуддя, формуючи ідею правосуддя, за-
кладають підґрунтя основам філософії правосуд-
дя, що може розглядатися як діяльнісна юридич-
на філософія. Немає підстав вважати запропоно-
ваний перелік смислів ідеї правосуддя ідеальним 
чи вичерпним, його може бути піддано критич-
ному аналізу. Також додамо, що на практиці мо-
жливі суміщення різних смислів правосуддя, за-
значених у цьому огляді (наприклад, правосуддя 
як судового захисту та правосуддя як справедли-
вого судочинства, приміром, у контексті судової 
практики ЄСПЛ права людини на ефективний 
юридичний засіб захисту (ст. 13 ЄКПЛ) та права 
на справедливий судовий розгляд (п. 1 ст. 6 
ЄКПЛ). Крім того, перелік і проблематику смис-
лів правосуддя може бути розширено. Складним 
і таким, що потребує додаткового дослідження, є 
питання співвідношення смислів права, їх фор-
малізація в принципах. Проблематика смислів 
правосуддя актуалізується, наприклад, у випад-
ку, коли одні смисли підміняються іншими, коли 
відбувається маніпуляція ними чи зловживання 
правосуддям, тобто коли система правосуддя 
використовується для цілей, які не охоплюються 
змістом ідеї правосуддя. Все це може слугувати 
предметом подальшого осмислення філософсь-
ких проблем правосуддя.  

У процесі філософсько-правового аналізу 
відслідковується діалектика правосуддя як 

«належного» та «сущого», «можливого» та 
«дійсного». Правосуддя водночас може виража-
тися як належне, так і суще. Як належне право-
суддя відображається в понятті – це уявлення 
про правосуддя як ідеальне (у вузькому розумін-
ні – це ідея правосуддя). Як суще правосуддя є 
частиною дійсності, що відповідає (чи не відпо-
відає) поняттю правосуддя. Як належне поняття 
правосуддя відображається в уявленні про нале-
жне, справедливе судочинство, «суд за правом». 
Це підтверджує й етимологія слова «правосуддя» 
в слов’янських мовах. Як суще поняття правосу-
ддя постає як діяльність суду, судочинство, яко-
му можуть некритично присвоювати властивості 
поняття правосуддя як належного. Так, «право-
суддям» може позначатися будь-яка правозасто-
сувальна діяльність суду з вирішення справ. При 
цьому таке «правосуддя» може відповідати, а 
може й не відповідати уявленню (поняттю) про 
«правосуддя як належне». Зазначені уявлення 
правосуддя доцільно розрізняти, позначаючи, 
відповідно, термінами «правосуддя як належне» 
та «правосуддя як суще». Ці уявлення також мо-
жна відображати поняттями «ідеальна концепція 
правосуддя» та «номінальна концепція правосуд-
дя». З позицій об’єктивного ідеалізму поняття 
«правосуддя як належного» та «правосуддя як 
сущого» перебувають у діалектичному взаємо-
зв’язку. «Суще правосуддя» породжує «належне 
правосуддя», а «належне» – «суще». Зв'язок «на-
лежного» та «сущого» правосуддя виявляє в ло-
гічному смислі взаємозв’язок «можливого» та 
«дійсного» правосуддя. Цей взаємозв’язок роз-
вивається у межах ідеї правосуддя, яка розумі-
ється як поняття правосуддя та його здійснення. 

У контексті здійснення ідеї правосуддя 
слід розглянути проблематику герменевтики 
правосуддя. Правосуддя як об’єкт філософсько-
правового дослідження тлумачиться не як будь-яка 
судова діяльність, а як така, що спрямована на 
здійснення ідеї права. У цьому смислі судочинство 
не ототожнюється з правосуддям, воно є його фор-
мою здійснення. Інтерпретація правосуддя і судо-
чинства в нашому дослідженні пов’язані герменев-
тично: у виявленні певних смислів, істотних для 
дослідження, в спробі вироблення філософсько-
правової концепції правосуддя.  

Подібно до того, як об’єктом історико-
правового дослідження є не тільки держава і 
право, а й широке коло історичних подій, полі-
тичного, соціально-економічного, ідеологічного, 
етичного, етнографічного та іншого характеру, за 
яких держава і права існували і без яких їх  не-
можливо правильно витлумачити, так і правосу-
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ддя має досліджуватися як сутність і явище з 
огляду на «широке герменевтичне коло», пояс-
нюватися й тлумачитися в ширшому контексті, 
на кожному з етапів свого здійснення.  

У контексті втілення ідеї правосуддя варто 
розглянути проблематику сутності судової вла-
ди в режимах її здійснення. Сутність, зокрема 
соціальну, судової влади пропонується виявляти 
за допомогою її аналізу за типом режиму здійс-
нення – способом організацій та здійснення вла-
ди певними методами. Судова влада – поняття, 
яке в межах доктрини поділу влади позначає од-
ну з гілок державної влади, основне завдання 
якої – здійснення правосуддя. Правосуддя постає 
як форма реалізації судової влади. Судова влада 
як самостійна державна влада за типом режиму 
може поставати, з-поміж інших, як судова демо-
кратія, судова аристократія, судова олігархія.  

Судова аристократія розуміється як такий 
режим здійснення судової влади суддями, коли 
статус судді носить ознаки аристократизму. Ари-
стократизм судді вбачається в численних приві-
леях (довічне чи безстрокове перебування на по-
саді, недоторканність, високий рівень фінансо-
вих гарантій і соціального забезпечення). З одно-
го боку, ці привілеї покликані забезпечити неза-
лежність суддів, а з іншого можуть слугувати 
передумовою відчуження суддів від народу як 
джерела влади.  

Судова демократія розуміється як режим 
здійснення судової влади, за якого народ бере 
участь у її здійсненні безпосередньо або опосе-
редковано, зокрема у таких процесах, як, напри-
клад, вибори суддів, «народний контроль» над 
судами, анулювання закону присяжними (роз-
глянемо останнє окремо).  

Судова олігархія – тип режиму судової 
влади, який здійснюється суддями як окремою 
групою, що діє у власних інтересах. Як наслідок 
може виникати напруження між різними «гілка-
ми влади» не лише щодо того, хто є джерелом 
влади – народ чи судді, але й щодо того, чиї ін-
тереси представляють і повинні представляти 
судді. Оскільки судді не підзвітні нікому та під-
коряються лише закону, то виникає питання про 
те, чи можуть вони вважатися повноцінними 
безпосередніми представниками народу, здатни-
ми представляти всі його інтереси, а не лише ті, 
які опосередковано представлені в законі. Зазна-
чені типи режиму судової влади доцільно роз-
глядати, співвідносячи їх між собою.  

Правосуддя може розглядатися як сфера 
поєднання різних підходів до праворозуміння. 
Праворозуміння, як усвідомлення явища, що по-

значається терміном «право», змістовно розкри-
вається на основі спеціальних уявлень: правових 
теорій, доктрин, понять. Праворозуміння відріз-
няють від правоназивання, юридичного тлума-
чення. Поряд із розрізненням праворозуміння за 
підходами доцільно вирізняти й праворозуміння 
за сферами діяльності. В цьому зв’язку тематич-
но доцільно вирізняти судове праворозуміння – 
уявлення про право, сформоване в процесі судо-
вої діяльності, зокрема судового правозастосу-
вання. Крім того, допустимо розрізняти праворо-
зуміння за суб’єктами (судове праворозуміння 
судді, адвоката, прокурора, присяжних тощо). 
Функціонально судове праворозуміння конкре-
тизується через судове тлумачення (тлумачення 
при судовому правозастосуванні). Оскільки за-
значені підходи до праворозуміння змістовно 
різняться, допустимим є висновок про те, що 
правосуддя є сферою дії та поєднання різних 
підходів до праворозуміння.  

Традиційно юснатуралізм і юридичний по-
зитивізм вважають домінуючими праворозумін-
нями. Інтерпертивізм уявляється, як «третій 
шлях» між теорією природного права і юридич-
ним позитивізмом. Під інтерпретивізмом також 
розуміють європейську юридичну герменевтику. 
Головні положення (твердження) інтерпретивіз-
му полягають у тому, що право не є певною су-
купністю даних (данності), правил чи фактів, а 
те, що юристи мають на меті витлумачити чи 
отримати в своїй юридичній діяльності. Крім то-
го, не проводиться розмежування між правом і 
моральністю. Водночас уявляється, що право не 
є іманентним природі, а правові цінності та 
принципи існують не незалежно. Перше уявлен-
ня протиставляє інтерпретивізм юридичному по-
зитивізму, друге – теорії природного права.  

У судовій діяльності за умов інтерпретиві-
зму «змиваються» кордони праворозумінь, відтак 
і відбуваються колізії між ними. Все це відбува-
ється як в світлі пошуку оптимального рішення для 
сторін, законного чи правомірного рішення – згід-
но з діючим правом, так і справедливого рішення – 
згідно з уявленнями про справедливість як ідею 
права та ідею правосуддя. По суті, не лише юриди-
чна герменевтика стає методологією здійснення 
правосуддя, але й здійснення правосуддя стає ме-
тодологією пошуку та здійснення права. 

Окремо варто розглянути проблематику 
правосуддя як мети та мету правосуддя. Питан-
ня мети правосуддя в філософії правосуддя може 
розглядатися в контекстах мети правосуддя та 
правосуддя як мети. У першому розумінні право-
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суддя розглядається як процес (інструмент досяг-
нення певної мети), в другому – як ціль (результат). 

Загалом питання про те, що мається на 
увазі під процесом правосуддя, досліджується 
процесуальним правом. Окреслюючи головні 
правознавчі погляди на мету правосуддя, розкри-
ємо такі з них. По-перше, мета правосуддя 
з’ясовується (визначається) через конкретизацію 
завдання (завдань) судочинства як специфічної 
форми державної діяльності. Особливість такого 
визначення – мета правосуддя визначається за-
лежно від виду судочинства (цивільного, кримі-
нального, адміністративного тощо). Метою пра-
восуддя є здійснення, захист і поновлення пору-
шеного права (в правах). Спеціальний орган (за-
звичай, суд як державний орган) уповноважуєть-
ся на здійснення правосуддя. Цей підхід до ви-
значення мети правосуддя є конкретизуючим, 
оскільки фактично мета правосуддя конкретизу-
ється у різних формах судочинства. Зазначений 
підхід є поширеним і використовується у науках 
процесуального права, відображений у процесу-
альному законодавстві в частині мети, завдань, 
функцій судочинства загалом і відповідного виду 
судочинства зокрема. По-друге, метою правосу-
ддя визначається справедливість. Таке визначен-
ня та думка поширені на практиці, коли будь-яке 
рішення суду чи інший результат судової діяль-
ності оцінюється з позицій їх відповідності спра-
ведливості, її критеріям. Погляди тому різняться 
за ступенем зв’язку правосуддя та справедливос-
ті: від невіддільного зв’язку («Правосуддя не 
може бути відділеним від справедливості» (А. Ф. 
Коні) до уявлення про те, що правосуддя не мо-
же вважатися здійсненим, якщо воно не відпові-
дає вимогам справедливості (окреслено в рішен-
нях та окремих думках Конституційного Суду 
України та його суддів).  

Існують підстави стверджувати про наяв-
ність формальних і змістовних сутнісних ознак 
правосуддя. Формальною ознакою правосуддя є 
його здійснення в формі судочинства судами як 
державними органами, а змістовною – відповід-
ність вимогам справедливості та забезпечення 
ефективного поновлення в правах. Формальна 
ознака правосуддя конкретизується у функціона-
льному розумінні правосуддя, яке ототожнює йо-
го з судочинством, судовим розглядом справ, 
тоді як друге, змістовне розуміння акцентує на 
внутрішніх характеристиках судової діяльності, 
наприклад, справедливості як меті правосуддя. 
Досягнення мети й може слугувати основою те-
леологічного розуміння правосуддя. Подальші 
дослідження правосуддя як мети і мети правосу-

ддя полягають у дослідженні здійснення ідеї 
правосуддя, виявленні її смислів. 

Розглядаючи співвідношення і розмежу-
вання понять правосуддя і самосуд, слід про-
аналізувати зазначені явища. Аналіз самосуду як 
явища виявляє додаткові підстави для розмежу-
вання понять «правосуддя» та «судочинство». 
Самосуд за формою не є правосуддям, оскільки 
не передбачає форми судового здійснення, вста-
новленої чи санкціонованої державою. Якщо 
правосуддя зазвичай здійснюється винятково 
державними судами, то самосуд – приватними 
особами. У цьому розумінні самосуд постає як 
вчинення розправи над особою без належних на 
те правових підстав і в позасудовому порядку. 
Самосуд за змістом має ознаки, характерні для 
явища правосуддя – аналогія мети (наприклад, 
відновлення прав, компенсація нездатності чи 
неефективності державних судів у покаранні 
винних). Ще одним ключовим елементом аналізу 
самосуду є залежність його оцінки від праворо-
зуміння (домінування легізму означатиме ви-
знання самосуду поза правовим полем, тоді як 
природно-правове чи соціологічне праворозу-
міння може сприяти визнанню самосуду право-
вим і навіть правомірним чи легітимним яви-
щем). Таким чином, виявляється діалектичний 
зв'язок понять «самосуд» і «правосуддя», явища 
якого можуть мати й ознаки «узаконеної помсти, 
яку називають правосуддям» (П. О. Кропоткін). 

У контексті проблематики співвідношення 
та розмежування понять «право» та «закон» у 
правосудді показовим є інститут анулювання 
закону присяжними (присяжне анулювання 
закону) (jury nulification). Останній розглядаєть-
ся, як концепція і процесуальна дія присяжних 
суду присяжних, в результаті якої за рішенням 
присяжних (журі) закон визнається фактично 
анульованим. Цей інститут започаткований в 
Англії та розвинутий у США. Присяжні (журі) 
виступають окремим носієм судової влади, час-
тиною суду присяжних, наділеними окремими 
повноваженнями. З позицій розмежування по-
нять «право» і «закон» присяжні анульовують 
закон, а не право. Таке анулювання може розгля-
датися, як інструмент протидії «несправедливим 
законам», несправедливому (на думку журі) за-
стосуванню законів правоохоронними органами 
та судом. Відтак, присяжне анулювання в біль-
шості (не в усіх) випадків не заперечує, а утвер-
джує верховенство права в розумінні панування 
права над законом. В Україні присяжне анулю-
вання закону може вважатися таким, що супере-
чить принципу законності в діяльності органів 
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судової влади (ст. 6 Конституції України), але 
може обґрунтовуватися як практично доцільне з 
позицій принципу верховенства права.  

Ідея правосуддя як поняття та його 
здійснення розглядається на прикладі філосо-
фії права Гегеля. Г.-В.-Ф. Гегель розглядав су-
дочинство і правосуддя в контексті ідеї права, 
поняття права та його здійснення (що є предме-
том філософії права). В цьому ж світлі існують 
підстави для окреслення в Гегеля ідеї правосуддя 
як поняття і його здійснення. Судочинство і пра-
восуддя Гегель розглядав, як окремі поняття, 
пов’язуючи їх здійснення з діяльністю держави, 
зокрема у зв’язку з формою правління. Порів-
нюючи такі форми правління, як олігархія 
(Швейцарія) та монархія (Німеччина), Гегель 
схилявся до конституційної монархії, за якої ідеї 
публічності суду, суду присяжних, й, зрештою, 
правосуддя можуть бути краще здійснені. Мету 
правосуддя Гегель убачав не лише в захисті, але й 
у «викоріненні» порушень прав власності та прав 
людини. Розглядаючи правосуддя та суди, як час-
тину громадянського суспільства, він убачав супе-
речність між ним і державою, вважав, що суди по-
винні відповідати інтересам громадянського суспі-
льства. При цьому він не виключав важливості ролі 
держави в здійсненні правосуддя, але не будь-якої 
держави, а монархії з конституційною формою 
правління. У філософії права Гегеля правосуддя 
постає як діалектичне явище, що розглядається в 
контексті ідеї права в її розвитку.  

Соціальне здійснення ідеї правосуддя роз-
кривається на прикладі соціології права Є. Ер-
ліха. Критикуючи позитивістську юриспруден-
цію через вузькість у вивченні правознавством 
лише державного права, законодавства, за «пере-
більшений культ закону» (О. Бюлов), Є. Ерліх 
акцентував на зусиллях правознавства вдос-
коналити правову дійсність. Рушійною силою 
цього покликана стати соціологія права як основа 
правознавства. Уособленням новітньої свого ча-
су методології права став напрямок юридичної 
думки, який отримав назву «рух вільного права» 
(Freirechtsbewegung), «вільне вчення про право», 
«вільне правознавство», одним із засновників 
якого був Ерліх (вчений вважав себе автором 
терміна «вільне правознаходження», першим, 
хто обґрунтував засади вільного правознавства). 
Школа «вільного права» (Freirechtsbewegung) як 
впливовий напрямок юридичної думки першої 
чверті ХХ ст. в Німеччині, Австрії та, певною мі-
рою, Франції (Ф. Жені) заклав основи для пода-
льшого розвитку соціологічної юриспруденції. 
Це право «вільне» в тому розумінні, що воно не є 

формальним правом: його не було формалізова-
но, воно поки що знаходиться в перехідному 
стані, подібно до законопроектів, політичних 
принципів, торгових звичаїв, невисловлених пе-
реконань, емоційних преференцій. Багато з них 
сформульовано спеціально для вирішення суда-
ми конкретних правових справ, керуючись судо-
вим розсудом, актами волі, що надає їм хара-
ктеру ціннісних суджень, а відтак робить судо-
вим правом. Їхня чинність є меншою за чинність 
формального права й часом ніякою, але їхнє 
практичне значення часто є навіть більшим, бо 
існує менша ймовірність наявності правових су-
перечок при чіткому й всебічному формальному 
праві. Загалом, поряд із «правом юристів» (das 
Juristenrecht), з-поміж інших типів права Є. Ер-
ліх вирізняв державне право (das staatliche Recht) 
та соціальне право (das gesellschaftliche Recht). 
Він також вирізняв три істотні чинники впливу на 
прийняття судових рішень у здійсненні правосуд-
дя. Перший – ціннісні судження у судовій інтер-
претації (наявність нормативного припущення про 
необхідність «правильного» рішення); другий – 
соціально-історичний контекст справи (кожна 
справа розглядається з огляду на її історико-
соціальний контекст); третій – «особистість судді» 
(істотний чинник реалізації волі судді, будь-якого 
й зокрема «вільного правосуддя»). При цьому воля, 
свобода судді, за Ерліхом, не є суб’єктивним інтуї-
тивізмом, а «консервативною свободою від-
повідального ставлення до правового розвитку», 
турбота судді про належність своєї особистості. 

Судове здійснення ідеї права відбувається 
і шляхом скасування неправового законодавст-
ва (на основі «формули Радбруха»). Так звана 
«формула Радбруха» є теоретичним приписом 
завершеного логічного судження, розробленим 
німецьким правознавцем Густавом Радбрухом 
для вирішення практичних правових проблем. 
Формула стала наслідком філософсько-правової 
рефлексії філософа права на ідеологію і практику 
соціал-націоналізму. В основі формули, як і фі-
лософії права Г. Радбруха, лежить «ідея права». 
Ідея права, ототожнювана Радбрухом з ідеєю 
справедливості в широкому розумінні, заснову-
ється на трьох взаємопов’язаних, але часом кон-
фліктуючих правових цінностях, які її реалізо-
вують: справедливість (у вузькому розумінні), 
доцільність і правопевність. Подолати антино-
мію ідеї права й покликана так звана «формула 
Радбруха». Порівняно з першим варіантом «фо-
рмули Радбруха» (до 1930 року), зміненою під 
впливом злочинів режиму націонал-соціалізму, у 
другій надається більше значення справедливості 
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як елементу ідеї права, відтак антиномія ідеї пра-
ва вирішується на користь пріоритетності спра-
ведливості над правопевністю і доцільністю. Фо-
рмула застосовується лише «…коли суперечність 
діючого закону та справедливості сягає настільки 
нестерпного масштабу, що закон як «несправед-
ливе право» поступається справедливості…». 
Положення Радбруха реконструюються у двох 
«формулах» про статус несправедливих законів, 
що частково збігаються: перша щодо «нестерп-
ного» відходу від справедливості, друга щодо 
відсутності «навіть прагнення» до встановлення 
справедливості. За першою формулою те, що за 
формальними ознаками видається законом, вва-
жається «несправедливим законом» і відтак по-
винно поступитися справедливості (перша фор-
мула), або ж є «не лише «несправедливим пра-
вом», а більше того — «неправовим за своєю 
природою» (друга формула).  

«Формула Радбруха» має практико-право-
ве значення, зокрема в правозастосуванні суда-
ми, а саме при визнанні «несправедливими» на-
цистських законів, у судових процесах 1989-1999 
рр., пов’язаних із охороною Берлінської стіни за 
фактами, які мали місце до возз’єднання Німеч-
чини. «Ідея права», ідея «надзаконного права», 
спрямовані на критику юридичного позитивізму, 
сприяли росту теоретичного та практичного ін-
тересу до ідей природного права, їх повоєнному 
«відродженню».  

Окремо в контексті здійснення ідеї права 
варто розглянути судову герменевтику як су-
дову філософію здійснення правосуддя. Судова 
герменевтика як напрям юридичної герменевти-
ки також може визначатися як методологія здій-
снення правосуддя. В одній з інтерпретацій здій-
снення правосуддя передбачає «суд факту» 
(встановлення істини як дійсних обставин спра-
ви) та «суд права» (встановлення права та його 
застосування), що супроводжуються процесами 
тлумачення (зокрема судового тлумачення), які є 
предметом розгляду герменевтики.  

Загалом суд, аби ухвалити судове рішення, 
повинен вирішити низку ключових судових пи-
тань, зокрема три такі: «питання факту», «питан-
ня права», «питання політичної моральності чи 
відданості». «Питання факту» передбачають 
встановлення обставин (зокрема справи) як емпі-
ричних даних. У цьому смислі суд функціонує як 
«суд факту». «Питання права» передбачають ви-
значення правозастосування – яке право (право-
вий принцип, норму) і в який спосіб слід засто-
совувати до питання факту. В цьому смислі суд 
діє як «суд права». «Питання політичної мораль-

ності чи відданості» передбачають визначення 
ставлення політичної системи до права (політики 
права) в частині обов’язку судді чи судового 
юриста, й значення цього в конкретній справі. 
«Питання права» вирізняються особливим харак-
тером «теоретичних розбіжностей» (попри наяв-
ність кількох підходів до вирішення, нема єдино 
правильного критерію «правильного вирішення» 
певного питання права. Теоретична розбіжність як 
особлива характеристика цих розбіжностей відріз-
няється від емпіричних питань, які зазвичай не є 
складними для вирішення). Наявність таких розбі-
жностей – вихідна основа вироблення різних тео-
рій прийняття судових рішень. Способом та водно-
час процесом вироблення таких теорій можна на-
звати суддівський розсуд. Останній можна визна-
чити, як межі свободи судді в судовому вирішенні; 
спосіб реалізації судової влади суддею.  

Предметом діяльності судового розсуду є 
судове тлумачення як спосіб правопошуку для 
судового правозастосування. У правовій теорії та 
конституціоналізмі США розрізняють interpre-
tation (інтерпретація, тлумачення) та construction 
(буквально «конструювання»). Якщо interpreta-
tion означає «діяльність із визначення лінгвісти-
чного значення чи семантичного змісту правово-
го тексту», то construction – «діяльність із пере-
кладу семантичного змісту правового тексту на 
юридичні правила». Відтак інтерпретується зна-
чення тексту, а конструюються юридичні прави-
ла для застосування тексту до конкретних фак-
тичних ситуацій (Л. Солам). Зазначене розмежу-
вання має практичним наслідком розвиток різних 
теорій тлумачення, зокрема конституційного 
тлумачення в США на базі «конструктивізму». 
Судове тлумачення найширше застосовується 
для цілей тлумачення конституції, законодавства 
у «суді права»: конституційному, вищому – апе-
ляційному, касаційному тощо. Виокремлюють 
такі види тлумачення, як судовий активізм (ха-
рактеризується судовою нормотворчістю) на 
противагу судовій летаргії (judicial lethargy), а 
також «судову стриманість» (обмеження) 
(judicial restraint) серед них. Поширене в США, 
де в процесі тлумачення Конституції вироблені 
різні теорії судового тлумачення: текстуалізм, 
оригіналізм, суворе тлумачення (strict 
constructionism), функціоналізм, доктриналізм, 
девелопменталізм (developmentalism), контексту-
алізм (історичний чи фактичний), структуралізм; 
поєднання цих теорій. Так, наприклад, одні тлу-
мачать конституцію, керуючись уявленням про 
те, що вона – це «жива конституція», тоді як інші 
тлумачать її, як «моральну конституцію». 
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 Різні теорії суддівського тлумачення є 
певним самообмеженням суддів. Суддівське са-
мообмеження відтак можна визначити як прин-
цип і наслідок діяльності судді щодо викорис-
тання суддівського розсуду в питаннях права та 
факту, зокрема в правозастосуванні, за яким суд-
дя самостійно обмежується відповідно до обґру-
нтованих філософсько-правових, інших теорети-
чних чи практичних положень. Цей принцип 
може ґрунтуватися на положеннях доктрини 
«поділу влади» (завдання судді бути суб’єктом 
здійснення судової влади, а не законодавчої – 
тобто творити право), доктрини «політичного 
питання» (в Україні – концепція «політичної до-
цільності», для цілей самообмеження суддів 
Конституційного Суду України); таких видах 
тлумачення, як суддівський мінімалізм, оригіна-
лізм, текстуалізм тощо. Відсутність суддівського 
самообмеження може призвести до зловживань, 
«суддівської сваволі» тощо. 

 Системний розгляд судової герменевтики 
дає підстави стверджувати про можливість фор-
мування судової філософії чи то судової філосо-
фії права. У вузькому розумінні – це сукупність 
ідей та переконань, які передбачають, як суддя 
вирішуватиме справи. До речі, таке його розу-
міння має й практичне значення: у США при 
призначенні чи виборах суддів намагаються 
з’ясувати відповідну філософію судді. Остання 
ж, у вужчому розумінні цього слова, зокрема 
структурно, складається із філософії судді (осо-
бистісний світогляд, який може включати й про-
фесійний) та суддівської філософії (професійний 
світогляд, підходи), філософії інших учасників, 
задіяних у здійсненні правосуддя. Судова філо-
софія може розрізнятися за ідеологією в зв’язку 
зі способами судового тлумачення. Розрізняють, 
з-поміж інших, такі три види судової філософії 
судді (суддівської філософії): консерватор (схи-
льний до судового текстуалізму); ліберал (схиль-
ний до модернізації правових норм, судової пра-
вотворчості); поміркований (анг. judicial 
moderate) – схильний до посередньої позиції між 
консерватором і лібералом. 

 Суддівську філософію можна визначити, 
як елемент системи судової філософії, чинник 
філософії правосуддя, що позначає певний осо-
бистісний світогляд та професійну правосвідо-
мість судді. 

 Філософію правосуддя можна визначити, 
як прикладний напрямок філософії права, об’єк-
том осмислення якого є явище правосуддя, 
предметом – ідея правосуддя, поняття правосуд-
дя та його здійснення. Змістовно філософія пра-

восуддя формується з різних елементів – залежно 
від критеріїв: за напрямками філософсько-
правової думки - онтологічна філософія правосу-
ддя; антропологічна філософія правосуддя; аксі-
ологічна філософія правосуддя, феноменологічна 
філософія правосуддя тощо. Структурно визна-
чається за сферами діяльності: філософсько-
теоретична – судова філософія і практична (при-
кладна) – судова політика. Ключові категорії фі-
лософія правосуддя – судова влада, судове пра-
ворозуміння, судова філософія, суддівська філо-
софія, судове тлумачення, судовий процес, судо-
ва діяльність тощо.  

 Судова політика може розумітися в двох 
значеннях. У першому розумінні це судова дія-
льність у сфері політики як сфері реалізації вла-
ди загалом. У цьому зв’язку виникають питання 
співвідношення судової влади з іншими «гілка-
ми» влади та домінування однією чи кількох із 
них. Так, судовою політикою в цьому розумінні 
може вважатися реалізація за допомогою судової 
законодавчої влади, наприклад, коли судді за-
мість законодавця вирішують питання, віднесені 
до повноважень останнього.  

У другому розумінні, більш вузькому, су-
дова політика може бути визначена, як приклад-
на філософія правосуддя, спрямована на забезпе-
чення практичного здійснення правосуддя як 
сфери застосування, окресленого межами судо-
вої влади. В широкому розумінні – це політика, 
пов’язана з судовою правозастосувальною діяль-
ністю; у вузькому – (зазвичай) державна політи-
ка, складова правової політики в судовій сфері, 
спрямована на досягнення встановленої мети та 
відповідних завдань. Метою державної судової 
політики може визначатися забезпечення такого 
режиму здійснення судової влади, за якого пра-
восуддя вважається реально здійсненим. Теоре-
тичні засади судової політики – доробок філосо-
фії правосуддя, що має різні види та форми ви-
явлення і яскраво виявляється при проведенні 
судової реформи. 

З-поміж питань судової політики – форму-
лювання та забезпечення принципів судочинства.  

Філософсько-правове значення має і од-
ноособовість та колегіальність у здійсненні 
правосуддя. Колегіальність чи одноособовість 
розгляду й вирішення справ мають істотне про-
цесуальне значення для судового здійснення 
права. Колегіальність розгляду та вирішення 
справ зумовлена складністю, категорією справи, 
а також інстанцією суду, де вона розглядається. 
Що складнішим є питання справи або що суспі-
льно значиміші в ній питання вирішуються й що 
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вищою є судова інстанція, тим більшою є обґру-
нтованість її колективного розгляду. Колегіаль-
ність не лише створює необхідні умови для все-
бічного, критичного і повного дослідження ма-
теріалів справи і справедливого її вирішення, 
підвищує авторитет органів правосуддя і прийн-
ятих ними рішень, вироків, ухвал і постанов. Ко-
легіальний розгляд також уможливлює вироб-
лення та використання різних підходів до засто-
сування матеріального права. Зазначене відо-
бражається в окремих думках (які збігаються чи 
не збігаються із думкою більшості). Колегіальні 
судові рішення ухвалюються більшістю голосів 
суддів. Результат такого рішення залежить від 
уявлень більшості про те, яким має бути рішен-
ня, що, наприклад, відповідає закону і є обґрун-
тованим. У питаннях права (суду права) істотним 
є й значення прихильності більшості суддів до 
певного праворозуміння, в результаті чого може 
вироблятися певне домінуюче праворозуміння. 
Таким чином, умовно кажучи, «справедливість» 
рішення безпосередньо залежить від того, чи ух-
валить його більшість.  

Процесуальне законодавство України пе-
редбачає можливість викладу суддею окремої 
думки. Водночас доцільно закріпити законодавчо 
можливість для судді долучати до рішення, окрім 
окремої думки, що сходиться з думкою більшос-
ті, й особливу думку, що не сходиться з обґрун-
туванням (мотивуванням) рішення чи його резо-
лютивною частиною. Це відповідатиме принци-
пу індивідуальної відповідальності судді в коле-
гіальному вирішенні справи. В зв’язку з цим 
«розголошення висловлюваних у нарадчій кім-
наті міркувань», які зафіксовані в окремих чи 
особливих думках, недоцільно регламентувати 
як порушення таємниці нарадчої кімнати. 

Доцільно законодавчо запровадити 
обов’язковість зазначення числа (кількості) суд-
дів (народних засідателів, присяжних), які склали 
більшість у прийнятті судового рішення колегіа-
льно (проголосували «за» чи «проти» рішення). 
Це підкреслить публічність судового розгляду, 
виявить і зафіксує суперечності щодо застосу-
вання матеріального права. 

Філософсько-правове осмислення мате-
ріального, зокрема конституційного, права до-
зволяє констатувати формальні та змістові озна-
ки правосуддя, визначені положеннями Консти-
туції України, їх тлумаченням чи конкретизаці-
єю. Конституційний зміст термінів «судочинст-
во» та «правосуддя» дає можливість стверджува-
ти: в України правосуддя, здійснюване в формі 

судочинства, може провадитися винятково суда-
ми як державними органами.  

Правосуддя в Конституції України визнача-
ється як спеціальний вид державної діяльності, що 
здійснюється винятково судами України як держа-
вними органами. Оскільки зазначену діяльність 
однаковою мірою (принаймні, термінологічно) 
можна назвати судочинством, то залишається пи-
тання про підстави називати зазначену діяльність 
судів правосуддям. Існують підстави для твер-
дження про наявність формальних і змістових 
ознак правосуддя, що характеризують його сут-
ність. Відзначається істотність для розуміння 
предмета філософії права розрізнення понять право 
і закон. У цьому зв’язку з певною умовністю мож-
на стверджувати: правосуддя є не законосуддям. 

З одного боку, з позицій поділу державної 
влади та її використання чітке встановлення і 
регламентація судової влади є обґрунтованим: за 
Конституцією «державна влада в Україні» в час-
тині «її поділу на судову», реалізовується «виня-
тково судами» як «органами судової влади», що 
«здійснюють свої повноваження у встановлених 
цією Конституцією межах і відповідно до законів 
України» (ч. 1 та ч. 2 ст. 6 Конституції). З іншого 
боку, з філософсько-правової точки зору, вини-
кає питання про те, чи лише діяльність судів мо-
же відповідати (слідуючи тлумаченню КСУ) 
«вимогам справедливості і забезпечує ефективне 
поновлення в правах». В Україні відповідні по-
ложення Конституції, їх текстуальне тлумачен-
ня не дають підстав називати таку діяльність 
«правосуддям». Водночас більш коректно з по-
зицій філософії права та їх урахування в консти-
туційному праві України стверджувати про «су-
дочинство» як «форму здійснення правосуддя».  

Обмеження здійснення правосуддя винят-
ково судами як державними органами поясню-
ється, з одного боку, намаганням держави обме-
жити використання державної влади (зокрема 
примусу), аби не допустити її зловживання. Не-
державне й несудове ж здійснення того, що може 
називатися правосуддям, не знаходить визнання 
держави в Україні. Разом із тим, залишається 
питанням, чи воно в частині змістових, а не фор-
мальних, зокрема суб’єктних характеристик, 
припинить існування, не претендуючи в консти-
туціоналізмі на охоплення змісту поняття право-
суддя. Ключовим у вирішенні поставленого питан-
ня є праворозуміння, що використовується при ви-
значенні правосуддя, можливі колізії форми та змі-
сту реалізації ідеї правосуддя. Адже якщо під пра-
вом розуміти не лише правові норми, встановлені 
державою, то постає питання про те, чи є держава 
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винятковим суб’єктом правозастосування в формі 
того, що називається правосуддям – діяльності, 
здійснюваної винятково судами.  

Розкриттю цих та інших питань можуть 
бути присвячені подальші філософсько-правові 
дослідження. 

 
Бігун В. С. 

ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСУДДЯ: ІДЕЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ  
(ОГЛЯД ОКРЕМИХ ВИСНОВКІВ ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)  

 
Реферативний огляд окремих основних висновків дисертаційного дослідження автора, присвя-

ченого філософії правосуддя. Окреслюється актуальність філософсько-правового осмислення право-
суддя, з’ясовується стан дослідження проблематики правосуддя в юридичній науці, означуються 
джерельні теоретичні та практичні основи дослідження. Виокремлюються підходи та деталізується 
правознавча проблематика правосуддя. Філософія правосуддя розглядається як напрямок філософії 
права. Співвідносяться та розмежовуються поняття «судочинство» і «правосуддя». Філософія право-
суддя окреслюється як судове здійснення ідеї права. Розкривається проблематика герменевтики пра-
восуддя. Розглядається проблематика сутності судової влади в режимах її здійснення (з-поміж інших, 
як судова демократія, судова аристократія, судова олігархія). Правосуддя розглядається як сфера по-
єднання різних підходів до праворозуміння. У контексті проблематики співвідношення та розмежу-
вання понять «право» та «закон» у правосудді розкривається сутність інституту анулювання закону 
присяжними (присяжне анулювання закону). Розглядаються окремі концептуалізації ідеї правосуддя. 
Ідея правосуддя як поняття та його здійснення розглядається на прикладі філософії права Гегеля. Со-
ціальне здійснення ідеї правосуддя розкривається на прикладі соціології права Є. Ерліха. Судове 
здійснення ідеї права відслідковується на прикладі скасування неправового законодавства (на основі 
«формули Радбруха»). Окремо розглядається судова герменевтика як судова філософія здійснення 
правосуддя. Окреслюється філософсько-правове значення одноособовості та колегіальності у здійс-
ненні правосуддя. Констатуються формальні та змістові ознаки правосуддя, визначені положеннями 
Конституції України. 

Ключові слова: правосуддя, філософія правосуддя.  
 

Бигун В. С.  
ФИЛОСОФИЯ ПРАВОСУДИЯ: ИДЕЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

(ОБЗОР ОТДЕЛЬНЫХ ВЫВОДОВ ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ) 
 

Реферативный обзор отдельных основных выводов диссертационного исследования автора, 
посвященного философии правосудия. Определяется актуальность философско-правового осмысле-
ния правосудия, выясняется состояние исследования проблематики правосудия в юридической науке 
(Украины), определяются исходные теоретические и практические основы исследования. Выделяют-
ся подходы, детализируется правоведческая проблематика правосудия. Философия правосудия расс-
матривается как направление философии права. Соотносятся и разграничиваются понятия «судопро-
изводство» и «правосудия». Философия правосудия определяется как судебное осуществление идеи 
права. Раскрывается проблематика герменевтики правосудия. Рассматривается проблематика сущно-
сти судебной власти в режимах ее осуществления (среди прочих, как судебная демократия, судебная 
аристократия, судебная олигархия). Правосудие рассматривается как сфера сочетание различных по-
дходов к правопонимания. В контексте проблематики соотношения и разграничения понятий «право» 
и «закон» в правосудии раскрывается сущность института аннулирования закона присяжными (при-
сяжные аннулировании закона). Рассматриваются отдельные концептуализации идеи правосудия. 
Идея правосудия как понятие и его осуществление рассматривается на примере философии права Ге-
геля. Социальное осуществление идеи правосудия раскрывается на примере социологии права Е. Эр-
лиха. Судебное осуществление идеи права прослеживается на примере отмены неправового законо-
дательства (на основе «формулы Радбруха»). Отдельно рассматривается судебная герменевтика как 
судебная философия осуществления правосудия. Определяется философско-правовое значение еди-
ноличности и коллегиальности в осуществлении правосудия. Констатируются формальные и содер-
жательные признаки правосудия, определенные положениями Конституции Украины.  

Ключевые слова: правосудие, философия правосудия. 
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Bihun V.S. 

PHILOSOPHY OF JUSTICE: THE IDEA AND ITS REALISATION 
(A REVIEW OF SELECTED OUTCOMES OF A LEGAL PHILOSOPHY STUDY) 

 
A review of some key outcomes of a study dedicated to the philosophy of justice as judicial process. 

The review determines the relevance of legal philosophy treatment of justice; it further explores the state of 
research of relevant issues of justice in legal scholarship (in Ukraine), outlines theoretical and practical 
foundations of the study. It distinguished approaches, details jurisprudential issues of justice as judicial 
process. Philosophy of justice is regarded as a stream of philosophy of law. Correlation and delineation of 
the concepts of судочинство ("legal proceedings") and правосуддя ("justice") are made. Philosophy of 
justice is defined as a court’s realization of idea of law. The problems of hermeneutics of justice are 
revealed. The issues of the essence of judicial power in the modes of realization are explored (inter alia, 
judicial democracy, judicial aristocracy, judicial oligarchy). Justice is regarded as a sphere of a combination 
of different approaches towards concepts of law. In the context of delimitation of concepts of право (Recht 
(in German)) and закон (Gesetz), the concept of jury nullification is presented and explored. Separately 
various conceptualization of the idea of justice are presented. The idea of justice as a concept and its 
realization is considered based on Hegel's philosophy of law. Social realization of the idea of justice is 
revealed based on sociology of law by Eugene Ehrlich. Procedural implementation of the idea of law can be 
traced based on the example of the abolition of non-legal legislation (based on the "Radbruch formula”). 
Separately judicial hermeneutics as judicial philosophy of justice is considered. The philosophical and legal 
significance of the individual and collective judge’s hearing in the administration of justice is determined. 
Formal and substantial features of justice as judicial process are ascertained as based on certain provisions of 
the Constitution of Ukraine.  

Key words: justice, the philosophy of justice as judicial process. 
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С. В. Прилуцький 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ 
 

СУДОВА ВЛАДА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО  
В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ  

(ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 
 

Після проголошення у 1991 році державної 
незалежності України, концепція громадянського 
суспільства була сприйнята як загальнолюдська 
цінність та знайшла відображення у Декларації про 
державний суверенітет України (1991 р.) та Кон-
ституції України (1996 р.). Тим самим, Україна, як 
держава, задекларувала своє прагнення до форму-
вання громадянського суспільства. 

Умовами належного функціонування грома-
дянського суспільства є розподіл влади у дер-
жаві, рівність усіх форм власності, свобода під-
приємництва, забезпечення прав громадян, ідео-
логічний плюралізм, вільний доступ до інформа-
ції, розвинуте самоуправління тощо. Ці умови 
формуються не тільки у громадських, а й держа-
вних структурах. Отже, проблема становлення 
громадянського суспільства в Україні пов’язана з 
проблемою розбудови демократичної, соціальної 
і правової держави. Цей процес тривалий і охоп-
лює усі без винятку сторони життя суспільства і 
держави 1, с. 646-647.  

Основою громадянського суспільства є лю-
дина з його індивідуальністю та правом на само-
реалізацію у різних сферах соціального та полі-
тичного життя.  

Тому, саме права людини є певним цінніс-
ним орієнтиром, який дає змогу застосувати 
«людський вимір» не лише до держави, права, 
закону, правопорядку, а й до громадянського су-
спільства, оскільки ступінь його зрілості знач-
ною мірою залежить від якісного стану справ з 
правами людини, від обсягу їх реалізації. Грома-
дянське суспільство в Україні може бути сфор-
мованим лише тоді, коли індивід зможе реалізу-
вати свої інтереси та права передовсім завдяки 
діяльності громадських і політичних інститутів, а 
держава відмовиться від тотального контролю за 
його становленням, формами існування та функ-
ціонуванням. Тому за сучасних умов однією з 
основних вимог громадянського суспільства є 
соціальна відповідальність у різних сферах жит-
тя та на всіх рівнях суспільних відносин і органі-
зацій, пов'язаних з висуненням на перший план 
загальнолюдських цінностей. 

Проте українське суспільство навіть після 
політичних зрушень та масової громадської ак-
тивності 2004 р. демонструє синдром правового 
безсилля у захисті своїх прав та інтересів перед 
центральною та місцевою владою, що ще раз 
підтверджує висновок про бездіяльність грома-
дянського суспільства як одну з основних про-
блем на шляху формування правової, демократи-
чної держави. 

Як результат, особливість сучасної ситуації 
в Україні зводиться до того, що відбувається 
двоєдиний процес формування і громадянського 
суспільства, і правової держави. Модель грома-
дянського суспільства в Україні і механізми 
практичної реалізації прав і свобод людини й 
громадянина повинні будуватися на рішучій від-
мові від патерналістсьхих принципів у відноси-
нах держави й суспільства, на підґрунті соціоку-
льтурного плюралізму та багатовекторного парт-
нерства. Підкреслимо, що невід'ємні права не 
надаються людині законом; закон — це засіб, 
знаряддя в механізмі забезпечення й захисту 
прав і свобод людини, тому й самі закони мають 
бути правовими 2, с. 7-8.   

Громадянське суспільство складає комплекс 
приватних осіб, класів, груп і інститутів, взаємо-
дія яких регулюється правом, і воно прямо не 
залежить від політичної держави. У демократич-
ній системі громадянське суспільство, голо-
вними опорами якого є соціальна і духовна сфе-
ри, характеризується складною і багатоманітною 
структурою. У якості найголовніших його ланок 
виступають практично всі елементи соціального, 
професійного, демографічного, національного, 
конфесійного, культурного, духовного та інших 
аспектів самоорганізації суспільства. З ідеально 
типологічної точки зору «громадянське суспільс-
тво – це свого роду соціальний простір, в якому 
люди пов’язані і взаємодіють між собою в якості 
незалежних як один від одного, так і від держави 
індивідів. Це - система забезпечення життєдіяль-
ності соціальної, соціокультурної і духовної 
сфер, їх відтворення і передачі від покоління до 
покоління, система самостійних і незалежних від 
держави суспільних інститутів і відносин, які 
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покликані забезпечити умови для самореалізації 
окремих індивідів і колективів, реалізації прива-
тних інтересів та потреб, будь то індивідуальних 
чи колективних» 3. 

Поняття громадянського суспільства, на ду-
мку О. В. Петришина, найбільш адекватно спів-
відноситься з поняттям саме правової держави, 
оскільки і перше і друге відображають найваж-
ливіші характеристики та невід'ємні сторони, 
життєдіяльності сучасної демократичної держав-
ності: з одного боку, реалізація засад правової 
держави не може не спиратися на відносно авто-
номні механізми саморегуляції громадянського 
суспільства, а з другого - органічним доповнен-
ням функціонування громадянського суспільства 
виступають сформовані на формально-правових 
засадах інститути держави, яка тільки за таких 
умов може стати правовою. З цих позицій доці-
льним може стати повернення до витоків дав-
ньоримського розуміння «civitas» як певної єд-
ності політичної влади та громадянського суспі-
льства, коли така модель їх взаємодії обґрунто-
вується з позиції зв'язаності діяльності органів 
державної влада законом, поза межами яких 
остання не визнається не тільки законною, а й 
чинною, перевтілюючись на свавілля або в наси-
льство 4, с. 8.  

Водночас, характеризуючи сучасне грома-
дянське суспільство, Л. І. Спірідонов виділяє у 
ньому три рівні суспільних відносин. Перший 
рівень «пов'язаний з виробництвом самої людини 
і охоплює сферу сім'ї, побуту і культури, зокрема 
освіта. Другий рівень включає сферу економіки 
(виробництво, розподіл, обмін і виробниче спо-
живання). «Саме тут, - пише Л. І. Спірідонов, - 
реалізується той процес обміну речами (това-
рами) і діяльністю, який об'єднує ізольованих 
індивідів в суспільний колектив». Третій рівень - 
це сфера політики, тобто «суспільних відносин, в 
яких реалізується боротьба за участь населення в 
загальних справах, здійснюваних державою, і у 
визначенні напрямів його діяльності». 

Таким чином, громадянське суспільство 
включає всі різновиди суспільних відносин (еко-
номічні, політичні, культурні і т. п.), які властиві 
суспільству в цілому. 

Специфіка громадянського суспільства по-
лягає в його здатності саморегулюватися, у від-
носній автономності від державно-владного 
втручання 5, с. 33-36. Як відзначає В. А. Четве-
рнін, «основні механізми саморегулювання гро-
мадянського суспільства - це вільний ринок 
(економічний механізм), політична свобода і ві-

льний доступ до незалежного правосуддя (юри-
дичний механізм)»  6, с. 628. 

Ще в свій час, головний ідеолог концепції 
громадянського суспільства Г. В. Ф. Гегель стве-
рджував, що одним із трьох компонентів грома-
дянського суспільства є дійсність свободи та за-
хист власності через здійснення правосуддя. 
Здійснення правосуддя слід розглядати настільки 
ж обов’язком, як і правом суспільної влади, яке 
так само мало ґрунтується на бажанні чи неба-
жанні індивідів покладати на владу таке повно-
важення. Член громадянського суспільства має 
право – виступати в суді, а також обов’язок – 
відповідати в суді й отримувати своє спірне пра-
во тільки через суд 7, с. 174, 194.  

Таким чином, один із фундаментальних сто-
впів громадянського суспільства – є суд та пра-
восуддя, що забезпечує особисту свободу та мо-
жливість реалізації права. 

Головне, сутнісне призначення суду – вирі-
шення конфліктів, тяжб. Ця соціальна функція 
існувала завжди, оскільки вона необхідна у будь-
якому співтоваристві (колективі) людей як дія-
льність третьої сторони, що неупереджено і ав-
торитетно вирішує спір. Суд своєю діяльністю 
покликаний вносити примирення, знімаючи на-
пруженість і конфронтацію. Правосуддя несе 
силу стабілізації і примирення. У цьому сенсі 
суд, звичайно, явище позаісторичне.  

Із змісту соціальної функції суду витікає те-
за про наддержавну першоприроду суду 8. Як 
виразився  А.В.Цихоцький, суд є «явище цивілі-
зації». «Незалежно від зміни структури суспільс-
тва, сутності держави» суд «буде виконувати 
свою соціальну функцію» 9, с. 52.  

Дійсно, правосуддя здійснювалось і до по-
яви держави. Невипадково правосуддя включено 
Гегелем не в розділ 3 части третьої «Філософії 
права», присвяченій державі, а в розділ 2 «Гро-
мадянське суспільство», зважаючи на це можна 
стверджувати, що правосуддя уявлялось йому 
компонентом не стільки держави, скільки грома-
дянського суспільства.  

З цього приводу В. С. Бігун вважає, що Ге-
гель керувався власним розумінням ролі суду, 
зважаючи не на його зв’язок із державою, а з фу-
нкцією та сутністю, що визначало його (суду) 
місце у філософській концепції Гегеля. Йдеться 
не стільки про применшення ролі судів як дер-
жавних установ, скільки про їхню соціальну сут-
ність 10, с. 43. 

Як у до державну епоху, так і в державну 
еру правосуддя вершилось не тільки загальнови-
знаними керівниками чи офіційно призначеними 
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чиновниками, але і неформально авторитетними 
людьми, чи простими представниками народу. 
Становлення держави як організації по управ-
лінню справами всього суспільства привело до то-
го, що функція правосуддя була також взята дер-
жавою під свою егіду. «Правосуддя, - на думку 
Гегеля, - потрібно вважати як обов’язком, так і 
правом державної влади, яке зовсім не пов’язано з 
бажанням індивідів передавати ці повноваження 
собливій владі». Одержавлення правосуддя – один 
із способів зміцнення тотальної влади (сувереніте-
ту) держави на території країни.  

Водночас, громадянське суспільство — це 
місце, де формуються і задовольняються по-
треби, а також мають місце суперечки не лише 
між членами громадянського суспільства, але й з 
державою. У цьому зв'язку в «Критиці гегелівсь-
кої філософії права» (1844), коментуючи його 
філософію держави, К.Маркс визнавав, що, за 
Гегелем, «сама держава», «урядова влада» в осо-
бі «уповноважених» вступає в межі грома-
дянського суспільства для підтримки «загаль-
ного державного інтересу і законності» і т. д., і ці 
«уповноважені урядом особи», ці «державні чи-
новники виконавчої влади», є на його думку, 
справжнім «державним представництвом» не 
«громадянського суспільства», а «проти» «гро-
мадянського суспільства». 

Між тим, як вважає В. С. Бігун, твердження 
проте, що суди «є проти» громадянського суспі-
льства, стосуються не лише ситуації протидії 
держави і особі, в якій суди стоять на сторожі 
держави та її інтересів, представлених певним 
станами чи класами. Йдеться про лояльність су-
дів державі та її інтересам у зв'язку з тим, що су-
ди та судді перебувають на службі держави. Роз-
в'язання ж питання про те, є суди представ-
никами громадянського суспільства чи держави, 
уявляється таким чином: суддя «внутрішньо» за-
лишається на службі загальному інтересу, вті-
леному в праві чи законі, а «на зовні» є атрибутом 
державної влади, джерелом якої він сам уважає не 
просто державу, а народ (джерелом судової влади 
як частини влади є народ). Така «ситуація» мож-
лива за умови так званого «правового суспільства», 
тобто суспільства, де панує право, яке забезпе-
чується правовою державою 10, с. 44. 

З концептуальної та філософської точки зо-
ру така позиція є безспірною. Проте, в дійсності, 
тримаючи суд під своєю «опікою», держава на-
вантажує судові органи додатковими повно-
важеннями, окрім правосуддя, обов’язками 
(встановлення юридичних фактів, попередній 
контроль за правомірністю дій слідчих органів, 

нормативне тлумачення законів та ін.). А саме 
головне, держава вимагає від органів правосуддя 
проведення угодної йому політики. Чиновники, 
наділені судовими повноваженнями, знаходяться 
на державній службі і своєю діяльністю повинні 
сприяти зміцненню держави. Як помітив 
А. В. Цихоцький, «судова система...є засобом 
забезпечення панування державної влади, під-
тримання певної форми правління... Правосуддя 
здійснюється у відповідності із загальною полі-
тикою держави, але не окремо від неї» 9, с. 31.  

Втягнення суду в орбіту загальнодержавної 
політики, безумовно, зменшує ступінь його неза-
лежності, оскільки суд розглядається сторонами 
як охоронець інтересів держави, що особливо 
помітно в тих справах, де однією із сторін є при-
ватна особа, а другою - сама держава. Соціальне 
значення суду розмивається, оскільки суд вже 
націлений не просто на максимально ефективне 
розв’язання справи, але також на врахування по-
зицій, пов’язаних з проведенням загальнодержа-
вної політики 8. 

Розкриваючи правову природу суду й судо-
вої влади, професор П. І. Люблінський ще у свій 
час зазначав, що ідея суду стоїть відокремлено 
від держави. Суд є явищем, яке пов’язане тільки 
з правом. Він стоїть поза державою, а інколи і 
над нею. Розширення ж сфери офіційного права 
тягне за собою поступове вторгнення держав-
ного начала у відправлення правосуддя. Праг-
нучи стати владним, суд шукає зближення із 
державною примусовою владою та стає однією із 
її функцій – судовою владою. Визнання держави 
монополістом примусу приводить до поступо-
вого руйнування неофіційних форм суду. Але все 
ж, не дивлячись на це, і до сьогодні державне 
начало суду проникло не у всі сфери, і поряд з 
державними судом існують суди третейські, то-
вариські, професійні; неорганізований, але силь-
ний суд громадської думки та ін. 

Сприйнявши суд як одну із функцій своєї вла-
ди, держава у періоди енергійної боротьби за стве-
рдження своєї влади часто прагне зробити його, як 
і всі інші свої органи, зброєю закріплення своїх 
інтересів. Суд починає служити державі своїм ме-
чем, підтримка ж державних засад стає його ви-
ключною турботою, а інтереси влади – критерієм 
справедливості. На жертву зростаючій могутності 
цієї влади повинна була бути принесена особис-
тість із її правами та інтересами.  

Але виключне панування державного начала 
не може бути самоціллю. Держава є лише органі-
заційною основою, яка об’єднує та направляє дія-
льність маси людей. Проте зміст цієї діяльності 
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дається з інших джерел. Одним із таких головних 
джерел є особистість. Основи особистості є основи 
творчості. Тому там, де воно пригнічене, державне 
та суспільне життя приходить до застою. 

Суд, під впливом ідей індивідуальності, по-
ступово переймається задачами служіння не 
тільки державі, але й правам особистості. Він 
стає на захист цих прав навіть проти самої дер-
жавної влади. Така зміна ролі суду породжує но-
вий лад, який називається правовим, при якому 
суд є начебто посередником між владою і насе-
ленням, будучи незалежним і від того і від ін-
шого. Суд – це бар’єр, створений в інтересах 
особистої свободи та безпеки. Правосуддя пови-
нно здійснюватись не тільки посадовими осо-
бами, але й представниками населення. Адмініс-
трація підпорядковується контролю суду у всіх 
своїх діях, які можуть обмежити особисту сво-
боду та безпеку. Закон підлягає застосуванню в 
життя не інакше як під контролем судового тлу-
мачення 11, с. 32-33.  

Із всіх гілок влади судова влада може бути 
найбільш близькою до народу, оскільки перево-
дить абстрактну суспільну користь законів у 
площину конкретних приватних інтересів. Тут 
громадянин вправі розмовляти з державою як 
рівний, і тому саме суди повинні в першу чергу 
бути публічними органами. Публічність процесу 
- це, звичайно, вияв суспільної сили. Публічність 
у сучасному цивілізованому судочинстві починає 
сприйматись не тільки як офіційність, але і як 
здатність суду однаково чути голоси всіх, а не 
тільки сильніших. Задача нової публічності при-
мусити не на словах, а на ділі поважати індивіда, 
його права і справедливі інтереси, які повинні 
бути ретельно з’ясовані, виважені і враховані. Це 
соціальна відкритість судочинства громадянсь-
кому суспільству 12. 

На наш погляд, у складних умовах перехід-
них економічних відносин та модернізації публі-
чної влади, становлення незалежної та дієвої су-
дової влади в Україні не зможе відбутися без 
прямої та активної ролі суспільства. Тим самим, 
шлях до зародження громадянського суспільства 
в Україні має проходити через пряму участь гро-
мадян у політичному житті країни та організації 
відповідальної судової влади.  

З цього приводу справедливо звертає увагу 
професор В. І. Кафарський про те, що після за-
кріплення за політичними партіями монополії на 
формування представницьких органів влади та 
доступу до кадрових рішень щодо Кабінету Мі-
ністрів України потрібно ще раз повернутися до 
питань законодавчого регулювання взаємодії по-

літичних партій і судової влади, насамперед що-
до забезпечення незалежності одних від інших, 
що особливо важливо для забезпечення принци-
пів розподілу сфер влади між гілками влади. 
Зважаючи на зростання ролі судової влади в де-
мократизації суспільства, слід повернутися до 
процедури обрання суддів усіх рівнів грома-
дянами України. 

На практиці інтереси партій та судової гілки 
влади часто переплітаються: позбутися цього 
можна за умови більш чіткої правової регламен-
тації принципів їх взаємовідносин, згідно з якою 
контроль за діяльністю суддів та їх призначення 
був би покладений на інституції громадянського 
суспільства 13, с. 63.  

Безпосередня участь громадян в процесах 
організації та діяльності судової влади є важли-
вою запорукою незалежності суддів від політич-
ного впливу держави, та одночасно формою 
прямої відповідальності перед суспільством. 

З цього приводу, видатний англійський вче-
ний Ієремія Бентам (1748-1832) говорив: «Нехай 
краще суддя буде підданий небезпеці постраждати 
через помилку своїх виборців, аніж його виборці 
будуть страждати через його негативний спосіб 
дій. Положення судді буде не досить приємним, 
але хіба цей захід може бути небезпечним для його 
чесності? Звичайно ні. Хоча й чесність не може 
його повністю убезпечити, проте вона буде завжди 
його кращою захисницею» 14, с. 73. 

Нинішня система формування суддівського 
корпусу вже показала всі основні свої недоліки. 
Основний негатив – значне проникнення до су-
дової системи людей «низької якості», негідних 
звання судді ні з професійної ні з моральної точки 
зору. Що саме гірше, це практично необмежена 
безвідповідальність перед суспільством суддів. Та-
кі судді дозволяють собі у професійній діяль-ності 
поведінку і ставлення до людей, яка нівелює всі 
кращі ідеали правди, справедливості та закон-
ності. Цей недолік нинішньої системи породив від-
рив судової системи від суспільства і суспіль-ного 
впливу, не говорячи про якийсь контроль.  

Існуючий механізм першого 5-річного при-
значення суддів президентом, а також подальше 
перезатвердженням повноважень парламентом за 
останні 12 років не забезпечив формування про-
фесійного та незалежного суддівського корпусу, 
а навпаки, характеризується високим ступенем 
політизації та корупційного впливу. 

В умовах політичної нестабільності, пере-
розподілу компетенцій та протистояння між гла-
вою держави та главою уряду, а також між главою 
держави та парламентом, відбувається руйнування 
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основ судової влади – її незалежність від політич-
них впливів та неправомірних втручань. 

За таких обставин справедливою є думка 
М. О. Колоколова, про те, що виділення судової 
влади у самостійну гілку влади стає можливим 
лише у тому випадку, якщо в суспільстві вже сфо-
рмувались та успішно функціонують законодавча 
та виконавча гілки державної влади 15, с. 9. 

Враховуючи історичні традиції українського 
народовладдя, а також міжнародний і зарубіж-
ний досвід, механізм організації судової влади 
України потребує істотних вдосконалень. Так, 
пошук балансу між державою та громадянським 
суспільством спонукає до таких механізмів орга-
нізації судової влади, які відобразять їх спільний 
компроміс. На мій погляд, компроміс між держа-
вою та громадянським суспільством в питаннях 
організації судової влади та здійсненні правосу-
ддя реалізуватися, перш за все, у формі грома-
дянського контролю. Зокрема, суспільство має 
реалізовуватися через відповідні механізми ор-
ганізації суддівського корпусу. Суспільство реа-
лізується при здійсненні правосуддя через безпо-
середню участь представників громадянського 
суспільства (народних засідателів, присяжних). 
Рівновазі між суспільством та державою сприяє 
адвокатура, як незалежний правозахисний інсти-
тут громадянського суспільства, що має стати 
важливою опорою судової влади. Крім того гро-
мадянський контроль за судовою владою має 
здійснюватися через відкритість процесу право-
суддя (гласність та відкритість судочинства), до-
ступність ЗМІ до судової інформації та її 
об’єктивне висвітлення. 

Водночас, на думку В. В. Городовенка конт-
роль громадськості за судом можливий завдяки 
наявності: по-перше, гласності, відкритості (пуб-
лічності) судового розгляду; по-друге, наявності 
інституту відводу суддів за ініціативою учасни-
ків процесу або самих суддів; по-третє, участі 
народу у здійсненні правосуддя через народних 
засідателів і присяжних; і по-четверте, вклю-
чення до складу кваліфікаційних комісій суддів 
(атестаційно-дисциплінарних органів) та Вищої 
ради юстиції, окрім суддів, представників юри-
дичної громадськості 16, с. 172-173.  

Не можна не погодитись із позицією 
О. В. Смирнова про те, що перебудова судової 
системи, щоб вона максимально наблизилась до 
власного народу, може бути засобом боротьби 
найбільш пасіонарної частини громадян з коруп-
цією і ефективним способом виховання держав-
ного апарату. В сучасних умовах тільки це до-
зволить відносно швидко зняти соціально-полі-

тичну напругу, проте не революційним, а більш 
конструктивним, еволюційним шляхом.  

Але як цього досягнути, якщо суд був і за-
лишається суто державним органом, а суспільна 
функція правосуддя як і раніше не забезпечена? 
Відповідь на це запитання полягає у максималь-
ному «роздержавленню» правосуддя для того, 
щоб забезпечити його істинну, а не привласнену 
державою публічність.  

Таким чином, однією із важливих ознак пра-
вової держави – є судова влада, яка здатна ви-
ступити незалежним та безстороннім посеред-
ником між громадянським суспільством та 
державою. 

Водночас, судова влада втілюється через 
конкретних людей, суддів. Тому, як справедливо 
зазначив Браян Таманага, суддів слід обирати 
надзвичайно уважно, беручи до уваги не тільки 
їхні знання та інтелектуальні здібності, але і з не 
меншою увагою ставлячись до їхньої вірності 
закону (несхильності до маніпулювання природ-
ною багатозначністю законів), до їхньої готовно-
сті визнавати законотворення справою окремої 
гілки влади (вони мають погоджуватися із зако-
нодавчими рішеннями навіть тоді, коли ці рі-
шення розходяться з власними думками суддів), 
до їхнього соціального походження (судді мають 
представляти суспільство, а не його окрему гру-
пу), до їхніх чесності й послідовності (судді ма-
ють бути неупередженими і не піддаватися кору-
пції), до їх доброго характеру і розважливої по-
ведінки (для гарантування коректності) і до їх-
ньої доведеної здібності приймати розумні рі-
шення. Закон не може промовляти без посеред-
ництва людей. Судді мають бути індивідами, на-
діленими розважливістю, мудрістю і відповідним 
характером, інакше закон буде бездумним, поро-
чним і байдужим до наслідків застосування. 
Аристотель був першим, хто наполягав на тому, 
що особа і настрої судді є істотними компонен-
тами верховенства права 17, с. 144. 

Водночас, незалежний суд – це не міф чи за-
костеніла теоретична концепція. Але це резуль-
тат політичної, ідейної, духовної, культурної бо-
ротьби, яка відбувається у кожному народі, у 
кожній державі, що прагне до демократії та вер-
ховенства права. Крім того, незалежний суд - це 
не тільки результат боротьби громадянського 
суспільства за своє право на справедливе право-
суддя, - це ще й результат боротьби самих суддів 
за своє право бути справедливими. І у цьому від-
ношенні центральною складовою цього явища – 
є боротьба за самостійність у системі гілок влади 
та незалежність при здійсненні своїх функцій. 
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У протилежному випадку, якщо судова вла-
да, в особі її представників, не здобула необ-
хідного рівня незалежності, то, як правило, пра-
восуддя перетворюється на фарс, а суди, на ін-
струмент політичних розправ і терору. 

Будучи незалежним інститутом публічної 
влади, судова влада, в рамках функції правосу-
ддя, покликана забезпечувати політичну стабіль-
ність країни, захищаючи конституційний лад від 
узурпації та зловживання владою з боку полі-
тичних партій чи груп, окремих інститутів пуб-
лічної влади (президента, парламенту, уряду та ін.). 
Судова влада – це особливий, але тим не менш са-
мостійний учасник політичного життя країни, який 
активно впливає на правову систему країни, її ор-
ганізацію, розвиток та стабільність. Саме суд по-
винен здійснювати судовий контроль за законніс-
тю у сфері політики. Зокрема, контролювати за-
конність створення та діяльність політичних пар-
тій, забороняти неконституційні партії, гарантува-
ти дотримання політичних прав громадян та ін. 

Крім того, на основі принципу верховенства 
права, з функції правосуддя виокремлюється фу-
нкція по виявленню прогалин у законодавстві та 
оперативного їх усунення, шляхом добудови пра-
ва. Суддя, як основа судової влади, – це само-
стійна політична особистість, яка своїм рішен-
ням забезпечує не тільки правосуддя, розв’язую-
чи правові конфлікти, але й утверджує ним гар-
монію правової системи, стабільність соцільних, 
економічних та політичних відносин у країні. 

Місія суду полягає в тому, щоб визначити 
міру і межі свободи індивіда та межі розсуду пу-
блічної влади.  

Судова влада у сучасному суспільстві, бу-
дучи інтегрованою у державний механізм, вико-
нує функцію посередника у суперечках між уча-
сниками суспільного життя і уявляє собою до-
статньо ефективний засіб примирення і 
розв’язання  соціальних конфліктів. У цьому ба-
читься головна соціальна цінність правосуддя і 
основна причина, через яку суб’єкти соціального 
життя конституюють судову владу 8. Водночас, 
судова влада (як і інші гілки влади) і структури 
громадянського суспільства зв'язані генетично. У 
суспільстві, де немає місця для громадянської 
ініціативи, не може існувати і незалежна судова 
влада, а широке розповсюдження нігілістичного 
настрою масової свідомості по відношенню до 
легальних форм задоволення своїх потреб і захи-
сту інтересів руйнує фундамент існування судо-
вої влади 18, с. 50-51. 

Таким чином, судова влада у правовій та 
демократичній державі має бути незалежною 

та самостійною стороною між державою та 
людиною. Незалежна судова влада – це, перш за 
все, прояв і здобуток  громадянського суспільс-
тва, де суд виступає не складовою системи 
державного апарату та управління, а є незале-
жним та безстороннім посередником між гро-
мадянським суспільством та державою. 

 
Список літератури 

 
1. Шемшученко Ю. С. Громадянське суспі-

льство // Юридична енциклопедія: В 6 т., Т.1 (А - 
Г) / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) 
та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998. 

2. Тацій В. Людина і правова держава: про-
блеми взаємовідносин і взаємодії // Вісник Ака-
демії правових наук. — 2008. — № 2 (53).  

3. Деханов С. А. Адвокатура, гражданское 
общество, государство // Адвокат. — 2004. — 12 
декабря.  

4. Петришин О.В. Громадянське суспільс-
тво і держава: питання взаємовідносин // Вісник 
Академії правових наук України. — 2006. — № 4 
(47). 

5. Спиридонов Л. И. Теория государства и 
права. — СПб., 1995. 

6. Проблемы общей теории государства и 
права: Учебник для юридических вузов. — М.: 
Норма-ИНФРА, 1999. 

7. Гегель Г. В. Ф. Основи філософії права, 
або Природне право і державознавство / Пер. з 
нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. — К.: Юніверс, 
2000. 

8. Карпов Д. В. Социально-правовая при-
рода судебной власти [Електронний ресурс] // 
Режим доступу: http://www.unn.ru/rus/books/ 
vestnik3/stat17.htm 

9. Цихоцкий А. В. Теоретические проблемы 
эффективности правосудия по гражданским де-
лам. — Новосибирск, 1998. 

10. Правосуддя: філософське та теоретичне 
осмислення / А. М. Бернюков, В. С. Бігун, Ю. П. 
Лобода, Б. В. Малишев, С. П. Погребняк, С. П. 
Рабінович, В. С. Смородинський, О. В. Стовба / 
В. С. Бігун (відп.ред.). — К., 2009. — 316 с. (Біб-
ліотека міжнародного часопису «Проблеми філо-
софії права»). 

11. Суд и права личности: Сборник статей / 
Под ред. Н. В. Давыдова, Н. Н. Полянского. — 
М.: Статут, РАП, 2005. 

12. Смирнов А. В. Публичность (открытость) 
судебной власти как условие демократии в Росс-
сии [Електронний ресурс] // Режим доступу: 
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/st/smirnov2004.htm 



С.В. Прилуцький  

282 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

13. Кафарський В. І. Політичні партії і су-
дова гілка влади: проблеми правовідносин // Су-
дова апеляція. — 2006. — № 2 (3). 

14. Бентам. О судоустройстве. Сочинение, 
перевод Кпирима. — СПб., 1860. 

15. Колоколов Н. А. Судебная власть как об-
щеправовой феномен : автореферат дис. ... док-
тора юридических наук : 12.00.01 / Нижегор. 
акад. МВД России. — Нижний Новгород, 2006. 
— 52 c. 

16. Городовенко В. В. Проблеми становлення 
незалежної судової влади в Україні: Монографія. 
— К.: Фенікс, 2007. 

17. Таманага Браян. Верховенство права: іс-
торія, політика, теорія / Переклад. з англ. — К.: 
Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. 

18. Судебная власть / Под ред. И. Л. Петру-
хина. — М.: ТК Велби, 2003. 

 
С. В. Прилуцький  

СУДОВА ВЛАДА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ  
ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ (ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ) 

 
У даній роботі піднімається питання про взаємозв'язок, яка існує (повинен існувати) між судо-

вою владою і громадянським суспільством в правовій державі. По-новому розглядається соціальна 
роль судової влади: вона вбачається як незалежний та неупереджений посередник між громадянським 
суспільством і державою.  

Ключові слова: судова влада, громадянське суспільство, правова держава, правосуддя. 
 

С. В. Прилуцкий 
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА (ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 
 

В данной работе поднимается вопрос о взаимосвязи, которая существует (должна существовать) 
между судебной властью и гражданским обществом в правовом государстве. По-новому рассматри-
вается социальная роль судебной власти, где она видится как независимый и беспристрастный посре-
дник между гражданским обществом и государством. 

Ключевые слова: судебная власть, гражданское общество, правовое государство, правосудие. 
 

S. V. Prylutskyi 
JUDICIAL POWER AND CIVIL SOCIETY IN THE FORMATION OF THE STATE OF THE 

RULE OF LAW (PHILOSOPHY OF LAW ASPECTS) 
 

The paper deals with issues of the relationship that exists (should exist) between the judiciary and the 
civil society in the rule of law state. A new social role of the judiciary where it is seen as an independent and 
impartial mediator between civil society and state is considered. 

Keywords: judicial power, civil society, the state of the rule of law, justice. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ  

В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Постановка проблеми. Проникнення в та-
єм-ниці будь-якого правового вчення передбачає, 
насамперед, осмислення того, яким закономірно-
стям воно підпорядковується, яким способом 
досягнуті його результати, які перспективи його 
подальшого розвитку. Вирішення окреслених 
проблем зумовлює потребу враховувати не тіль-
ки теоретичну думку, а й методологію, внаслідок 
чого саме вчення у вигляді певної сукупності 
ідей, теорій, концепцій, поповнюється сукупніс-
тю прийомів, методів наукового мислення, що 
управляють пізнавальним процесом. Останнє й 
відображає аксіологічну роль методології у пі-
знавальному дослідженні, оскільки саме по собі 
правове вчення до розуміння і опису його з точки 
зору певного методу, за вдалим висловом Л. Пе-
трової, «це лише алогічний матеріал» [17, c. 2]. 
Однак визначення методологічного підґрунтя 
при дослідженні проблем вітчизняного права має 
й практичну значущість, що зумовлюється новим 
вектором його розвитку.  

Сьогодні конвенційне поняття права вже 
не зводиться суто до сукупності правових норм, 
які виражають волю держави і забезпечуються її 
примусовими санкціями, а його визначають че-
рез надпозитивні безумовні етичні комунікаційні 
регулятори – справедливість, моральність, прав-
дивість, порядок тощо. Якщо закон не узгоджено 
зі змістом такого розуміння права, він вважаєть-
ся неправовим, нелегітимним, узаконеним сва-
віллям, примхою законодавця, а його дія унемо-
жливлюється. Механізм унеможливлювання дії 
неправового закону грунтується на принципі 
верховенства права. Саме на основі останнього 
найбільш повно розкривається юридична приро-
да основних прав і свобод людини, надається їх 
безпосередній судовий захист, унеможливлюєть-
ся свавілля державної влади, забезпечується єд-
ність правозастосовної практики. У результаті 
трансформацій сучасності утворюється інший 
вимір права, що називається легітимністю. Мож-
ливість «коректування» закону, згідно із вимога-
ми легітимності, засвідчує про необхідність іс-
нування такого джерела права, зміст якого ви-

значав би легітимність юридичних приписів ор-
ганів держави.  

Сучасна правова реальність настільки ба-
гатогранна, що в ній важко все передбачити, а 
тим більше законодавчо закріпити. Між прави-
лом, поданим у законі, й одиничним випадком 
завжди залишатиметься розбіжність, яка вимага-
тиме того, щоб закон був модифікований судо-
вим рішенням. Останнє надає нової властивості 
судовій правотворчості, а також постає необхід-
ною передумовою адекватного, новітнього пере-
осмислення судового прецеденту як важливого 
джерела права. Водночас науково-практичне 
опрацювання цієї проблеми вже не може супро-
воджуватись виключно схематизацією правової 
дійсності, абсолютизацією та ідеалізацією догма-
тичної методології, а детермінується органічним 
способом мислення, недогматичним пізнанням, 
трансцендентальною методологією, що у свою 
чергу утворює іншу площину вимірювання права 
– нелінійну, непозитивну, об’ємну,  ієрархічну та 
складну, а також дозволяє пізнати й охарактери-
зувати правову реальність як явище динамічне, 
непросте і різноманітне.  

Аналіз досліджень. Сучасні концепції су-
дової правотворчості обґрунтовує і виправдовує 
плеяда таких українських вчених, як Л. Корчев-
на, А. Осетинський, Л. Петрова, С. Сливка, С. 
Шевчук та ін. Залежність розвитку судового пра-
ва від стилю юридичного мислення, взаємо-
зв’язок із правовою свідомістю, світоглядом до-
сліджували В. Братасюк, Б. Малишев. Аналіз фі-
лософсько-правових підходів до осмислення 
правосуддя, необхідність його розмежування із 
судочинством здійснював В. Бігун. Проблеми 
герменевтичного аналізу права, аксіологічної 
ролі суддів у цьому процесі висвітлювали у своїх 
роботах такі вчені, як А. Бернюков, А. Мережко, 
М. Тесленко. Окремі аспекти судової практики, в 
якій знаходять вияв змістові антропологічні джере-
ла права – розум і воля – осмислював В. Трофиме-
нко. Разом із тим,  у вітчизняній філософії права на 
методологічних проблемах дослідження судової 
правотворчості, судового права й судового преце-
денту зокрема, акцентується мало уваги, і це, не-
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зважаючи на значну актуальність цього питання 
для реформування судової системи в Україні. 

Постановка завдання. Виокремити про-
блематику методологічних підходів у дослід-
женні питання про визнання судової правотвор-
чості в сучасній Україні. Здійснити гносеологіч-
не обґрунтування судової правотворчості, судо-
вого прецеденту через використання методологі-
чного інструментарію метафізичного (трансцен-
дентального) підходу до права. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
У сучасній юридичній літературі під методологі-
єю переважно розуміють сукупність підходів, 
способів, методів, прийомів і процедур, що за-
стосовуються в процесі наукового пізнання та 
практичної діяльності для досягнення наперед 
визначеної мети [23, c. 374]. Але слід зазначити, 
що, будучи базисом усієї системи пізнавального 
дослідження, методологія має своїми складовими 
компонентами не тільки систему методів і вчен-
ня про них, а й певну світоглядну позицію дослі-
дника. Як щодо цього зауважує С. Сливка, «ро-
зуміння методології лише як вчення про методи 
примітивне, оскільки метод у методології є вто-
ринним, а первинними являються світогляд, іде-
ологія, установки, закладена основа пізнання» 
[20, c. 6]. Схожі міркування висловлює П. Рабі-
нович: «... не існує методології соціального пі-
знання, абсолютно нейтральної у соціально зміс-
товному аспекті, тобто методології, так би мови-
ти, соціально дистильованої, «очищеної» від за-
лежності, від впливу з боку загального світогля-
ду, переконань і установок дослідника» [22, c. 
19-20]. З огляду на світоглядні позиції визначає 
методологію і М. Костицький: «Методологія – це 
світоглядний рівень, це рівень філософії права і 
частково теорії права, це та світоглядна позиція, 
яку має юрист, якої він набув в університеті у 
зв’язку з отриманою освітою, набутими знаннями, 
які він використовує як інструмент для своєї на-
ступної практичної діяльності» [12, c. 23]. На дум-
ку О. Данільяна, методологія є системою світогля-
дних принципів, що проявляються на всьому шля-
ху збагнення того чи іншого об’єкта [21, c. 23]. 

Світогляд – це система поглядів, переко-
нань, принципів, життєвої позиції особистості, її 
становища й ролі в суспільному житті. Він детер-
мінує підхід і напрям діяльності кожного індивіда 
у вирішенні посталих перед ним завдань. Найбі-
льшого значення світогляд набуває в науково-
дослідній діяльності при вирішенні складних 
проблем правового буття, беручись за вивчення 
яких дослідник неминуче проявляє власне став-
лення до цих проблем і до всіх тих співпричетних 

наукових рішень, що вже наявні й висвітлені в 
літературі. Критична оцінка цих рішень здійсню-
ється на основі професійної світоглядної орієнта-
ції автора, його належності до тієї чи іншої школи 
або напряму в науці, лише після ознайомлення з 
якими стає зрозумілим, чому конкретне питання, 
вибране для дослідження, ставиться й вирішуєть-
ся саме так, а не інакше. 

Численні філософсько-світоглядні концеп-
ції постають експлікацією двох основних катего-
ріально-світоглядних суперструктур, макромоде-
лей, в основі яких лежить матеріальна чи духовна 
субстанція. На думку А. Козловського, вказана 
ієрархічна структура моделей першооснов буття 
має свої логічні підстави бути методологічною 
основою для аналізу правових явищ і правових 
категорій. Зокрема, для концепцій природного або 
позитивного права найважливішим завжди було 
питання, з чого випливає право – чи то з людської 
природи, соціальних взаємовідносин, об’єктив-
ного духу, чи то з волі суверена; головним же бу-
ло з’ясувати питання, що є основним джерелом 
права [9, c. 8]. Також залежно від філософсько-
світоглядних уявлень дослідника по-різному осмис-
лювали і проблему інтерпретації судової правотво-
рчості, судового прецеденту та прецедентного пра-
ва. Якщо прибічники природно-правової концепції 
прецедентну модель права сприймають адекватно, 
то юридичний позитивізм із властивими йому нор-
мативістськими началами неминуче суперечить 
сутності прецедентного права. 

Але в будь-якому разі правова концепція чи 
теорія має не лише онто-, а й гносеологічну стру-
ктуру і може бути віднесена за своєю онтологією 
до певної світоглядної позиції з відповідною їй 
гносеологією. Наявність різних гносеологічних 
інтенсивностей неодмінно призводить до появи 
різного методологічного інструментарію, який, зі 
свого боку, сприяє неоднозначному обґрунтуван-
ню проблем права. Зокрема, залежно від викорис-
тання різної методологічної основи при осмис-
ленні проблеми джерел права можна спостерігати 
глибокі розбіжності в отриманих результатах пі-
знання. Якщо емпірична методологія формує док-
трину, яка визначає право як сукупність норм, що 
виражають волю держави і забезпечуються її 
примусовими санкціями, а його основною фор-
мою і головним джерелом – законодавство, то 
метафізична методологія обґрунтовує духовну 
сутність права, щоб за зовнішньою юридичною 
формою проглядало те, що називається справед-
ливістю й опрацьовує різноджерельну його при-
роду. У зв’язку з цим заслуговує на увагу позиція 
тих учених, які стверджують, що представники 
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різних філософсько-правових підходів мають чіт-
ко й відповідально уявляти та визнавати, до яких 
дослідницьких і практико-прикладних наслідків 
може призвести використання обстоюваних ними 
постулатів і методологічних підходів [22, c. 23]. 

В Україні методологія у старій формації ви-
конувала функцію ідеологічного наглядача та 
йшла попереду знання і пізнання. Виходячи з пе-
вних класичних засад радянського права, вважа-
лося, що той, хто користується правильним мето-
дом діалектичного чи історичного матеріалізму, 
правильно пізнає, правильно думає, правильно 
бачить, правильно приймає закон, розуміє і засто-
совує його. Тобто методологія виконувала певну 
функцію контролю, нагляду за пізнанням, а будь-
які проблеми, що виникали, щезали і вирішували-
ся автоматично за допомогою «оптимального» 
методу. Однак, як свідчить досвід, такого методу 
не існує, оскільки правова реальність постійно 
змінюється, розвивається, ускладнюється. І нова 
складна правова реальність вимагає принципово 
нового вирішення проблем права. Зі свого боку 
вирішення проблем нового права породжує нову 
теорію права, нову методологію. У цьому кон-
тексті А. Козловський пише: «Проблема реально-
сті веде до теорії, теорія - до методу. Новий ефек-
тивний метод завжди є результатом переосмис-
лення самої теорії, появу котрої спровокувала ре-
альність як первинна мета наукового досліджен-
ня» [10, c. 76]. Ці висновки цілком актуальні й при 
дослідженні проблеми методології джерел вітчиз-
няного права. Адже відмова від радянського держа-
вного етатизму сприяє переглядові доктрини юри-
дичного позитивізму з її абсолютизацією монодже-
рела права, з одного боку, а з іншого – конституцій-
не закріплення природного права сприяє утвер-
дженню різноджерельного права та поширенню ме-
тафізичного пізнання правової реальності. 

Слід зазначити, що типова ситуація, при 
якій адекватне осмислення нової об’єктивної реа-
льності неминуче вимагає якісної зміни дослідни-
цького контексту, залучення принципово нових 
для даної галузі знань наукових методів, які б від-
значалися парадигмальним характером, склада-
ється не лише при вивченні обраної нами пробле-
ми, а й у всьому правознавстві, сучасний етап 
розвитку якого характеризується тією особливіс-
тю, що право вже більше не може задовольнятися 
тими пізнавальними методами, які воно некрити-
чно виробило в собі. Пізнавальна інтенсивність 
права як одного з основних і найважливіших дже-
рел його розвитку та функціонування вимагає 
сьогодні релевантних пізнавальних методів, що 
відповідають сучасному рівневі гносеологічного 

інструментарію. Останнє як основна передумова 
сприяло тому, що у вітчизняній юриспруденції 
неодноразово наголошують на потребі подолати 
світоглядно-філософський монізм, притаманний 
адміністративно-командній системі радянського 
періоду, відійти від низки положень єдино дозво-
леної історико-матеріалістичної парадигми, що не 
виправдали себе, і, спираючись на дорадянський і 
зарубіжний досвід, запровадити у дослідницькі 
пошуки такі філософсько-правові підходи, які ра-
ніше розглядали у нас як об’єкт нищівної критики 
з огляду на їхнє суб’єктивно чи об’єктивно ідеалі-
стичне підґрунтя. Основою таких підходів має 
бути принципове методологічне положення про 
необхідність того, щоби правові дослідження ба-
зувались на іншому гносеологічному засновку, на 
принципово іншій методологічній орієнтації пі-
знання. Новітнього концептуально-методологіч-
ного опрацювання потребує також проблема дже-
рел національного права, і це, щонайменше, зумо-
влюється декількома причинами. 

По-перше, відбулася кардинальна зміна ста-
тусу і призначення права у структурі соціуму. Ві-
тчизняне право за сучасних умов дедалі більше 
наближається до людини, стає невід’ємним еле-
ментом її індивідуального буття, набирає ознак 
персоналістичності. Конституційно визнавши 
людину найвищою соціальною цінністю і прого-
лосивши, що її права і свободи визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави, була вирішена 
проблема первісних засновків права. Саме люди-
на, а не держава почала становити суть його гли-
бинного виміру. Хоча це положення потребує по-
дальшого філософсько-правового обґрунтування і 
за необхідності може сприяти оновленню всієї 
правової системи України. С. Бігун справедливо 
наголошує, що якщо людина займає центральне 
місце серед інших соціальних цінностей, то й 
оновленням права має бути його олюднення як 
теоретичне, так і практичне у напрямі формуван-
ня його як гуманістичного, тобто людиномірного 
явища [2, c. 2]. 

Аналізуючи індивідуально-суб’єктивний, 
гуманістичний сутнісно-змістовний вимір права, 
відомий вітчизняний теоретик і філософ права П. 
Рабінович дійшов висновку, що деформалізація, 
антропологізація, глобалізація зачіпає не лише 
зміст об’єктивного юридичного права. Але вони 
торкаються також і зовнішніх форм (джерел) цьо-
го права, які стають за сучасних умов більш різ-
номанітними, плюралістичними [19] й набувають 
ознак гетерогенності. Такі  зрушення у правовому 
регулюванні мають загалом гуманістичну, люди-
ноцентриську спрямованість, адже вони  дають 
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можливість при вирішенні юридичних справ бра-
ти до уваги конкретні особливості життєвої ситу-
ації, ретельніше враховувати й повніше реалізо-
вувати індивідуальні інтереси окремих осіб - 
суб’єктів правовідносин, забезпечувати не тільки 
законність і обґрунтованість, але й справедливість 
правозастосовних рішень.  

По-друге, однією з основних причин онов-
леного осмислення проблеми джерел права,  що 
спонукає до надання нової властивості нормотво-
рчості й  нормозастосовній практиці, є остаточна  
втрата монопольного становища в юриспруденції 
марксистської методології і, як наслідок цього, 
переоцінка догматичного підходу до права. 

 Сучасна правова реальність зіткнулася з 
онтологічною антиномією догматичного підходу, 
яка полягає у тому, що, з одного боку, формальна 
визначеність правового регулювання забезпечує 
такі потрібні властивості, як чіткість, зрозумі-
лість, організованість правових відносин, а з ін-
шого боку – це форма антибуття, оскільки вихо-
дить у своїй інтенції на небуття. Насправді реаль-
не буття не статичне, а динамічне, прогресивно-
регресивне, але у жодному разі не незмінне. Дог-
матизм же завжди стоїть на перешкоді утвер-
дження нового і прогресивного [8, c. 48]. Основна 
гносеологічна вада догми полягає у тому, що вона 
будь-які зміни схематизує, конструює й завжди 
постає як істина, а все інше, як неістинне, має під-
ганятись під неї. В останньому і виражається не-
безпека й ускладнення, що ведуть нерідко до спо-
твореного, але не належного нормотворення і но-
рмозастосування. Завдання догматичного методу 
зводиться до групування й коментування діючого 
права, тобто до емпіризму, розвитку сухої форма-
лістики й бюрократичної рутини. Однак в умовах 
ускладнених процесів суспільного розвитку, на-
явності матеріальних і духовних, економічних і 
соціальних, політичних і правових чинників 
впливу право не можна вважати конструкцією 
міцно з’єднаних одна з одною норм, які чітко і 
точно дозволяють знайти відповідь на будь-яке 
питання, як це тривалий час вважалося  в методо-
логії права. Навпаки: система права складається зі 
значної кількості принципів і засадничих начал, 
до яких, за умови відсутності необхідної констру-
кції, слід звертатися, щоб знайти рішення у кож-
ному конкретному випадку [3, c. 5]. Подібні 
принципи права визначають, як слід здійснювати 
«добудову права». Як зазначає Р. Ціппеліус, «час-
то трапляються ситуації, за яких на певному етапі 
застосування правової норми виникає потреба 
встановити і заповнити прогалину в правовому 
регулюванні, порушується питання про її співвід-

ношення з певними загальними принципами пра-
ва або з’являються кілька варіантів її тлумачення» 
[25, c. 17]. За таких умов очевидно, що догматич-
ний підхід до розуміння права не може охопити 
всього різноманіття властивостей, притаманних 
йому, не сприяє пізнанню істинної природи пра-
вових інститутів. Внаслідок цього догма перебу-
ває у «відриві» від дійсних потреб практики. 
Осторонь залишається важлива площина контекс-
туальної проблеми, що в ідейно-світоглядній пло-
щині охарактеризовує більш глибинні, більш актив-
ні, динамічні, нелінійні, синергетично опосередко-
вані боки розвиткового становлення статичного 
права, які позитивне, догматичне право принципово 
не в змозі істинно визначити і вивчити. 

Сучасне право вже не може задовольнятися 
роллю формальної системи, а потребує глибшого 
фундаменту, щоб за зовнішньою, юридичною фо-
рмою проглядало те, що називається справедливі-
стю. Тому право має відповідати ідеалу справед-
ливого. Ідеал справедливості вищий щодо позити-
вного права; людина мусить прагнути до цього іде-
алу і може як орієнтир використати природне право. 
Ідея, згідно з якою справедливість стає головною 
цінністю, виражається в особливій владі судді щодо 
оцінки фактів, у владі визначати міру справедливос-
ті й відповідності моралі, а також в особливій ролі 
загальних принципів права [1, c. 621].  

Незважаючи на те, що такі характеристики 
емпіризму, як звільнення від особистісно-
ціннісного виміру, звернення до моноджерела, 
моноістини у праві, домінанта державного і дер-
жавно-групового, були переосмислені й одержали 
відповідну критичну оцінку, слід погодитись із 
висновком А. Демідова у тому, що іноді в постра-
дянському правознавстві трапляється «певна ре-
тардація в методології, яка проявилася у намаган-
ні зберегти звичну марксистську парадигму у 
тлумаченні правової реальності» [6, c. 16-17]. 
Крім цього, така оцінка доречна і справедлива не 
лише у сфері теорії, а й практики, зокрема, щодо 
адаптації існуючої правової системи України до 
нових умов, а не її докорінного реформування. 
Досліджуючи стан сучасної правової системи 
України, Л. Луць наголошує на ідеї «деформації» 
у її розвитку. Ці деформації проявляються у зни-
женні ефективності правотворчої та правозасто-
совної діяльності; нестабільності нормативних 
актів, наявності в них колізій і дублювань; змен-
шення дієвості правового регулювання; розвитку 
правового нігілізму й існуванні досить великої 
кількості випадків позаправового вирішення соці-
альних конфліктів [14, c. 190]. Погоджуючись із 
тим, що сучасна правова система і сучасне зако-
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нодавство, як її складова, не виконують свої функції 
адекватно до існуючих реалій життя, вважаємо, що 
такі «деформації» є логічним, закономірним резуль-
татом старої методологічної традиції, старого стилю 
мислення, що вичерпав свої потенції. 

Важливою методологічною вимогою, якої 
треба обов’язково додержувати в процесі науко-
вого пізнання правових явищ, є необхідність вра-
хування повноти і єдності методологічного підхо-
ду та об’єкта дослідження. Як справедливо щодо 
цього зазначає Д. Керімов, «методологічні погля-
ди й методи набувають пізнавальної сили тільки в 
тому разі, якщо вони «переведені» на конкретні 
установки та вимоги, зумовлені природою самого 
об’єкта пізнання» [7, c. 87]. Іншими словами, не 
можна відокремлювати реальний об’єкт дослі-
дження від власне методологічних основ процесу 
його пізнання. За таких умов слушна теза про не-
обхідність нерозривної єдності онтологічних і 
гносеологічних аспектів пізнання правової дійс-
ності завжди залишатиметься швидше побажан-
ням, аніж реальним фактом. Відрив методології 
від реальних конкретних правових явищ і зовніш-
ніх зв’язків веде до підміни безпосереднього ви-
вчення реального об’єкта [16, c. 200]. Такий пара-
докс можна спостерігати й у теорії і практиці су-
часного українського права, коли, з одного боку, 
визнання й утвердження природного права, прин-
ципу персоналізму (індивідуальності), плюраліс-
тичної концепції джерел права, а з іншого – за-
стосування при цьому як методологічного підґру-
нтя наукових досліджень і методологічної основи 
у професійній діяльності не метафізичної методо-
логії, а виключно догматичного підходу, призво-
дить до небажаних результатів. 

Сучасні науково-практичні визначення де-
терміновані зовсім іншою, непозитивною методо-
логією – методологією трансцендентальною, си-
нергетично структурованою та опосередкованою, 
яка утворює зовсім іншу площину вимірювання - 
нелінійну, непозитивну, об’ємну, де позитивна 
правова методологія є лише її звичайною методи-
кою. Трансцендентальне пізнання виходить за 
межі безпосередньої реальності і звертається до 
можливості систематичних змін, які в ній міс-
тяться [17, c. 2]. У ньому проблема не «затушову-
ється» і навіть не відсувається на друге місце «он-
тологічно», а підхоплюється в повному обсязі і 
просувається до вирішення.  

Крім цього, такий підхід не вириває зі сис-
теми чинників тих або інших суспільних процесів 
їх окремі елементи з подальшою їх абсолютизаці-
єю, а з’ясовує явище загалом, у всьому багатстві 
його проявів. Квінтесенція цього найбільш вираз-

но й повно проявляється у дослідженні проблеми 
джерел права. Якщо, за позитивістським визна-
ченням, основною формою і основним (абсолют-
ним) джерелом права постає законодавство, яко-
му інші джерела, у тому числі й прецедент підпо-
рядковані або злиті з ним, то утвердження метафі-
зичної або трансцендентальної методології сприяє 
тому, що аналіз джерел права, які беруть участь у 
формуванні й упорядкуванні суспільного устрою, 
стає більш складним. Трансцендентальне пізнан-
ня основний смисл проблеми вбачає у тому, що 
закон у значенні загального правила вступає у 
сферу конкретної емпірії з множинністю, яка не 
піддається ніякому передбаченню. Пошуки «до-
сконалого законодавства», що охоплювало б усі 
подробиці й передбачало всі можливі випадки, 
безглузді і згубні. З часом закон неминуче зали-
шиться на рівні абстрактності і всезагальності. І 
якщо він прагнутиме педантично передбачити й 
регламентувати кожний прояв життя, то виникне 
поліцейська держава, в якій все буде підпорядко-
вано законові й нагляду, в якій закон протистоя-
тиме живому людському духові як чужа, зовніш-
ня сила, що пригнічує і переслідує людину. Вирі-
шення цієї проблеми вбачається в тому, що зако-
ни мають містити тільки всезагальні основополо-
ження, які адекватно формулюють «право в собі» 
в його абсолютному змісті [18, c. 375], а модифі-
каціями сутності цього змісту мають бути інші 
джерела права - звичай, доктрина, судовий преце-
дент. Лише за таких умов законодавчі основопо-
ложення підлягатимуть подальшій «спеціалізації» 
в межах дійсної необхідності, а центр тяжіння 
буде перенесений з «абстрактного правила» на 
живу дійсність. Багатство змісту життєвих відно-
син, які породжують справжнє «живе», а не «пи-
сане» право, неможливо описати абстрактними 
юридичними нормами. «Життя настільки багато-
гранне, тому щодо деяких його сторін правові но-
рми не мають взагалі ніякого відображення, а в 
інших – діють зовсім інші нормативні системи – 
мораль, релігія чи соціальні традиції, або взагалі 
«ненормативні» емоції, почуття, різні імпульси та 
інстинкти», – пише Д. Ллойд [13, c.300]. Іноді 
право породжує конкретна екзистенціальна ситу-
ація, що не вкладається в просте вирішення нор-
мативного характеру, а зумовлюється  екзистенці-
єю, досягнення якої через трансцендування є фо-
рмою самовизначення й самореалізації людини. 
Трансцендування – творчий, напружений, вольо-
вий інтелектуальний процес, і саме воно є єдиним 
екзистенціальним механізмом вирішення правової 
ситуації в екзистенції, механізм екзистенціально-
го права. У випадку законодавчих прорахунків, 
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прогалин «відшукувати», «вилучати» це право з 
конкретного змісту самої справи повинен суддя. 
За таких умов абстракція стає не просто формою 
мови, а вираженням «живої» дійсності, сприйма-
ється не лише як дещо реальне, а й як «надособи-
стісне», більш реальне і сублімаційне.  

Найбільш очевидна відмінність онтологіч-
но-гносеологічних настанов абстрактного і конк-
ретного, статичного і динамічного, змісту і фор-
ми, явища і сутності, абстрактної форми і «живої» 
дійсності проявляється у зіставленні статутного 
та прецедентного права. Так, якщо перше вихо-
дить з онтології, яку в основному обґрунтував ще  
Гегель у своїй «Філософії права» (розвиток права 
узгоджується з розвитком світового, абсолютного 
духу, якому притаманні такі властивості, як сис-
темність, ієрархійність, повнота, фундаменталь-
ність [5]), а основною умовою його функціону-
вання є створення чіткої, логічної системи зако-
нодавства, в якій достатньо легко знаходити не-
обхідний нормативно-правовий акт або відповід-
ну його статтю, тоді що стосується другого, то у 
ньому право діє виходячи з практичних мірку-
вань, замість громіздкого механізму законотво-
рення, страшенно розтягнутого у часі, створюєть-
ся механізм прецеденту, ефективний, швидкий, 
конструктивний, який, вирішуючи конкретний 
спір про право в процесі судочинства, водночас 
заповнює прогалини у правовій системі. До того 
ж, річ у зовсім іншій методології: точність й од-
нозначність дефініції законодавчого акта завжди 
спрощує і схематизує складне й унікальне відно-
шення, а тому зовсім не гарантує реалізацію спра-
ведливості, якраз навпаки, деформує, «підштовхує» 
це відношення під створену законодавцем схему, 
що зі свого боку, робить не зовсім справедливим і 
судове рішення. У зв’язку з цим не можна констату-
вати однозначно, в якому праві (статутному чи пре-
цедентному) здійснюється більш відповідальний 
підхід до реалізації справедливості. 

Пізнання антиномії точності й однозначно-
сті закону та непередбачуваності й багатозначно-
сті реальності може бути специфічною формою 
пізнання іншої гносеологічної антиномії – пізнан-
ня тактико-технічної і духовно-екзистенційної 
першооснови права, аналіз якої, зі свого боку, має 
важливе значення і для сучасного права. Тут тре-
ба відзначити, що є первинною та основною скла-
довою правового процесу – дух чи буква, ідея чи 
техніка. Право не може бути не оформленим, без-
тілесним, форма не може бути пустою, беззмісто-
вною, однак коли форма поглинає зміст, сублімує 
ідею, вона реально просто знищує дух, а разом із 
ним - і саме право. За своєю сутністю право є ду-

хом. Про духовну природу права писав ще Г. В. 
Ф. Гегель: «Підґрунтя права – це загалом духов-
не», а система права – це «світ духа, породжений 
ним самим, мовби другою натурою» [4]. Пошук 
духовного підґрунтя права є наслідком усвідом-
лення цілковитої неспроможності й немочі без-
ідейно-бездуховного права. Це розуміння недо-
статності та мізерності для повноцінного право-
вого життя зовнішніх форм прояву права, не спо-
внених внутрішнім глибинним змістом. Водночас 
юридична техніка, юридична буква – важливий 
елемент права, без якого його існування також 
неможливе. Багато досягнень права зроблені у 
формі й завдяки юридичній техніці. Однак якщо 
припустити, що саме техніка визначає право, імо-
вірним стає процес заміни права технікою, відсу-
тністю в ньому ідеї та справедливості. При тако-
му підході, коли право зображають у вигляді ін-
вентаризованих конструкцій, норм і законів, зни-
кає «душа права», а залишається лише його «со-
ціальне тіло». Обмеження змісту права, визначен-
ня його лише як зовнішньої форми регулювання 
суспільних відносин веде до втрати глибинного, 
сутнісного розуміння права та його значення як 
умови духовної самореалізації особистості. Але 
здійснити це призначення здатне лише духовне 
право, зміст якого розкриває категорія справедливо-
сті. Саме завдяки духовно-субстанційній справед-
ливості право стає правом. Лише за таких умов воно 
є одночасно життєво-матеріальним і сутнісно-
ідеальним, враховує потреби та інтереси людини, 
дає впевненість і гарантію того, що особливість 
правової ситуації, в якій вона опинилася, неодмінно 
враховується, а вирішення цієї ситуації буде не ли-
ше адекватним особливим життєвим умовам та об-
ставинам, а й відповідатиме її духовній природі. 

За теоретичними проблемами формальної ви-
значенності права, визнання його субстанційної 
першооснови лежить фундаментальне розмежуван-
ня діалектико-матеріалістичного й метафізичного 
світоглядів, юридико-позитивістського і онтологіч-
но-теологічного способів мислення, належність до 
яких, зі свого боку, відображає методологічну пози-
цію юриста у його професійній діяльності.  

Осмислюючи практичну ситуацію, юрист 
формує для себе певну світоглядну платформу, 
методологічні основи, компоненти яких він по-
міщає у правовий простір для вироблення цілесп-
рямованої лінії професійної діяльності. Методо-
логічну позицію юриста у професійній діяльності 
відображає застосування правових норм. Особли-
ву методологічну роль у застосуванні правових 
норм відіграє стадія пошуку правової норми від-
повідно до конкретного правового явища. Цей 
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процес залежить не тільки від теоретичних знань 
юриста, а й від практичного досвіду, методологі-
чної правомірності самостійного обґрунтування 
юридичних значущих фактів, умілого тлумачення 
правової норми [20, c. 13]. 

Так, для юриста у якого правосвідомість 
позитивістськи налаштована, юридичний сило-
гізм – зв’язок норми права з конкретною життє-
вою ситуацією – завжди даватиме правильний 
результат. Силогізм, що виходить із конкретної 
норми, завжди відповідатиме на запитання: засто-
совується норма до тієї чи іншої ситуації чи ні. 
Відповідно до такого методологічного підходу, 
користуючись відомою цитатою фахівця методо-
логії К. Енгіша, застосування права відбувається 
за допомогою кидання погляду «туди-сюди» – то 
на норму, то на ситуацію, а також за допомогою 
такого самого почергового переходу від аргумен-
тації, яка використовується в ситуації, до аргуме-
нтації, яка стосується  норми [3, c. 5]. У цьому 
випадку мотивація вибору методологічної позиції 
ґрунтується на чинному законодавстві з підтасов-
кою під конкретну міру покарання, але така мето-
дика застосування правових норм не завжди може 
забезпечити справедливе вирішення конкретної 
ситуації. Для юристів з такою методологічною 
основою,  завжди діють прекрасні норми. Однак, 
як зазначає Є. Ерліх, «незважаючи на формальну 
тотожність таких норм, у різних ситуаціях вони 
можуть трактуватись зовсім по-різному. Тому по-
трібно завжди проникати в суть того змісту, який 
лежить за зовнішньою формальністю норми. Як 
неможливо вивчити сімейне право без опису сім’ї 
або пояснити майнове право, не знаючи видів ре-
чей, так неможливо і подати договірне право по-
дати без проникнення у зміст укладених догово-
рів. Тому юриспруденція має прагнути до ство-
рення діючих норм, які цілком присвятили себе 
вивченню життя суспільства з юридичної точки 
зору, і володіють тонким чуттям реальних речей. 
А основною проблемою у цьому є проблема так 
званого «вільного знаходження права» й ролі спе-
ціалістів-судів у такому процесі» [15, c. 81]. 

Вбачаючи корінний недолік юридико-
позитивістського способу мислення в його незда-
тності зрозуміти смислову цілісність правової ре-
альності, Л. Петрова стверджує: «Слід  продума-
ти, що станеться з нашим психічним і соціальним 
світом, якщо  він буде зведений до суто зовнішніх 
відношень, що вимірюються. Немає ніякого сум-
ніву, що в цьому випадку справжнє проникнення 
в соціальну реальність унеможливлюється. Кож-
ний конкретний факт чи подія містить у собі ціле, 
тож, якщо ми хочемо зрозуміти такий конкретний 

феномен, як ситуація чи нормативний зміст яко-
го-небудь середовища, то суто механічної схеми 
недостатньо, і необхідно ввести додаткові конце-
пти, які дозволяють адекватно зрозуміти смисло-
ві, невимірні елементи» [18, c. 170]. 

Позитивістська школа готувала висококва-
ліфікованих фахівців з юридичної техніки, однак 
нездатних до самостійного мислення. Такий стан 
речей має місце і навіть поширений ще й сього-
дні, коли провідні правники орієнтують юриста-
практика бути суворо, беззастережно обмеженим 
законом, незалежно від його уявлень щодо право-
вості останнього. Як результат – однобокість і 
неповнота правопізнання, спрощене уявлення про 
правову діяльність, що розвивається. Тому думка 
Г. Шершеневича про те, що «юридичні науки 
страждають догматизмом, оскільки базуються на 
поняттях, які вони сприймають без будь-якої кри-
тики» [26, c. 16], залишається актуальною і сього-
дні. Юрист не повинен займатися тільки вивчен-
ням того, що є, обмежуватись розумінням та ін-
терпретацією суті норми, не ставлячи питання, чи 
могла б вона бути кращою. Адже, крім спеціаль-
ної діяльності юриста, існує людська потреба до-
сліджувати ідею справедливості або те, яким має 
бути право [27]. Як слушно зауважує Д. Керімов, 
«нема нічого простішого, як завжди і всюди бачи-
ти в праві самі правові норми, проголошувати їх-
ню сукупність «чистим правознавством». Збага-
чений такого типу нехитрим ученням, юрист у 
будь-якій законодавчій системі легко знаходить 
необхідні йому норми, розуміє їхній смисл, так чи 
інакше їх застосовує й перебуває в захваті від ося-
гнення істини. Але істина здебільшого виявляєть-
ся десь «по той бік» [7, c. 14]. Схожої позиції до-
тримуються й німецькі компаративісти К. Цвай-
герта і Х. Кьотца, «вивчення лише національного 
позитивного матеріалу обмежує повноту і різно-
маніття можливостей, які має юрист для вирішен-
ня будь-якої правової проблеми» [24]. Будь-яка 
даність стосується лише поверхні того, про що 
вона свідчить. І навпаки, пізнання проникає в 
глибину, його тенденція полягає в тому, щоб ви-
явити внутрішнє. Індукції юридико-позитивістсь-
кого мислення залишаються, по суті, незаверше-
ними, ніколи не даються як даність, здебільшого 
їх треба знайти. Коли б таке мислення було вже 
даним, то не було би потреби в подальшому про-
никненні в нього і в науковому методі. Пізнання 
ніколи не може бути справою на рівні даності. Це 
категоріальна праця вищих синтезів, які мусить 
здійснювати свідомість, що пізнає. 

 Таким чином, дискусія, що ставить в осно-
ву методології правопізнання дотримання догма-
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тичного чи трансцендентального підґрунтя, має 
як теоретичну, так й практичну значущість. Ви-
няткове застосування догматизму, деформалізму 
як методологічної  позиції у професійній діяль-
ності обмежується лише вивченням об’єктивного 
права, національного позитивного матеріалу. 
Сприяє механічній підтасовці окремої норми під 
конкретну міру покарання, що не завжди забез-
печує справедливе вирішення ситуації. За зміню-
ваними юридичними нормами, неусталеним за-
конодавчим масивом знаходиться дещо більше – 
стала ідея права, яка допомагає осягнути істин-
ний дух і сенс юридичних приписів позитивного 
права. Лише оволодівши цією ідеєю права, мож-
на віднайти розбіжність між належним і сущим, 
духом і дійсністю, окремим і загальним, осягну-
ти начала правового мислення, які дозволять в 
майбутньому розібратися в усіх інших питаннях 
права. Як результат однією із основних проблем 
реалізації останнього постає проблема вільного 
пошуку права, позитивне вирішення якої вимагає 
від суддів приймати самостійні ціннісні мірку-
вання, що не завжди можуть бути виведені з по-
зитивного права; розпізнавати правовий і непра-
вовий (нелегітимний) закон; бути не лише право-
застосовниками, а й творцями права.  
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ ТА  

СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Визначено проблематику методологічних підходів у дослідженні питання про судову правотвор-
чість та судовий прецедент на сучасному етапі розвитку вітчизняного права. Наголошено на потребі 
реформування методологічного вчення про судову правотворчість, яке тривалий час розвивалось як 
деформалізоване та обґрунтовано, що осягнення суті окресленої проблематики детерміноване викорис-
танням іншого гносеологічного засновку, іншої методологічної орієнтації пізнання – трансценденталь-
ної, яка характеризує складні, активні аспекти становлення сучасного права. 
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ПРАВОТВОРЧЕСТВА И СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ 
 

Определенна проблема методологических подходов при исследовании вопросов о судейском право-
творчестве и судебном прецеденте на современном этапе развития отечественного права. Сделан акцент на 
необходимости реформирования методологического учения о судейском правотворчестве, которое длите-
льное время развивалось как деформализированное. Обосновано, что исследование смысла данной пробле-
мы сопровождается использованием трансцендентальной методологической ориентации познания, которая 
позволяет характеризировать сложные, активные аспекты становления современного права. 
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The article deals with problematic methodological approaches relating to the study of the judicial system 
and judicial precedent in the contemporary Ukrainian jurisprudence. The main accent is placed on the necessity 
to reform the methodological study into the judicial system which has been developing as deformalized for a 
long period of time. The author suggests that the main point of this issue is in using another transcendental 
cognitive principle that allows characterizing difficult aspect of establishing the modern jurisprudence.   
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ПАРАДИГМА ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
 

Постановка проблеми. Одним із найважли-
віших шляхів реформування кримінальної полі-
тики України на шляху розвитку правової дер-
жави, громадянського суспільства, прагнення до 
свободи і гуманізму є впровадження та розвиток 
програм відновного правосуддя. Відновне право-
суддя намагається збалансувати інтереси потер-
пілого та суспільства з потребою реінтеграції 
правопорушника в суспільство. Прихильники 
ідеї відновного правосуддя своєю метою став-
лять не заміну офіційного правосуддя, а його до-
повнення, акцентуючи при цьому увагу на тих 
аспектах, які залишаються поза увагою офіційно-
го кримінального процесу. Відновне правосуддя 
– це не просто певна філософсько-правова кате-
горія, це – парадигма, що характеризується відо-
собленою концептуальною схемою у постановці 
певної наукової проблеми та її вирішенні.  

Аналіз досліджень. Аналіз юридичної літе-
ратури свідчить, що дослідження відновного пра-
восуддя висвітлено в працях Х. Д. Алікперова, Х. 
Бесемера, Р. Буша, Л. В. Головка, В. В. Землянсь-
кої, Х. Зера, Л.М. Карнозової, Г. Мате, Р. Р. Максу-
дова, М. Райта та ін. Дослідження цих авторів ма-
ють велике наукове і практичне значення. Водно-
час, філософсько-правова сторона досліджуваного 
питання залишається в них нерозкритою.  

Постановка завдання. Завданням викладу 
є стислий огляд філософсько-правових категорій, 
що стосуються відновного правосуддя та форму-
лювання на цій основі висновків щодо суті та 
функціонального значення відновного правосуд-
дя. Що особливо, відновне правосуддя досліджу-
ватиметься як парадигма, тобто в якості певної 
відособленої моделі, форми. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
новим обґрунтуванням отриманих наукових ре-
зультатів. Парадигма (від грец. paradeigma – 
приклад, зразок, модель) в філософії науки озна-
чає сукупність явних та неявних передумов, що 
визначають наукові дослідження, та визнаних на 
даному етапі розвитку науки [5, с. 731]. 

Це система теоретичних, методологічних 
та аксіологічних установок, які взяті за зразок 
розв’язування наукових задач і які поділяють всі 
члени наукового співтовариства [6, с. 614]. 

Термін «парадигма» у філософію науки 
було введено в XX ст. філософом-позитивістом 
Густавом Бергманом для характеристики «мето-
дологічних стандартів дослідження», що повільно 
змінюються [4, с. 193]. Американський філософ та 
історик Томас Кун запропонував в 1962 році зовсім 
інше, конкретно-історичне трактування даного по-
няття. У своїй книзі «Структура наукових револю-
цій»  парадигма розглядається як концептуальна 
схема, що виступає як нормативна основи для 
практичної діяльності наукового товариства в істо-
рично обмежений період часу [3, с. 36].  

Кун говорить про можливості виділення 
двох основних аспектів парадигми: епістемічно-
го й соціального. У епістемічному плані паради-
гма – це сукупність фундаментальних знань, цін-
ностей, переконань і технічних прийомів, що ви-
ступають як зразок наукової діяльності. У соціа-
льному – парадигма характеризується через по-
діляюче її конкретне наукове співтовариство, 
цілісність і границі якого вона визначає. 

Поняття «парадигма» у філософії Куна вира-
жається у вигляді наукового світу – просторі, в яко-
му працює вчений, і за межі якого він вийти в цей 
момент не в змозі. Звідси випливає теза Куна про 
неспівмірність, непорівнянність різних парадигм.  

Одним із важливих аспектів парадигми 
Куна є те, що парадигми – неспівмірні, тобто дві 
парадигми не можуть бути узгоджені одна з од-
ною, оскільки вони не можуть бути прив’язані до 
одного й того ж загального порівняння.  

На думку Куна, процес зміни парадигм, в 
силу їх неспівмірності і непорівнянності не під-
дається повному раціонального обґрунтування. 
На вибір нової парадигми істотний вплив мають 
різні ірраціональні (віра) і соціокультурні чинники 
- індивідуальність науковця, середа виховання, 
культура і т.д. З переходом до нової парадигми се-
редовище вже не здатне розуміти стару парадигму 
«зсередини». Воно і на стару парадигму тепер по-
чинає дивитися очима нової парадигми. Звідси ви-
никає ілюзія кумулятивного розвитку парадигм, у 
той час як насправді вони непорівнянні. 

На сьогодні більшість країн світу турбує 
проблема зростання рівня злочинності та питан-
ня пошуку ефективних шляхів її розв’язання. 
Традиційно реакцією держави на злочин є пока-
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рання особи, яка його вчинила. При цьому суть 
покарання полягає в умисному заподіянні люди-
ні болю та особистих страждань як відплати за 
правопорушення. Але дослідження і практика 
показали, що правові системи, сповідуючи кара-
льний підхід, не можуть повною мірою забезпе-
чити захист суспільства від злочинності. Стрімкий 
ріст правопорушень показує безглуздість боротьби 
зі злочинністю шляхом застосування лише жорсто-
ких покарань. Найбільш поширений вид покарання 
– позбавлення волі – не виправляє осіб, які вчини-
ли злочин, не зменшує насильство в суспільстві і 
не відновлює в ньому порядок та злагоду. Навпаки, 
природною реакцією на жорстокість стає ще біль-
ша жорстокість та агресія, що призводить тільки до 
зростання рівня злочинності. 

З іншого боку, ув’язнені стають тягарем 
для держави та її бюджету, а саме збільшення 
тюремного населення створює загрозу внутрі-
шній безпеці держави, громадянському суспільс-
тву, правам людини та демократії. 

Ще однією причиною виникнення нових 
підходів до правосуддя стало те, що чинна у світі 
правова система повністю зосередилася на стороні, 
яка вчинила правопорушення, при цьому майже 
зовсім ігноруючи потреби потерпілої сторони, яка 
потребує відновлення почуття безпеки та довіри до 
людей, компенсацію заподіяних збитків. 

В статті відомого норвезького кримінолога 
Нільса Крісті «Конфлікти як власність», яка ви-
йшла в середині 70-х років XX ст. зазначається, 
що держава «вкрала» у людей можливість самим 
вирішувати свої конфлікти [7, с. 4]. Головними фі-
гурами судочинства стали не жертва і правопору-
шник, а держава і правопорушник. У центрі уваги 
опиняється держава, а не жертва. Правопорушен-
ням визнається суспільно небезпечне діяння, яке 
посягає на правопорядок у державі, а не спричи-
нення шкоди конкретним людям і відносинам. 

Розуміння цих проблем змусило людство до 
пошуку альтернатив кримінальній юстиції. Варто 
звернути увагу, що нові парадигми зароджуються 
як спроба вирішити найгостріші проблеми. 

Одним із таких альтернатив стало відновне 
правосуддя – новий підхід до вирішення конфлі-
ктів, спрямований на відновлення справедливості 
та збалансування потреб потерпілого, правопо-
рушника та суспільства громади [1, с. 11]. Воно 
знімає всі ці протиріччя: на відміну від традицій-

ної системи кримінального судочинства потерпі-
лою стороною визнається не держава, а конкрет-
на особа. При цьому метою стає не покарання, а 
відновлення, тобто примирення обох сторін кон-
флікту, усунення школи. Таким чином, відновне 
правосуддя трансформує боротьбу між людьми в 
спільну діяльність задля залагодження їхнього 
конфлікту несуперницьким шляхом, зміцнює 
традиції примирення та співпереживання, сприяє 
вихованню суспільства та закріплення в ньому 
гуманних цінностей.  

На теоретичному рівні відсутня одностай-
ність щодо розуміння суті відновного правосуддя 
та основних його складових. 

Упродовж останніх двох десятиріч відбу-
вався істотний розвиток самого визначення від-
новного правосуддя, у якому були відображені 
конкретні погляди практиків та теоретиків, а та-
кож відбувся зсув наголосу з самої процедури на 
результат. Загалом виникає питання: «Відновне 
правосуддя це практика чи філософія»? Як уже 
зазначалося вище, відновне правосуддя – це ра-
дше концепція, парадигма, а не спеціальний при-
йом чи метод розв’язання конфліктів, і саме в 
цьому і полягає причина відсутності повної од-
ностайності щодо того, які складові слід включа-
ти у його визначення. 

Одним з найбільш вживаних визначень від-
новного правосуддя є запропоноване Тоні Маршал-
лом розуміння відновного правосуддя як процесу, за 
допомогою якого сторони, втягнуті у злочин, спіль-
но вирішують як поводитись з його наслідками і які 
висновки зробити на майбутнє [8, с. 5]. 

Основна теорія відновного правосуддя була 
запропонована американським правником та кри-
мінологом Говардом Зером в середині 90-х років 
XX століття – одним з перших практиків та науко-
вців в цій сфері. Відправним пунктом в його розу-
міння є те, що відновне правосуддя заохочує 
участь всіх сторін – потерпілого, правопорушника 
та суспільство. Не менш важливими залишаються 
питання «як?» проходить діалог та «хто?» надає 
підтримку потерпілому та правопорушнику. 

Для остаточного розуміння відновного 
правосуддя та його відмінностей від офіційного 
кримінального судочинства слушно навести по-
зицію Г. Зера, висвітлену в підручнику «Зміна 
об’єктива: новий погляд на злочин та правосуд-
дя» [2, с. 168-169]: 

 
Таблиця. РОЗУМІННЯ ПРАВОСУДДЯ 

Традиційне (карне) правосуддя Відновне правосуддя 
Встановлення вини в центрі уваги Розв’язання проблеми в центрі уваги 
Зосередженість на минулому Зосередженість на майбутньому 
Потреби вторинні  Потреби первинні 
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Ключовими фігурами є держава та правопорушник Ключовими фігурами є потерпілий та правопоруш-
ник 

Страждання потерпілих ігноруються Страждання потерпілих визнаються  
Держава діє активно; злочинець – у пасивному стані Злочинець бере участь у розв’язанні ситуації 
Викриття і засудження правопорушника Викриття і засудження злочину 
Зв'язок правопорушника з громадою слабшає Інтеграція правопорушника з громадою посилюється 
Стосунки між правопорушником та потерпілим не бе-
руться до уваги 

Стосунки між правопорушником та потерпілим – у 
центрі уваги 

Процес відчужує Процес націлений на примирення 
Передбачається чиясь перемога і чиясь поразка Уможливлюються двобічні виграші 
 

Відновне правосуддя є, безсумнівно, при-
вабливою концепцією. Це щось більше, ніж на-
бір практичних методик. Це система цінностей і 
переконань які є рушійною силою відновного 
правосуддя. Це філософія, яка певною мірою може 
відображатися в різних діях. За словами Г.Зера: 
«Відновне правосуддя – це компас, а не карта» [11, 
с. 10]. Без філософії це лише методика в чистому 
вигляді. Наприклад, медіація без філософського 
аспекту відновного правосуддя є лише простою 
методикою та легким засобом примушування, 
якою, за різних обставин, можна скористатися зад-
ля досягнення абсолютно різних цілей. 

В основі відновного правосуддя лежить 
система певних цінностей та переконань:  

– прихильники відновного правосуддя на-
голошують на якості соціального середовища як 
найважливішому аспекті соціальної поведінки; 

– якість суспільного життя залежить го-
ловним чином від мотивації та зобов’язань всіх 
тих, хто бере в ньому участь; 

– за наявності відповідних умов більшість 
людей готові і здатні до обговорення шляхів по-
шуку конструктивних рішень стосовно конфлік-
тних ситуацій, які виникають між ними; 

– правопорушення розглядається, у пер-
шу чергу, як посягання на якість суспільного 
життя, а не порушення закону; 

– реагування на таке посягання спрямована 
на збереження або відновлення якості суспільного 
життя на рівні окремого індивіда (потерпілого), 
громади, та суспільного порядку в цілому.  

 За своєю суттю відновне правосуддя по-
кликано відкликатися. Це – відповідь на подію, 
яка спрямована на відновлення справедливості (в 
широкому значенні цього слова) після скоєння 
несправедливості. 

Література, що відображає основний на-
прям поглядів у дослідженні відновного право-
суддя, здебільшого характеризує його як процес 
обговорення.  

Сутність відновного правосуддя полягає не 
у кінцевому результаті, а у способах завдяки 
яким досягнуто вирішення проблеми [9, с. 15].  

В той же час, існує декілька застережень, 
що унеможливлюють зведення відновного пра-
восуддя лише до процесу. По-перше, процес не 
може бути визначеним та оціненим без ураху-
вання цілей, заради яких він здійснюється. Цін-
ність процесу полягає не лише в обговоренні, а і 
у результатах, задля досягнення яких цей процес 
організовують. Наприклад, відновний характер 
процесу, коли в ньому приймають участь жертва 
і правопорушник, характеризується тим, що в 
ході процесу виявляється вибачення, каяття, 
прощення, яким сприяє процес, що також може 
викликати відчуття примирення, морального, 
душевного задоволення. Ці почуття також є ре-
зультатом даного процесу, навіть якщо вони без-
посередньо не відображені в остаточній угоді, 
яку при знаходженні порозуміння підписують 
сторони конфлікту. 

По-друге, відновне правосуддя слід у першу 
чергу розуміти через усвідомлення його відновної 
мети як відшкодування шкоди. Через дану призму 
відновне правосуддя визначається як можливість 
здійснення правосуддя після скоєння злочину, яка 
головним чином спрямована на відшкодування 
шкоди, завданої окремій особі, стосункам чи гро-
маді в результаті такого злочину [10, с. 552].  

 Процес є лише інструментом для відшко-
дування шкоди, хоча і досить важливим. Сам 
процес обговорення має найвищий відновний 
потенціал, але у випадках, коли неможливо дося-
гти добровільних угод, також мають бути засто-
совані інші методи, щодо часткового відновлен-
ня, такими прикладами можуть бути компенса-
ція, штраф, виконання робіт спрямованих на ко-
ристь жертви, громадські роботи. Відновне пра-
восуддя не можливо окреслити, в даному випад-
ку як „чорне” чи „біле”, ступені його досягнення 
можуть бути різними. Проте, все одно, відновне 
правосуддя є більш справедливим, і спрямоване 
не лише на бажання покарати злочинця, а в пер-
шу чергу на залагодження вини, відшкодування 
шкоди, заподіяної жертві, а також на вирішення 
соціальних проблем, що спричинені злочином. 
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Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших досліджень. Таким чином, від-
новне правосуддя є формою правосуддя, основ-
ною метою якого є створення умов для прими-
рення потерпілих і правопорушників та усунення 
наслідків, спричинених злочином. Дана мета до-
сягається шляхом проведення зустрічей сторін 
для спільного вирішення питання, щодо наслід-
ків вчиненого та їх впливу на майбутнє. Тим са-
мим, створюються умови для соціальної реінтег-
рації правопорушника, відновлення прав потер-
пілого, зменшення рецидивізму та кількості кри-
мінальних покарань. 

Наслідком впровадження програм відновно-
го правосуддя, в тому числі і медіації, у систему 
кримінального судочинства стане дієвим чинником 
забезпечення правопорядку та громадянського ми-
ру, змінить спосіб реагування держави на вчинений 
злочин, забезпечить можливість відновлення прав 
та інтересів потерпілих, а також реінтеграції пра-
вопорушника в суспільство, позитивно вплине на 
існуючи судову систему, суттєво розвантаживши 
її, а також сприятиме формування позитивного імі-
джу України на світовій арені. 
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ПАРАДИГМА ВІДНОВНОГО ПРАВОСУДДЯ 
У статті висвітлюється ідея відновного правосуддя як нового підходу до розв'язання криміна-

льних ситуацій у місцевих громадах та суспільстві в цілому. Описано теоретичні засади відновного 
правосуддя, його базові принципи. 
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ПАРАДИГМА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРАВОСУДИЯ 

В статье освещается идея восстановительного правосудия как нового подхода к решению кри-
минальных ситуаций в местных общинах и обществе в целом. Описаны теоретические основы восс-
тановительного правосудия, его базовые принципы. 
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THE PARADIGM OF RESTORATIVE JUSTICE 

The article focuses on the restorative justice approach as a new way to deal with criminal conflicts in 
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restorative justice approach and its basic principles. 

Keywords:  the paradigm, restorative justice, victim, offender. 



  

296 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
Б. В. Малишев 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ 
 

ТЕЛЕОЛОГІЯ МОРАЛІ ТА ПРАВА ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА 
 

Телеологічний (від грецького «telos» – мета, 
ціль, кінець, завершення) принцип пізнання є 
одним з найдавніших у філософії. Перше відоме 
його застосування до державно-правової реаль-
ності міститься у «Політиці» Аристотеля, де 
смисл держави зводиться до досягнення нею кін-
цевої мети – блага, яким виступає справедливість 
[3, c. 467]. Науку про цілі Аристотель визнавав 
провідною серед всіх інших наук, оскільки саме 
цільова причина («hou heneka» – те, заради чого) 
є основною для будь-якого явища [2, c. 102]. При 
цьому Аристотель не використовував термін 
«телеологія», який виникає вже у XVIII ст. В цій 
статті будуть використані наступні класичні ка-
тегорії телеологічного принципу: мета (ціль), 
засіб досягнення мети.  

Свого часу Б. Кістяківський абсолютно ві-
рно зазначав: «щоб науково пізнати право, ми 
повинні пояснити його як в причинній, так і в 
телеологічній залежності» [11, c. 393]. Каузальні 
причини права полягають у соціологічних та 
психічних факторах, що впливають на право. Їх 
пізнання відбувається за допомогою природозна-
вчих методів. Набагато складнішим є телеологі-
чне пояснення права [11, c. 394]. Наприклад, Р. 
Ієрінг, присвятивши цій темі значну за обсягом 
роботу [10], так і не запропонував цілісного ро-
зуміння права з точки зору його мети [31, с. 354]. 

Спроби визначення істотних рис права через 
його відмінність з мораллю у засобах досягнення 
їхньої спільної мети можна зустріти у роботах 
російських і німецьких вчених початку кінця 
ХІХ ст. - початку ХХ ст. (Г. Аренс, Н. Коркунов, 
Г. Радбрух, В. Соловйов, Ф. Тарановський, О. 
Ященко тощо), проте результати їх досліджень 
не мають комплексного характеру, містять внут-
рішні протиріччя, а сам телеологічний підхід 
вказаними вченими не використовувався в якості 
головного пояснювального принципу. 

У сучасній юридичній літературі поширений 
комплексний погляд на багаторівневу природу 
права, за яким три основні виміри права дослі-
джуються різними методами та побудованими на 
їх основі концепціями: 1) право як система вста-

новлених державою правил поведінки; ключова 
теоретико-правова категорія - норми права; ви-
вчається в рамках позитивістських концепцій; 2) 
право як втілення ідеї справедливості, добра, 
свободи; ключова теоретико-правова категорія – 
правосвідомість; вивчається в рамках природно-
правових концепцій; 3) право як породження су-
спільних відносин; ключова теоретико-правова 
категорія – правовідносини; вивчається в рамках 
соціологічних концепцій.  

Зрозуміло, що жодна із зазначених концеп-
цій не може претендувати на всеохоплюючий 
аналіз всіх істотних рис та проявів права. Так, 
відомо, що позитивістські концепції ставлять 
право у повну залежність від волі держави, яка 
може наповнити закони антигуманним змістом; 
природно-правові вчення своїм недоліком мають 
неспроможність запропонувати власний (недер-
жавний) механізм захисту і реалізації ідей право-
вого закону і природних прав людини; соціологі-
чні теорії недооцінюють державу і встановлені 
нею норми у порівнянні з нормами моралі, зви-
чаєвими і корпоративними приписами, а з іншого 
боку - переоцінюють функціональну сторону 
права за рахунок структурної та змістовної. 

В той же час неможливість простого поєд-
нання (синтезу) методів дослідження вказаних 
рівнів права і вироблення на їх основі єдиного 
підходу до права пояснюється взаємною несумі-
сністю істотних ознак вказаних концепцій пра-
ворозуміння.  

Як вірно відзначалося ще у дорадянській 
юридичній літературі, розглядаючи кожну із сис-
тем розуміння права, побудованих на одному 
елементі, можна переконатися, що вони є вір-
ними у своїх позитивних твердженнях і хибні у 
критиці інших теорій, а також у своїй однобічно-
сті [32, c. 108]. Таким чином питання обґрунту-
вання всебічного погляду на право залишається 
відкритим, що послугувало стимулом для виник-
нення протягом ХХ ст. низки інтегративних кон-
цепцій права, призначенням яких було передусім 
поєднати переваги позитивістського і природно-
правового праворозуміння. 
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Серед таких концепцій особливої уваги за-
слуговують синтезована теорія права дорадянсь-
кого вченого О. Ященка та комунікативна теорія 
права сучасного російського вченого А. Полякова. 

З огляду на вищевказане, завданням цієї 
статті є розгляд вказаних інтегративних підходів 
до права крізь призму співвідношення права і 
моралі в рамках єдиної нормативно-регулятивної 
системи суспільства, а також вироблення на цій 
основі розуміння права в якості специфічного 
засобу соціального регулювання, який спрямова-
ний на досягнення спільної з мораллю мети. Для 
цього нижче буде підданий аналізу «синтетич-
ний» метод О. Ященка, а після цього його удо-
сконалена телеологічним інструментарієм моди-
фікація буде апробована при аналізі концепції А. 
Полякова з метою обґрунтування нового варіа-
нту інтегративного підходу до визначення права.  

О. Ященко у дослідженні права цілком вірно 
пропонує виходити з того, що право є особливою 
сферою моральних норм [32, c. 53-54]. Визна-
чення права О. Ященко здійснює через порів-
няння його з мораллю як спорідненим явищем. 
Ті риси, які відрізняють право від моралі, і скла-
дають основу права як самостійного регулятора 
суспільних відносин. Автор, використовуючи 
телеологічний метод, вказує, що вищою мораль-
ною метою є досконале людське співіснування. 
Організуючою умовою здійснення цього співіс-
нування є право. Право не повинно відриватися 
та відокремлюватися від моралі. Право є лише 
найбільш закріпленим та гарантованим здійс-
ненням моральних вимог. Правом є та частина 
моралі, яка отримує зовнішню та примусову 
охорону [32, c. 105-106]. 

Розгляд права і моралі як явищ, що мають 
спільну мету, але розрізняються у способах її 
досягнення, підтримували і інші тогочасні вчені 
(Г. Аренс [1, c. 25], В. Соловйов [25, с. 34,35], Ф. 
Тарановський [26, с. 128], тощо). 

Отже, право є певним засобом для досяг-
нення мети моралі. З точки зору свого змісту 
право входить до складу моралі. Таким чином, 
мета моралі є одночасно і метою права. При 
цьому відмінністю права від інших засобів дося-
гнення мети моралі полягає в його формальній 
закріпленості, гарантованості, зовнішньому (по 
відношенню до людини) характері та державній 
примусовості. Як зауважив Г. Радбрух, мораль є 
обґрунтуванням зобов’язуючої (іншими словами, 
зовнішньо примусової – Б.М.) сили права [23, с. 
56]. З цього випливає, що надання примусової 
сили правилам поведінки, які за своїм змістом 
явно вступають в конфлікт з основними мораль-

ними стандартами певного суспільства, приведе 
як мінімум до ігнорування суспільством цих 
правил (а відтак – і до їхньої неефективності), а 
як максимум – до активного спротиву ним. 

Нерозривність права і моралі підтверджено і 
сучасними дослідженнями. Так, загальновизна-
ним є те, що норми права не діють відокремлено 
від інших соціальних регуляторів. Тобто на сус-
пільство здійснюється вплив цілого комплексу 
різних за своїми характерними ознаками систем 
норм: моральних, правових, релігійних, звичає-
вих, корпоративних тощо. Найбільш важливими 
та значними за сферою впливу серед цих систем 
норм є норми моралі і норми права. Сумісний 
регулятивний вплив моралі та права познача-
ється терміном «нормативно-регулятивна сис-
тема» [16, с.74-81].  

При цьому первинна роль моралі у відно-
шенні до права є безсумнівною. Так, А. Заєць 
пише, що право ґрунтується на досягнутому сус-
пільством рівні моралі і етики, які водночас і ви-
значають міру права [8, с.  56]. Отже, моральні 
норми є базою для юридичних норм; сфера дії 
права є частиною сфери дії моралі; моральні цін-
ності обумовлюють правові цінності; моральні 
цілі обумовлюють цілі юридичні.  

Основними моральними цінностями (а відтак, 
і цілями) є справедливість, рівність, свобода, гума-
нізм. Втім, незаперечним є роль справедливості в 
якості основної цінності-мети як для моралі, так і 
для права. Провідне значення саме справедливості 
вже давно набуло аксіоматичного характеру. На-
приклад, Д. Ллойд, поділяючи позитивістські по-
гляди на право, тим не менш розглядає справедли-
вість як глобальну мету права [15, с. 132]. В свою 
чергу І. Тимуш вказує, що всі концепції права ви-
знають, що воно має за мету справедливу регуля-
цію суспільних відносин [27, с. 76]. 

У зв’язку з цим розглянемо позиції Б. Кістя-
ківського і Г. Радбруха стосовно цього питання. 

Б. Кістяківський вважає, що право обумов-
лено та прагне до двох етичних цілей – свободи і 
справедливості [11, с. 397]. Вважаємо необґрун-
тованим звуження моральних цінностей-цілей 
права до двох (свобода, справедливість), оскі-
льки воно не відповідає сучасним реаліям, адже 
рівність і гуманізм, з одного боку, є загальнови-
знаним надбанням людства, а з іншого – їхній 
зміст не поглинається свободою і справедливі-
стю. Вірність вибору саме цих чотирьох ціннос-
тей-цілей підтверджується тим, що вони, як ві-
рно вказує С. Погребняк, одночасно є і осново-
положними принципами права [20, c. 38]. 
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На думку Г. Радбруха, метою права при всій 
його багатоманітності є все ж таки мораль. Но-
рми права (як певні веління) є засобами для норм 
моралі (як певних оцінок). Норма моралі – мож-
ливість, яка намагається бути втіленою; веління 
– дійсність, яка намагається здійснити вплив [23, 
c. 55, 57]. Проте мораль як система норм не може 
бути метою права як системи норм. Тобто ситуа-
ція, коли метою одного соціального регулятора 
виступає інший соціальний регулятор, виглядає 
абсурдно. Тому є підстави вважати, що Г. Радб-
рух у вказаній цитаті мав на увазі, що метою 
права є справедливість, яка первинно є моральною 
категорією. Таке припущення підтверджується і 
самим текстом його праці, де знаходимо наступне: 
«Право – це дійсність, смисл якої полягає у тому, 
щоб слугувати правовій цінності, ідеї права. По-
няття права також прямує до ідеї права. Ідея права 
не може бути нічим іншим, ніж справедливістю» 
[23, c. 41-42]. З цієї точки зору також є неточним і 
телеологічне розмежування Г. Радбрухом норм 
права і норм моралі, адже норми права не можуть 
бути засобом для реалізації норм моралі. На наш 
погляд, вірним буде твердження, що норми права 
та норми права є різними засобами досягнення од-
нієї мети - справедливості. 

В чому ж полягає відмінність між правовим 
та моральним шляхами досягнення справедливо-
сті? З цього приводу багато хто з вчених вказу-
ють, що у центрі уваги моралі – внутрішній світ 
людини, а право цікавлять тільки вчинки людей 
у рамках життя в суспільстві (зовнішній світ лю-
дини). [4, c. 118; 30, c. 172]. Втім, Л. Петражиць-
кий переконливо довів, що право серед іншого є 
також і формою психічного (тобто внутріш-
нього) життя людини. Крім того відзначимо, що 
для права часто важливе не лише саме діяння, а 
його мотив. Наприклад, питання мотиву діяння є 
одним із основних при кваліфікації та призна-
ченні міри покарання за скоєний злочин. Г. Рад-
брух цю думку сформулював ще лаконічніше: 
зовнішня поведінка не виключає моральної оці-
нки, як і внутрішня – правової [23, c. 50]. Сам Г. 
Радбрух відповідь на поставлене питання шукає 
у різниці між інтересами права і моралі (зовні-
шня поведінка цікавить мораль настільки, наскі-
льки вона підтверджує внутрішню; внутрішня 
поведінка потрапляє в сферу дії права лише в тій 
мірі, в якій вона дозволяє передбачити поведі-
нку). Проте слід визнати, що такий підхід є до-
сить нечітким і потребує значної деталізації, яку 
Г. Радбрух, на жаль, не запропонував. 

З іншого боку, коли Г. Радбрух розрізняє 
право і мораль за їхніми цілями (мораль позбав-

ляє права, а право – уповноважує [23, с. 52]), то 
фактично мова повинна йти не про цілі, а про 
засоби, а саме – про права і обов’язки. У цьому 
плані думка Г. Радбруха аналогічна позиції Ф. 
Тарановського, який вказував, що право і мораль 
відрізняються тим, що мораль накладає на 
суб’єкта лише обов’язок, а право – і обов’язок, і 
право вимагати певного варіанту поведінки [26, 
с. 128]. Однак слід сказати, що вказана відмін-
ність є відносною: моральні норми не містять в 
собі «права вимагати» лише при регулюванні 
специфічних відносин, що не входять до сфери 
правового регулювання (кохання, дружба, мило-
сердя, самопожертва тощо). В той же час при 
регулюванні інших відносин, наприклад, щодо 
власності, моральні норми майже завжди упов-
новажують одну із сторін на активні дії щодо 
корегування поведінки іншої сторони. 

В свою чергу М. Коркунов, у концепції яко-
го категорії «мета» та «інтерес» посідають одне з 
провідних місць, вважав, що моральні норми на-
дають оцінку інтересам (а відтак і цілям) люди-
ни, а юридичні – розрізняють інтереси на основі 
встановлення прав і юридичних обов’яз-ків. На 
підставі цієї тези вчений вважав, що мораль міс-
тить обов’язок людини лише у відношенні себе, 
в той же час право залежить від існування про-
тилежного інтересу. Тобто право – це обумовле-
на відповідним обов’язком іншої особи можли-
вість здійснити певний інтерес у встановлених 
юридичними нормами межах [13, c. 61]. Вважає-
мо такий критерій відмежування права від мора-
лі у значній мірі умоглядним: не лише мораль, а 
й також і право оцінює інтереси людини, встано-
влюючи дозволи і заборони; не лише право, а й 
також і мораль розрізняє інтереси (якщо не 
йдеться про сфери життя людини, які не входять 
до предмету правового регулювання). Тверджен-
ня М. Коркунова про те, що всі моральні норми 
містять лише обов’язки, також не відповідає дійс-
ності: наприклад, людина, сусіди якої порушують 
норми добросусідства, має моральне право вимага-
ти припинення таких дій. Крім того значна частина 
людських інтересів не входить до сфери правового 
регулювання, при цьому вони не є безконфліктни-
ми. Відтак виходить, що мораль нарівні з правом 
також розмежовує інтереси.  

Вважаємо, що головною відмінністю між 
правом і мораллю є спосіб розмежування інтере-
сів людей. І для права, і для моралі таким спосо-
бом є певні правила поведінки (норми), проте 
лише юридичні норми забезпечені державним 
примусом у разі їхнього невиконання. На наш 
погляд, право відрізняється від моралі тим, що 
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воно характеризується можливістю застосування 
до суб’єкта зовнішнього примусу: фізичного, 
майнового, соціального. В той час як «у випадку 
порушення тієї чи іншої моральної норми реак-
ція з боку громади спрямовується в основному 
лише на індивідуальну свідомість» [19, c. 64], 
тобто мораль забезпечується головним чином 
внутрішнім примусом. Норми права відрізня-
ються від норм моралі своєю забезпеченістю ав-
торитетом держави – єдиного суб’єкта, уповно-
важеного здійснювати легальний примус. Саме для 
забезпечення ефективної реалізації державного 
примусу норми права на відміну від норм моралі за 
формою свого закріплення є писаними, а за спосо-
бом викладення змісту правила поведінки – чітки-
ми; рівень вимог норм права до поведінки людини 
є значно нижчим, ніж вимоги норм моралі; норми 
права на відміну від норм моралі регулюють лише 
найважливіші суспільні відносини. 

Розгляд зовнішньої примусовості права в яко-
сті його сутнісної риси має і прихильників (напри-
клад, Г. Шершеневич [31, с. 280-290]), і опонентів: 
так, М. Коркунов вказує, що існує багато норм 
права, приписи яких неможливо змусити виконати 
без бажання самого зобов’язаного суб’єкта [13, c. 
100]. Однак не слід зводити примусовість права 
лише до можливості за будь-яких умов реалізувати 
своє суб’єктивне право, адже заходи юридичної 
відповідальності, наприклад, у вигляді відшкоду-
вання збитків за невиконання боржником своїх 
обов’язків, також є примусом. 

В свою чергу О. Ященко (слідом за В. Соло-
вйовим [25, c. 35]) зовнішню примусовість вва-
жає одним із основних чинників, які мають бути 
відображені у понятті права. Автор пропонує ма-
теріальне і формальне визначення права, а після 
цього синтезує їх в єдине розуміння права. Ма-
теріальне визначення права вчений дає через 
встановлення зв’язку між правом та мораллю, 
оскільки право є лише одним із виразів етичної 
діяльності людей. Отже, право – це примусовий 
мінімум моралі [32, c. 129, 136, 147]. Стосовно ж 
формальної сторони визначення права автор за-
значає, що, оскільки за змістом право і мораль 
принципово не відрізняються, то основна відмін-
ність – за формальною ознакою, тобто – за спо-
собом формального закріплення норм права та їх 
примусовим характером. (Проте як ми вже вка-
зали вище, спосіб формального закріплення є 
похідним від державного примусу, отже, уточ-
нюючи О. Ященко, скажемо, що визначальною 
відмінністю права від моралі є державно-приму-
совий характер його норм). Автор підкреслює, 
що правовий порядок без державної влади і при-

мусу – це сфера утопічних анархічних вчень. 
Синтезуючи матеріальне та формальне визна-
чення права, він приходить до такого висновку: 
право – сукупність діючих у суспільстві, внаслі-
док колективно-психічного переживання чле-
нами суспільства і примусового здійснення орга-
нами влади, норм поведінки, які встановлюють 
рівновагу між інтересами особистої свободи та 
суспільного блага.  

З визначення випливає, що по суті у права є ли-
ше одна ознака (яка носить формальний характер), 
що відрізняє його від моралі – це примусовість. З та-
ким висновком погоджується і сам О. Ященко, який 
далі у своїй праці зазначає: відмінність права від су-
міжних галузей різного роду норм полягає у тому, що 
в ньому необхідним елементом виступає політична 
влада, яка примусово охороняє норми права [32, c. 
150, 155, 174, 175].  

Підкреслимо наявну у наведеному визна-
ченні О. Ященка традиційну для природно-пра-
вової традиції «неюридизовану» (а тому і факти-
чно не здійсненну на практиці) вимогу до змісту 
права: «рівновага між інтересами особистої сво-
боди та суспільного блага». Ця вимога носить 
характер заклику, декларації, але не передбачає 
ані юридичного механізму своєї реалізації, ані 
чіткого критерію її визначення. Разом з тим ав-
тор вірно вказує, що право є складовою части-
ною моралі і відрізняються від неї лише форма-
льною ознакою, якою виступає примусовість з 
боку держави. Застосування до цієї тези телеоло-
гічного методу надає нам можливість стверджу-
вати, що право і мораль мають спільну кінцеву 
мету: досягти справедливості у відносинах між 
людиною та колективом, а також між людиною 
та державою. (Держава також є суб’єктом мора-
льних відносин, - її дії оцінюються з точки зору 
моралі [18, c. 310]). Разом з тим мораль і право 
являють собою різні засоби досягнення вказаної 
мети. Так, мораль спирається на внутрішні пере-
конання особи, її честь, доброту, людяність; ви-
моги моралі є високими, але й санкції за недо-
тримання цих вимог є порівняно незначними, 
оскільки вони спрямовуються на свідомість лю-
дини (наприклад, громадський осуд). В той же 
час є очевидним, що моральні норми є предме-
том постійних порушень, зокрема, через її поде-
куди надмірні вимоги, через можливі конфлікти 
між індивідуальною мораллю та груповою (або 
суспільною) мораллю, а також через відсутність 
механізму застосування дієвих санкцій. Врахо-
вуючи це, регулювання основних, найбільш важ-
ливих суспільних відносин дублюється правом, 
яке передбачає за порушення своїх приписів до-
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волі жорсткі (у порівнянні з мораллю) майнові, 
соціальні і фізичні санкції. Таким чином, за до-
помогою двох систем регуляції (які часто допов-
нюються звичаєвими і релігійними нормами) су-
спільні відносини підводяться до певного стан-
дарту справедливості, що визнається і діє у кон-
кретно-історичному суспільстві.  

Базуючись на викладеному, звернемося до 
аналізу комунікативної концепції А. Полякова, 
який розуміє право в якості заснованого на соці-
ально визнаних та загальнообов’язкових нормах 
комунікативного порядку відносин, учасники 
якого мають взаємообумовлені правомочності та 
обов’язки. При цьому сутнісними ознаками пра-
ва є: 1) наявність суб’єктів, наділених правами та 
обов’язками; 2) наявність соціально визнаних та 
загальнообов’язкових норм [21, с. 188-189]. Це є 
матеріальним визначенням права у рамках кон-
цепції А. Полякова. 

Слід вказати, що наявність суб’єктів, а та-
кож соціальна легітимність приписів є безумов-
ними характеристиками не тільки права, а й 
будь-якого іншого реально функціонуючого со-
ціального регулятора. Тобто наявність суб’єктів і 
соціальна легітимність приписів не є тими озна-
ками права, які б давали змогу відрізнити його 
від інших соціальних регуляторів.  

В той же час загальнообов’язковість права А. 
Поляков розглядає у ракурсі вимоги уповно-
важеного суб’єкта щодо виконання іншим 
суб’єктом правового обов’язку. Він пише, що цим 
примус у праві відрізняється від інших соціальних 
норм, наприклад, моральних. І тільки невиконання 
суб’єктом цієї вимоги тягне за собою зовнішній 
(психічний та фізичний) примус. З цього вчений 
робить висновок, що примус виступає засобом до-
сягнення цілей права, але не його онтологічною 
сутністю [21, c. 193]. Наведена позиція А. Поляко-
ва майже буквально збігається з позицією Л. Фул-
лера, який ще у 1960-ті роки про державний при-
мус як ознаку права зазначав: «те, що право може 
робити для досягнення своїх цілей, цілком відмінне 
від самого права» [29, с.106]. 

Вважаємо, що вказана позиція є безпідстав-
ною, адже ціль не може розглядатися у відриві 
від засобів свого досягнення, тому що тільки в 
засобах вона знаходить своє обґрунтування, мо-
жливість існування і наступну реалізацію. Тому 
при характеристиці будь-якого цілеспрямованого 
процесу (а дія права є саме таким процесом) для 
розкриття сутності явища важлива як ціль, так і 
засоби її досягнення (в тому числі порядок їх ви-
користання). Крім того у цьому ракурсі А. Поля-
ков є непослідовним: факт наявності у структурі 

права правомочностей і обов’язків, які також є 
засобом для досягнення цілей права, не заважає 
йому відносити їх до істотних ознак права. 

Вбачається, що ситуацію з державним при-
мусом слід розглядати у протилежному смисло-
вому ракурсі: лише державний примус надає 
праву ознак, які відрізняють його від моралі. При 
цьому не потрібно розглядати примус тільки у 
негативному сенсі, тобто виключно в якості ін-
струменту порушення державою або пануючим 
прошарком населення прав і свобод людини, 
оскільки примус є безумовно необхідний також і 
для захисту порушених прав і свобод людини. 
До речі, саме у контексті захисту прав і свобод 
людини потрібно наголосити, що з-поміж інших 
соціальних регуляторів лише право має спеціа-
льний постійно діючий на професійній основі 
механізм вирішення спорів між учасниками сус-
пільних відносин – суд, ефективність діяльності 
якого була б істотно знижена без державно-вла-
дного характеру його рішень.  

Зрештою, головним елементом у правовому 
регулюванні (яке з точки зору телеологічного 
принципу є правовим способом досягнення 
справедливості) є норми права, і саме їх пору-
шення тягне за собою застосування примусу. 
Ціннісні параметри, які обере держава для реалі-
зації наданого їй права на примус, залежать від 
змісту норм права (який є залежним від загаль-
ного морального і культурного рівня суспільс-
тва) та від самого суспільства, яке легітимує таку 
державну владу.  

Неспростовність розгляду державного при-
мусу в якості істотної ознаки права приводить А. 
Полякова до необхідності запропонувати уточ-
нене визначення права (формальне визначення 
права), яке він називає «державно-організова-
ним»: право - це заснований на соціально визна-
них та офіційно виражених нормах порядок від-
носин, учасники якого мають взаємообумовлені 
правомочності та обов’язки, що підтримуються 
та охороняються державою. Проте далі він пише, 
що казати про державний примус як про специ-
фічну ознаку права не можна, оскільки такий 
примус розповсюджується лише на обов’язки, 
але не на права. Крім того більшість норм вико-
нуються добровільно [21, c. 201, 203]. 

Однак права і обов’язки є взаємозалежними, 
тому примус, який може бути застосований за 
невиконання обов’язку, є по суті складовою час-
тиною суб’єктивного права, яке здійснюється за 
допомогою вказаного обов’язку. Суб’єктивне 
право може бути пізнано та реалізоване через 
кореспондуючий йому обов’язок. Так, право вла-
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сності на земельну ділянку по суті є обов’язком 
інших осіб не посягати на неї у будь-якій формі 
та не перешкоджати власнику здійснювати свої 
повноваження стосовно неї.  

Якщо право позбавити можливості застосу-
вання державного примусу за невиконання його 
норм, то тоді чим воно істотно відрізнятиметься 
від моралі? Спроби зменшити роль держави у 
здійсненні примусу при розгляді питання про 
визначення права робить межі між правом та мо-
раллю доволі нечіткими і аморфними. Відтак по-
дібні визначення не виконують одну з двох фун-
кцій логічно вірного визначення – відрізнити та 
відмежувати предмет від всіх інших схожих пред-
метів [9, c. 245]. Наголосимо, що ми не є прихиль-
никами жорсткого прив’язування розуміння права 
до держави, і чітко усвідомлюємо небезпеку, що 
криється за етатизацією права. Втім, вважаємо, що 
для запобігання зловживання державою своїми 
повноваженнями, її правотворчу та правозастосов-
чу діяльність необхідно обмежувати природними 
правами людини, а не зменшувати її роль у приму-
совому забезпеченні права.  

Отже, як для формального, так і для матері-
ального визначення права основним питанням є 
відокремлення його від моралі. Це питання, як 
пише В. Графський, залишається однією з круп-
них невирішених до кінця проблем сучасного 
теоретичного і практичного правознавства [7]. 
Вище ми розмежувати право і мораль за допомо-
гою телеологічного пояснення їхньої взаємодії. 
Втім, правильне з точки зору формальної логіки 
визначення, крім відмежування предмету від ін-
ших схожих явищ, повинно розкривати ще і його 
сутнісні ознаки. Якщо виходити з вказаного по-
ділу сфери існування права на три рівні, то є оче-
видним, що кожен з них має свої характерні 
ознаки. Разом з цим право є складною ієрархіч-
ною системою (найвищим узагальнюючим рів-
нем якої є правова система, до складу якої вхо-
дять всі правові явища певного суспільства, 
включаючи і вказані три рівні права). Систем-
ність права є його важливою внутрішньою ме-
тою, без досягнення якої воно не може повно-
цінно функціонувати. Б. Кістяківський з цього 
приводу висловився таким чином: «праву прита-
манна мета бути у логічному відношенні завер-
шено і досконало узагальненим, роздробленим і 
систематизованим» [11, с.397]. В той же час 
будь-яка система повинна містити в собі певний 
елемент, що є визначальним для цієї системи, 
обумовлює функціонування всіх інших елемен-
тів, носить системоутворюючий характер, тобто 
є «ядром системи».  

Елемент системи не може бути описаний по-
за його функціональних характеристик – з точки 
зору системи важливо у першу чергу не те, який 
субстрат елемента, а те, що робить, чому слугує 
елемент у рамках цілого. З такою функці-
ональною характеристикою пов’язане уявлення 
про активність елемента в системі, причому цій 
активності часто надається вирішальне значення 
[5, c. 251]. Вбачається, що ознаки цього елементу 
одночасно складають і значну частину істотних 
ознак всієї системи. 

Як ми вже вказували у попередніх дослі-
дженнях [17], ядром будь-якої правової системи 
є домінуюча в ній форма права. Емпіричне під-
твердження цієї тези можна знайти у порівняль-
ному правознавстві, де всі відомі класифікації 
правових систем фактично базуються на критерії 
спільної домінуючої форми права: закон – ро-
мано-германська правова сім’я; судовий преце-
дент – англо-американська правова сім’я; право-
вий звичай – традиційна правова сім’я; правова 
доктрина – мусульманська правова сім’я. Домі-
нуюча форма права обумовлює специфіку функ-
ціонування тієї чи іншої правової сім’ї у всіх її 
визначальних сферах. 

Отже, структурним (але не ціннісним, зміс-
товним) ядром права є форма права, причому в 
незалежності від змісту норм, яку вона закріп-
лює. У структурному розрізі права пріоритет фо-
рми над змістом є виправданим тим, що право 
може бути визначеним лише через його відмін-
ності від моралі, в той же час конкретно-істори-
чний вид права з точки зору свого змісту є похі-
дним від конкретно-історичної моралі, і у головних 
рисах ніколи істотно не відрізняється від неї. З ін-
шого боку, велике значення форми права обґрун-
товуються тим, що певне правило поведінки набу-
ває державного захисту лише після закріплення 
факту його прийняття у певній визначеній формі: 
нормативно-правовому акті, судовому прецеденті, 
правовому звичаї, правовій доктрині. Норма стає 
«юридичною», «правовою» лише після свого фор-
мального закріплення державою. 

Таким чином, низка істотних ознак права є 
по суті ознаками його форми: зовнішня вираже-
ність, чіткість, обов’язковість, системність, за-
безпеченість державою, зв’язок з державою. Пе-
релічені ознаки характеризують право з точки 
зору його форми, структури і функціональності 
(принципу дії). Однак твердження про те, що право 
є системою формально закріплених правил поведі-
нки, виконання яких забезпечується державним 
примусом, є давно відомим і очевидно недостатнім 
ані з точки зору системного методу, ані з точки 
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зору телеологічного принципу пояснення сутності 
права, ані, зрештою, з позиції аксіологічних харак-
теристик змісту права як явища.  

Право як система, має системні властивості 
тільки по відношенню до своєї зовнішньої цілі. У 
літературі вірно відзначається, що будь-який 
об’єкт в одному відношенні може бути розгляну-
тий як система, а в іншому як не-система [28, с. 
24]. Як система об’єкт виступає лише відносно 
своєї цілі [22, с. 18]. Межі між системою і ото-
чуючим її середовищем нерозривно пов’язані з 
визначенням завдань і цілей системи [6, c.36]. Як 
ми вже зазначали вище, основні вимоги права і 
моралі істотно між собою не відрізняються, адже 
вони є різними засобами досягнення однієї мети - 
справедливості. Отже, функціональна особливість 
(забезпеченість авторитетом держави) права є го-
ловним для відрізнення права від моралі, проте 
вона є додатковою у порівнянні з змістовним аспе-
ктом права. Тому постає питання: які змістовні 
ознаки елементів правової системи необхідні, щоб 
вона була належним засобом досягнення справед-
ливості? Іншими словами, що повинно бути зміс-
том права, щоб воно було здатним зробити суспі-
льні відносини справедливими? 

З самої постановки питання стає очевидним, 
що змістом права не може бути справедливість 
як така, адже тоді мета збігатиметься з засобом її 
досягнення. З іншого боку, моральна категорія 
«справедливість», будучи безпосередньо вклю-
ченою у правовий контекст, в силу відносності 
свого конкретного змісту, суттєво знизить регу-
лятивні властивості права, а також виступить 
потужним дезорганізуючим фактором. Ця обста-
вина дає М. Коркунову підставу обґрунтовано 
заперечувати можливість розгляду права в якості 
засобу досягнення моральних цінностей: оскі-
льки моральні переконання у різних людей є не-
однаковими, то зміст права не може бути зведе-
ний до здійснення моральних ідеалів [13, с. 69]. 

Тому досягнення правом справедливості мож-
ливе за умови, якщо головну роль у його змісті ві-
діграють невід’ємні (природні) права людини. Од-
нак для того, щоб природні права людини розгля-
далися в якості змісту права, а не змісту іншого 
соціального регулятора або змісту певної метафі-
зичної ідеї, вони повинні бути забезпечені держав-
ним примусом. В свою чергу для того, щоб вони 
були забезпечені примусом, вони мають бути фор-
мально закріплені в одній з форм права, наприклад, 
в Конституції. Отже, відбувається «юридизація» 
основних цінностей-цілей: справед-ливості, рівно-
сті, свободи, гуманізму.  

Отже, телеологічний метод приводить нас 
до висновку про те, що право є об’єктивно необ-
хідним для регулювання суспільних відносин, тому 
що: 1) мета права відповідає основній загальній 
меті нормативно-регулятивної системи суспільс-
тва, якою є справедливість; 2) право має особливі 
засоби для досягнення своєї мети, відмінні від за-
собів інших соціальних регуляторів, передусім мо-
ралі; 3) особливість права як засобу досягнення 
справедливості є державно-примусовий характер 
забезпечення правил поведінки, визначальним змі-
стом яких є природні права людини.  

Будь-яка соціально-філософська конструк-
ція, в тому числі теоретико-правова, заслуговує 
уваги та підтримки, якщо вона має вихід на 
практику або, принаймні, може бути перевірена 
нею [14, c. 258]. Це, зокрема, означає, що дефіні-
ція права повинна базуватися не лише на доско-
налому методі, являти собою не лише результат 
рефлексії, а й ґрунтуватися на аналізі фактичного 
рівня розвитку самого права, передусім у глоба-
льно людському аспекті, а також враховувати 
визнані та охоронювані ним цінності.  

Сучасний рівень розвитку права характери-
зується закріпленням на міжнародному рівні ос-
новних прав людини з вказівкою на їх не-
від’ємний та природжений характер. Так, на сьо-
годні основним документом у галузі прав лю-
дини є Загальна декларація прав людини від 1948 
року. Нею вперше на глобально-юридичному 
рівні було зобов’язано держави світу визнати 
систему невід’ємних прав людини, імплементу-
вати її у національні системи законодавства та 
забезпечити її охорону і захист. За допомогою 
Загальної декларації прав людини моральні кате-
горії «справедливість», «рівність», «свобода», 
«гуманізм», які є цілями морально-правового ре-
гулювання, отримали своє всесвітнє юридичне 
закріплення та юридичну конкретизацію. З цього 
моменту право набуло нового специфічного, ка-
рдинально відмінного від моралі змістовного 
засобу для досягнення вказаних цілей.  

Існування Загальної декларації прав людини 
у незмінному вигляді вже протягом більше ніж 
60 років є чинником, що зобов’язує філософів і 
теоретиків права враховувати її в якості окре-
мого важливого фактора при аналізі існуючих 
концепцій праворозуміння, а особливо - при 
створенні нових. Наприклад, є очевидним, що 
Загальна декларація прав людини значною мірою 
зняла напругу між позитивізмом та юснатураліз-
мом, оскільки природні права людини тепер за-
кріплені позитивно. Отже, поле для теоретико-
правових та філософсько-правових дискусій що-
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до конкретного змісту і значення юснатуралі-
стичних понять справедливості, рівності, сво-
боди, гуманізму суттєво звузилося до рамок га-
рантування і реалізації відповідних норм Загаль-
ної декларації прав людини та норм інших між-
народно-правових документів з прав людини, які 
видані на основі неї, а також положень націона-
льних Конституцій. 

У цілях права проявляється його гуманісти-
чний смисл, пише А. Козловський, а смисл – по-
няття гносеологічного плану. Тому «мета права» 
і «пізнання права» - поняття однопорядкові, он-
тологічно однорідні і невіддільні одне від одного 
[12, с. 67]. Як відомо, на основне питання юри-
дичної науки «Що є право?» вченими і досі не 
отримано такої відповіді, яка б мала синтезую-
чий (тобто, за О. Ященком, поєднувала би фор-
мальне і матеріальне розуміння права), аксіоло-
гічно виважений, а також практичний (а не умо-
глядний) характер.  

Тому, на наш погляд, основне питання юри-
дичної науки потребує телеологічного уточ-
нення: «Яка мета права і як воно досягає цієї ме-
ти?». Саме у такому контексті у розумінні права 
з’являється зв’язок між трьома компонентами 
права: ціннісно-етичною метою права (яка базу-
ється на досягнутому рівні розвитку суспіль-
ства); відображенням цих цінностей у безпосере-
дньому змісті норм права; формою права, що ви-
ступає засобом досягнення мети права. Вважа-
ємо, що телеологічний метод надає можливість 
відійти від редукціонізму у правопізнанні, 
розв’язати дилему між позитивізмом та юснату-
ралізмом. При цьому дефініція визначення права 
з точки зору телеологічного принципу може ви-
глядати наступним чином: право – це система 
загальнообов’язкових, формально визначених, 
встановлених і забезпечених державою правил 
поведінки, метою якої є регулювання суспільних 
відносин на основі ідеалів справедливості, рівно-
сті, свободи і гуманізму шляхом визнання пріо-
ритету нормативно закріплених невід’ємних ос-
новних прав людини по відношенню до прав дер-
жави, суспільства, соціальних груп. 

Акцентуємо увагу на деяких аспектах за-
пропонованого визначення права. 

1. Визначення розглядає право в якості ціле-
спрямованої системи правил поведінки, яка, на 
відміну від інших систем правил поведінки (пе-
редусім, моралі) характеризується специфічними 
засобами досягнення загальних цілей, що є спі-
льними для всієї нормативно-регулятивної сис-
теми суспільства. В той же час специфічні засоби 
права, в яких проявляється його онтологічна сут-

ність, поділяються на два види: 1) змістовні (до-
сягнення цілей права за допомогою конкретизації 
вказаних цілей у нормативному закріпленні приро-
дних прав людини та забезпеченні їхнього юриди-
чного пріоритету); 2) функціональні (дотримання і 
захист нормативно закріплених природних прав 
людини забезпечується державним примусом).  

2. Визначення відповідає сучасному рівню 
нормативного закріплення основних невід’ємних 
прав людини, системі міжнародно-правових за-
ходів реагування світової спільноти на масові по-
рушення прав людини у певній державі, враховує 
діяльність спеціальних міжнародних судових орга-
нів, які розглядають позови громадян до своїх дер-
жав. В той же час неможливість поширення вказа-
ного визначення на ті історичні типи права, які не 
містили нормативно закріплених невід’ємних прав 
людини, не слід розглядати як його недолік. Право 
розвивається разом з людством, тому в процесі та-
кого розвитку деякі довгий час властиві праву риси 
перестають бути істотними, а деякі нові риси по-
чинають відігравати ключову роль.  

3. Право, як і будь-яка інша регулятивна си-
стема, має три структурних рівня – нормативний 
(норма, правила, імператив), когнітивний (ідея, 
ціль, цінність, поняття), емпіричний (відносини, 
поведінка, досвід) [18, c. 18]. Вважаємо, що за-
пропонований підхід відображає всі три рівні 
права як регулятора суспільних відносин. Звер-
немо особливу увагу на те, що це поєднання не 
носить механічного, а тим більше еклектичного 
характеру, оскільки базується на чіткій телеоло-
гічній методології: ціль (справедливість, рів-
ність, свобода, гуманізм) → засіб (система фор-
мально закріплених норм, основою якої є не-
від’ємні права людини, що забезпечені держа-
вою) → порядок використання засобу (пріоритет 
невід’ємних прав людини) → результат (певний 
стан суспільних відносин, впорядкованих правом 
– правопорядок). Правопорядок як результат дії 
права іманентно присутній у будь-якому визна-
ченні права. Проте його слід розглядати також і в 
ракурсі здійснюваного ним зворотного впливу на 
систему норм. Так, стосовно конкретних життє-
вих ситуацій і правовідносин конкретний зміст 
як цілей права, так і зміст нормативно закріпле-
них природних прав людини обумовлюється 
специфікою стану розвитку самого суспільства, а 
також цілями окремих індивідів та їх груп, соці-
альних прошарків, еліт тощо. Таким чином за-
пропоноване визначення знаходиться у руслі те-
нденції заперечення монополії держави на право. 

4. З точки зору структури телеології права у вка-
заному визначенні враховано обидві системи цілей, 
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притаманні праву: 1) цілі права (зовнішні цілі): регу-
лювання суспільних відносин на основі справедливо-
сті, рівності, свободи, гуманізму, за допомогою чого 
задовольняються цілі суб’єктів права; 2) цілі в праві 
(внутрішні цілі): цілі елементів правової системи, 
включаючи цілі системи норм права.  

5. Присутність у визначенні вказівки на 
пріоритет невід’ємних прав людини одночасно 
означає автоматичне встановлення обмежень для 
правотворчої функції держави: 1) держава не 
тільки не вправі скасовувати та звужувати осно-
вні права людини, а й повинна їх забезпечувати, 
корегувати свою діяльність зі змістом цих прав; 
2) держава не вправі безмежно розширювати 
сферу правового регулювання (права людини 
першого покоління містять чіткі рамки меж дер-
жавного втручання).  

6. Вказане визначення однією із істотних рис 
права визнає державну примусовість його норм, 
але за допомогою пріоритету нормативно закріп-
лених основних невід’ємних прав людини у ньому 
подоланий притаманний юридичному позитивізму 
висновок про первинність держави над правом 
(«Норми права – це вимоги держави. Держава, бу-
дучи джерелом права, вочевидь, не може бути само 
обумовлено правом. Державна влада опиняється 
над правом, а не під правом» [31, с.300]). 

7. Права людини розглядаються у контексті 
їх нормативного закріплення, тобто в якості 
складової системи норм права. Тому визначення 
не містить в собі логічного дефекту, який поля-
гає у некоректності пояснення об’єктивного пра-
ва через суб’єктивне право. 

Ця стаття є спробою наближення до телео-
логічного пояснення права, до його телеологічного 
виміру, тому подальше дослідження даної пробле-
матики вбачаємо у таких напрямках: механізм ви-
значення пріоритету основних прав людини; хара-
ктеристика прав людини, форм і принципів права 
як засобів досягнення мети права; телеологічна 
детермінованість правової системи та її інститутів; 
розкриття специфіки телеологічного методу дослі-
дження права; дослідження використання категорії 
«мета» у концепціях найбільш авторитетних філо-
софів і теоретиків права; вивчення цільових зако-
номірностей у розвитку і функціонуванні сучасно-
го права України.  
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ТЕЛЕОЛОГІЯ МОРАЛІ І ПРАВА ЯК МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА 
 

Обгрунтовано телеологічний підхід до визначення сутності права за допомогою методологіч-
ного тези: мораль і право мають одну мету – справедливість, але являють собою різні способи її дося-
гнення. При цьому автор приходить до висновку, що право – це система загальнообов'язкових, фор-
мально визначених, встановлених і забезпечених державою правил поведінки, метою якої є регулю-
вання суспільних відносин на основі ідеалів справедливості, рівності, свободи і гуманізму шляхом 
визнання пріоритету нормативно закріплених невід'ємних основних прав людини по відношенню до 
прав держави, суспільства, соціальних груп. 

Ключові слова: телеологія права, мораль, право, визначення права. 
 

Malyshev B. V. 
TELEOLOGY OF MORAL AND LAW AS A METHOD OF DEFINITION OF LAW 

 
The article is devoted to the determination of nature of law by a methodological thesis: moral and  law 

have one goal (which is justice), but have different methods of achieving it. The author concludes that law is 
a system of rules that are obligatory, formally defined, stated and ensured by the state that have the goal of 
regulating public relations on the basis of ideas of justice, equality, freedom and humanism by the virtue of 
prioritizing unalienable basic human rights settled in legislation in relation to rights of the state, community, 
social groups. 

Keywords: teleology of law, morality, law, definition of law. 
 

 
Малышев Б. В. 

ТЕЛЕОЛОГИЯ МОРАЛИ И ПРАВА КАК МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА 
 

Обоснован телеологический подход к определению сущности права с помощью методологи-
ческого тезиса: мораль и право имеют одну цель – справедливость, но представляют собой разные 
способы ее достижения. При этом автор приходит к выводу, что право – это система общеобязатель-
ных, формально определенных, установленных и обеспеченных государством правил поведения, це-
лью которой является регулирование общественных отношений на основе идеалов справедливости, 
равенства, свободы и гуманизма путем признания приоритета нормативно закрепленных неотъемле-
мых основных прав человека по отношению к правам государства, общества, социальных групп. 

Ключевые слова: телеология права, мораль, право, определения права. 
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«НЕГАТИВ-ПАТЕРНАЛІЗМ» ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО 
ЛАДУ УКРАЇНИ: СПРОБА КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-ПРАВОВОЇ  

ДІАГНОСТИКИ 
 

Відома невизначеність державного ладу в 
Україні, як і в багатьох країнах, що їх було утво-
рено на пострадянському просторі, примушує 
знаходити (виробляти) терміно-поняття (П. Рабі-
нович), які більш адекватно відбивають процеси 
державотворення і взагалі стан правової реаль-
ності (С.Максимов) у нашій країні. Це зумовлено 
тим, що все більше стає зрозумілим, що конститу-
ційні визначення «правова» та «соціальна» держа-
ва є чи то «прогностичними», як то тлумачать під-
ручники з теорії держави і права й конституційного 
права, чи то декларативними, як то оцінюють їх 
вже досить багато правознавців та політологів. 
Скажімо так, що «некласичний» історичний шлях 
нашої країни робить досить складним осмислення і 
цього шлязу, і сьогодення в категоріях класичного 
правознавства та державознавства.  

Спроби таких визначень зустрічаються зде-
більшого в працях закордоннних фахівців, які 
споглядають на наш розвиток ззовні, як ті, хто 
позбавлені ідеологічної упередженості й прита-
манної нашому суспільствознавству ще з радян-
ських часів сервільності, що важко долається 
юридичною наукою зокрема. Останній взагалі 
притаманна якість, яку відомий американський 
правознавець Р. А. Познер назвав «непотрібним 
пієтетом та лицемірством» [40, р. XІІ], що кіль-
каразово було посилено специфікою функціону-
вання юстиції та правоохоронної системи у зо-
всім недалекому тоталітарному минулому і ба-
гато в чому залишається сьогодні. Щодо питання 
визначення державного ладу України, інші аме-
риканські дослідники (або, як часто стали гово-
рити, – експерти) пропонують не вельми приємну 
для нас термінологію, а саме: «клептократія» [23, с. 
29] чи «кумівський капіталізм» [8, с. 18] тощо. 
Причому, такі визначення не є публіцистично-
емоційним перебільшенням, якщо зважати на їхнє 
негативне забарвлення, а стають результатом озна-
йомлення фахівців – економістів, політологів, юри-
стів, соціологів – з економічним та соціальним 
життям і з функціонуванням державної влади та 
правоохоронної системи в нашій країні. 

Втім, справа не тільки у визначеннях й тер-
мінології. Справа в осмисленні реального стану 

та можливій відповідній реакції (дії) стосовно 
тих перешкод, які гальмують розвиток країни і 
які мають бути сформульовано як проблеми, що 
потребують ефективного вирішення. Основною 
тезою цього тексту, може й полемічно загостре-
ною, є припущення щодо неприродності буржуа-
зних перетворень в Україні згідно з декларова-
ними гаслами втілення ідей правової держави, 
прав людини та інших атрибутів юридично скон-
струйованого – громадянського – суспільства 
(які в європейській культурі мають потужні істо-
ричні витоки [37]), оскільки культурно-історичні 
підстави для їхнього втілення в життя є надто 
слабкими і такими, що тільки формуються.  

Ментальний склад населення взагалі й дії та 
поведінка політичної еліти дозволяють робити 
висновки про переважання в системі організації 
та регулювання соціальних відносин чинників 
феодального та навіть архаїчного характеру, що 
не може дозволити здійснитися поступу в бік 
раціональної структуризації суспільства. Остан-
нє є однією з визначальних характеристик стано-
влення й оформлення державного життя країн, 
які слугують нині взірцем для сучасної України, 
включаючи її правлячі кола. Втім, самі ці кола 
постійно відроджують форми ірраціональні, що 
спираються значною мірою на уявлення буденно-
го рівня, а не на теоретичні узагальнення й поло-
ження, та відроджують форми життя, що супере-
чать його раціоналізованій організації. Відповідно 
значенню та впливу вказаних кіл, їхні дії масово 
тиражуються й стають не просто прикладом для 
наслідування, а набувають статусу норми, яка за-
мінює часто-густо й норми поведінки, норми мо-
ралі, навіть норми права і в конкретних ситуаціях 
повсякденного життя, і в ситуаціях загальнозначу-
щих, тобто суспільних та державних.  

Підсумковою рисою, яку б можна було під-
вести під цими міркуваннями і з точки зору істо-
рико-хронологічної, і з точки зору світоглядно-
смислової, мабуть, є потужний вплив спадщини 
тоталітарного минулого, що красномовно відо-
бразили, наприклад, вельми дивні метаморфози, 
які відбулися у вітчизняному офіційному суспі-
льствознавстві. Так, фахові історики КПРС бук-
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вально за мить перетворилися в істориків Укра-
їни, спеціалісти з наукового комунізму – в полі-
тологів, а «наукові атеїсти» – в релігієзнавців. З 
суто буденної точки зору таку мімікрію можна 
зрозуміти й навіть виправдати, але коли йдеться 
про науку, наукові концепції та наукові тексти, 
то тут, звичайно, є суто логічна необхідність 
прискіпливого погляду на методологічні підму-
рки тієї чи іншої позиції, і не з міркувань ґату-
нку, так би мовити цензурного, а саме дослідни-
цького, науково-спрямованого.  

Останнє стосується й правознавства, як і 
будь-якої іншої суспільної науки. Звідси природ-
ним чином стає зрозумілою непересічна роль 
філософії права, коли напрацьований світовою 
філософією потужний методологічний інструме-
нтарій, який тепер став доступним нашим науко-
вцям, інтенсивно засвоюється й починає плідно 
використовуватися в різних галузях юридичної 
науки. Усе частіше сучасні методи дослідження, 
які є здобутками феноменології, герменевтики, 
синергетики тощо надають можливість дослі-
джувати право як феномен культури, тобто як 
якість людських взаємин у всій багатовимірності 
їхніх проявів. Поступове подолання пан-гносео-
логізму доби Модерну, а точніше позитивістсь-
кого його напрямку (включаючи радянський ва-
ріант догматичного марксизму), поставили пер-
соналістичні проблеми права на порядок денний 
– звідси стрімкий розвиток вітчизняної антропо-
логії права в контексті своєрідного «філософсько-
правового буму»: необхідність осмислення грани-
чних підмурків права стала очевидною для пред-
ставників різних галузей юриспруденції, на-
самперед теоретиків права та конституціоналістів. 
Тому природним виглядає також звернення до фі-
лософії культури для вирішення проблем право-
знавства й державознавства [див., напр.: 29], що 
дозволяє розширити поняттєву базу категорій пра-
ва у відповідності з їх сутнісною онтологічною 
смисловою змістовністю (вкоріненістю в буття). 

Результатом досить тривалої та напруженої 
праці українських філософів та культурологів 
були висновки щодо розуміння культури – у 
найбільш загальному, або найширшому розу-
мінні – як способу буття людини у світі [3, с. 6]. 
Насамперед йдеться про праці представників ки-
ївської світоглядно-антропологічної школи В. 
Шинкарука, В. Іванова, В. Горського, В. Табач-
ковського, Є. Андроса, Є Бистрицького, М. Була-
това, О. Гомілко, А. Єрмоленка, В. Козловського, 
С. Кримського, В. Малахова, М. Поповича, С. 
Пролеєва, Л. Ситниченко, Т. Чайки, В. Шамрай, 
Р. Шульги та ін., а також Г. Аляєва, В. Личко-

ваха, В. Суханцевої, О. Хоми й деяких інших фі-
лософів-не-киян, які, втім, фактично презенту-
ють цю школу в концептуальному плані [див.: 5; 
12; 13; 15; 26; ін.]. Останні роботи цих науковців 
свідчать про природність звернення культуроло-
гів до політико-правових проблем, а тому їхні 
політологічні праці – вельми змістовні та над-
звичайно якісні – є відповідями на виклики важ-
ливого й водночас важкого історичного періоду 
кардинальних змін, які відбуваються в нашій 
країні [див., напр.: 1; 2; 4; ін.; див. також: 22; 28; 
ін.]. Цікаво, що саме ці філософи (культурологи) 
здійснюють переклади текстів сучасних видат-
них західних мислителів К.-О. Апеля, Ю. Габер-
маса, О. Гьофе й інших, у тому числі й праці фі-
лософсько-правові [див., напр.: 11]). Також за-
вдяки їх старанням сьогодні ми маємо переклад 
одного з найпопулярніших в європейських уні-
верситетах підручника з цієї дисципліни [36]. 

Досить потужний евристичний потенціал 
цих досліджень, як удається, представниками 
вітчизняної юридичної науки використовується 
явно недостатньо (маємо лише окремі посилання 
на праці українських філософів у зазначеному 
ракурсі [див., напр.: 31, с. 38-39, 43-47, 70-73, 
ін.]), хоча в них ми вже бачимо прямий вихід на 
проблематику правознавчу, зокрема на питання 
громадянського суспільства, прав людини, сво-
боди та відповідальності тощо [див., напр.: 32, с. 
167-171, 194-198, 237-242, ін.]. Серед найбільш 
плідних підходів, що витікають з результатів 
розвідок українських філософів культури та які 
потребують уваги правознавців у якості перспек-
тивних наукових проблем, можна назвати дослі-
дження категорій права як категорій культури, 
тобто їхнього взаємовідношення та взаємовп-
ливу, аналіз світоглядних процесів формування 
правової системи в умовах бездержавності, вияв-
лення національних особливостей (позитивного 
та негативного характеру) пост-тоталітарної пра-
вової свідомості та вивчення цілої низки питань, 
пов'язаних з процесами імплементації правових 
норм та стандартів, що виникли в умовах інших 
культур. Актуальність цих проблем навряд чи 
можна заперечувати, а використання досить ши-
рокого дослідницького інструментарію, що надає 
суспільствознавству культурологія, дозволить 
розширити обрії самого правознавства. 

Постійна «відроджуваність» однотипних 
проблем у нашому суспільстві природно змушує 
замислитися щодо глибинної вкоріненості пев-
них культурних архетипів, які диктують і окре-
мій людині, і соціуму в цілому зразки реагування 
на виклики життя. Щодо кута зору, під яким ми 
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спробуємо подивитися на коло питань взаємодії 
індивіда з державою, то можна констатувати, що 
змінювалися епохи, економічні лади, політичні 
системи, а проблема правової незахищеності 
звичайної людини в нашій країні залишається 
наскільки гострою, настільки ж ігнорованою. Це 
зазначає й сьогодні видатний вітчизняний право-
знавець академік Ю.С. Шемшученко, говорячи, 
зокрема, про наявні проекти судової реформи, 
що в «них не видно, наприклад, пересічної лю-
дини, якій має слугувати судова влада та інте-
реси якої апріорі мають концептуальне значення 
для реформування саме судової гілки влади» [38, 
с. 10]. Констатація такого становища в – по суті – 
царині захисту прав людини можна назвати та-
кож дефіцитом персоналістичної спрямованості 
та, що ще більш важливо, таким же дефіцитом 
розуміння необхідності й плідності руху в цьому 
напрямку, що має витікати зі згаданих вже кон-
ституційних положень.  

Виходячи з вищевикладеного, мету цієї 
статті можна визначити як спробу понятійної 
(категоріальної) конкретизації процесів держа-
вно-правового розвитку в культурно-історич-
ному аспекті. Такий акцентований культурологі-
чний підхід виправдовується насамперед тим, що 
правознавство, філософія, історія і значною мі-
рою соціологія не втратили компліментарного 
стосовно офіційної влади модусу відношення, а 
їхній критичний потенціал зростає темпами, які 
не відповідають вимогам суспільного розвитку. 
Відразу слід зауважити, що апелювання загаль-
ного характеру до культурної зумовленості пра-
вових явищ та, відповідно, категорій, ми зустрі-
чаємо в працях багатьох українських правознав-
ців, насамперед філософів права. Це дослідження 
О. Бандури, О. Гарника, М. Гуренко-Вайцман, О. 
Данільяна, А. Козловського, М. Козюбри, О. Ко-
стенка, Ю. Лободи, С. Максимова, Ю. Оборо-
това, М. Панова, О. Петришина, П. Рабіновича, 
О. Скакун, С. Сливки, О. Тихонравова, Є. Хари-
тонова, Б. Чміля та інщих, у яких указується на 
різні аспекти (культурно-історичні, етнічно-наці-
ональні, територіально-регіональні тощо) тради-
ційного впливу на правову реальність.  

Втім, прикладів суто культурологічного по-
гляду на процеси державотворення ми не маємо, 
маємо лише окремі посилання на праці українсь-
ких філософів у зазначеному ракурсі (що свід-
чить про усвідомлення правниками необхідності 
звернення до категорій культурології [див., на-
пр.: 14; 35; ін.]). Таке загальне становище об-
ґрунтовує як наявність елементів новизни у цьо-
му тексті, так і його певну недосконалість, 

пов’язану, до того ж, і зі складністю звернення 
до поточний, нестійких, отже й не досить явних і 
ясних процесів сьогодення.  

Ускладнює пошуки шляхів розв’язання на-
гальних питань правової науки й, відповідно, 
практики той факт, що наявні прояви та воля до 
свободи й правових та демократичних засад жит-
тя на тлі нашого культурно-історичного іс-
нування мають переважно заперечний та протес-
тний характер, і це обумовлено не тільки надзви-
чайно трагічними сторінками української історії 
ХХ століття, а й змістом історії попередньої, 
особливостями взаємовідносин з безпосередніми 
східними та західними сусідами. Стосовно ж 
впливу світових тенденцій розвитку людства від 
більш примітивних форм політичного буття до 
форм більш складних (останнє ґрунтується на 
повній відповідальності – свідомої й бажаної – 
людини за свої дії та спосіб життя), то саме він 
переважно несе позитивний потенціал для наро-
дів і суспільств, які не мають такого досвіду ін-
дивідуальної відповідальності, що ґрунтується на 
свободі людини та повазі до її прав, до її особис-
тості тощо. Останнє є однією з рис представників 
культур, які можна назвати «вторинними», оскі-
льки їхній творчий потенціал у масштабах людс-
тва надто малий, такі народи більше споживають 
(насамперед ідей, що формують поняття «сучас-
ність» у всі часи) та відповідних технологій, що 
забезпечують рівень та комфортність життя лю-
дини, і насамперед така постановка питання сто-
сується права та правового життя [більш докла-
дно див.: 17, с. 284-286]. Про суто «українську 
вторинність» говорить канадійський історик у 
праці, в якій йдеться про опосередкованість 
впливів і Сходу (візантійсько-православного – 
через Болгарію), і Заходу (римсько-католицького 
– через Польщу). Позиція ж автора цих рядків є 
більш широкою, оскільки спирається не тільки 
на такі чинники, і стосується не тільки України. 
Однак, щодо самої України, як бачимо, неупере-
джений науковий погляд збігається навіть у фо-
рмулюваннях. Цікаво, що цю термінологію – по-
няття вторинності стосовно української культури 
– оприлюднено і українцем з Канади І. Севчен-
ком, і українцем з Києва Ю. Павленком, і украї-
нцем з Луганська О. Литвиновим в одному і тому 
же році – 1996-му, звичайно, кожним незалежно 
від іншого [див.: 21; 27; 41]. 

Хрестоматійним є положення про культу-
рно-історичну «межовість» України [див., напр.: 
9; 10], в іноземній літературі найбільш відомою 
працею, де аналізується це питання, є відомий 
твір американського політолога С. Хантінгтона 
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«Зіткнення цивілізацій» [33, с. 255-259]. Тут 
йдеться, так би мовити, про «другий план» цієї 
культурно-історичної «межовості» (після Схід – 
Захід, тобто світ християнський та світ насампе-
ред мусульманський) – між Східнохристиянсь-
ким та Західнохристиянським світами [додатково 
про це див.: 27, c. 301-317]. Ця думка відбива-
ється і в правознавстві: у відомого вітчизняного 
правознавця Ю. М. Оборотова йдеться про «єв-
разійство» українського права [див.: 24; 25], а 
тому її мабуть можна вважати визнаною. Межа, 
про яку йдеться, проходить між культурно-циві-
лізаційними ареалами, які в найбільш узагальне-
ному вигляді формулюються в термінах «Схід» 
та «Захід». До цієї вельми загальної, але й плід-
ної дихотомії звертаються й вітчизняні правозна-
вці (Є. Харитонов) [див.: 35, с. 81-83, 116-121], 
спираючись на їхні ознаки, які було виокремлено 
філософами історії (Б. Харахаш) [34, с. 92]. Про-
понуються такі характеристики вказаної «куль-
турно-цивілізаційної дискретності» (коротко): 
«Схід»: 1) абсолютний примат колективних, об-
щинних, державних інтересів над індивідуаль-
ними; 2) значне одержавлення економічного 
життя та відсутність або недостатня розвиненість 
інституту приватної власності; 3) деспотичний 
(іноді теократичний) тип влади (соціально-полі-
тичний монізм); 4) егалітарна і регламентаційна 
соціальна етика; 5) етико-нормативна і суспі-
льно-леґіслативна функція релігії (притаманна 
всім східним конфесіям – юдаїзму, ісламу, буд-
дизму, конфуціанству, російському православ’ю 
тощо); «Захід»: 1) потужний інститут власності, 
що відіграє вирішальну роль в економічному 
житті, яке ґрунтується на ринкових засадах; 2) 
соціально-політичний плюралізм, поділ влади, 
самоврядність, світський характер влади; 3) кон-
курентна і персоналістична соціальна етика; 4) ре-
лігія абсолютної вартості, спрямована на осягнення 
Абсолюту, «віра заради віри» тощо. Відзначаючи 
спрощенність такого розподілу («Схід» - «Захід»), 
а також відому протилежність цих ареалів (Р. Кіп-
лінг: «Захід є Захід, а Схід – є Схід, І їм вовік не 
зійтись»), український правознавець, втім, фактич-
но вважає можливою імплементацію західних ідей 
(права людини, правова держава тощо) у вітчизня-
ну правову реальність. 

Така позиція видається надто оптимістич-
ною і недостатньо обґрунтованою, нагадуючи 
скоріше тексти в дусі офіційної ідеологічної ри-
торики, а не правничі наукові висновки: вда-
ється, що Р. Кіплінг «ухватив» більше від смис-
лових підмурків культури та буття взагалі (хоча 
й у поетично-образній формі), аніж наші науко-

вці, що надто часто орієнтуються на переважа-
ючі політичні тенденції або замовні офіціозні 
перспективи (хоча й у зовнішнє раціоналізованій 
формі). Іншими словами, становище є значно 
складнішим, ніж у викладенні багатьох науко-
вців, насамперед правознавців, про що свідчить 
насамперед правове буття або онтологічна 
об’єктивність (Р. Познер) нашої країни.  

Останнє й є інтенціональним проявом куль-
тури взагалі, яку характеризує переважання вто-
ринних (формальних) ознак над первинними 
(сутнісними), тобто, йдеться про правове буття 
як один з аспектів всезагальності. Постійні під-
міни культурних смислів породжують соціальні 
фікції, які, втім, починають відігравати визнача-
льну роль у житті країни. Ці підміни відбива-
ються в термінології, яка поступово «видавлює» 
прямі (адекватні) значення раціональної свідомо-
сті, замінюючи їх досить умовними, які мають 
бути наслідками, а не причинами. Так, напри-
клад, поняття «диплом» замінює поняття «осві-
та», не відбиваючи реального рівня знань того чи 
іншого фахівця, як і поняття «навчання» – при-
сутністю прізвища в списках навчальних груп 
ВНЗ, поняття «народний депутат» замінює по-
няття «представник народу», оскільки не від-
биває реального шляху тієї чи іншої людини до 
органу влади, який має втілювати саме волю на-
роду, але це стає неможливим завдяки процедур-
ній ірраціональності тощо.  

Такі підміни є також показниками частко-
вого (особливого – в термінології класичної діа-
лектики), а загальним для вторинних культур є 
така ж загальна підміна понять (категорій) та дій, 
що дуже виразно проявляється й в загальному – 
державному – житті. Постійні приклади вирі-
шення нагальних проблем невідповідними та не-
адекватними способами (наприклад, правові 
проблеми вирішуються не в правовий, а в полі-
тичний спосіб, політичні – не в політичний, а в 
адміністративний, адміністративні – в спосіб ін-
ший, назвемо його «фінансово-економічний», 
економічні проблеми – в спосіб адміністратив-
ний та політичний тощо: але, надто часто, всі – у 
спосіб не правовий, навіть якщо в законному по-
рядку). Така плутанина понять породжує своєрі-
дний герменевтичний хаос, відбиття якого на 
рівні буденної свідомості в свою чергу підносить 
останню на рівень, що формально (статусно) від-
повідає загальному (державному). Навіть якщо 
не звертатися до боку морального (точніше – 
аморального) таких процесів, то лише констата-
ція порушення елементарної логіки, змісту по-
нять (раціонального мислення) та постійна його 
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свавільна підміна робить це загальне, тобто дер-
жавні конструкції, все більш хитким, що поси-
люється тим, що суспільна свідомість з таким 
станом речей примирилася, сприймає все як на-
лежне (а ми знаємо, що ще Конфуцій попереджав 
про небезпечність «перекручування імен» для 
існування держави). Як аспект, але суттєвий, слід 
відзначити природну ерозію правової свідомості 
в таких умовах: підміняється й саме поняття зло-
чинності (злочину). 

У такому культурному середовищі зазнає 
відзначеної ерозії (зміни в негативному напря-
мку) й категорія права, яка все більше втрачає в 
своєму змісті впливу понять справедливості та 
свободи: набуває ваги поняття сили, що в сучас-
ному суспільстві асоціюється насамперед із вла-
дою. На рівні буденної свідомості це означає не-
обхідність бути причетним до влади задля досяг-
нення індивідуального успіху, висловлюючись 
же мовою класичних теорій природного права 
(теорій правової держави) Нового часу, це є по-
вернення до природного стану, тобто стану до-
державного, до-громадянського. Технологічна 
атрибуція початку ХХІ століття (комп’ютери, 
інтернет тощо) впливає несуттєво, хоча це пи-
тання потребує окремої розвідки (як продов-
ження класичної вже теми ХХ століття «людина 
і техніка» для феноменології та екзистенціалізму 
– М. Гайдеґґер, К. Ясперс та ін.). Важливими тут 
є інтенції свідомості, яка надає перевагу некреа-
тивним формам існування. Переважання рекреа-
тивного настрою відбивається на всіх «повер-
хах» існування культурного цілого: від реклами в 
засобах масової інформації до формування влад-
них (державних) структур. Якщо в першому ви-
падку йдеться про принципове ігнорування тру-
дової етики, то в другому – про відродження 
принципів попередніх епох, включаючи феода-
льну та навіть архаїчну.  

Основою прийняття рішень стає не змагання 
ідей та здібностей, а кревно-родинні зв’язки та 
придбання синекур (державних посад, які не ма-
ють суспільно значущого функціонального нава-
нтаження, або воно є частковим). Тобто, йдеться 
про підміну принципів існування та відповідного 
функціонування загального (державних структур 
та місцевого самоврядування) буржуазного (ра-
ціонального, юридичного) типу принципами ар-
хаїчного (первісного – в марксистській терміно-
логії) та феодального суспільства. Відсутність 
агональної складової як культурної домінанти 
постійно відроджує процеси, які можна назвати 
негативною селекцією, оскільки відбір, у тому 
числі в елітарні кола, відбувається не за прави-

лами відкритого змагання за зрозумілими для 
всіх й однаковими правилами гри. Іншими сло-
вами, знову переважають перекручені смисли, 
наприклад, стосовно поняття кращого: не є фак-
тично (професійно, компетентно, людяно) кра-
щим той, кого називають кращим, а це означає, що 
він заздалегідь не може прийняти краще рішення 
для вирішення будь-якої проблеми. Можна додати, 
зважаючи на відзначений аморалізм стану, який 
описується, що така людина ще й буде опиратися 
прийняттю кращого рішення, оскільки, по-перше, 
це рішення не її, й, по-друге, зазвичай в таких ви-
падках значну роль відіграє фактор особистого зи-
ску (звідси, як одна з часткових у цьому контексті, 
витікає проблема корупції, яку так широко й багато 
обговорюють в Україні). 

Така негативна селекція через скритність та 
перекручування смислів понять й принципову 
відсутність раціонального дискурсу (тобто пере-
ваги найкращого аргументу, якщо висловлюва-
тися мовою К.-О. Апеля, Ю. Габермаса та їхніх 
послідовників [39]) створює постійний тиск соці-
альних фікцій на процеси життєдіяльності суспі-
льства, у тому числі й на процеси державотво-
рення. Одним з найважливіших наслідків цього є 
надто велика частка в них соціального паразити-
зму, тобто впливу діяльності таких структур, які 
не мають загального позитивного значення, але 
стають споживачами найкращих результатів 
праці інших. Можна сказати й так: соціальний 
паразитизм – це визначення тих видів діяльності, 
які є юридично формалізованими, але не мають 
реального суспільного навантаження, оскільки 
фактично йдеться про імітацію їхньої позитивної 
значущості. Їх можна розглядати і як рудименти 
радянського тоталітаризму з відомою практикою 
виокремлення покірної еліти («раби, що їдять 
білий хліб», згідно відомого прислів’я). Для ха-
рактеристики цього явища ми не використовуємо 
поняття бюрократії, хоча доволі часто вдаються 
до такої термінології. Справа в тому, що, як довів 
це ще на початку ХХ століття М. Вебер, сама 
раціоналізація життя передбачає його бюрокра-
тизацію [7]. Використання ж поняття соціаль-
ного паразитизму, як уявляється, дозволяє, по-
перше, об'єднати негативні характеристики фун-
кціонування держави й діяльності державних 
органів, та, по-друге, виокремити певне «першо-
джерело» або «атом» цього негативу. Йдеться 
про порушення принципу функціональної відпо-
відності державних органів тим суспільним за-
вданням, які вони повинні виконувати, а це вже 
свідчить про порушення системних (логічних) 
зв’язків життєво необхідної соціальної значущо-
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сті. В іншій термінології ми можемо говорити 
про легітимацію влади та її види, коли «значення 
переваги кращих як легітимуючого принципу 
влади зростає з розкладом архаїчної тотожності 
держави і суспільства, характерної для давньо-
східних деспотій» [28, с. 215], що означає від-
мову від легітимації сакральної. Але й сам сенс 
кращості рухається в бік компетентності через 
подолання його аристократичного та олігархіч-
ного варіантів [див.: 28, с. 214-218], тоді як рух 
зворотній можна визначити як шлях до повер-
нення природного стану, як то було зазначено у 
цьому тексті раніше. Зазначений «потестарний 
синкретизм архаїки» (С. Пролеєв) своїми окре-
мими якостями постійно відроджується, як тіль-
ки ми зустрічаємося з примітивізацією будь-яких 
форм суспільного життя. Так вияляється кумуля-
тивний характер культури як способу людського 
буття, що в житті державному відновляє попередні 
організаційні його форми та види. Сьогодні ж «фі-
зіогномика культури» (О. Шпенглер) на теренах 
України демонструє нам відродження патерналіс-
тичних тенденцій феодального ґатунку з «радянсь-
ким акцентом» (який посилює відверте прагнення 
до надексплуатації, якщо висловлюватися мовою 
марксизму), що дозволяє – з урахуванням вищеви-
кладеного – охарактеризувати існуючий держав-
ний лад як «негатив-патерналізм» [більш докладно 
див.: 16; 18; 19; 20].  

Розвиваючи означений загальний культуро-
логічний сюжет, слід знов звернути увагу на таку 
якість культури, як кумулятивний характер її 
розвитку, що в морально-правовому аспекті було 
доведено ще представниками шотландської шко-
ли моральної філософії. Це Ф. Хатчісон, для яко-
го юридичні відносини є похідними від мора-
льних, А. Сміт, для якого й економічні відносини 
були моральною категорією, А. Фергюссон, для 
якого правознавство і політика були галузями 
моральної філософії (а за порушення заборони 
«розповсюдження неправди» він відверто й на-
полегливо вимагав покарання) та найбільш відо-
мий з них й авторитетний Д. Г'юм, для якого 
будь-які людські вчинки зумовлюються мораль-
ними рішеннями. Саме їхні погляди було покла-
дено в основу філософсько-правових теорій кон-
сервативного напрямку, які переважали й пере-
важають у світоглядній характеристиці Заходу як 
культурно-цивілізаційного ареалу [див.: 30, с. 
203-206]: неможливо змінити багатовікову пси-
хологію людей та перемінити традицію як соціа-
льне та культурне явище. Таким чином стає зро-
зумілим значення традиції, менталітету і взагалі 
культури у різних формах проявів людської дія-

льності, зумовленість цих форм акумульованою 
в нормативних системах культурною спадщи-
ною. Останнє проявляється як на свідомому – 
раціональному – рівні, так і на рівні несвідомому 
(підсвідомому) – ірраціональному, а тому навіть 
найабстрактніші, тобто найзагальніші характери-
стики культурних ареалів мають значення у всіх 
гуманітарних науках. 

Наведений вище приклад співставлення 
культурно-цивілізаційних ареалів Сходу і Заходу 
є досить плідним, як то продемонстрував у своє-
му дослідженні Є. Харитонов, втім, як на думку 
автора цих рядків, цю схему співставлення мож-
на дещо вдосконалити в бік її більшої еврис-
тичності саме в культурологічному плані. Йдеть-
ся про надання їй вигляду та, відповідно, якості 
бінарності, що є однією з головних властивостей 
свідомості людини, тобто антропологічної й вод-
ночас культурної характеристики (К. Леві-Строс). 
Запропоновану наступну схему автор цих рядків 
вважає більш інструментальною стосовно предме-
та обговорення у цьому тексті, оскільки вона є: а) 
бінарною; б) лапідарною; в) концентрованою. Зви-
чайно, багато чого тут співпадає з характеристи-
кою (схемою), яку було наведено вище, але вона є, 
як удається, більш зручною у роботі з суто правни-
чими категоріями, хоча б тому, що вона зіставляє 
«напряму» певні характеристики цих культурно-
цивілізаційних ареалів. 

Ця дихотомія виглядає так.  
Перше. «Схід» – статичність (розвитку). 

«Захід» – динамічність (розвитку). 
Друге. «Схід» – колективність (домінування 

колективних форм існування). «Захід» – індиві-
дуалізм (роль індивіда, що постійно зростає). 

Третє. «Схід» – пасивність (індивіда). «За-
хід» – активність (індивіда). 

Четверте. «Схід» – рекреаційні ціності (пре-
валюють). «Захід» – трудові цінності (превалюють). 

П’яте. «Схід» – Влада-власність (нерозділь-
ність понять). «Захід» – влада і власність як 
окремі категорії. 

Шосте. «Схід» – ірраціонально-міфологічний 
принцип мислення (що домінує). «Захід» – раціона-
льно-юридичний принцип мислення (що домінує). 

Наукова коректність вимагає посилання на 
джерела, які спіткали на висновки, що оформи-
лися в цій схемі. Тут головними є постаті (тобто, 
звичайно, праці) видатного російського сходо-
знавця Л.С. Васильєва [6] та відомого сучасного 
українського методолога історії Ю.В. Павленка 
[27]. Додамо: Ю. Павленко констатує: «На відміну 
від грекомовного Сходу (мається на увазі східно-
християнський світ. – О. Л.), основу духовної куль-
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тури якого складала платонівсько-неоплатонічна 
традиція з її баченням людини у системі теокосмі-
чної ієрархії, в культурі Заходу домінувала юриди-
чно-правова установка» [27, с. 304].  

Повторимо: світові тенденції розвитку від 
простих (примітивних) форм політичного буття 
до форм більш складних (що базуються на відпо-
відальності людини за свої дії) втілюють позити-
вний потенціал для людства. Втім, він мініма-
льно використовується народами, які мають до-
сить слабкий досвід відповідальності і які не 
культивують її в індивідуальному плані, оскільки 
головні тенденції тут спираються на повагу до 
свободи й дотримання прав кожної людини. Для 
представників «вторинних» культур визначаль-
ними є безвідповідальність та екзістенціал стра-
ху, що є постійно присутнім. Подолати спо-
живацький дух примітивної (культурно) людини 
й надати можливість діяти й вирішувати тим лю-
дям, яким притаманне мислення творче, відпові-
дальне й позитивне – це головна проблема наро-
дів, які презентують ту більшість культур світу, 
визначених тут як «вторинні» у відношенні до 
поняття «сучасність». Для країн пост-радянсь-
кого простору вирішення такої проблеми значно 
ускладнює ситуація, коли вирішувати повинні ті, 
хто і є основними, причому найбільш впливо-
вими носіями споживацького, а не творчого ду-
ху, і хто різними засобами, включаючи відверто 
кримінальні, привласнив результати праці міль-
йонів своїх співгромадян. Іншими словами, на-
віть теоретично завдання переходу до більш 
складних форм організації життя соціуму, таких, 
як громадянське суспільство й правова держава 
уявляється вкрай складним, майже не вирішува-
ним, скажімо так: у найближчому майбутньому. 

Стосовно України, то тут значну роль має 
відіграти чинник її географічного розташування 
та деякі культурно-історичні фактори, про які 
вже згадувалося: міжкультурна (цивілізаційна) 
межовість, транзитні можливості, існуючий (ще 
не розграбований) потенціал сучасної необхідності 
(на кшталт авіаційної, ракетної, ядерної тощо про-
мисловості), що формує зацікавленість (зовнішню) 
основних «гравців», тобто країн – лідерів сучасно-
го світу (переважно – правових держав). Ці та деякі 
інші фактори існування дозволяють плекати надію 
на поступову переорієнтацію суспільної свідомості 
на культурні цінності західного культурного ареа-
лу, де з часів подолання середньовічної примусової 
регламентації життя соціуму в центр світосприй-
мання, та, відповідно, світогляду, було поставлено 
людину – кожну людину.  
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 «НЕГАТИВ-ПАТЕРНАЛІЗМ» ЯК ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ: 
ДОСВІД КУЛЬТУРОЛОГІЧНО-ПРАВОВОЇ ДІАГНОСТИКИ  

 
У статті зроблено спробу розгляду процесів становлення державності в Україні через трактуван-

ня права як феномена культури на основі методології, розробленої в рамках вітчизняної (київської) 
світоглядно-антропологічної школи в філософії. Констатується надмірний вплив таких способів ре-
гулювання відносин, які характерні для попередніх історичних періодів (архаїчного, феодального), 
що перешкоджає суспільним перетворенням в буржуазному (правовому, юридичному) напрямку. Ав-
тор пояснює це принциповою якістю культури, яку називає «вторинністю», і вважає можливою ево-
люцію в бік правової державності лише під впливом зовнішнього тиску країн – лідерів сучасного сві-
ту (правових держав). 

Ключові слова: право, держава, культура, «негатив-патерналізм», негативна селекція, «вторинні 
культури», Схід, Захід, соціальні фікції, мораль. 
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«НЕГАТИВ-ПАТЕРНАЛИЗМ» КАК ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОЯ 
УКРАИНЫ: ОПЫТ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКО-ПРАВОВОЙ ДИАГНОСТИКИ 

 
В статье предпринята попытка рассмотрения процессов становления государственности в Укра-

ине через трактовку права как феномена культуры на основе методологии, разработанной в рамках 
отечественной (киевской) мировоззренчески-антропологической школы в философии. Констатирует-
ся чрезмерное влияние таких способов регулирования отношений, которые характерны для предшес-
твующих исторических периодов (архаического, феодального), что препятствует общественным пре-
образованиям в буржуазном (правовом, юридическом) направлении. Автор объясняет это принципи-
альным качеством культуры, которое называет «вторичностью», и считает возможной эволюцию в 
сторону правовой государственности лишь под влиянием внешнего давления стран – лидеров совре-
менного мира (правовых государств). 

Ключевые слова: право, государство, культура, «негатив-патернализм», отрицательная селекція, 
«вторичные культуры», Восток, Запад, социальные фикции, мораль. 
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«NEGATIVE-PATERNALISM» AS CHARACTERISTIC OF STATE SYSTEM OF UKRAINE:  

THE RESEARCH OF CULTURAL STUDIES AND LEGAL DIAGNOSTICS 
 

The article presents an attempt of considering the processes of state-bulding of Ukraine through the 
interpretation of law as the phenomenon of culture on the basis of methodology which developed by the Kiev 
anthropological school of philosophy. It suggests that the excessive influence of such methods of regulation 
of relations which are typical for previous historical periods (archaic, feudal) prevents social reforms in 
bourgeois (legal, juridical) direction. The author explains it as the fundamental quality of culture which he 
names as «secondary» and in this regard he suggests that the evolution of the state system in a legal sense is 
possible only through the influence of the foreign pressure of countries that are leaders of the modern world 
(rule of law states).  

Keywords: law, state, culture, «negativе paternalism», negativе selection, «secondary cultures», the 
East, the West, social fictions, morality.  
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КАТЕГОРІЇ ІДЕАЛЬНОГО ТА АБСТРАКТНОГО  
В СПАДКОВОМУ ПРАВІ 

 
Досліджуючи спадкове право, неодмінно, 

та не без певної частки захоплення і розчару-
вання водночас, викликаної намаганнями здійс-
нити самостійне дослідження та «відкриття», 
приходиш до висновку, що не лише сутність 
спадкування, але й вся система конструкцій спа-
дкового права, місце в цій системі кожної з них, 
знаходить своє обгрунтування та підтвердження 
в І. Канта, точніше, в його фундаментальній для 
юридичної науки праці  «Метафізика нравів» [4, 
с. 320–325]. В зв’язку з цим не можна втрима-
тись, щоб не процитувати Мераба Мамардашвілі:  
«В мене часто складається враження, що Кант 
так само як Бог – влаштував світ, все поставив на 
свої місця, а ми нічого не зрозуміли, заплутали, і 
наразі розплутування нормальної і хороше влаш-
тованої справи називається історією, в даному ви-
падку історією людської думки. Нам потрібно 
пройти цілу історію, поламати голову, щоб зре-
штою побачити, зрозуміти. А потім дивишся, Кант 
саме це й говорив. Тому Кант в моїй свідомості 
перебуває в божественному становищі» [6, с. 65]. 

Нерозкритий в сучасній юридичній літера-
турі пізнавальний потенціал вчення І. Канта що-
до спадкування, як основоутворюючої категорії 
спадкового права, спонукає нас здійснити спробу 
розглянути основні категорії та конструкції спа-
дкового права з позицій його тези про ідеальне 
правонабуття. І. Кант визначав спадкування як 
один із способів ідеального набуття зовнішнього 
предмету користування:  «Я називаю ідеальним те 
набуття, яке не містить ніякої причинності в часі, і 
внаслідок цього, має в своїй основі лише одну ідею 
чистого розуму. Тим не менше воно істинне, а не 
уявне набуття і не називається реальним лише то-
му, що акт набуття не є емпіричним актом, коли 
суб’єкт набуває [щось] від іншого, який ще не іс-
нує (його існування лише уявляється можливим), 
або в даний момент перестає існувати, або вже не 
існує; тому вступ у володіння є чисто практичною 
ідеєю розуму» [4, с. 320]. 

Засади вчення І. Канта щодо ідеального 
правонабуття, в історії розвитку правової думки, 
не одноразово буде піддаватися сумнівам, мож-
ливо й не свідомим, та все ж таки спробам тим 
чи іншим чином спростувати положення про 

можливість ідеального правонабуття, аж до запе-
речення існування самої категорії правонаступ-
ництва [3, с. 14]. Заперечення правонаступниц-
тва, в тому числі і спадкового, неодмінно тягне 
за собою заперечення розуміння поняття спад-
щини як єдності прав і обов’язків спадкодавця, 
неможливість застосування конструкцій приро-
щення спадкових часток, безумовного та беззас-
тережного прийняття спадщин, тощо, що власне 
і визначає специфіку правозастосування в спад-
ковому праві. 

Сутність спадкування як ідеального 
правонабуття. За визначенням І. Канта:  «Спад-
кування – це передача права (translatio) на майно 
вмираючого тому, хто залишається в живих, у 
відповідності з волею обох» [4, с. 323].  

На нашу думку, поняття  «передача права», 
як його вживає І. Кант, може вживатися в якості 
синоніму переходу права (обов’язку), як це ви-
значено статтею 1216 ЦК України  «Поняття 
спадкування»:  «Спадкуванням є перехід прав та 
обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка 
померла (спадкодавця), до інших осіб (спадко-
ємців)». З часів римського права, в правових сис-
темах в яких відбулася його рецепція, спадку-
вання розуміється в якості універсального пра-
вонаступництва. Визначення універсальності 
спадкового правонаступництва є по своїй суті 
прийомом юридичної техніки, який знаходить 
своє обгрунтування через категорію ідеального в 
праві. Необхідність застосувати категорію ідеа-
льного для визначення сутності спадкування, 
зумовлена тим, що розуміння та значення спад-
кування виходить за межі звичайного майнового 
правонаступництва, яка має місце у прижиттєвих 
правовідносинах.  

Трансцендентне уявлення про життя і 
смерть та потреби цивільного обороту вимагають 
неперервності суб’єктивних прав і тривалості 
правововідносин. Мова йде не лише про мора-
льно-етичне обгрунтування спадкування. Особ-
ливі правові підстави, такі як смерть фізичної 
особи, зумовлюють необхідність використання 
спеціальних правових конструкцій, найважливі-
шою з них – є вже згадана універсальність спад-
кового правонаступництва. Універсальність пра-
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вонаступництва можлива, в свою чергу, лише за 
умови застосування конструкції єдності прав і 
обов’язку, яка використовується в цивільному обо-
роті під назвою  «майно». В цьому випадку, кате-
горія спадщини розглядається як похідна від по-
няття майна як особливого об’єкта цивільних прав, 
і будується в якості аналогічної конструкції, але 
індивідуалізованої ознаками, які обумовлені спе-
цифікою підстав виникнення спадкових правовід-
носин: смертю фізичної особи та необхідністю на-
буття прав і обов’язків померлого єдиним актом.  

Суб’єкти спадкування як ідеального 
правонабуття. Суб’єктами спадкування як ідеа-
льного правонабуття являються спадкодавець і 
спадкоємці. Ми можемо розглядати вказаних 
осіб лише в такій якості, адже момент відкриття 
спадщини і виникнення суб’єктивного спадко-
вого права співпадає з моментом смерті особи-
спадкодавця, який відповідно не може розгляда-
тись в якості суб’єкта спадкових правовідносин. 
Тому, важливим є те, що суб’єкти спадкових 
правовідносин, які виникають у зв’язку з від-
криттям спадщини, не співпадають в своїй пра-
вовій характеристиці із суб’єктами спадкового 
правонаступництва, як ідеального правонабуття: 
спадкодавцем та спадкоємцем. 

Суб’єктивне право спадкувань як пов-
новаження на прийняття спадщини. Спадку-
вання як перехід прав і обов’язків, які складають 
спадщину від спадкодавця до спадкоємців, здійс-
нюється засобом реалізації суб’єктивного права 
спадкування через вчинення правочину прийняття 
або відмови від спадщини. Особливість суб’єктив-
ного права спадкування в тому, що воно виникає 
незалежно від волі його суб’єкта-спадкоємця. 

З цієї точки зору, сутність суб’єктивного 
права найбільш точно виражена І. Кантом в його 
пояснювальних зауваженнях до метафізичних 
засад вчення про право:  «Я зовсім не говорю, що  
«кожна людина необхідно приймає кожну запро-
поновану йому річ, приймаючи яку вона може 
тільки виграти, але нічого не може програти» 
(тому, що подібних речей взагалі не існує), а [го-
ворю лише], що кожен в один і той же момент 
невідворотно і мовчазно, але при цьому ж також 
і фактично приймає право пропозиції, а саме 
суть справи така, що взяти свою пропозицію на-
зад абсолютно неможливо, тобто в момент сме-
рті даної особи: той, хто дає обіцянку не може 
тепер відмінити свою пропозицію і той, хто при-
ймає обіцянку, не потребуючи вчинення якого-
небудь правового акту, в той же момент стає ак-
цептантом, але акцептантом не обіцяної спад-
щини, а права її прийняти чи відхилити. В цей 

момент при оголошенні заповіту він вважає, що 
ще до прийняття спадщини став більш заможнім, 
ніж до цього, адже він набув виключне повно-
важення прийняти [спадщину], що саме по собі 
вже є статком» [4, с. 404]. 

Нормативне підтвердження такого розу-
міння суб’єктивного права спадкування і в су-
часному вітчизняному праві, ми знаходимо в ст. 
1274 ЦК України, зміст якої дає підстави ствер-
джувати, що вказане суб’єктивне право розумі-
ється виключно як право прийняти спадщину чи 
відмовитись від прийняття спадщини, і саме в 
межах цих повноважень спадкоємець може роз-
порядитись своїм правом. Те, що спадкоємець за 
заповітом має право відмовитися від прийняття 
спадщини на користь іншого спадкоємця за за-
повітом, а спадкоємець за законом – на користь 
будь-кого із спадкоємців за законом незалежно 
від черги, вказує на те, що повноваження спадко-
ємця щодо направленої відмови від прийняття 
спадщини, обмежені спадковим порядком, який 
визначений волею заповідача, або встановлений 
нормами права.  

Можливість здійснити направлену відмову 
від прийняття спадщини на користь визначеної 
особи, передбачена ст. 1274 ЦК України, зумов-
лює характеристику суб’єктивного права спадку-
вання як такого, що може бути передане іншій 
особі. Разом з тим, спадкоємець, який здійснює 
направлену відмову від прийняття спадщини, не 
може здійснити таку відмову на користь особи, 
яка не входить до кола спадкоємців за заповітом 
чи за законом. Це означає, що спадкоємець не 
володіє повним обсягом автономного волевияв-
лення, щодо розпорядження суб’єктивним пра-
вом спадкування, яке таким чином походить від 
волі (волевиявлення) спадкодавця, але в силу 
належності йому суб’єктивного права спадку-
вання, волевиявлення спадкоємця визначає ме-
ханізм реалізації права прирощення спадкових 
часток при спадкуванні за заповітом (ч. 1 ст. 
1274 ЦК України) або черговість закликання до 
спадкування спадкоємців за законом (ч. 2 ст. 
1274 ЦК України).  

Підстави спадкування як апріорні перед-
умови ідеального правонабуття. Спадкування – 
це абстрактна юридична конструкція, яка спів-
відноситься з підставами спадкування як спосіб 
правонабуття та його підстави як юридичні 
факти спадкового правонаступництва, визна-
чені нормами спадкового права. І. Кантом харак-
теристика підстав спадкування визначається за 
принципом:  «передача права…у відповідності з 
волею обох». Тобто, воля спадкодавця проявля-
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ється в заповіті або презюмується як така, що 
узгоджується нормами цивільного права із волею 
заповідача. Таким чином, що можливість розпо-
рядження своїми правами на випадок смерті спа-
дкодавцем або втілюється в заповіті або в пого-
дженні із звичайним порядком переходу, який 
саме в якості звичайного, передбачений нормами 
спадкового права, що встановлюють коло спад-
коємців за законом та порядок переходу до цих 
осіб спадщини. В будь-якому випадку це озна-
чає, що спадковий порядок встановлюється во-
лею заповідача або цивільним законодавством. 

Індивідуальна воля та необхідність (обов’я-
зок) це два полюси спадкування, вони взаємно 
проникні та взаємопов’язані. Індивідуальна воля, 
яка рухає цивільний оборот за життя фізичної 
особи, відступає перед об’єктивними вимогами 
необхідності існування правовідносин і після 
смерті особи, але залишається можливість про-
явити свою індивідуальну волю в заповіті, з пев-
ними застереженнями, які встановлені імпе-
ративними нормами спадкового права. Воля спа-
дкодавця щодо визначення правонаступника 
об’єктивується в призначенні спадкоємця за за-
повітом, як універсального правонаступника або 
у призначенні відказоодержувача як сингуляр-
ного правонаступника в майні померлої особи. В 
конструкції заповідального відказу проявляється 
виключення із загальної майнової єдності прав і 
обов’язків, які переходять в порядку спадкування 
у вигляді спадщини, що характеризується як ви-
щий прояв автономії волі особи-заповідача. 

 Прийняття спадщини як акт здійснення 
суб’єктивного права спадкування. Воля спад-
кодавця, спрямована на  «передачу права», 
сприймається та акцептується актом волеви-
явлення спадкоємця, який розглядається в якості 
правочину прийняття спадщини.  «Набуття спад-
коємцем (heredis institute) і залишення спадщини 
заповідачем (testatoris), тобто обмін мого і твого, 
здійснюється в один і той же момент (articulo 
mortis), внаслідок цього, такий обмін не емпірична 
передача (translatio) у власному розумінні слова – 
така передача передбачає два послідовних акти, а 
саме акт відмови від свого володіння і наступний 
за ним акт вступу іншого в це володіння, - а ідеа-
льне правонабуття» [4, с. 323]. 

Передача права, яка здійснюється в момент 
смерті особи, характеризується відповідно до 
термінології ст. 1216 ЦК України, саме як пере-
хід права (обов’язку), це важливо уточнити в 
зв’язку з тим, що ідеальний характер правона-
буття не передбачає акту передачі прав і 
обов’язків, які складають спадщину. Внаслідок 

цього, суб’єктивне право спадкування може бути 
реалізоване виключно шляхом вчинення право-
чину прийняття спадщини, який, за своєю при-
родою є актом правонабуття, що не вимагає 
встановлення речово-правого ефекту володіння. 
Зокрема, це знаходить свій прояв в існуванні 
способу прийняття спадщини шляхом утримання 
від вчинення правочину відмови від прийняття 
спадщини. Тобто, спадщина вважається такою, 
що прийнята спадкоємцем, у разі, якщо він про-
тягом встановлених строків не вчинить право-
чину відмови від спадщини, як це прямо визна-
чено в ч. 1 § 1942 ЦУ Німеччини:  «Спадщина 
переходить до закликаного спадкоємця із збере-
женням за ним права відмовитися від спадщини 
(перехід спадщини)» [1, с. 489], таким чином, що 
прийняття спадщини та перехід спадщини інсти-
туційно не розмежовуються та не являються ро-
зірваними в часі. Вимогою безперервності циві-
льних правовідносин, яку забезпечує ідеальний 
характер правонабуття при спадкуванні, поясню-
ється зміст ч. 5 ст. 1268 ЦК України:  «Незале-
жно від часу прийняття спадщини вона належить 
спадкоємцеві з часу відкриття спадщини», при-
значення якої засобом юридичної фікції поєд-
нати час відкриття спадщини та час її правона-
буття спадкоємцем. 

Реалізація суб’єктивного спадкового права не 
завжди має своїм наслідком спадкування як пере-
хід прав і обов’язків: відмова від спадщини не при-
зводить до правонабуття, але сама можливість 
прийняти спадщину, можливість правонабуття, 
становить цінність, яка гарантується правом.  

Спадщина як категорія ідеального в ци-
вільному праві. Поняття спадщини може бути 
визначене в якості предмету спадкування як іде-
ального правонабуття. В основі розуміння спад-
кування як універсального правонаступництва 
лежить поняття майна або частини майна як 
ідеальної сукупності прав та обов’язків. Конце-
птуальні засади розуміння поняття  «майно» чи  
«частка майна», в якості ідеально-визначених, 
проявляються в розумінні сутності призначення 
спадкоємця як універсального правонаступника.  

Спадщина як об’єкт спадкових правовідно-
син являє собою сукупність прав і обов’язків, яка 
визначається за закономірностями системного 
утворення. Системоутворюючим фактором (кри-
терієм) виступає належність прав і обов’язків 
одній фізичній особі, яка померла. Єдність прав і 
обов’язків особи, які становлять спадщину не 
існує сама по собі, як природна властивість, а є 
штучно створеною та підтримуваною нормами 
права. Вказана  «штучність» є проявом абстракт-
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ності конструкцій спадкового права, з якої ми 
можемо вивести таку ознаку спадщини, як обу-
мовленість нормами права. 

Спадщина являє собою ідеальну сукупність 
майнових прав і обов’язків, що протиставляється 
реальній сукупності речей, або окремим майно-
вим правам і обов’язкам. В практичній площині 
питання ідеальної природи спадщини чи частки в 
спадщині часто зводиться до наявності чи відсу-
тності права прирощення спадкових часток (ч.1, 
ч. 2 ст.1275 ЦК України), але не вичерпується 
лише вирішенням цієї проблеми. Не менш важ-
ливим є вирішення питання про правовий статус 
особи, спадкоємця за заповітом, якому спадкода-
вець заповів конкретно визначені речі або май-
нові права, таким чином, що він не отримує пра-
ва спадкування щодо всієї сукупності прав і 
обов’язків спадкодавця, які складають спадщину. 

В цивільному праві Німеччини зазначена 
проблема вирішена саме виходячи із сутності 
спадкування як ідеального правонабуття. Так, ч. 
1 § 2087 ЦУ Німеччини «Надання майна, частки 
чи окремих предметів» передбачає, що якщо при-
значеній особі заповідані тільки окремі предмети, 
варто вважати, що ця особа може бути спадкоєм-
цем, навіть якщо вона не названа спадкоємцем, 
оскільки не доведено іншого [1, с. 520]. Таким чи-
ном, принцип та конструкція універсального пра-
вонаступництва і спадщини як особливого об’єкту 
універсального правонаступництва, проявляється в 
його теоретичній і практичній важливості, зокрема, 
щодо проблеми визнання спадкоємцем за запові-
том особи, на користь якої заповідано лише конк-
ретні речі, майнові права.  

Обгрунтування абстрактності праворо-
зуміння в спадковому праві. Проявами абст-
рактності праворозуміння в спадковому праві є 
формування базових конструкцій спадкового 
права, які забезпечують функціональну динаміку 
спадкового правонаступництва. Це, зокрема, 
вже згадані конструкції спадщини як єдності 
суб’єктивних прав і обов’язків спадкодавця, при-
йняття спадщини, яке має зворотну силу в часі, 
спадкової трансміссії тощо.  

Абстрактність конструкцій спадкового 
права є наслідком розуміння природи спадку-
вання як ідеального правонабуття. Спадкування 
виконує функцію продовження цивільних право-
відносин за межами життя фізичної особи (фізи-
чного існування людини). Розуміння об’єктивної 
необхідності наступництва цих відносин лежить 
в основі побудови норм спадкового права: 
«Юридичні відносини – це відносини самого 
життя, постійні його потреби, зведені в об’єктив-

ну примусову силу, незалежну від сваволі прива-
тних осіб і випадковостей їх одиничного буття. 
Людина, як окрема істота, як індивід, зникає, але 
юридичні відносини, як потреби життя, залиша-
ються...» [5, с. 6 ].  

Історично, розвиток спадкового права від-
бувався від матеріалістичного до абстрактного 
розуміння сутності спадкування. За законами 
розвитку людського мислення – матеріалістичне 
мислення змінюється спіритуальним – осяжне, 
конкретне первісне право перетворюється у від-
сторонене, абстрактне право нового часу [8, с. 
110]. Ці слова Р. Ієрінга дуже точно характери-
зують процес розвитку праворозуміння, в тому 
числі і в спадковому праві.  

Усвідомлення необхідності  «вивести» пра-
вовідносини за межі життя фізичної особи, мо-
жна вважати одним із кризових, еволюційних 
моментів, який свідчить про перевершення казуї-
стичного сприйняття навколишньої дійсності та 
перехід на новий, абстрактний рівень правового 
буття, що підштовхнуло, на нашу думку, розви-
ток праворозуміння в цивільному праві загалом.  

Розвиток спадкового права, в сучасному 
його баченні, проходив в декілька етапів, які 
схематично виглядають наступним чином. В 
примітивному суспільстві у разі смерті особи до 
інших осіб передаються конкретні, матеріальні 
речі. І.А. Покровський зазначав, «..саме поняття 
спадкування, як певного універсального посмер-
тного правонаступництва у всьому майні покій-
ного, виникає в історії людських суспільств не 
відразу. В примітивному суспільстві, як ми ба-
чили, навіть ідея суб’єктивних прав вималюву-
ється ще дуже туманно» [7, с. 296].  

 В розвиненому суспільстві спадкуються 
вже права на речі, в зв’язку з цим, спадкування 
являє собою перехід суб’єктивних прав і обов’яз-
ків особи, яка померла (спадкодавця) до інших 
осіб (спадкоємців). Конструкції персоніфікації 
спадщини («спадщина – юридична особа»), які 
мали місце в римському праві, є проміжним ета-
пом в розвитку абстрактного поняття спадкуван-
ня, у розумінні останнього як переходу суб’єк-
тивних прав і обов’язків, а не матеріальної пере-
дачі самих об’єктів суб’єктивних прав. 

Норми щодо визначення поняття спадку-
вання як ідеального правонабуття, обумовлені 
розвитком абстрактності праворозуміння щодо 
поняття майна, майнових прав та обов’язків. 
«Спочатку було відоме лише таке майно, яке мож-
на було бачити і брати в руки, quae tangi possunt, і 
тільки надалі і поступово увійшли в господарсько-
економічний оборот блага нематеріальні, блага ду-
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ховного порядку, і ось тепер кредит, талант, ідея 
фігурують в нашому економічному обороті як ду-
же цінні об’єкти поряд з тілесними речами, але як 
довго вони залишались у невідомості і ними ніхто 
не користувався» [8, с. 110]. 

Перебороти ситуацію за якої майно, яке за-
лишається після смерті, вважається нічийним і 
може бути захоплене будь-якою особою, можна 
було лише за умови усвідомлення правового 
зв’язку між спадкодавцем і спадкоємцем, що вже 
передбачає певний рівень абстрактності праворо-
зуміння. Разом з тим потрібно зазначити, що це 
можливо лише тоді, коли існує приналежність 
майнового права конкретному індивідуальному 
суб’єкту, а не сім’ї, роду в цілому.  

Якщо виключити тезу про характер спад-
кування як ідеального правонабуття, то ми пови-
нні виходити із принципово іншого підходу, 
який унеможливлює існування багатьох конс-
трукцій спадкового права. Наприклад, припи-
нення права (обов’язку) та виникнення цього 
права в іншої особи, допускає існування хоча б 
короткої миті, але наявності права (обов’язку) в 
безсуб’єктному стані, або об’єкта в безсуб’єктно-
му стані. Ця онтологічна неможливість навіть у 
випадках, коли вона існувала об’єктивно (лежача 
спадщина, неприйнята спадщина), усувається за-
стосуванням фікції переходу спадщини в момент її 
відкриття. Фікція набуття спадщини в момент сме-
рті спадкодавця (відкриття спадщини), у відповід-
ності із ч. 5 ст.1268 ЦК України, здійснює призна-
чення ідеального переходу суб’єктивних прав і 
обов’язків, які складають спадщину. 

Саме з таких позицій ми, наприклад, роз-
глядаємо спадкову трансміссію, яка виконує фу-
нкцію продовження набуття спадщини в якості 
універсальної єдності. Спадкова трансміссія ви-
ступає в якості категорії цивільного (спадкового) 
права, в якій в концентрованому вигляді зосере-
джена сама сутність спадкування як універсаль-
ного правонаступництва, у всій повноті абстрак-
тності праворозуміння., адже відбувається  
«включення» суб’єктивного права на прийняття 
спадщини в єдність спадщини трансмітента. 

Можна зробити припущення, що поняття 
спадкування в розумінні переходу саме суб’єк-
тивних прав, з’являється разом із виокремленням 
категорії суб’єктивних прав. Але можливий та-
кож зворотній висновок: поява категорії 
суб’єктивних прав в правовому розумінні була  
«підштовхнута» наявністю ситуації припинення 
майнової сфери однієї особи та необхідністю її 
переходу до іншої особи.  

Так само, як відбувається розвиток поняття 
спадкування, за тими ж закономірностями, від-
бувається розвиток поняття суб’єктивного спад-
кового права. Суб’єктивне право спадкування є 
специфічним в тому відношенні, що його 
об’єктом є особливе майнове право, яке охоплює 
всю майнову сферу іншої особи. Однак, це право 
набуває майнового значення лише для його пра-
воволодільця – спадкоємця, для інших осіб воно 
майнової цінності немає, адже спадщина не яв-
ляється об’єктом цивільного обороту, тобто во-
лодіючи майновою цінністю, вона не має так 
званої оборотної цінності.  

Водночас, потрібно зазначити про те, що 
властивість суб’єктивного права спадкування, як 
такого, що не може бути об’єктом цивільного 
обороту, не означає, що воно не може бути 
об’єктом цивільного правонаступництва, ця зда-
тність проявляється, зокрема, в розглянутій 
конструкції спадкової трансміссії, та є обумов-
леною природою спадкування як ідеального пра-
вонабуття. Функціонування спадщини як об’єкта 
цивільного обороту, яке допускається у відпові-
дності до ЦУ Німеччини (§§ 2372–2376) [1, с. 
578–581], є проявом більш високого рівня абст-
рактності праворозуміння в спадковому праві 
даної національної правової системи. 

На нашу думку, особливість суб’єктивного 
права спадкування в тому, що його розвиток і 
розуміння випереджав історичне розуміння сфе-
ри майнових прав. Навіть коли майнова сфера 
мислилась виключно як прикладна, матеріальна, 
в спадковому праві вона чітко усвідомлювалась 
як «спіритуальна». Це пов’язано із трансценден-
тним уявленням про життя і смерть особи, перед 
якими неодмінно виявляється людина та її спад-
коємці. Теж саме право заповітів, крім економіч-
ного обгрунтування, з древніх часів мало транс-
цендентне обгрунтування. «Ті чи інші уявлення 
про потойбічне життя чи про зв’язок поколінь на-
кладають відповідний відбиток на характер спад-
кового правонаступництва» [7, с. 297]. Саме аналі-
зуючи правову природу та історичне обгрунтуван-
ня спадкування, ми можемо досить точно визначи-
ти момент переходу від матеріалістичного мислен-
ня до більш розвиненого «спіритуального» – це 
момент появи права заповітів, адже розпорядження 
майновими правами та обов’яз-ками на випадок 
власної смерті передбачає усвідомлення їх наявно-
сті, як певної правової категорії. На нашу думку, 
очевидно, що в спадковому праві абстрактне пра-
вове мислення з’явилося найраніше порівняно з ін-
шими інститутами цивільного права.  
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Насамкінець, ми повинні зазначити, що 
проблема категорій ідеального та абстрактного в 
спадковому праві, лише може здаватися суто те-
оретичною, та, насправді, вона має також важ-
ливі практичні аспекти. Проблема правової при-
роди права на якому набувається спадщина, і 
відповідно особливостей його здійснення та за-
хисту, не може бути вирішена без розуміння спа-
дкування як ідеального правонабуття. Таким чи-
ном, система конструкцій спадкового права має 
бути побудована із врахуванням розуміння спад-
кування як універсального правонаступництва - 
ідеального правонабуття. Спадкування як ідеа-
льне правонабуття визначає абстрактність конс-
трукцій спадкового права, яка в силу розвитку 
(посилення) абстрактності суб’єктивних цивіль-
них прав в цілому, має тенденцію постійного 
зростання. Конструкції спадкового права, які є 
очевидним проявом абстрактності юридичного 
мислення, були викликані до життя необхідністю 
охопити всю майнову сферу видиму і невидиму, 
наявну і потенційно можливу, що втілюється в 
філософсько-правовому розумінні спадкування 
як ідеального правонабуття. 
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КАТЕГОРІЇ ІДЕАЛЬНОГО ТА АБСТРАКТНОГО У СПАДКОВОМУ ПРАВІ 
У статті розглядаються проблеми застосування філософсько-правових категорій ідеального і 

абстрактного в спадковому праві. В основу дослідження спадкування, спадщини, суб'єктивного спад-
кового права, прийняття спадщини, як системоутворюючих конструкцій спадкового права, покладені 
найбільш важливі тези вчення І. Канта про спадкування як ідеальне правонабуття.  

Ключові слова: набуття права, спадкування, суб'єктивне спадкове право, спадщина, прийняття 
спадщини, філософія І. Канта. 

Л. В. Козловская 
КАТЕГОРИИ ИДЕАЛЬНОГО И АБСТРАКТНОГО В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ 
В статье рассматриваются проблемы применения философско-правовых категорий идеального 

и абстрактного в наследственном праве. В основание исследования наследования, наследства, субъе-
ктивного наследственного права, принятия наследства, как системообразующих конструкций наслед-
ственного права, положены наиболее важные тезисы учения И. Канта о наследовании как идеальном 
правоприобретении.  

Ключевые слова: приобретение права, наследование, субъективное наследственное право, на-
следство, принятие наследства, философия И. Канта. 

L. V. Kozlovska  
THE CATEGORIES OF IDEAL AND ABSTRACT IN THE SUCCESSION LAW 

The article deals with the problems of philosophic-legal categories of the ideal and abstract in the 
succession law. The researcher considers important theses of Kant's doctrine on succession as of an ideal 
legal succession as the basis for concept of succession, inheritance, subjective succession law, acceptance of 
inheritance as constituents of the structure of succession law. 

Keywords: succession of rights, succession, subjective law of succession, inheritance, acceptance of 
the inheritance, Kant’s philosophy. 
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МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАДА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО 

МУНІЦИПАЛІЗМУ: ГЕНЕЗИС, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ,  
ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА 

 
Формування місцевого самоврядування ви-

явилося одним із найбільш складних та супереч-
ливих завдань становлення сучасної державності 
України. На шляху демократичних процесів по-
став цілий комплекс політичних, економічних, 
соціальних, кадрових, психологічних та інших 
перепон. Адже реальна, дієздатна муніципальна 
влада передбачає не лише конституційно-пра-
вове визнання прав територіальних громад, фор-
мальне декларування самостійності місцевого 
самоврядування у вирішенні питань місцевого 
значення, не тільки нормативне закріплення пра-
вових, соціальних та інших гарантій цієї само-
стійності, встановлення функцій та компетенції 
місцевого самоврядування, а й створення реаль-
них правових, організаційних, економічних, со-
ціальних, кадрових та інших умов для реалізації 
її завдань та функцій. 

Системний характер муніципальної влади, 
її взаємозв’язків із державною владою та іншими 
інститутами політичної системи суспільства 
об’єктивно вимагає не тільки концептуального 
аналізу генезису інститутів місцевого самовря-
дування в історичній ретроспективі та виявлення 
чинників та умов становлення, системних та фу-
нкціональних характеристик муніципальної вла-
ди в сучасній Україні, а усебічного наукового 
осмислення перспективного розвитку муніципа-
льної демократії у контексті конституційної, ад-
міністративної, адміністративно-територіальної 
та інших реформ, які перманентно декларуються 
та ініціюються протягом останніх років, та про-
цесів поступового формування в Україні класич-
ного муніципалізму. У цьому аспекті, зокрема, 
варто виділити наукові публікації таких відомих 
вітчизняних науковців як М. О. Баймуратов, 
Ю. Ю. Бальций, В. С. Журавський, М. І. Кор.-
нієнко, В. В. Кравченко, В. М. Кампо, П.М.Люб-
ченко, М. П. Орзіх, М. О. Пухтинський та ін. [2; 
6; 10; 14; 27; 30; 34; 37; 38; 44; 50]. 

Місцеве самоврядування, як принципово 
нова система організації публічної влади на міс-
цях, є одним з тих атрибутів сучасного консти-
туціоналізму та соціально-правової демократич-
ної державності, що, у контексті європейського 

вектору розвитку української держави, вимагає 
свого усебічного конституювання та інституціо-
налізації на принципах гуманізму, людського 
виміру влади та верховенства права. Адже ви-
знання державою інститутів місцевого самовря-
дування стало гаслом реформаторських дій усіх 
без виключення постсоціалістичних держав Єв-
ропи, у тому числі й України. Фундаменталь-
ними принципами проведення сучасних реформ 
проголошується децентралізація публічної влади 
та субсидіарність у наданні публічних послуг. 

Водночас, якщо у таких європейських 
державах, як Польща, Литва, Латвія та інших 
країнах нової демократичної хвилі, реформи пу-
блічної влади призвели до позитивних результа-
тів, формування дієздатних територіальних гро-
мад та реального місцевого самоврядування, яке 
ефективно та незалежно від держави під власну 
відповідальність надає жителям різноманітні пу-
блічні послуги, то в Україні ефект від діяльності 
територіальних громад поки що не відчутний. 
Процеси формування дієздатних територіальних 
громад, незважаючи на розвиток муніципального 
законодавства, ратифікацію відповідних міжна-
родно-правових актів, тощо не приводять до іс-
тотних зрушень у функціонуванні і розвитку гро-
мадянського суспільства і демократичної держави. 

Саме тому, на наш погляд, визнання на кон-
ституційному рівні як одного з ключових принци-
пів конституційного ладу та сучасного конституці-
оналізму інституту місцевого самоврядування, ста-
ло як конституційно-легальним підтвердженням 
того, що одним з концептуальних орієнтирів на 
шляху до формування в Україні соціально-
правової та демократичної державності мають ста-
ти ідейні засади класичного муніципалізму, так і 
конституційним обов’язком держави усебічно га-
рантувати муніципальні права особи. 

Не зважаючи на колосальний науковий ін-
терес до питань місцевого самоврядування в су-
часній Україні, проблематика класичного муні-
ципалізму, його сутності, змісту та системи за-
лишається майже не дослідженою у вітчизняній 
юридичній науці, хоча сам термін «муніципалізм» 
використовується доволі активно вже тривалий 
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час. Так, муніципалізм як суспільно-політичний 
феномен розглядається деякими дослідниками: 

по-перше, як продукт теорії та практики бу-
ржуазного місцевого самоврядування (так званий 
«буржуазний муніципалізм») [11; 15, c. 13; 
42, c. 46]; 

по-друге, як самостійний дослідницький про-
ект у період переходу від класичної муніципальної 
науки до науки радянського будівництва у 20-ті 
роки минулого століття [46, c. 9; 63, c. 21; 64]; 

по-третє, за відсутності дефінітивного ви-
значення, по суті, як концептуальна характерис-
тика стану розвитку місцевого самоврядування у 
певну епоху у певній країні або у зарубіжних 
країнах у цілому [1, c. 31, 32; 5; 29; 32, c. 6; 
39, c. 16; 46, c. 7, 10; 56; 61]; 

по-четверте, у зв’язку із формуванням му-
ніципальної правосвідомості, свідомим вихован-
ням почуття належності до рідної спільноти, сво-
го населеного пункту, «малої батьківщини» [45]; 

по-п’яте, як ідеологія і практика місцевого 
самоврядування на рівні населеного пункту в 
цілому, на рівень вище порівняно з територіаль-
ною (сусідською) громадою; як практична реалі-
зація основних засад, принципів і можливостей 
міської (селищної, сільської) автономії [31; 36]; 

по-шосте, органічна частина конституціо-
налізму та результат розвитку концепцій місце-
вого самоврядування під впливом його принци-
пів та ключових ідей [7; 12; 33; 35; 58, c. 9]. 

Також, муніципалізм є сучасним напрямом 
у теорії анархізму – «лібертарний муніципалізм» 
(«комуналізм») Північно-Американських Соціа-
льних Екологів, на чолі з відомим теоретиком 
екоанархізму, видатним соціологом та мислите-
лем сучасності Мюрреєм Букчиним. Це варіант 
так званого міського анархізму як комунальної 
системи базисного громадянського самовряду-
вання. Лібертарний муніципалізм Мюррея Бук-
чина вміщує місто або околиці у центр револю-
ційного процесу та усієї анархістської політики. 
Стрижнева ідея лібертарного муніципалізму – 
перетворення муніципальних органів влади в ін-
ститут суспільного самоврядування [4; 21; 65–
66]. По суті, це не тільки сучасне тлумачення 
ідей П. Ж. Прудона, М. О. Бакуніна, П. О. Кро-
поткіна та інших теоретиків анархізму, а і погля-
дів Й. Альтузіуса, А. де Токвіля та низки інших 
видатних мислителів минулого. 

На наше переконання, тільки у своїй єдно-
сті означені аспекти у розумінні сутності муні-
ципалізму (у тому числі у контексті ідей та цін-
ностей анархізму, серед яких – свобода, солідар-
ність, рівність, моральність, альтруїзм, здатність 

до самопожертви тощо [60]) дозволяють гово-
рити про існування даного феномену не тільки як 
привабливої концептуальної моделі, а й об’єк-
тивної реальності, яка має аксіологічні, ін-
ституціональні, конститутивні, нормативні, фун-
кціонально-телеологічні, історичні, національні 
та ментальні параметри, які еволюційним шля-
хом склалися під впливом відповідних ідей та 
принципів. У рамках сучасного світового кон-
ституціоналізму саме через призму функціону-
вання муніципалізму, який, на думку М. О. Бай-
муратова, забезпечує якісно новий рівень розви-
тку і взаємодії автономії і колективізації інтере-
сів людини на локальному рівні функціонування 
соціуму, територіальне співтовариство у перспе-
ктиві розвивається і трансформується на актив-
ного продуцента конституційної свідомості та 
культури, що є телеологічно-стратегічними кри-
терійними ознаками ідеології національного і 
світового конституціоналізму [7, c. 46]. 

Сучасний етап розвитку інститутів муніци-
палізму в Україні обумовлений істотними змі-
нами у механізмі конституційно-правового регу-
лювання суспільних відносин та якісним онов-
ленням структури та змісту як науки конститу-
ційного права, так і юридичної науки в цілому. 
На наш погляд, сутність класичного муніципалі-
зму необхідно розглядати та розуміти: 

по-перше, в аксіологічному та гносеологіч-
ному вимірі як політико-правову ідеологію, яка 
являє собою систему ідеалів та ідей про фунда-
ментальні цінності муніципальної демократії та 
прав людини (їх генезис, систему, форми вира-
ження, методи та ступінь реалізації і захисту) та 
генетично пов’язана з феноменом муніципальної 
влади, в основі якої знаходиться симбіоз муніци-
пально-правової теорії та практики. Так, напри-
клад, свобода, солідарність, рівність, моральність, 
альтруїзм, самоорганізація, самодисципліна, само-
відповідальність, субсидіарність є сенсоутворюю-
чими цінностями демократії, прав людини та су-
часного муніципалізму. Допоки у кожній територі-
альній громаді відповідні цінності та принципи не 
знайдуть свого усебічного втілення, місцеве само-
врядування залишатиметься лише привабливою 
демократичною декларацією; 

по-друге, в онтологічному вимірі як особ-
ливу форму існування суспільної свідомості та 
механізму втілення у буття людини ідеалів муні-
ципальної демократії та ідей високого автори-
тету людської особистості, поваги до її гідності, 
прав та свобод, а саме – муніципальної свідомо-
сті, побудованої на свідомій переконаності у не-
обхідності, корисності, функціонально-телеоло-
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гічній цінності інститутів муніципальної влади 
та правових норм, на основі яких вони визна-
ються державою та моделюють можливості до-
сягнення соціальної справедливості, захисту різ-
нопланових інтересів людини за місцем прожи-
вання за допомогою дій та кроків влади, засно-
ваних на нормах природного права та правового 
закону. Ми вважаємо, що означений аспект є од-
ним з ключових як у процесі формування сучас-
ного муніципалізму в Україні цілому, так і в плані 
розвитку муніципальної влади зокрема. Адже най-
головнішою передумовою зрушень у справі муні-
ципалізації місцевої влади має бути формування 
муніципального мислення суспільства, розвиток 
масової культури самоврядування, витребуваність 
у народі самого муніципального принципу; 

по-третє, у праксеологічному вимірі як 
практику організації та функціонування муніци-
пальної влади та реалізації прав людини у сфері 
місцевого самоврядування, яка склалася під 
впливом загальновизнаних ідей та принципів 
муніципальної демократії. У даний час най-
більш актуальним завданням місцевої влади 
стає не тільки реалізація нею своїх самовряд-
них функцій та повноважень, а й утворення та 
послідовна реалізація різноманітних організа-
ційно-правових форм, способів, засобів, на-
прямів безпосередньої публічно-самоврядної 
діяльності, які б сприяли якомога більш пов-
ному включенню населення у процес вирі-
шення місцевих проблем, стимулюванню інте-
ресу й ініціативи до самоорганізації. Саме ця 
обставина формує як практичне значення ефе-
ктивної, побудованої на європейських станда-
ртах муніципальної демократії, організації та дія-
льності муніципальної влади, так і науково-
дослідницький інтерес до вказаної проблема-
тики, враховуючи колосальний соціальний запит 
на методологічно осмислену інформацію, яка б 
висвітлювала багатогранні аспекти публічно 
владної діяльності місцевого самоврядування; 

по-четверте, локальний вимір вітчизняного 
конституціоналізму в цілому. У цьому аспекті, 
муніципалізм (поряд із парламентаризмом [26]), 
акумулюючи усі ідейні установки, системні яко-
сті, ознаки та атрибути конституціоналізму, є 
його концептуальним та інституціональним ба-
зисом: муніципалізм – на локальному рівні, а па-
рламентаризм – загальнонаціональному (загаль-
нодержавному). Саме такий вимір муніципальної 
демократії, як продукт локальної громадянської 
активності самого населення, автоматично про-
грамує демократичний політичний режим у дер-
жаві та суспільстві. Тільки у тій країні, в якій 

визнається, існує, практикується та усебічно га-
рантується місцеве самоврядування та основопо-
ложні цінності муніципалізму, як правило, може 
сформуватися алгоритм, згідно якого законода-
вча влада обирається демократично, а виконавча 
влада їй підконтрольна та відповідальна. У дер-
жаві, в який сформувалися основні інститути 
муніципалізму, наявне вертикальне ранжиру-
вання громадянської влади – люди обирають та 
контролюють як тих, хто приймає національні 
закони, за якими вони будуть жити, так і тих, хто 
ці закони здійснює на місцях. 

На наш погляд, саме таке розуміння сутності 
та змісту муніципалізму дозволить проникнути у 
правову природу муніципальної влади, розкрити 
системний характер її взаємозв’язків із державною 
владою та іншими інститутами політичної системи 
суспільства, комплексно проаналізувати генезис 
інститутів місцевого самоврядування, виявити 
чинники й умови його визнання, вкрай суперечли-
вого становлення та окреслити можливі перспек-
тивні напрями реформування в сучасній Україні. 
Адже місцеве самоврядування виникає не відразу у 
вигляді системи, а спочатку у вигляді певних пере-
думов, об’єктивних чинників, які формуються за 
сприятливих умов. 

У цьому аспекті, використання історико-
правового підходу щодо місцевого самовряду-
вання у контексті осмислення феноменології су-
часного класичного муніципалізму та розгляду 
муніципальної влади як самостійного виду пуб-
лічної влади має важливе теоретико-методологічне 
значення. Адже маючи перед собою моделі органі-
зації публічної влади, які впроваджувалися протя-
гом еволюції української державності, дослідивши 
її злети та кризи, розглянувши характер стосунків 
муніципальної влади з іншими суб’єктами та ін-
ститутами політичної організації суспільства, усві-
домлюючи причини трансформації цих взаємовід-
носин, можна зрозуміти причини та наслідки різ-
новекторного політико-правового ставлення дер-
жавно-організованого суспільства до місцевого 
самоврядування та муніципальної влади. 

Це дозволяє, по-перше, розглядати еволю-
цію муніципальної влади як єдиний процес її ви-
никнення, визнання, формування, становлення і 
розвитку, далекий від монотонності і прямолі-
нійності. По-друге, аналіз еволюції муніципаль-
ної влади дає можливість виділити в загальному 
історичному русі інститутів публічної влади ряд 
якісно різних етапів з дуже неоднаковими полі-
тико-правовими і соціально-економічними пара-
метрами. По-третє, незважаючи на те, що розви-
ток інститутів публічної самоврядної влади в 
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Україні характеризується радикальними змінами 
парадигм (від найпростіших вічових зборів Київ-
ської Русі до інститутів козацької демократії; від 
природно-правових вітчизняних форм громадів-
ського устрою до реципованої з Заходу політич-
ної моделі магдебурзького права; від самовряду-
вання вільної Української держави до уніфікова-
ної системи земського управління за часів Росій-
ської імперії; від нетривалого функціонування 
самоврядних структур під час правління Центра-
льної Ради через терни радянського тоталітари-
зму з його відкиданням класичних форм муніци-
пальної демократії до визнання конституційної 
концепції прав територіальних громад на само-
стійне вирішення питань місцевого значення в 
умовах незалежної української держави), яка у 
своїй основі в цілому відповідає світовим стан-
дартам місцевого самоврядування і, що принцип 
історизму вимагає оцінювати розвиток публічної 
(державної та муніципальної) влади на кожному 
етапі за законами тієї епохи, а не за критеріями 
більш пізніми, ретроспективний аналіз змісту, 
функціонування муніципальної влади дозволяє 
не лише простежити певну наступність протягом 
століть історії вітчизняного місцевого самовря-
дування, а й виявити чинники становлення кла-
сичного муніципалізму в сучасній Україні [13]. 

Слід зазначити, що у сучасній муніципа-
льно-правовій науці майже не викликає сумнівів 
те, що інститут місцевого самоврядування тісно 
пов’язаний з стародавнім громадським самовря-
дуванням та по суті генетично сходить до нього. 
У своєму історичному розвитку інститут місце-
вого самоврядування на європейському контине-
нті пройшов наступні етапи: 

1. Етап полісної демократії (від VІ ст. до 
н. е. – до І ст. до н. е.); 

2. Римський етап (І ст. до н. е. – ІV ст. н. е.); 
3. Етап самоорганізації (ІV ст. – кінець 

ХVІІІ ст.); 
4. Сучасний етап (з кінця ХVІІІ ст. до сьо-

годнішнього дня). 
Так, характеризуючи перший етап еволю-

ції європейського муніципалізму, зазначимо, що 
сама ідея місцевого самоврядування зародилася у 
часи античності та реалізовувалася у рамках осо-
бливої форми організації політичної влади – по-
лісної демократії. Античний поліс являв собою 
форму самоврядування міст-держав, яка в умо-
вах превалювання в ньому демократичних еле-
ментів давала можливість широким масам насе-
лення брати активну участь в управлінні держа-
вою та суспільними справами. По суті такі полі-
тичні утворення являли собою ідеальну форму 

безпосередньої демократії, за якої на порівняно 
невеликій території публічна влада здійснюва-
лася безпосередньо більшістю населення або за 
його участю. За відсутності єдиної загальнонаці-
ональної влади кожний незалежний поліс поєд-
нував у собі як місцеву, так і державну владу, 
причому сама форма міста-держави не передба-
чала колізій між цими двома системами функцій. 
У цілому ж антична полісна демократія, незва-
жаючи не лише на її плюси, а мінуси, стала для 
Європи демократії взагалі та місцевого самовря-
дування зокрема. 

Аналізуючи римський етап розвитку міс-
цевого самоврядування, зазначимо, що у вказаний 
період в процесі утворення та територіального 
розширення Римської імперії був сформульований 
та здійснений на практиці новий підхід до місцево-
го самоврядування. Саме поняття «муніципаль-
ний» виникло та використовувалося у відношенні 
до раніше самостійних громад, які підпали під вла-
ду Риму та обтяжувалися різними повинностями 
(munera) на його користь, від назви яких, власне 
кажучи, й походить сам термін «муніципальний» 
(такі громади називалися municipia). 

Так, на думку І. О. Покровського, 
В. Б. Єльяшевича та інших вчених створення му-
ніципії як потенційного учасника публічних та 
цивільних правовідносин почалося ще у 
IV cт. до н. е. в результаті реформування право-
вого статусу колишніх самостійних міст-держав 
(civitates), які в цей час фактично втратили свою 
державницьку самостійність та опинилися під 
владою Стародавнього Риму. Внутрішня автоно-
мія цих громад серйозно обмежувалася, а для 
управління ними з Риму надсилалися спеціальні 
чиновники – префекти. Після того як влада Риму 
розповсюдилася на всю Італію, був прийнятий 
загальний муніципальний закон – Закон Юлія 
Цезаря про муніципії (Lex Julia municipalis) 
45 р. до н. е. [55, c. 116–117], який уніфікував 
правила міського устрою та суттєво розширив 
автономію органів самоврядування у місцевих 
справах. На рівні місцевих громад існували як 
представницькі органи – народні збори, так і ви-
конавчі – сенати. Контроль за неіталійськими 
громадами здійснювали спеціальні контролери – 
куратори, до функцій яких входив лише фіскаль-
ний контроль, а потім, з розширенням їх компе-
тенції, загалом урядовий контроль. Здійснюва-
лися спроби використовувати даний інститут і 
для захисту інтересів населення у відношенні 
муніципальної верхівки. 

Отже, у цей період відбувається активне 
становлення муніципій не лише як суб’єктів пу-
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блічних, а й приватних відносин, що в цілому 
відповідає філософії місцевого самоврядування 
та сучасному розумінні муніципального права як 
конгломерату публічно-приватних відносин і 
норм в результаті дії яких власне й відбувається 
становлення муніципальної влади. Незважаючи 
на те, що староримська юриспруденція так і не 
визнала persona за будь-яким іншим явищем, 
окрім людини, саме за часів активного розвитку 
муніципій за останніми почала визнаватися здат-
ність мати окремі права: одержувати майно у 
спадок, укладати угоди, шукати та відповідати у 
суді тощо, а самі муніципії вже розглядалися не 
як сукупність членів, а як певна єдність, котра 
має здатність як така брати участь у цивільних 
правовідносинах. У подальшому ідея залучення 
до участі у цивільних правовідносинах штучних 
суб’єктів (на відміну від природних – людей) з 
інституту муніципії була поширена на різномані-
тні союзи, колегіуми тощо [52–53]. 

Виділення етапу самоорганізації обумов-
лено тим, що громадівське самоврядування, як і 
сама громада, займала у соціально-політичній 
структурі середньовічної Європи підпорядковане 
становище, оскільки у переважній більшості ви-
падків являло собою форму об’єднання «небла-
городних» станів. Бурхливий розвиток міст, по-
силення їх ролі у громадському та державному 
житті, особливо після звільнення міст від васаль-
ної залежності у відношенні до феодалів та на-
буття багатьма з них статусу вільного міста, на-
дали новий імпульс розвитку місцевого самовря-
дування, орієнтованого на республіканські іде-
али античної полісної демократії. У результаті 
цього городяни стали серйозною політичною си-
лою, яка спочатку слугувала надійною опорою 
королівської влади, а потім перетворилася у ру-
шійну силу буржуазних революцій – локомотив 
«третього становища». Багатьом містам вдалося 
здобути значні права. Так, наприклад, в Англії 
ряд міст мали право направляти до парламенту 
певну кількість своїх представників, пропор-
ційно їх значенню та кількості населення. 

Характеризуючи виділений нами сучасний 
етап розвитку місцевого самоврядування, зазна-
чимо те, що формування та зміцнення націона-
льних держав викликало до життя загальну тен-
денцію раціоналізації устрою та діяльності як 
суспільства так і держави в цілому, так і окремих 
державних інститутів, включаючи організацію 
місцевих спільнот та здійснення публічного 
управління на місцях. Місцеві громади повинні 
були набути новий уніфікований статус, який би 
визначався та встановлювався законом, а не да-

рованими верховною владою «преференціями». 
Зворотним пунктом в юридичному оформленні 
нового підходу до місцевого самоврядування 
стала доповідь француза Туре по законопроекту 
про реформу місцевого самоврядування, яку він 
зробив у 1790 р. на Національних зборах Франції. 
У цій доповіді було висловлено принципову пози-
цію з питання компетенції місцевих органів влади. 
Згідно цієї позиції до складу компетенції територі-
альних громад входять як власні громадівські 
справи, притаманні за своєю природою муніципа-
льній владі, так і справи державні, які держава пе-
редає місцевому самоврядуванню. Дана концепція 
продовжує застосовуватися й у даний час, в тому 
числі й у вітчизняному законодавстві. 

Новий підхід до місцевого самоврядування 
знайшов своє вираження у французьких консти-
туціях ХVІІІ ст., а також у бельгійській Консти-
туції 1831 р., яка містила спеціальну статтю, 
присвячену громадському самоврядуванню, а 
також поряд з трьома традиційними «владами» – 
законодавчою, виконавчою і судовою – визнала 
й наявність особливої четвертої влади – муніци-
пальної. Німецька Конституція 1849 р., розроб-
лена франкфуртськими Національними зборами, 
містила статті про основні права громад, і хоча 
вона так і не стала реально діючим юридичним 
документом, тим не менш мала важливе істори-
чне значення. В цілому ж закріплення місцевого 
самоврядування на конституційному рівні спри-
яло більш активній концептуальній розробці да-
ного конституційно-правового інституту, що 
ставало особливо актуальним в умовах прове-
дення необхідних муніципальних реформ. 

Із певними особливостями українська істо-
рія місцевого самоврядування також пройшла 
етапи самоорганізації, легітимізації та станов-
лення, активного поступального розвитку, ра-
дянській та сучасний періоди. В цілому україн-
ське суспільство пережило багато моделей орга-
нізації публічної влади, які часто-густо мали 
протилежне забарвлення. 

Отже, використання історико-правового 
підходу щодо місцевого самоврядування в ході 
аналізу генезису світового муніципалізму та роз-
гляду муніципальної влади як виду публічної 
влади має важливе теоретико-методологічне та 
практичне значення. Історичне знання дозволяє 
простежити еволюцію моделей організації пуб-
лічної влади, які впроваджувалися протягом іс-
торії, дослідити злети та кризи конституціоналі-
зму та державності в окремих країнах, розгля-
нути процеси трансформації природи місцевого 
самоврядування, розвиток відповідних теорій, 
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характер стосунків муніципальної влади з ін-
шими суб’єктами та інститутами політичної ор-
ганізації суспільства, усвідомити причини 
трансформації цих взаємовідносин, зрозуміти 
причини та наслідки різновекторного політико-
правового ставлення державно-організованого 
суспільства до місцевого самоврядування та му-
ніципальної влади. 

Однак історична пам’ять не повинна утво-
рювати ілюзій, призводити до впадіння у своєрі-
дний муніципальний романтизм та відволікати 
від розуміння місцевого самоврядування у су-
часному смислі цього слова. Так, наприклад, 
аналіз національних традицій вічової демократії, 
міського самоврядування та земщини, радянської 
епохи та періоду становлення муніципальної влади 
на початку 90–х років ХХ ст. являє інтерес у 
зв’язку з тим, що ми отримуємо унікальну мо-
жливість, з одного боку, зіставити національні тра-
диції взаємовідносин громадянського суспільства 
та держави, розглянути тенденції централізації та 
децентралізації, проаналізувати практику розподі-
лу функцій центру та місць на різних історичних 
етапах, з іншого – провести порівняння з аналогіч-
ними процесами у зарубіжних країнах. 

Зокрема, ми вважаємо, що перспективи 
модернізації соціально-економічної, політичної 
та правової систем українського суспільства у 
даний час визначаються як об’єктивними зако-
номірностями інноваційного розвитку держав в 
умовах глобалізації та європейської інтеграції, 
процесами зближення правових систем сучасно-
сті, так і необхідністю врахування у процесі фо-
рмування вітчизняного конституціоналізму ло-
кального-особистісного фактору, розмаїття істо-
ричних, національно-культурних та інших особ-
ливостей розвитку територіальних громад як пе-
рвинної суб’єктної основи муніципальної влади, 
яка у сучасному світі закономірно визнається 
основою будь-якого демократичного ладу. 

У цьому аспекті муніципалізм та реальне 
місцеве самоврядування, за умови їх концептуа-
льної, інституціональної та функціональної ін-
сталяції у механізм демократичного конститу-
ційного ладу, є оптимальною та, по суті, універ-
сальною основою для вирішення значної кілько-
сті суспільних справ, у тому числі та у першу 
чергу прав людини, що свідчить про колосаль-
ний гуманістичний потенціал інститутів муніци-
пальної влади та локальної демократії. 

Слід зазначити, що у сучасній юридичній на-
уці немає однозначного ставлення щодо питання 
про правову природу муніципальної влади. Погля-

ди дослідників місцевого самоврядування на це 
питання умовно можна об’єднати у три групи. 

Так, перша група вчених виходить з конце-
птуального розуміння влади місцевого самовря-
дування виключно як різновиду (форми, рівня) 
державної влади або державного управління [9; 
19; 37; 43; 59; 62]. Дана позиція знайшла своїх 
прихильників як у зарубіжній юридичній науці, 
так і серед вітчизняних вчених. Так, наприклад, у 
вітчизняній конституційно-правовій науці най-
більш послідовно та системно означена концепція 
представлена у працях В. І. Борденюка [18; 20], на 
думку якого, існування влади територіальної гро-
мади (муніципальної) як різновиду публічної вла-
ди, джерелом якої є народ, заперечується тим, що 
він (як, зрештою, й будь-яка інша спільнота лю-
дей) може бути джерелом лише однієї влади, а не 
двох: однієї – для органів державної влади, а дру-
гої – для органів місцевого самоврядування. Тому, 
вважає даний автор, влада органів місцевого са-
моврядування є похідною від державної влади, а 
не від вигаданої муніципальної влади ... Це, про-
довжує В. І. Борденюк, не виключає існування 
влади, джерелом якої є територіальна громада. 
Адже влада притаманна кожному колективу лю-
дей, у тому числі й територіальній громаді. Проте, 
констатує він, у даному разі влада останньої на 
відміну від влади об’єднань громадян трансфор-
мується, по суті, в державну [17, c. 26]. На думку 
В. І. Борденюка, у сучасних умовах місцеве само-
врядування слід розглядати як відносно відокрем-
лену частину державного управління, яке повинно 
пов’язуватися з діяльністю не лише органів дер-
жавної влади, а й органів місцевого самовряду-
вання, а вживаний в Основному Законі України 
термін «місцеве самоврядування» – як умовну 
назву демократичної системи державного управ-
ління на місцях, що передбачає залучення грома-
дян до управління державними справами на заса-
дах відносної самостійності у межах, визначених 
Конституцією і законами України [20, c. 7]. 

На наш погляд, виникнення концептуаль-
ного орієнтиру на державний характер природи 
місцевого самоврядування є методологічною реф-
лексією на патерналістські ідеї про державу як 
найбільш сильний і центральний інститут полі-
тичної системи суспільства, а також про те, що ті 
чи інші самоврядні якості місцевої влади можуть 
рельєфно проявлятися виключно у ході їх зістав-
лення, зіткнення із державною владою. За цією 
логікою самоврядування, самоуправління, самоді-
яльність та інші прояви самостійності можуть ви-
никнути виключно у випадку наявності іншої сто-
рони владовідносин – держави, яка й може дозво-
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лити, встановити або спродукувати таку само-
стійність. По суті, це відносини за схемою «лю-
дина – держава – влада – свобода», в основі якої 
принцип оптимального поєднання автономії осо-
би та управлінсько-колективістських начал у вза-
ємовідносинах громадян із суспільством, дер-
жавою та владою стає можливим тільки як забез-
печення негативної свободи – «свободи від ...» 
будь-кого чи будь-чого, зокрема держави. 

Ми не заперечуємо, а навпаки глибоко пе-
реконані у тому, що метою взаємовідносин дер-
жавної влади та місцевого самоврядування має 
стати розвиток демократичних принципів органі-
зації та здійснення місцевого самоврядування в 
інтересах як держави, так і територіальних гро-
мад. Але за державницької концептуалізації при-
роди місцевого самоврядування, як правило, му-
ніципальна влада пов’язується тільки з функціо-
нальним аспектом: функції та повноваження на-
дані державою, виконує чи не виконує місцеве 
самоврядування державні повноваження, водно-
час як для розкриття природи цього явища, необ-
хідне виявлення сутнісних, іманентних, субстан-
ціональних характеристик феномена муніципаль-
ної влади, в якості яких виступають поняття «во-
ля» та «вплив». Саме визнання того факту, що у 
більшості громадян будь-якої держави є особливі, 
так звані «публічні», інтереси, відмінні від держа-
вних, дозволяє виникнути та сформуватися тако-
му соціально-політичному феномену, як місцеве 
самоврядування. 

Інша група теоретиків сучасного муніципа-
лізму займає компромісну позицію: ними визна-
ється подвійна природа влади місцевого самовря-
дування. В результаті аналізу природи місцевої 
влади дані автори роблять висновок про те, що у 
ній одночасно поєднуються дві засади: громадів-
ська та державна [16, c. 15; 22, c. 25–26; 32, c. 10; 
40, c. 10, 14–15; 57, c. 15]. Прихильники цієї конце-
пції, розмірковуючи про ознаки місцевого само-
врядування, його відмінності від державної влади 
та основні функції, доводять, що державні та само-
врядні начала знаходяться у площині єдиного поля 
публічної влади, зміни відбуваються в інтересах 
децентралізації управління та підвищення його 
ефективності. Відмінності, головним чином, поля-
гають у виборі засобів реалізації цих цілей. 

Так, відомий вітчизняний вчений-консти-
туціоналіст М. П. Орзіх вважає, що саме синтез 
громадської та державної теорій самоврядування 
надасть конституційну можливість «входити у 
правові ворота», а не «трощити муніципальні ого-
рожі», які небезуспішно споруджені на місцях під 
впливом «революційної психології і суверен-ного 

бешкетування місцевих рад» [51, c. 64]. З таким 
підходом у цілому перетинається точка зору ро-
сійського дослідника М. Л. Пєшина, який вважає, 
що проблему природи муніципальної влади необ-
хідно вирішувати з позицій поєднання у природі 
самоврядування «громадівських» та «державни-
цьких» начал. Спираючись на такий синтез, він 
стверджує, що місцеве самоврядування можна 
«вбудувати» у державну владу та воно має бути 
«вбудованим», але лише до певної міри. Питання 
про те, щоб вірно визначити ступінь цієї «убудо-
ваності». Якщо місцеве самоврядування повністю 
відокремити від вирішення державних справ, воно 
стане істинно громадським, але державі тоді дове-
деться утворювати систему влади для вирішення 
державних питань на місцевому рівні, яка б тери-
торіально «дублювала» його, що економічно не-
ефективно. Якщо самоврядування буде повністю 
підпорядковуватися державній владі, ми можемо 
отримати не місцеве самоврядування в його кон-
ституційному розумінні (як форму народовладдя, 
яка забезпечує самостійну діяльність населення 
щодо вирішення питань місцевого значення), а мі-
сцевий рівень державного управління, який буде, 
безумовно, ефективним у вирішені завдань, які по-
ставила держава, але при цьому мало буде врахо-
вувати інтереси жителів окремих територій, що 
нівелює сам сенс місцевого самоврядуван-
ня [54, c. 284]. 

Системний аналіз висловлених у сучасній 
науці позицій прихильників дуалістичної точки 
зору щодо правової природи муніципальної вла-
ди, дозволяє зробити висновок, за якого синтез 
державного та громадського у самоврядуванні – 
дуже важливий для суспільства. За допомогою 
єдності цих двох засад вирішуються найважливі-
ші громадсько-державні завдання: виключається 
роздвоєння влади, яке веде до політичної нестабі-
льності та послаблення держави та інститутів, які 
складають її; утворюються можливості для біль-
шої частини людей – участь в управлінні справа-
ми суспільства та держави, що підвищує культур-
но-правовий рівень громадян та виховує у них 
відчуття поваги до законів; ліквідується розрив 
між суспільством та державою; досягається єдина 
мета – збереження та зміцнення суспільства і 
держави за наявності демократичних інститутів; 
держава більшою мірою входить у курс місцевих 
справ та приймає відповідні рішення, сутність яких 
узгоджується з інтересами людей; породжується 
спільний інтерес для громадян та державних орга-
нів, сутність якого полягає у будівництві життя, 
гідного кожної людини та суспільства у цілому; 
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управління суспільством на основі узгоджених дій 
перетворюється на єдиний процес творення. 

Слід зазначити, що реалізація цих концеп-
туальних положень можлива лише у демократич-
ній та соціально орієнтованій державі, яка здійс-
нює чітку та стабільну внутрішню, у тому числі й 
муніципальну, політику, та яка створює мотива-
цію та стимули для розвитку ініціативи людей. У 
противному випадку, держава, як набагато «силь-
ніший» суб’єкт публічних владовідносин, завжди 
(коли їй це вигідно) може повернутися до центра-
лізованої форми управління. Тому, в умовах не-
стабільного або перехідного політичного режиму 
дуалістична модель місцевого самоврядування не 
є стабільною. Вона схильна до перманентних змін 
або у напрямі адміністративної, або у напрямі де-
централізованої моделі, перша з яких характери-
зується прямим підпорядкуванням органів місце-
вого самоврядування органам державної влади. 
Вона завжди знаходиться під загрозою повної 
«вбудованості» місцевого самоврядування до сис-
теми державної влади, а через це – його перетво-
рення на місцеве управління. 

Представники третьої концепції, прихиль-
ником якої є автор, категорично заперечують 
державну природу влади територіальних громад, 
розглядаючи місцеве самоврядування як само-
стійний вид публічної влади [3, c. 29–30; 8; 38; 
41, c. 5; 47, c. 15; 49]. Так, В. Ф. Погорілко вважав, 
що місцеве самоврядування опосередковує собою 
відносно самостійний вид влади у системі наро-
довладдя – місцеву, муніципальну владу як владу 
територіальних спільностей [48, c. 7]. Характери-
зуючи місцеве самоврядування, як багатоаспектне 
явище, яке одночасно має якості соціального і по-
літичного, публічно-правового та приватноправо-
вого, вітчизняний дослідник муніципально-
правової проблематики В. В. Кравченко ствер-
джує, що місцеве самоврядування – це публічна 
влада з усіма її атрибутами, і, одночасно, інститут 
громадянського суспільства, форма самодіяльнос-
ті населення, вияв його здатності управляти влас-
ними справами автономно від держави. На його 
думку, місцеве самоврядування – публічна влада 
територіальної громади, тобто жителів села чи 
добровільного об’єднання в сільську громаду жи-
телів кількох сіл, селища і міста, вона носить ло-
кально-просторовий характер, здійснюється в ін-
тересах територіальної громади і функціонує ли-
ше в межах окремих адміністративно-територіаль-
них одиниць, в той же час, як державна влада – це 
влада всього народу, вона поширюється на всю 
державну територію [38, c. 202]. 

«Візитною карткою» прихильників підходу, 
які виходять з концептуального визнання місцево-
го самоврядування як різновиду влади народу, 
тобто муніципальної влади, яка є публічною, та не 
є державною за своєю природою, є висновок що-
до існування муніципальної та державної влади як 
самостійних видів публічної влади. Вони вихо-
дять з тези про те, що у вічному спорі про приро-
ду місцевого самоврядування – державне воно чи 
громадське – знаходяться, по-перше, кардинальні 
відмінності у суб’єктному складі цих видів публі-
чної влади; по-друге, різниця у правовій природі 
місцевого та державного інтересу, а в силу цього 
– відмінності у об’єктному складі цих влад, та, по-
третє, причини тотальної недовіри «верхів» до 
самоврядування та культивація опозиційності са-
моврядування до «верхів». Причому, як, напри-
клад, свідчить діалектика вітчизняного варіанту 
місцевого самоврядування, опозиційний характер 
місцевого самоврядування допускається тільки в 
умовах громадсько-політичного підйому. Досвід 
помаранчевої революції є тому яскравим прикла-
дом. В умовах реакції, переходу до мирного зро-
щення еволюціонуючих суспільних відносин в 
існуючий державний порядок, місцеве самовря-
дування як «незалежний» від держави інститут, 
як правило цілеспрямовано, трансформується 
державою у різновид державного управління. 
Аналізуючи деякі конституційно-проектні про-
позиції що внесення змін до Основного Закону 
України у частині щодо місцевого самовряду-
вання, можна зробити висновок, що вони повною 
мірою відображають політику, спрямовану на 
інтеграцію місцевого самоврядування до загаль-
нодержавної системи. 

На наш погляд, якщо концептуально вихо-
дити з позиції громадівського підходу, місцеве 
самоврядування відіграє вагому роль не тільки у 
процесах інституціоналізації та функціонування 
демократичного конституційного ладу, а й у фор-
муванні громадянського суспільства, враховуючи, 
що усі права, свободи та масові види соціально-
політичної активності, різні недержавні прояви 
суспільного життя людей зароджуються та у кін-
цевому рахунку реалізуються у територіальних 
громадах, які утворюють соціальну базу грома-
дянського суспільства. Також вони формують ін-
телектуальне підґрунтя для «пророщення» у сус-
пільній свідомості відчуття громадянськості – од-
нієї з тих базових, наріжних гуманістичних рис 
суспільства, які знаходяться у фундаменті цивілі-
зованого демократичного соціуму. 

На наш погляд, такий концептуальний під-
хід дозволяє дослідити не лише цінність людської 
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особи як категоріальний синтез соціально-філо-
софської методології, а і проаналізувати людину, 
її життя, права та свободи, честь і гідність у кон-
тексті сучасного конституціоналізму, муніципалі-
зму та муніципальної влади як ціннісно-
телеологічної детермінанти демократичного роз-
витку суспільства і держави. У цьому контексті, 
формування істинного уявлення про людину, її 
права та свободи з наступним його аналізом у не-
змінній формі здійснюється за допомогою рефле-
ксивної методики, що створює безпосередній 
зміст соціально-філософської теорії та юридичної 
антропології. Нове бачення сучасної людини у 
контексті становлення інститутів локальної демо-
кратії та інституціоналізації муніципальної влади 
детермінує вимоги її переорієнтації до суто люд-
ських проблем – по суті проблем місцевого зна-
чення, дослідити які можна за рахунок специфіч-
ної комбінації методів і особливого понятійного 
апарату соціальної філософії, соціології, політо-
логії, психології та сучасної юридичної теорії. 
Онтологічний, гносеологічний, логіко-історичний, 
діалектичний, синергетичний, феноменологічний, 
герменевтичний, системний, структурний, функ-
ціональний методи складають основу методології 
і дозволяють побудувати цілісну систему знання 
про людину, що сприяє її адекватному розумінню 
у всіх складних взаєминах зі світом, суспільством, 
державою, місцевими співтовариствами та інши-
ми індивідами [25]. 

Вважаємо, що саме у межах місцевого са-
моврядування, процесах інституціоналізації муні-
ципальної влади та послідовної реалізації прин-
ципів класичного муніципалізму найбільш рельє-
фно проявляється та знаходить свою апробацію 
ідея цінності людської особи, її прав та свобод. 
Адже визнання та становлення в Україні місцево-
го самоврядування, глибокі економічні і політичні 
перетворення у суспільстві і формування на цій 
основі нової демократичної державності безпосе-
редньо пов’язані з виробленням і практичною ре-
алізацією принципово нових для нас підходів до 
прав та свобод людини, до вирішення як загаль-
нодержавних, так і регіональних, а також місце-
вих проблем у даній сфері. 

Соціалізація людини та її соціальний роз-
виток, як правило, відбуваються у складі будь-
якої соціальної спільноти – у сім’ї, учбовому, 
виробничому, спортивному, професійному, релі-
гійному, політичному або іншому колективі. То-
му реалізація та соціальний захист індивідуаль-
них інтересів кожного неможливі без реалізації й 
соціального захисту інтересів тієї організованої 
групи людей, до складу якої входить даний інди-

від. Місцеве самоврядування покликане виража-
ти та послідовно відстоювати групові інтереси 
населення, і тільки через захист організаційно-
групових інтересів воно може захистити інтереси 
конкретних осіб. 

Саме місцеве самоврядування має створити 
умови для формування у людському співтоварис-
тві відчуття громадянськості – однієї з тих базо-
вих, наріжних гуманістичних рис суспільства, які 
знаходяться у фундаменті цивілізованого соціуму. 
Громадянськість – це готовність і здатність люди-
ни до активної участі у справах суспільства і дер-
жави на основі глибоко усвідомлення своїх прав 
та обов’язків. Вона є антитезою таким поняттям 
як аполітичність, абсентеїзм, соціально-політична 
індиферентність та синонімом соціально-політич-
ної активності, патріотизму. Громадянськість іс-
торично пов’язана з ранніми формами демократії, 
зокрема з безпосередньою участю у справах гро-
мади і зародженням суспільних відносин полісно-
го типу [24, c. 647]. За своєю суттю громадянсь-
кість означає ступінь кооперації людей в одне ці-
ле, ступінь відходу від біологічних потреб та руху 
до потреб соціальних, ступінь спільності, єдності 
людей. Громадянськість консолідує суспільство, 
вона знаходиться в основі колективізму, детермі-
нуючи цілісність та монолітність суспільних 
утворень. Громадянськість в її найбільш розвину-
тій формі передбачає розвиток таких цінностей, 
як права та свободи, мир та справедливість, від-
повідальність та соціальна рівність. А це – ключо-
ві цінності розвинутого демократичного та грома-
дянського суспільства [23, c. 3]. 

У цьому план місцеве самоврядування, тим 
самим, відіграє вагому роль у процесі формування 
громадянського суспільства, враховуючи, що усі 
права, свободи та масові види соціально-
політичної активності, різні недержавні прояви 
суспільного життя людей зароджуються та у кін-
цевому рахунку реалізуються у територіальних 
громадах, які утворюють соціальну базу грома-
дянського суспільства. 

Протягом тривалої історії свого існування 
люди прагнули проаналізувати сутність феномена 
громадянськості та виявити ті чинники, які можна 
використати у якості важелів впливу на процеси її 
формування та функціонування. На наш погляд, 
одним з визначальних інструментів формування 
та функціонування громадянськості є інститут 
повноцінного місцевого самоврядування. Саме 
місцеве самоврядування оптимально фіксує у собі 
як елементарні проблеми людської життєдіяльно-
сті, так і політичні, економічні, духовно-моральні 
цінності та соціальні досягнення людства у будь-
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якій галузі суспільного розвитку. В силу цього, 
відносно невеликі територіальні розміри територі-
альних громад, локальність діяльності їх органів, 
здебільшого безпосередній характер взаємовідно-
син жителів між собою та з органами місцевого 
самоврядування, природний характер проблем 
життєдіяльності – усе це в цілому обумовлює осо-
бливу муніципальну соціальність. Адже народжен-
ня людини, її здоров’я, дорослішання, навчання, 
працевлаштування, шлюб та сім’я, старіння, смерть 
– у рамках цих життєвих циклів в основному зами-
кається життєдіяльність місцевого співтовариства. 

Також на цьому рівні реалізації публічної 
влади відбувається діалектичне поєднання волі 
законодавця з конкретними інтересами місцевого 
населення, яке стає не лише первинним суб’єктом 
локальних конституційно-правових відносин, а й 
основним суб’єктом управлінських, адміністрати-
вно-правових відносин, а також приватних, циві-
льно-правових відносин, що є однією з характер-
них рис місцевого самоврядування. У зв’язку з 
цим, варто підтримати позицію О. Р. Єрьоміна, 
який вважає, що єдино можливим шляхом здійс-
нення людиною публічної діяльності у рамках 
будь-якого співтовариства (за обов’язковості нор-
мативного регулювання подібної поведінки) є ре-
алізація наявних у неї прав та свобод. Через суку-
пність суб’єктивних прав та свобод можна роз-
глянути весь спектр відносин, що виникають у 
процесі спільної діяльності людей [28, c. 15]. 

Виходячи з цього, муніципалізм виконує 
важливу роль у реалізації одного з головних за-
вдань сучасності – поєднання в єдине ціле інтере-
сів держави, суспільства та особи, оскільки голо-
вний сенс та сутність місцевого самоврядування 
полягають у тому, щоб на рівні кожної окремо 
взятої особи здійснювати гармонізацію прав та 
свобод людини і громадянина з інтересами дер-
жави та суспільства. Саме така спрямованість мі-
сцевого самоврядування відповідає ідеям сучасної 
демократичної правової соціальної держави, ви-
щою цінністю якої є людина, її права та свободи. 

Тому перед сучасною українською держа-
вою постає важливе завдання – утворення, насам-
перед за допомогою законодавства, умов для про-
яву громадських, самодіяльних начал у локально-
територіальному вимірі. Саме умов, а не рамок, 
оскільки такі прояви можливі лише за наявності 
спільного інтересу та свободи участі. У цьому се-
нсі муніципалізм та місцеве самоврядування – 
ідеальна сфера, де стає можливим подолання вза-
ємного відчуження, соціальної самотності людей. 
Будь-яка людина потребує ідентифікації, ототож-
нення себе із певною суспільною групою. Терито-

ріальна спільність, у певному сенсі сусідство від-
криває для цього широкі горизонти та, в той же 
час, не вимагає від особи тоталітарного підпоряд-
кування групі, внаслідок чого місцеве самовряду-
вання є найбільш наближеним до людини рівнем 
реалізації публічної влади. 
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Батанов О. В. 
МУНІЦИПАЛЬНА ВЛАДА В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО МУНІЦИПАЛІЗМУ: 

ГЕНЕЗИС, КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ, ГУМАНІСТИЧНА ПАРАДИГМА 
 

У статті виділяються елементи сучасного муніципалізму та розглядається їх сутність. Висвіт-
люються концептуальні проблеми теорії муніципальної влади в Україні. Розкривається правова при-
рода муніципальної влади як інституту сучасного конституційного права. Аналізуються основні чин-
ники виникнення муніципальної влади та муніципалізму в Україні у контексті світового досвіду. Да-
ється понятійна, суб’єктно-об’єктна характеристика муніципальної влади. Досліджуються теоретичні 
та практичні проблеми співвідношення муніципальної та державної влади. Розглядаються гуманісти-
чні засади сучасного муніципалізму. 

Ключові слова: сучасний муніципалізм, муніципальна влада, державна влада, муніципальні пра-
ва особи. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ВЛАСТЬ В УКРАИНЕ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО  
МУНИЦИПАЛИЗМА: ГЕНЕЗИС, КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ,  

ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА 
 

В статье выделяются элементы современного муниципализма и раскрывается их сущность. 
Освещаются концептуальные проблемы теории муниципальной власти в Украине. Раскрывается пра-
вовая природа муниципальной власти как института современного конституционного права. Анали-
зируются основные факторы возникновения муниципальной власти и муниципализма в Украине в 
контексте мирового опыта. Даётся понятийная и субъектно-объектная характеристика муниципаль-
ной власти. Исследуются теоретические и практические проблемы соотношения муниципальной и 
государственной власти. Рассматриваются гуманистические основы современного муниципализма. 

Ключевые слова: современный муниципализм, муниципальная власть, государственная власть, 
муниципальные права личности. 
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MUNICIPAL POWER IN UKRAINE IN THE CONTEXT OF WORLD MUNICIPALISM: 
GENESIS, CONCEPTUAL PROBLEMS, HUMANISM PARADIGM 

 
The article suggests elements of the modern municipalism and uncovers their nature. The conceptual 

problems of the theory of the municipal power in Ukraine are discussed. The legal nature of the municipal 
power as the institute of the modern constitutional law is revealed. The main factors of the genesis of the 
municipal power and the municipalism in Ukraine in the context of the world experience are analyzed. The 
conceptual and subject-objective characteristics of the municipal power are provided. Theoretical and 
practical problems of the correlation between the municipal power and state power are researched. The 
human foundations of the modern municipalism are defined. 

Key words: modern municipalism, municipal power, state power, personal municipal rights. 
 
 



 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 335 

 
А. В. Ткаченко 

Киевский международный университет, Киев 
 

ОТ «ПРИРОДЫ» К «КУЛЬТУРЕ» (ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАДИГМ  
В СОВРЕМЕННОМ СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОМ ПОЗНАНИИ) 

 
Сейчас уже можно с уверенностью гово-

рить о том, что сова Минервы начала свой полет 
и в сфере сравнительно-правового познания, оп-
рокинув его в сумерки мышления. Одним из на-
иболее интересных свидетельств этого стала от-
решенность мышления от исследовательских 
средств, которые им эксплуатируются, методо-
логии в целом, что поставило под сомнение по-
знание как таковое. Эта отрешенность не озна-
чает отрицание методологии, наоборот, лишь 
современное мышление и может быть методоло-
гическим в полном смысле этого слова – только 
сейчас мышление стало фундаментальным не в 
смысле его опоры на прочный, незыблемый фун-
дамент, а наоборот, как высвечивание основ на-
учного мышления, заложенных на заре европей-
ской истории, тем самым лишая их былой ак-
сиоматической мощи. Перед мышлением впер-
вые за многие столетия разверзлась бездна, неко-
гда сокрытая Сократом. 

Эта «причастность бездонности» имеет 
множество ипостасей. В сравнительно-правовом 
познании, на наш взгляд, ее, как ни странно, лучше 
всего схватывает весьма распространенная, и даже 
избитая оппозиция «природной» и «культурной» 
парадигм. Первая представлена в нем функциона-
лизмом, вторая – интеллектуальным движением, 
которое условно можно назвать неоромантизмом. 
Им и посвящено это исследование. 

 ٭٭٭
Функционалистская парадигма до послед-

него времени рассматривалась как концептуаль-
ное ядро сравнительно-правового познания, кви-
нтэссенция которого выражена в следующем те-
зисе: «сравнение имеет смысл только в случае 
естественной либо функциональной сравнимости 
исследуемых правовых явлений» [61, c. 48]. Бу-
дучи формализацией «функциональной сравни-
мости», она возникает как инструмент построе-
ния дихотомии, как оппозиция «естественной 
сравнимости», следствие осознания ее гносеоло-
гической несостоятельности. Впервые такая фо-
рмализация была осуществлена Э. Рабелем при 
решении проблемы конфликта квалификаций, 
остро стоящей перед доктриной и практикой ко-

ллизионного права конца ХІХ – начала ХХ сто-
летий [48, c. 103-104] [60, c. 378]. 

Концепции естественной сравнимости со-
ответствует первое решение проблемы квалифи-
кации, согласно которой квалификация осущест-
вляется в соответствии с правом суда – lex fori, 
то есть, правовые понятия толкуются согласно 
их значению в национальном праве. В этом слу-
чае, критерием сравнения выступают «юридиче-
ские термины, понятия и институты, присущие 
правовой системе исследователя, осуществляю-
щего сравнение» [24, c. 25].  

Естественность такой установки познания 
объясняется утверждением отсутствия сущност-
ных отличий между восприятием национального 
права и правовым сравнением, с которым связано 
предположение о том, что тождественной симво-
лической форме соответствует тождественный 
правовой смысл. Это должно способствовать на-
хождению универсальных правовых смыслов без 
необходимости выхода за пределы смыслового 
поля национальной правовой системы исследова-
теля. Считается достаточным лишь адекватное во-
сприятие соотношения между формой и смыслом в 
национальной правовой системе. 

Однако со временем стало очевидным, что 
интерпретация норм, исходя из контекстов их 
национальных правовых систем, практически 
исключает возможность достижения их унифи-
цированного применения, даже при условии их 
текстуальной идентичности. Причиной этого яв-
ляется то, что текст, формулируемый в пределах 
естественного языка, характеризируется зависи-
мостью его значения от контекста, в котором он 
анализируется [71, c. 25] [26, c. 252-253], ввиду 
чего «терминологическое сходство не гаранти-
рует какого-либо концептуального соответствия, 
фиксирующего сравнимость норм различных 
правовых систем» [68, c. 7].  

Таким образом, проблема квалификации 
может рассматриваться как частное проявление 
более общей проблемы контекстуальной обу-
словленности интерпретации (проблемы герме-
невтического круга), возникшей из осознания 
отсутствия эмпирической референции естествен-
ного языка – его слова не содержат исчерпы-
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вающего описания тех фактов, которыми огра-
ничивается его применение, а, следовательно, и 
отсутствия универсального языка права. 

Все сказанное позволяет сделать вывод о 
том, что концепт естественной сравнимости во-
обще не содержит сравнения, и не создает для 
него необходимых предпосылок. Основываясь на 
априорном, аксиоматическом и метафизическом 
предположении об однообразии соотношения 
между формой и смыслом в праве разных стран, 
он фактически ограничивает содержание сравни-
тельного правоведения простой экстраполяцией 
национальных правовых смыслов за пределы на-
ционального.  

Главным следствием гносеологического 
банкротства концепции естественной сравнимо-
сти стала дилемма: либо продолжать утверждать 
корреляцию между правовой формой и право-
вым смыслом, что необходимо означает отрица-
ние универсальности последних, либо необхо-
димо разработать методологический инструмен-
тарий, гарантирующий нахождение этих универ-
сальных правовых смыслов, и который бы не ос-
новывался на предположении указанной взаимо-
зависимости. 

Первый вариант развития событий ставил 
крест на любых попытках репрезентации право-
вого знания как направленного на установление 
общих законов и закономерностей развития пра-
ва, что в начале ХХ века было равноценно отри-
цанию его научного статуса. Поэтому, для боль-
шинства безусловным приоритетом стали на-
стойчивые попытки спасения «универсальных 
правовых смыслов». В качестве одного из глав-
ных «спасательных кругов» и должен был стать 
сравнительно-правовой функционализм. 

Таким образом, функционалистская пара-
дигма возникает из осознания отсутствия уни-
версального языка права, невозможности ото-
бражения общих для всех правовых систем эле-
ментов в понятиях языка национального права, и 
одновременного постулирования необходимости 
существования унифицированной перспективы 
сравнения. Это привело к перерастанию про-
блемы сравнимости в проблему эквивалентности 
с одной стороны, и универсальности с другой. 
Решение первой проблемы состоит в попытке 
достигнуть концептуальной эквивалентности – 
«взаимосоответствия значения концепта в раз-
ных культурах» [21, c. 50]. Проблема же универ-
салий предполагает решение вопроса о том, «в 
чем состоит общность, и какое взаимоотношение 
между конкретным и общим» [17]. 

Исходя из указанного, функционализм вы-
ступает одним из вариантов решения «тысяче-
летнего спора о том, что первично – язык или 
мышление, определяет ли наш национальный 
язык способы видения нами мира, или сущест-
вует обходной путь» [67, c. 121]? Суть такого 
решения состоит в том, что Э. Рабель первым 
предложил «толкование понятий национального 
права с помощью сравнительного правоведения, 
то есть независимо от lex fori» [34, c. 15].  

Это означает, что Э. Рабель изменил стру-
ктуру анализа, переместив центр исследования 
«с формального языка системы норм и прин-
ципов в сферу конкретной реальности (функ-
ций), с которыми эти нормы и принципы свя-
заны» [45, c. 200]. Утверждается, что «форма 
юридико-технических конструкций должна быть 
отброшена» [50, c. 187], а каждое национальное 
решение должно вычленяться из контекста соб-
ственной правовой системы для того, чтобы «ра-
ссматриваться исключительно в свете собст-
венных функций, как попытка удовлетворения 
конкретных правовых потребностей» [48, c. 106], 
поскольку «сравнение только тогда содержа-
тельно, когда оно укоренено в реальности тех 
способов, с помощью которых правовые системы 
действительно решают проблемы» [45, c. 201]. 
То есть, исходным пунктом исследования для 
функционализма становится не право или струк-
тура правовых институтов, а конкретные факты 
жизни [19, c. 53] [24, c. 26] [45, c. 199]. 

При этом, поскольку проникновение ис-
следовательского поиска за внешнюю сторону (фа-
сад) правовых текстов к явлениям более кон-
кретной реальности, под которой понимаются 
смыслы, воплощенные в функциях правовых норм, 
возможно лишь благодаря избеганию всего специ-
фически национального, характерной чертой функ-
ционалистской парадигмы является редукционизм. 

Такое решение Э. Рабелем проблемы ква-
лификации оказалось конституирующим, оно 
заложило инвариантный алгоритм, гносеологи-
ческую модель, которой безусловно следует лю-
бая попытка осуществления проекта функциона-
лизма в сравнительном правоведении. При этом 
для восприятия функционалистской парадигмы 
как теории познания необходимо четко отграни-
чить его субъект и объект. Удовлетворение этого 
требования может показаться простым: функ-
циональный метод является вещью – объектом 
познания, полностью отделенным от субъекта. 
Однако возникает вопрос, какие методы необхо-
димо использовать для получения знаний о фун-
кциональном методе? 
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В тот момент, когда мы задаем этот во-
прос, различие между интеллектом и вещью ис-
чезает, поскольку мы используем методологию 
для понимания методологии. Как указывает Д. 
Самуель, «решением этой проблемы является 
рассмотрение правовых методов с внутренней 
либо внешней точки зрения. Внутренняя точка 
зрения использует схемы, парадигмы и ориента-
ции, принятые в качестве значимых самими 
юристами; внешняя точка зрения использует ме-
тоды, принятые, скажем, социологами, или фи-
лософами» [66, c. 211]. 

Поскольку функциональные концепты по-
стулируются полностью независимыми от на-
циональных правовых концептов, функционали-
стская парадигма основывается на внешнем вос-
приятии методологии, и такое ее решение гно-
сеологического вопроса предопределяет также 
решение основополагающей эпистемологиче-
ской дихотомии источника познания: схизмы 
между исследованием и авторитетом [65, c. 
116]. Как указывает Д. Самуель, эпистемологи-
ческая ориентация на авторитет, будучи безус-
ловно неизбежной для национальных юристов, 
является герменевтической, определяющей сво-
им объектом текст, а основным мотивационным 
вопросом – определение значение этого текста. 
Исследование же является естественнонаучной 
ориентацией, ее мотивационным объективом вы-
ступает объяснение феномена, полученное в ре-
зультате точного исследования всех доступных 
физических данных.  

Таким образом, эпистемологическое со-
держание решения Э. Рабелем проблемы квали-
фикации состоит в замене ориентации на авто-
ритет (которая выступает синонимом естест-
венной сравнимости), ориентацией на исследо-
вание, которая в то время мотивировала общест-
венные науки, и которой должен был соответст-
вовать концепт функциональной сравнимости. 

Именно такое решение Э. Рабелем гносео-
логической проблемы построения теории позна-
ния и эпистемологической проблемы источника 
познания обусловило отсутствие в функциона-
лизме сравнительного правоведения философ-
ско-методологической интерпретации тех позна-
вательных средств, которые им эксплуатиру-
ются. То есть, в сравнительном правоведении 
гносеологическая модель функционализма суще-
ствует не в форме ее изложения, а лишь рефе-
рентно, как имплицитное указание на нее. 

Поскольку функционализм выступает в ка-
честве «лезвия Оккама», которое должно снять 
внешнюю сторону правовых текстов из правовой 

реальности, рассматривая язык правовых текстов 
не как самостоятельную реальность, а скорее как 
ширму, скрывающую действительные правовые 
смыслы, можно согласиться с Д. Гербером, что 
референтом, на который указывает функциона-
листская парадигма, является «интеллектуальное 
движение, возглавляемое Э. Гуссерлем, в кото-
ром идея погружения под поверхность языка к 
феноменам более конкретной реальности была 
основным акцентом» [45, c. 202]. 

Гносеологическая тождественность фено-
менологии Э. Гуссерля и функционализма Э. Ра-
беля означает, что как общее и частное можно 
сопоставить, соответственно, гуссерлевскую ин-
тенцию нахождения прочной основы для всей 
конструкции человеческого познания [20, c. 122], 
и рабелевское стремление нахождения прочной 
основы сравнимости. Так же соотносятся и фе-
номенологическое требование достижения чис-
той, незагрязненной никакими внешними прив-
несениями деятельности сознания в ее допред-
метной, досимволической форме, и утверждение 
Э. Рабелем чистой науки «в качестве основной 
цели сравнительного правоведения» [45, c. 197]. 

Аналогом соотнесения феноменологиче-
ской и естественной установок сознания явля-
ется и соотнесение функциональной и естествен-
ной сравнимости. Так, согласно Э. Гуссерлю, 
«феноменологическая установка вместо обыч-
ного растворения в актах сознания, в которых мы 
наблюдаем и мыслим нечто существующим в 
соответствии с его смыслом, требует сделать 
предметами сами акты сознания, которые долж-
ны рассматриваться в новых актах наблюдения и 
мышления, описываться, анализироваться соот-
ветственно их сущности» [5, c. 31]. Сущностно 
тождественной является функциональная срав-
нимость, выступающая результатом трансфор-
мации традиционной юридической установки 
восприятия и познания права, содержание кото-
рой составляет направленность внимания на то-
ждественные факты.  

И, наконец, в функционализме Э. Рабеля 
присутствуют идеи, могущие быть формализованы 
как феноменологическая идеация (схватывание 
чистых сущностей предметов опыта, очищение 
сферы сущего вплоть до самых ее априорных ос-
нов, выявляющихся как абсолютный фундамент 
всего существующего), свидетельствующие о вос-
приятии функционализмом сравнительного право-
ведения как эйдетической науки об априорных 
структурах такого региона сущего как право.  

Отличие лишь в том, что феноменологиче-
ская идеация направлена на нахождение «чистых 
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сущностей» предметов опыта как такого, а «фун-
кционалистская идеация» направлена на нахож-
дение универсальных правовых смыслов, нейт-
ральной структуры, общего языка, позво-
ляющего описание определенной правовой сис-
темы понятным для юристов из любой другой 
правовой системы способом, то есть унифика-
цию права, «для обеспечения которой и созда-
вался функциональный метод» [46, c. 722]. При 
этом, сама идея нейтральности сравнения явля-
ется производной от утверждения, что сравнение 
двух элементов возможно лишь путем ссылки на 
третий, константный элемент, для указания на 
который используется понятие tertium compara-
tionis. Как указывал Э. Рабель, «каждому сравне-
нию необходим общий деноминатор – tertium 
comparationis. Для меня в эти пятьдесят лет им все-
гда была социальная цель норм и разработка для 
этой цели соответствующих понятий. Сейчас это 
называется функциональным подходом» [7, c. 261]. 

Последовательное разворачивание кон-
цепта tertium comparationis в функционалисткой 
парадигме приводит к формулированию пре-
зумпции идентичности (praesumptio similitudinis), 
то есть утверждения, что различные правовые сис-
темы тяготеют к схожему решению практических 
проблем [38, c. 410]. Презумпция идентичности 
выражает монистическую модель мышления, ото-
ждествляющую многообразие и плюральность с 
беспорядком, диссонансом, который должен пре-
одолеваться сознательными усилиями по построе-
нию интеллектуального порядка, и тем самым она 
высвечивает трансцендентальную направленность 
функционалстской программы [43, c. 436]. 

Презумпция идентичности наиболее полно 
формализует как идею существования однооб-
разной концептуальной матрицы права, так и 
связанную с ней идею денационализации, дете-
риторизации права. Ее последовательное приме-
нение необходимо приводит к отрицанию суще-
ствования особенного национального права как 
такового. Иллюстрацией этого может служить 
следующее утверждение Д. Гордли: «лишь в оп-
ределенной степени мы можем говорить о том, 
что немецкие, американские или французские 
юристы исследуют право своих стран. Они на-
правляют свои исследования на проблемы, кото-
рые возникают в их странах, однако ни эти про-
блемы, ни их решения никоим образом не явля-
ются немецкими, американскими или француз-
скими … Не существует ничего исключительно 
немецкого, французского или американского в 
самих решениях» [47, c. 563]. 

Принципиально подчеркнуть, что пре-
зумпция идентичности и tertium comparationis в 
функционалистской парадигме рассматриваются 
в пределах концепции правового универсализма, 
и, следовательно, они оказываются зависимыми 
от корректности другой функционалистской пре-
зумпции – презумпции универсальности про-
блем. Последняя состоит в предположении, что 
все правовые системы сталкиваются с тождест-
венными проблемами[38, c. 409] [69, c. 285-286], 
то есть, что «все общества воспринимают жизнь 
как совокупность тождественных социальных 
проблем» [70, c. 313], так что даже если право-
вые системы функционируют индивидуально и 
независимо одна от другой, «все они предназна-
чены для дачи ответов и решений на те же самые 
проблемы и те же самые конфликты между лю-
дьми» [52, c. 385-386]. 

Причинами этого является: во-первых, то, 
что закон тождества, отображением которого 
выступает презумпция идентичности, «в каче-
стве закона мышления имеет значение лишь в 
той мере, в которой он есть законом бытия, что 
означает: любому сущему как таковому присуща 
тождественность, единство с самим собой» [30, 
c. 71]; во-вторых, восприятие концепта tertium 
comparationis в качестве попытки реализации ос-
новоположной для сравнительно-правового фун-
кционализма идеи, что критерий подбора срав-
ниваемых институтов не может быть правовым. 
Как по этому поводу отмечает Ж. Сталев, «чтобы 
при сравнении избежать навязывания терминов и 
понятий одною правовой системой другой сис-
теме, критерий подбора сравниваемых институ-
тов (норм) должен быть неправовым (ме-
таюридическим)» [24, c. 26-27]. Поэтому tertium 
comparationis рассматривается как социологиче-
ская реальность (общественные отношения, по-
требности, интересы, проблемы) [24, c. 46]. 

Ввиду этого, на наш взгляд, можно согла-
ситься с Г. Франкенбергом, который отмечает, 
что в сравнительно-правовом функционализме 
«функция материализуется в качестве принципа 
реальности, и не рассматривается как аналитиче-
ский принцип, навязываемый реальному миру» 
[43, c. 440]. Такая материализация позволяет 
квалифицировать функцию как реальное явле-
ние, что, по мнению функционалистов, должно 
сделать принципиально возможной локализацию 
сравнительно-правовых исследований в пределах 
субъект-объектной оппозиции, поскольку «при 
познании реальных явлений субъект познания 
четко отделен от них, как от объектов познания» 
[12, c. 93]. А это, в свою очередь, означает, что 
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познание реальных явлений является «абсолютно 
объективным, то есть субъекты познают их од-
ним и тем же образом, хотя каждый познает их 
лично» [12, c. 97]. 

Таким образом, функционалистская пара-
дигма оказывается основанной на идее онтоло-
гического натурализма – утверждении того, что 
социальные феномены являются продолжением 
естественных, подпадают под те же самые меха-
низмы [65, c. 113] [23, c. 60-61], и что право яв-
ляется разновидностью объекта, полностью от-
деленного и независимого, исходя из чего его 
необходимо исследовать точно так же, как и дру-
гие объекты природы[71, c. 22] [24, c. 20]. При 
этом, онтологический натурализм «необходимо 
воплощается в натурализм методологический» 
[12, c. 94], который выявляется как «идея единой 
науки, охватывающей все сферы сущего, универ-
сальная математика» [26, c. 86]. 

Указанное позволяет утверждать, что гно-
сеологической целью феноменологии Э. Гус-
серля и функционалистской парадигмы сравни-
тельно-правовых исследований является дости-
жение совершенного, всеобщего и закономерного 
знания. Ф. Ницше такие гносеологические устрем-
ления называл «аскетическим идеалом» европейс-
кого мышления, а Ж. Деррида – «сигнификатив-
ными рамками» и институциональными структу-
рами современной науки [37, c. 73-74]. При этом, 
ключом к замку априорных основ всего существу-
ющего для Э. Гуссерля было естественно-научное 
познание, наиболее полно воплощенное в геомет-
рии, именно ее он рассматривал в качестве образца 
и модели настоящего знания, горизонта, сущест-
вующего априорно по отношению к реальной ис-
тории науки, в который изначально вписан прогре-
сс любой конкретной науки [22]. 

Объяснением такого исключительного по-
ложения геометрии является распространенное 
мнение о том, что естественные науки, и в пер-
вую очередь геометрия, «работают в так назы-
ваемых строгих языках, характер которых мини-
мизирует возможности вариативного прочтения 
того или иного текста» [26, c. 252]. Такая стро-
гость означает, что «в значении термина сущест-
вует некое постоянное ядро, которое остается 
инвариантным при переходе термина из одной 
теории в другую … Постоянность этого ядра оп-
ределяется тем, что термин всегда указывает на 
вполне определенное явление природы или объ-
ект, он является как бы пришпиленным к неко-
торому фрагменту реальности» [13, c. 18]. 

Подобное вполне уместно и для сравни-
тельно-правового функционализма. Будучи ин-

струментом создания всемирного права [16, c. 
54] [34, c. 9], «поиска универсального языка пра-
ва, который бы объединил все человечество» [39, 
c. 691], «открытия универсальных концептов и 
принципов, формулирования и верификации ес-
тественных законов относительно правовых фе-
номенов»[53, c. 488-489], функционалистская 
парадигма, в качестве модели этого универсаль-
ного языка права, восприняла математический 
язык естествознания, поскольку лишь он и ха-
рактеризуется необходимой в данном случае се-
миотической однородностью.  

Попытка философско-методологической 
интерпретации функционалистской парадигмы 
сравнительного правоведения не может ограни-
чиваться указанием на ее принадлежность ин-
теллектуальной традиции, которую можно на-
звать натуралистической парадигмой, и которая 
с философско-методологической точки зрения 
выступает как классическая научная рациональ-
ность. Если бы речь шла только об этом, тогда 
функционализм необходимо было бы рассматри-
вать исключительно в пределах этого мышления, 
он бы им ограничивался.  

На наш взгляд, определяющей особенностью 
сравнительно-правового функционализма, прояв-
ляющейся в современной методологической ситу-
ации, является его фундаментальность, под кото-
рой мы понимаем его способность высвечивать 
основы (фундамент) научного мышления как тако-
вого, его стиль, то есть указывать в качестве фун-
дамента не столько классическое мышление, ско-
лько ту метафизическую установку, на которой, по 
словам М. Хайдеггера [28, c. 48], необходимо ос-
новывается само это мышление. 

Содержанием этой метафизической уста-
новки является определение сущего как пред-
метности представления и истины как достовер-
ности представления [28, c. 48]. Такая метафизи-
ческая позиция исходит из положения о том, что 
«не существует ничего, чье достаточное основание 
для существования не могло бы быть доставлено» 
[33, c. 68], известного как положение об основании. 
Из-за этого М. Хайдеггер и называет положение об 
основании «наивысшим основоположением всех 
первых основоположений» [33, c. 29].  

Следствием этого является, с одной сто-
роны, корреспондентное понимание истины [13, 
c. 63], согласно которому она становится неотде-
лимой от инженерной деятельности человека и 
локализуется на границе двух сфер – естествен-
нонаучного познания и инженерной деятельно-
сти [18, c. 124-125], а с другой, отождествление 
дискурса метафизики и дискурса логики. А по-
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скольку именно достоверностью определяется 
сущность любого знания и всего, что познается, 
оно становится mathesis, то есть математиче-
ским. Поэтому, «в качестве сущего может удо-
стоверяться и устанавливаться только то, путь к 
чему ведет через математическое и математикой 
обоснованное познание» [29, c. 129-130]. 

Таким образом, сущностью указанной ме-
тафизической позиции оказывается сущность 
математического, то есть «способ мышления, 
который при рассмотрении сущего и обращении 
с вещами принимает нечто за уже известное» 
[28, c. 43]. Сущность математического опреде-
ляющим для всей последующей истории евро-
пейского мышления образом была сформулиро-
вана Сократом как «пирамидальная» конструк-
ция мышления. Содержанием этой конструкции 
является требование «давать дефиниции поня-
тиям, и потом определять, существует ли такое 
понятие, которое было бы общим для них, и ко-
торое могло бы быть высшим для них понятием 
таким образом, чтобы они различались как низ-
шие по отношению к нему понятия» [37, c. 72-
73]. Эта конструкция мышления становится воз-
можной только благодаря «систематическому, 
закрытому пирамидальному порядку понятий, 
порядку, в котором они определены исключи-
тельно логически и вследствие этого становятся 
независимыми от их использования в любом 
контексте» [37, c. 73]. 

Пирамидальная (математическая) модель 
мышления тождественна конструкции функцио-
налистского сравнительного высказывания, ко-
торое также является «триадичным отношением 
между двумя объектами и tertium comparationis, 
которое выступает общим свойством, обуслав-
ливающим их сходство» [51, c. 310]. Поэтому, 
функционалистское сравнительное правоведение 
в пределах этой пирамидальной конструкции 
мышления играет чрезвычайно важную роль. 
Как в платоновских диалогах от своих собесед-
ников Сократ стремился получить лишь призна-
ние одинаково действительного для всех всеоб-
щего закономерного знания, так же и «функцио-
нальность ищет единые элементы мышления» 
[63, c. 12], используя понятие tertium comparatio-
nis для «приписывания логической структуры 
сравнительно-правовым исследованиям» [57, c. 
649], представляя собой «вневременную и стати-
чную точку зрения» [65, c. 115]. 

Таким образом, в сфере правового мышле-
ния функционалистская парадигма наиболее 
близко стоит к истокам европейского мышления, 
воплощенного в сократической пирамиде, непо-

средственно отсылая к ней, и ввиду этого явля-
ется наиболее полным его воплощением и дос-
тижением, и одновременно его пределом, его 
завершением. Исходя из этого, принципиально 
подчеркнуть, что рефлективное осмысление фу-
нкционализма является смысловой платформой, 
позволяющей рефлектировать само классическое 
(математически-пирамидальное) мышление в 
пределах и в интересах сравнительно-правового 
познания. 

На наш взгляд, можно выделить три ис-
ходных смысловых фрагмента, которые запустили 
механизм такой рефлексии. Во-первых, постулируя 
функцию в качестве необходимой и инвариантной 
связи между правом и эмпирически фиксируемой 
реальностью общественных потребностей, функ-
ционалистская парадигма не объясняет, каким об-
разом выделяется тот фрагмент реальности (социа-
льная проблема), к которому пришпиливается 
смысл правовой нормы, как мы определяем, что он 
относится именно к этому фрагменту реальности, а 
не к какому-либо иному. 

Во-вторых, так же как и феноменология Э. 
Гуссерля, функционалистская парадигма сравни-
тельно-правовых исследований утверждает не-
обходимость чистой, то есть контекстуально и 
субъективно независимого описания правовых 
явлений. При этом, поскольку описания требуют 
языковых выражений, которые, так или иначе, 
испытывают влияние сложившейся в данном 
языке традиции их использования, не понятно, 
как можно достигнуть такого состояния, когда 
традиционный (естественный, национальный) 
язык не опосредовал бы действительность на-
шего правового опыта. 

В-третьих, возникает проблема легитимно-
сти феноменологического и функционалистского 
способов познания. Речь идет об отсутствии в 
них обоснования, соответственно, правомерно-
сти суждений с точки зрения феноменологиче-
ской установки сознания про предметы воспри-
ятия естественной установки, и правомерности 
анализа объектов традиционной установки юри-
дического познания, то есть явлений националь-
ного права, с перспективы функциональной сра-
внимости. Эту проблему условно можно назвать 
проблемой модификации. 

Как нам представляется, указанные неяс-
ности позволяют утверждать неадекватность ис-
ходной функционалистской идеализации. Со-
держание этой идеализации состоит в том, что, 
провозгласив, следом за естествознанием, зада-
чей сравнительного правоведения изучение есте-
ственной природы права и обратившись к поиску 
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исходной правовой аксиомы, сравнительно-пра-
вовой функционализм построил ее не в юриди-
ческой, а в социологической предметности, при-
няв в формально-логической трактовке аксиому 
как определение простого неразложимого поня-
тия. То есть, необходимо найти некий элемент в 
праве, который не поддавался бы дальнейшему 
разложению, задать его в качестве исходной иде-
ализации, а его заданные свойства принять в ка-
честве аксиом. 

На наш взгляд, вполне обоснованным яв-
ляется утверждение Н.Н. Тарасова о том, что та-
кая структура исследования, построенная по мо-
дели идеализаций в механике и аксиоматизаций 
в математике, в отношении права является мето-
дологически некорректной, поскольку на самом 
деле приводит не к идеализации, а к натурализа-
ции исходных формальных представлений, 
«смешении плана понятий и соответствующих 
им объектов действительности, которое возникло 
при обращении к социологическим представле-
ниям об обществе» [27, c. 62]. 

О несовместимости такой натурализации и 
аксиоматизации говорит и И.Л. Честнов: «дейст-
вительно, есть нечто общее, что объединяет всех 
индивидов в общее родовое понятие «человек». 
Однако это понятие граничной абстрактности, в 
связи с чем нет эмпирически данного «человека 
как такового»» [35, c. 89]. 

Таким образом, опровергнутым можно 
считать фундаментальное предположение функ-
ционалистов об аналогии формально-логических 
подходов и математической аксиоматики. Ока-
зывается, что «переносить познавательное отно-
шение к математическим доказательствам из ак-
сиом на логические рассуждения из посылок, по 
меньшей мере, не очень корректно» [27, c. 64]. В 
связи с этим, для сравнительно-правового позна-
ния определяющее значение приобретает тезис 
М. Хайдеггера о том, что «наиболее пустое и од-
новременно наименее связанное с сущностью 
человека знание, математическое, не может стать 
мерилом для наиболее полного и обязывающего 
знания: философского» [32, c. 340]. 

На наш взгляд, именно возможность пони-
мания неадекватности функционализма для сра-
внительно-правового познания как следствие 
невозможности математического конструирова-
ния последнего, требует обращения современ-
ного сравнительного правоведения к собствен-
ным философским основаниям, пересмотра он-
тологических представлений, гносеологических 
установок, норм исследовательской деятельно-
сти. При этом наибольшее влияние на содержа-

ние и направленность такого переосмысления 
имеет фундаментальная онтология М. Хайдег-
гера и концепт деконструкции Ж. Деррида. 

Содержание «фундаментальной онтоло-
гии» состоит в альтернативной гуссерлевской 
интерпретации М. Хайдеггером феноменологии 
как «философии, открывающую множествен-
ность самого сущего» [20, c. 125]. Такая интер-
претация реабилитировала феномены, то есть 
видимый мир, – «явление перестает быть низ-
шей, может быть даже, обманчивой реальностью, 
за которой следует искать настоящую реальность 
(в метафизическом или естественнонаучном по-
нимании)» [20, c. 125-126]. Хайдеггеровская фе-
номенология, в отличие от гуссерлевской, имеет 
не дескриптивный, а критический характер, «ме-
тодически опираясь на неопределенность пред-
метов естественного опыта, и отказываясь от 
идеала строгого терминологического языка в 
пользу выразительных способностей естествен-
ного языка» [2, c. 364], способствуя пониманию 
разнообразных форм реальных взаимоотноше-
ний человека с окружающим миром. Следова-
тельно, философские рассуждения должны исхо-
дить из факта укорененности человека в мире, из 
его «бытия-в-мире». Вместо редукции появля-
ется идея «продукции» – практической деятель-
ности, благодаря которой возникает нерастор-
жимая связь человека с миром.  

Таким образом, идея объективности пол-
ностью заменяется идеей рефлексии языковых 
средств, которая сейчас выступает наиболее ва-
жной характеристикой постнеклассической мо-
дели познания, в которой применяется оборотная 
сторона действия «лезвия Оккама» – «многооб-
разие сущностей не следует уменьшать» [23, c. 
13]. Задачей исследователя становится не реду-
цирование многообразных форм взаимоотноше-
ний человека с миром, а наоборот – сохранение 
этого многообразия и тщательное его герменев-
тическое истолкование. 

Указанные методологические преобразо-
вания являются отображением преобразований 
эпистемологических – фунаментальных измене-
ний в трактовке понятия истины. Это обуслов-
лено несовместимостью классического (коррес-
пондентного) понимания истины с признанием 
множественности альтернативных концептуали-
заций одного и того же фрагмента реальности, 
множества разнообразных соответствий, репре-
зентирующих возможные отношения референ-
ции, и невозможностью выделения какого либо 
одного действительного соответствия, о котором 
говорит корреспондентная теория истины [13, c. 
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107-108]. Вследствие этого, например, правовая 
истина становится своей лишь для каждого кон-
кретного случая [15, c. 83].  

Такой эпистемологический отход от мате-
матизации реальности впервые был формализован 
в хайдеггеровской концепции «истины как несок-
рытости сущего» [31]. Поэтому, следует согласится 
с П. Леграндом, что «неклассическая концепция 
истины М. Хайдеггера имеет первостепенное зна-
чения для сравнительно-правовых исследований, 
поскольку именно она задает контекст фундамен-
тальному переосмыслению ортодоксального прое-
кта функционализма» [54, c. 431]. 

В сравнительном правоведении указанные 
методологические и эпистемологические транс-
формации оформились в самостоятельное интел-
лектуальное направление, в сравнение с другими 
науками, чрезвычайно поздно, не раньше сре-
дины 1990-х гг. В литературе смена парадигм, 
направленная на создание теории и методологии 
сравнительно-правового анализа, которые б за-
менили функционализм, получила название 
«неоромантического поворота» [69, c. 278]. 

Содержанием неоромантического поворота 
является «отход от господствующего интереса к 
сходствам и массовой универсализации, в на-
правлении признания отличий и разнообразия 
права разных правовых систем» [59, c. 6]; «осво-
бождение от принципа экономии, согласно кото-
рому предпочтение отдается логически простым 
и непротиворечивым решениям, и следствием 
которого является стремление к унификации и 
стиранию отличий» [56, c. 32]; протест «против 
тотальной монополизации отдельных типов ра-
циональности, а также против универсалистских 
концептов с их искусственными претензиями на 
абсолютное значение» [62, c. 801-802]. Руководя-
щим принципом становится признание того, что 
«разные общества содержат свои собственные ин-
терпретации» [3, c. 103]. Онтологически ошибоч-
ным воспринимается предположение исчерпан-
ности запаса возможного нетождества [1, c. 27-28]. 

Такая установка познания необходимо 
требует превращения мышления из логического 
в этическое. Первое предполагает игнорирование 
иного мышления, подчинение его собственному 
мышлению. Второе исходит из отсутствия апри-
орной связи между своим мышлением и мышле-
нием Другого, которое, в связи с этим, оказыва-
ется полностью иным, существующим по ту сто-
рону моих понятий. По словам Ж. Деррида, «мое 
мышление является лишь моим мышлением и 
оно, соответственно, неизбежно находится в де-

конструктивном отношении к мышлению дру-
гого [37, c. 78]. 

Таким образом, «гармонизация или негар-
монизация являются результатами аргументации, 
в большей степени принадлежащей идеологии, 
нежели эпистемологии» [64, c. 77], «создание 
мирового права является политическим лозунгом» 
[6, c. 78]. Как отмечал еще В.М. Корецкий, основ-
ным является вопрос: «нужно ли вообще мировое 
право для развития международного экономичес-
кого сотрудничества» [6, c. 78]. В виду этого, «пре-
зумпция идентичности и унификация права как 
цель сравнительного правоведения, скорее являют-
ся требованиями растворения в первоначальном 
единстве, нежели ответами на потребности между-
народной торговли» [50, c. 196].  

Исходя из сказанного, основой неороман-
тической эпистемологии является идея о том, что 
«такой вещи как центр не существует, это полно-
стью человеческое понятие. А если нет центра, 
тогда все в мире равноценно и равноправно» [25, 
c. 42]. Другими словами, если «опасность ока-
заться продуктами нашего представления нави-
сает над всеми универсалиями» [1, c. 47-48], то-
гда утверждение научной рациональности ока-
зывается частью идеологии, «догматическим ус-
тановлением собственного метода в качестве 
единственного и универсального в погоне за зна-
нием» [49, c. 172-173]. 

Как отмечает П. Легранд, «создание и под-
держание однообразия в пространстве постули-
руемого права должно пониматься как очевидно 
искусственное предприятие: однообразие всегда 
оказывается фикцией, изобретением человече-
ского интеллекта, основанным на акте исключе-
ния, неизбежно сопровождающего любой про-
цесс униформизации» [58, c. 261-262]. 

Принципиально важно подчеркнуть, что 
сегодня распространенным является восприятие 
неоромантизма как сравнительно-правового ва-
рианта герменевтического направления в мето-
дологии. Обоснованием такого восприятия явля-
ется утверждение, что, во-первых, именно гер-
меневтика «выступает оппозицией аналитиче-
ской методологии позитивизма, которая пыта-
лась преобразовать всю науку по канонам фи-
зики и других точных естественных наук» [4, c. 
137]. Во-вторых, что «проблема понимания в 
сравнительно-правовом контексте собственно и 
возникает как проблема нередуцируемой слож-
ности, то есть отличия» [40, c. 216]. 

Кроме того, герменевтика рассматривается 
как инструмент конституирования методологии 
сравнительно-правовых исследований. Напри-
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мер, Д. Витман указывает, что «герменевтиче-
ская традиция на протяжении длительного вре-
мени практически не имела влияния на компара-
тивистов. В этом, как и в иных отношениях, 
компаративисты ХХ столетия оказываются неес-
тественно лишенными методологической само-
рефлексии» [70, c. 325-326]. 

Однако такое отождествление герменев-
тики и сравнительно-правового неоромантизма 
нельзя считать полностью корректным, по-
скольку неоромантический ответ на ключевой 
вопрос о том, «является понимание текста истол-
кованием (hermeneuein), или построением 
(struere) смысла» [36, c. 6], оказывается не гер-
меневтическим, а деконструктивистским. Соот-
ветственно, разграничение между ними принци-
пиально для характеристики современного срав-
нительно-правового познания. 

Осмысление герменевтики высвечивает ее 
заботу об общем, тождественном, о «пределах 
вариаций и конфигураций значений в текстах» 
[9, c. 61], поскольку она выдвигает требование 
«существования определенного смысла, который 
может быть однозначно задан и правильно уста-
новлен» [36, c. 6]. Такая интенция герменевтиче-
ского мышления на абсолютизацию смысла де-
лает невозможным понимание им другого, от-
личного, а это, в свою очередь, делает проблема-
тичным рассмотрение в сравнительном правове-
дении герменевтического и функционалистского 
мышления как оппозиций, а сама герменевтика 
оказывается причастной математической (пира-
мидальной) традиции европейского мышления. 

В виду этого, сравнительно-правовому 
неоромантизму значительно ближе концепт де-
конструкции – утверждение самостоятельности 
текста (письма) по отношении к смыслу, выра-
жающейся в том, что письмо может содержать 
различный смысл и допускает отличное понима-
ние [36, c. 7], поскольку «значение постоянно 
подлежит некоему семантическому соскальзыва-
нию (или отсрочке), которое никогда не дает 
знаку совпасть с собой» [14, c. 35]. 

Таким образом, «можно иметь дело только 
с временным сдвигом смысла, который Ж. Дер-
рида называет differance» [37, c. 76]. С его помо-
щью «язык или любой код, как и любая префе-
ренциальная система в целом, становятся исто-
рически конституированными в качестве сис-
темы, ткани отличий» [10, c. 138]. Исходя из это-
го, для сравнительно-правового неоромантизма 
отличие становится «формой познания как тако-
го» [66, c. 230], поскольку именно освобож-
дающая, разрешающая черта дифференциаль-

ного мышления, воплощенная в difference, «обе-
спечивает жизненно важную способность деяте-
льности и дает возможность противостоять раз-
рушению границ между предметами» [58, c. 241]. 
Поэтому исключение отличий отождествляется с 
«вымиранием животных и растительных видов 
вследствие разрушения их естественной среды» 
[50, c. 195]. 

Кроме указанного, неоромантизм сравни-
тельного правоведения содержит идею, истоки 
которой восходят к утверждению М. Хайдеггера 
о том, что «творение принадлежит лишь той 
сфере, которая посредством него раскрывается» 
[31], то есть осознания того обстоятельства, что 
«право – это местное мышление, а не внемест-
ный принцип» [44, c. 218]. Другими словами, 
«реализация возможностей интерпретации, то 
есть выявление смысла знаковой системы, опре-
деляется контекстом – языковым, социофизиче-
ским и особенно концептуальным, воплощая 
представления носителя языка относительно по-
ложения вещей в мире» [4, c. 35]. 

При этом, для сравнительно-правового 
неоромантизма логически необходимой является 
культурная интерпретация контекста, преду-
сматривающая «перемещение фокуса анализа от 
правовых систем и правовых семей, к правовым 
культурам и правовым традициям» [61, c. 58], и 
соответствующую интерпретацию онтологиче-
ской сущности права как принадлежащего сфере 
самоосмысления человека и тем самым прочно 
вписанного в культуру [8, c. 182].  

Это позволяет воспринимать соотношение 
функционализма и неоромантизма как оппози-
цию между, соответственно, природой и культу-
рой. Как указывает Д. Самуэль, такая оппозиция 
представляет собой «наиболее значимый кон-
фликт парадигм в современном сравнительном 
правоведении» [66, c. 225]. Необходимая связь 
между концептом культуры и неоромантизмом 
проявляется в том, что в отличие от парадигмы 
природы, рассматривающей отличия в понятиях 
прогресса с целью их эпистемологического рас-
творения на более высоком уровне, превышаю-
щем все отличия национальных правовых сис-
тем, парадигма культуры «рассматривает отли-
чия как непреодолимые, а указанный прогресс – 
как эпистемологически негативный» [66, c. 230]. 

Для сравнительно-правового неороман-
тизма правовая культура выступает «методом 
исследования, позволяющим рассматривать от-
ношения между правом и обществом как куль-
турно-особенный вид диалектики» [55, c. 64]. 
Утверждается, что инструментом сравнения мо-
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жет быть лишь приоритет отличий: «пока компа-
ративисты не начнут мыслить право как куль-
турно ситуативный феномен и не признают, что 
оно существует лишь в пределах особенного и, 
соответственно, случайного дискурса, сравнение 
будет бессмысленным предприятием» [56, c. 41]. 

И, наконец, последним смысловым фраг-
ментом сравнительно-правового неоромантизма, 
который необходимо выплывает из предшест-
вующих, выступает утверждение, что, во-первых, 
«язык является начальным пунктом исследования 
культурной матрицы правовой системы» [41, c. 
697], во-вторых, «осознание значения языка опре-
деляет понимание универсального и особенного в 
правовом мышлении» [42, c. 340-341]. 

В основе неоромантического понимания 
языка также лежит хайдеггеровская философия, 
согласно которой «язык не просто передает в 
словах и предложениях все очевидное и все 
спрятанное как разумеющееся так-то и так-то, но 
впервые приводит в просторы разверстого сущее 
как такое-то сущее» [31]; «каждый язык есть со-
вершение такого глаголания, в котором перед 
всяким народом, в исторически-совершающемся, 
восходит, распускаясь-расцветая, его мир и в ко-
тором сберегается, как затворенно-замыкаю-
щаяся, его земля» [31]. 

То обстоятельство, что язык настолько 
глубоко проникает в то, что мы называем реаль-
ностью, означает, что любые попытки «предста-
вить нас как тех, кто отображает что-то незави-
симое от языка, безнадежно скомпрометированы 
с самого начала» [13, c. 139]. А это делает про-
блематичной возможность использования языка 
за пределами контекста, более вероятной явля-
ется связь языка права с внутренними основами 
правовых систем, культур и менталитетов, «пре-
пятствующая общению словами, заимствован-
ными из другой правовой системы, культуры, 
ментальности» [39, c. 678]. Соответственно, 
«язык всегда является тюрьмой, поскольку он 
навязывает определенное видение мира» [39, c. 
681], даже «международные конвенции не со-
действуют правовой унификации, по сути, сле-
дуя локализирующим свойствам языка, культуры 
и традиции» [56, c. 42], и, следовательно, не пре-
увеличенным представляется тезис о том, что 
«изменение языка равнозначно изменению мира, 
в котором живет человек» [11, c. 198]. Указанное 
является следствием того, что язык выступает 
как обособляющее-разъединяющая среда, кото-
рая «раздвигает, хранит и устраивает простран-
ство между людьми» [1, c. 46]. 

 ٭٭٭

Таким образом, неоромантическая пер-
спектива сравнительно-правовых исследований 
отрицает существование универсальной истины, 
утверждая, что человеческие знания в лучшем 
случае могут быть частичными по своей природе 
и действительными лишь в пределах особенного 
контекста. При этом компаративисты не могут 
избежать или выйти за пределы собственного 
культурного контекста. Объяснение культурных 
и ментальных структур, выраженных в правовых 
текстах, становится основной целью сравнитель-
ного правоведения. 

Неоромантическая модель сравнительно-
правовых исследований направлена на выявле-
ние и бережное отношение к духу местоположе-
ния. Необходимым для него становится фокуси-
рование на право, как оно расположено. Страте-
гией сравнительно-правовых исследований вы-
ступает внимание к случайности и фактичности.  
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У СУЧАСНОМУ ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВОМУ ПІЗНАННІ) 

У статті обґрунтовується, що філософсько-методологічний зміст сучасного порівняльно-правового пі-
знання визначається схизмою між функціоналізмом і неоромантизмом. Ця опозиція загалом відтворює відому в 
сфері природничого і гуманітарного пізнання дихотомію між парадигмою «природи» і парадигмою «культури». 
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ОТ «ПРИРОДЫ» К «КУЛЬТУРЕ» (ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПАРАДИГМ В СОВРЕМЕННОМ  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОМ ПОЗНАНИИ) 
В статье обосновывается, что философско-методологический смысл современного сравнительно-

правового познания определяется схизмой между функционализмом и неоромантизмом. Эта оппозиция целом 
воспроизводит известную в сфере естественнонаучного и гуманитарного познания дихотомию между парадиг-
мой «природы» и парадигмой «культуры».  
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О. V. Tkachenko 
FROM «NATURE» TO «CULTURE» (ON THE CHANGE OF PARADIGMS IN THE MODERN 

COMPARATIVE-LAW KNOWLEDGE) 
The article asserts that the philosophical-methodological content of the contemporary comparative-legal 

knowledge determines the schism between functionalism and neoromantism. Generally this opposition represents a 
well-known dichotomy between the nature paradigm and the culture paradigm in the branch of natural science and the 
humanities. 
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ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ  ПРИВАТНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ  

ГІДНОСТІ  ПАЦІЄНТА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ 
 

Представлена 
стаття є продов-
женням ініціатив-
ного дослідження 
автора з проблеми 
приватно-правової 
охорони гідності 
людини як суб’єк-
та правовідносин з 

приводу медичного втручання. Об’єктом дослі-
дження, стислі результати якого пропонуються 
для обговорення, є права людини в біомедичній 
сфері, зокрема, в умовах здійснення медичної 
допомоги та медичного втручання. Специфіка 
об’єкту зумовлює інтерес до нього з боку спеціа-
лістів різних профілів правової науки: теорії та 
філософії права, цивілістики, криміналістики. 
Так, правові аспекти проблеми охорони гідності 
особи досліджуються, зокрема, такими вченими, 
як : О. Грищук, Р. Стефанчук, О. Хованська. Ме-
дико-правові та біоетичні питання правового ре-
гулювання відносин за участю пацієнтів сьогодні 
розробляються  С.Антоновим,  П.Вітте, З.Гладу-
ном,  Р.Гревцовою, А.Зелінським, О.Іванюш-
кіним, І.Сенютою, С.Стеценком, З.Черненко 
(Скалецькою). Прикладні та теоретичні розробки  
вказаних авторів склали підґрунтя для проведеної 
автором роботи. Однак в цілому помітною ознакою 
сучасних правових досліджень є зосередження 
уваги на формальному аспекті нормативної конс-
трукції, в той час, як специфічна етична природа 
відносин, що регулюються, залишається поза зо-
ною належної уваги. Здається, саме з цієї причини 
виникають колізії та прогалини у позитивно-
правовому регулюванні відносин за участю пацієн-
тів. Ця природна обмеженість юридичного та ме-
дичного поглядів може бути успішно подоланою 
через розгляд більш широкого соціально-етичного 
контексту, що саме й зумовило виокремлення спе-
цифічного предмету запропонованої статті, в 
якій поставлено проблему європейських доктрина-
льних засад цивільно-правового механізму охорони 
гідності особи пацієнта.  

Етичні засади доктрини правової охоро-
ни гідності людини підчас медичного втру-

чання. Медична діяльність (як практика ліку-
вання однією людиною — лікарем, другої — па-
цієнта [1 , с. 81]) є формою людських взаємовід-
носин, які об’єктивно набувають, по-перше, со-
ціально-етичної форми, оскільки здійснюються 
як акти людської взаємодії, по-друге, — право-
вої, як акти юридично унормованої (формалізо-
ваної) взаємодії. Будучи моментом соціокульту-
рної реальності, медична діяльність, природно є 
залежною компонентою загального соціального 
та морального контексту, що відбиває характерні 
особливості розуміння провідних цінностей доби 
та загалом складає нормативний фон для право-
вої регламентації відносин медичної сфери.  

Відмітною особливістю сучасних підходів 
до правового регулювання відносин медичної 
сфери є ув'язування системи охорони здоров’я та 
медичної допомоги із правами людини та такими 
фундаментальними цінностями, як справедли-
вість права, достоїнство людини, автономія, ін-
дивідуальність та цілісність особистості. Так на 
конференції міністрів з охорони здоров’я із Єв-
ропейських країн «Здоров’я, достоїнство і права 
людини» (Осло 13 червня 2003 року) було наго-
лошено на значенні фундаментального принципу 
пріоритету прав людини та необхідності інтегра-
ції правозахисного виміру в політику в області 
охорони здоров’я, особливо в сучасних умовах, 
що представляють загрозу для дотримання прав, 
гідності та основних свобод людини. Підсумкова 
Декларація конференції визначила загальний ве-
ктор сучасної регулятивної політики, який спрямо-
ваний на розроблення структурного та правового 
механізму, що забезпечує дотримання етичних 
норм та поважне ставлення до прав та гідності лю-
дини в сфері охорони здоров’я [2]. То ж права лю-
дини в медичній сфері розглядаються в європейсь-
кому світоглядному контексті в безпосередньому 
зв’язку із фундаментальними соціальними ціннос-
тями та правовими пріоритетами сьогодення, серед 
яких людська гідність визнається центральною ка-
тегорією, провідним гуманістичним орієнтиром та 
метою правового регулювання.  

Проблема правової охорони гідності 
суб’єктів медичного втручання актуалізується 
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останнім часом на фоні змін у соціальній та ме-
дичній сферах, що відбуваються у сучасному су-
спільстві. Зокрема, йдеться, про досягнення в 
клінічних технологіях продовження життя,  про 
загальну демографічну тенденцію старіння насе-
лення та про зростаюче значення автономії особи 
в ухваленні рішень в сфері охорони здоров'я. Ло-
гічним наслідком осмислення вказаних проблем 
стало формування у праві Європейського Спів-
товариства системи (доктрини, принципів та ме-
ханізмів) правового регулювання правовідносин 
з приводу медичного втручання.  

Загальні основи сучасного правового ро-
зуміння феномену гідності людини викладено в 
основоположних міжнародних та європейських 
документах. Так Загальна декларація прав люди-
ни (ООН, 1949 рік) проголошує: «Всі люди наро-
джуються вільними і рівними у своїй гідності та 
правах». Саме визнання гідності, яка властива 
всім членам людської сім’ї, є основою свободи, 
справедливості та загального миру. У Міжнарод-
ному пакті про громадянські і політичні права 
(ООН, 1966 рік) підкреслюється причинно-
наслідковий зв’язок фундаментальних прав із 
визнанням гідності: «ці права випливають з влас-
тивої людській особі гідності». Міжнародними 
документами, в яких напрацьовані сучасні нор-
мативні засади регулювання відносин у сфері 
біомедицини, є: Лісабонська Декларація про пра-
ва пацієнта (ВМА, 1981 рік), Декларація про по-
літику у сфері забезпечення прав пацієнтів в Єв-
ропі (Амстердам, 1994 рік), Загальна декларація 
про геном людини і про права людини 
(ЮНЕСКО, 1997 рік), Міжнародна декларація 
про генетичні дані людини (ЮНЕСКО, 2003 рік), 
Загальна декларація про біоетику і права людини 
(ЮНЕСКО, 2005 рік), Декларація про клонуван-
ня людини (ООН, 2005 рік).  

Європейська доктрина прав пацієнтів ґрун-
тується на таких фундаментальних правах-
принципах, як право на індивідуальність; право 
на недоторканість та захист приватного життя; 
заборона катувань, поводження, що принижує 
гідність. Так у  Декларації про політику в галузі 
забезпечення прав пацієнтів в Європі  в якості 
засадничих індивідуальних прав пацієнтів відмі-
чаються права на повагу до власної особистості 
(1.1), самовизначення (1.2.), збереження фізичної 
й психічної цілісності (1.3.),  невтручання у при-
ватне життя, конфіденційність та релігійні пере-
конання і моральні цінності (1.5.). Право  на ін-
дивідуальність  передбачає, що людина має пра-
во на збереження своєї національної, культур-
ної, релігійної, мовної самобутності, а та-

кож право на вільний вибір форм та способів 
прояву своєї індивідуальності, якщо вони не за-
боронені законом  та  не  суперечать  моральним  
засадам суспільства.  

Також існує загальний консенсус, заснова-
ний на статті 8 (право на недоторканність прива-
тного життя) Європейської Конвенції Про захист 
прав людини і основоположних свобод (ETS № 
5), стосовно того, що не може бути ніякого втру-
чання у приватність (у тому числі у тілесну цілі-
сність) особи без її згоди. Європейський суд з 
прав людини в одному з останніх Рішень зазна-
чив: «135. Сама суть Европейской конвенции 
заключается в уважении достоинства и свободы  
человека, а понятия самоопределения и личной  
автономии являются важными принципами, ле-
жащими в  основе  толкования  гарантий их соб-
людения (см. п.п. 61 и 65 вышеуказанного По-
становления Европейского суда по делу «Претти 
[против Соединенного Королевства]» (Pretty [v. 
the United Kingdom])). … При  оказании медици-
нской помощи, даже в тех случаях, когда отказ 
от конкретного метода лечения может  привести  
к  летальному  исходу,  принудительное  меди-
цинское  лечение  без согласия дееспособного, 
совершеннолетнего пациента является  вмешате-
льством  в его/ее  право на  физическую  непри-
косновенность  и  посягательством на права, гаран-
тированные статьей 8 Европейской конвенции (см. 
п.п. 62 и 63 вышеуказанного Постановления  Евро-
пейского  суда  по  делу «Претти [против  Соеди-
ненного Королевства]» (Pretty [v. the United 
Kingdom]); и Решение Европейской комиссии от 10 
декабря 1984 г. по делу «Акманн и другие против 
Бельгии» (Acmanne and Others v. Belgium) по жа-
лобе № 10435/83). 136. Свобода согласиться или 
отказаться от  конкретного  метода  лечения  или 
выбрать  альтернативный  метод  лечения  имеет  
первостепенное  значение  для принципов самооп-
ределения и личной автономии» [3].  

Заборона катувань за міжнародним та 
українським законодавством  є абсолютною, от-
же, не може бути обмеженою навіть в умовах 
надзвичайного або воєнного стану. Ця вимога 
безпосередньо стосується медичної сфери, адже 
лікування та догляд, що не враховують індивіду-
альний вибір, можуть вважатися поводженням, 
що принижує гідність людини, а в окремих випа-
дках прирівнюватися до катувань (Справа "Не-
вмержицький проти України" N 54825/00. 5 квіт-
ня 2005 року ).  

У відповідності із духом та логікою цих 
положень людина як особистість має свої власні 
цінності і переконання і саме вони визнаються на 
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сьогодні вирішальними для її благополуччя. Це 
означає, що сучасна правова доктрина регулю-
вання відносин з приводу медичного втручання 
ґрунтується на пріоритеті автономії пацієнта від-
носно будь-яких інших міркувань доцільності. 
Автономія пацієнта, за визначенням Етичного 
кодексу українського лікаря, це «визнання стало-
сті системи цінностей, життєвих позицій та пла-
нів пацієнта, його спроможність до прийняття 
усвідомленого і вільного від зовнішнього впливу 
рішення; авторизація пацієнтом певних мораль-
них цінностей» [4]. Отже, людина як пацієнт по-
винна визнаватися автономною особистістю як 
власник своєї тілесності та духовності та як ав-
тор свого життєвого шляху, яка має право на ви-
бір методів лікування та на відмову від втручан-
ня, що викликає порушення цілісності її тіла та 
духовності її особистості. Повага до автономії 
пацієнта означає, що хворі  мають   бути   тими,  
хто  приймає остаточні  рішення, які  стосуються  
них  самих, 3 зроблений ними вибір повинен ви-
значати  дії лікаря.  

Внаслідок впливу цих новітніх європейсь-
ких ціннісних та нормативних орієнтирів, суттє-
во змінюється й сучасна доктрина якісної ме-
дичної допомоги. Зокрема, визначення якості 
медичної послуги включає в себе, по-перше,  не-
обхідність оцінити, «наскільки правомірним та 
кваліфікованим було медичне втручання: чи 
отримано добровільну згоду пацієнта стосовно 
об’єму медичних маніпуляцій, які було фактично 
проведено», і тільки, по-друге, «оцінюється вла-
сне якість медичної послуги, що надавалася конк-
ретному пацієнту, з точки зору дотримання станда-
ртів діагностики та лікування, наявності сприятли-
вого лікувального ефекту» [5, с. 152]. Отже, про 
якісну медичну допомогу сьогодні можна говорити 
тільки тоді, коли її складові дозволяють досягати 
законних медичних та немедичних цілей, останні з 
яких стосуються непорушення етики відносин та 
необтяження совісті хворого. Адже медична діяль-
ність передбачає застосування стандартних медич-
них технологій до окремих пацієнтів, які не є іден-
тичними, як за своїми фізіологічними даними, та і 
за своєю культурою, світоглядними та ціннісними 
переконаннями.  

Проблема визначення компетентності  
(медичної дієздатності) пацієнта. Основним 
правовим документом, що містить сучасні євро-
пейські стандарти щодо захисту прав та гідності 
людини у зв’язку із впровадженням нових біоме-
дичних технологій, є Конвенція про захист прав і 
гідності людини щодо застосування біології та 
медицини (Ов’єдо, 1997) (Далі — Конвенція 

Ов’єдо) [6]. По суті ці стандарти стосуються нор-
мативних гарантій захисту людини від поширених 
загроз людській гідності з боку сучасної науки і 
сучасних ринкових відносин. Вихідні положення, 
на яких ґрунтується сучасна доктрина  регулюван-
ня правовідносин з приводу медичного втручання, 
які визначено в конвенції, є такими :  

 Сторони цієї Конвенції захищають гідність 
і тотожність всіх людей та гарантують кожній осо-
бі — без дискримінації — повагу до її недоторка-
ності та інших прав і основних свобод щодо засто-
сування біології та медицини (Стаття1); 

  Будь-яке втручання у сферу здоров’я може 
здійснюватися тільки після  добровільної і свідомої 
згоди на нього відповідної особи (Стаття 5).  

 Думка неповнолітньої  особи враховуєть-
ся як визначальний чинник, важливість якого 
збільшується пропорційно віку та ступеню зріло-
сті цієї особи (Стаття 6).  

 Якщо відповідно до законодавства пов-
нолітня особа внаслідок психічного захворюван-
ня, хвороби або через аналогічні причини є не-
дієздатною давати згоду на втручання, втручання 
може здійснюватися тільки із дозволу її предста-
вника або органу влади, або особи, або закладу, 
визначеного законом. Відповідна особа у міру 
можливості бере участь у процедурі надання до-
зволу (стаття 6). 

 Якщо на час втручання пацієнт перебуває 
у стані неспроможності висловити свої побажан-
ня, враховуються побажання щодо медичного 
втручання, висловлені ним раніше (стаття 9). 

Як видно, юридичною гарантією автономії 
особи в умовах медичного втручання є право па-
цієнта погодитися на медичне втручання або 
відмовитися від лікування  (окремого методу або 
взагалі від усякого). «Положення стосовно інфо-
рмованої згоди, — справедливо відзначає 
С.Г.Стеценко, — є фактором реалізації прав па-
цієнта при одержанні медичної допомоги та за-
собом профілактики виникнення юридичних 
конфліктів» [7]. Важливим елементом європей-
ської правової доктрини охорони прав та гідності 
пацієнтів є концепція компетентності (медичної 
дієздатності) пацієнта як суб’єкта правовідносин 
з надання згоди на лікування. Значущість конце-
пції медичної дієздатності неможливо переоці-
нити, адже саме інститут дієздатності визначає 
ступінь та особливості реалізації правосуб’єкт-
ності осіб та звільнення від відповідальності. До 
того ж нездатність пацієнта до волевиявлення 
(тимчасова, тривала або незворотна) стосовно 
форм і способів медичного втручання, що мо-
жуть бути застосовані до нього, становить спе-
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цифічну проблему медичної сфери, яка потребує 
створення спеціальних правових механізмів при-
йняття медичних рішень.  

Проблема компетентності пацієнта набуває 
особливої гостроти ще й з тієї причини, що ме-
дичні відносини (будучи особливими) стосують-
ся вторгнення в делікатну приватну сферу тілес-
ного та духовного буття людини, то ж, зачіпають 
сферу абсолютних цінностей людини, найдорож-
че, що в неї є, — власне тіло, духовність, мора-
льні цінності. Саме тому дієздатність хворого 
(пацієнта) не можна оцінювати за дилемою «все 
або нічого». Об’єктивно існує відмінність між 
юридичною дієздатністю як формальним стату-
сом фізичної особи та функціональною, яка ви-
ступає фактичною спроможністю конкретної 
людини приймати раціональні рішення. Функці-
ональна дієздатність може змінюватися протягом 
невеликого проміжку часу та суттєво залежить 
від характеру рішення, яке необхідно приймати. 
Таку відмінність відображено у європейських 
стандартах з прав людини, які вимагають, щоб 
будь-який захід захисту було пристосовано до 
індивідуальних потреб людини та до тих сфер, в 
яких функціональна дієздатність є дійсно зниже-
ною, тож законодавство повинно відмовитись від 
моделі повної недієздатності та передбачити 
введення менш обмежувальних альтернатив.   

У Пояснювальній доповіді до Конвенції 
про захист прав і гідності людини щодо застосу-
вання біології та медицини (далі — Поясню-
вальна доповідь) [8] у пункті 42 надається 
роз’яснення, що Конвенція не має на меті вста-
новити єдину для всієї Європи юридичну систе-
му, але покликана передбачити загальні стандар-
ти захисту осіб, які не здатні надати згоду. Внут-
рішнє право кожної країни має визначити норми 
і правила стосовно дієздатності осіб щодо надан-
ня згоди на медичне втручання, враховуючи такі 
вихідні положення: «нездатність надавати згоду 
необхідно розуміти в контексті конкретного 
втручання»; «позбавляти певних осіб права на 
самостійний вибір лікування слід тільки в тих 
випадках, коли цього потребують найкращі інте-
реси відповідних осіб». 

Отже, у європейській правовій традиції 
дієздатність пацієнта набуває спеціального ста-
тусу та відрізняється від загальної концепції діє-
здатності фізичної особи. Проблема визначення 
дієздатності пацієнта пов’язана із необхідністю 
оцінити психічну компетенцією конкретної осо-
би, її спроможність до розуміння різних аспектів 
життя та здатність приймати адекватні рішення, 
що стосуються медичного втручання у сферу 

здоров’я.  Така здатність може бути зниженою 
внаслідок віку, хвороби, певного функціонально-
го стану. Тому групи хворих, які некомпетентні 
(або обмежено компетентні) приймати рішення 
за себе, за європейськими стандартами це: діти, 
особи у певних психіатричних чи неврологічних 
станах, тимчасово непритомні та такі, що пере-
бувають у стійких вегетативних станах. Ці хворі 
потребують особливих правових режимів визна-
чення компетентності та отримання згоди.  

У зв’язку із медичним втручанням стосов-
но дитини у пункті 45 Пояснювальної доповіді 
говориться, що з метою збереження самостійнос-
ті пацієнтів «думку неповнолітньої особи слід 
брати до уваги як чинник, який набуває дедалі 
більшої сили із урахуванням віку та розумової 
зрілості дитини. Це означає, що згода неповнолі-
тнього має обов’язково братися до увги, принай-
мні, при деяких втручаннях». 

Відносно застосування у національному 
праві концепції статті 6 Конвенції Ов’єдо щодо 
участі психічно хворих у прийнятті медичних 
рішень у пункті 43 Пояснювальної доповіді да-
ється роз’яснення, що «з метою захисту прав лю-
дини та запобігання дискримінаційних критеріїв 
необхідно взяти до уваги причини, з яких повно-
літня людина може вважатися не здатною на зго-
ду, а саме: внаслідок розумової відсталості, пси-
хічного захворювання, хвороби чи аналогічних 
причин. Термін «хвороба» належить до таких 
ситуацій, як нещасний випадок, стан коми, коли 
пацієнт не здатен висловити або передати свою 
волю. Якщо доросла людина вважається нездат-
ною, але в певний момент не страждає від знижен-
ня розумових здібностей (наприклад,  під час поле-
гшення), вона має особисто давати згоду відповід-
но до статті 5 Конвенції».  Пункт 46 Пояснюваль-
ної доповіді також містить положення, що «не мо-
жна виключати повністю участь дорослих, що не-
здатні давати згоду, у прийнятті рішень. Це перед-
бачає необхідність у міру можливості залучати до-
рослого до процедури отримання згоди».     

За словами керівника з етики Світового Лі-
карського Товариства Джона Р. Вілл’ємса, серед 
іншого, важливо поважати такі права цієї катего-
рії хворих, як право на свободу, недоторканність, 
на повагу до гідності у найбільш можливій мірі. 
Зокрема, необхідно «зробити розмежування між 
недобровільним  ув’язненням і примусовим ліку-
ванням», а також «визнати право цих людей на 
відмову від лікування, якщо воно зрештою може 
бути обмежене. Законною причиною для відмови 
може бути болісний досвід лікування в минуло-
му, серйозні побічні ефекти психотропних ліків. 
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Коли використовуються замісні приймальники рі-
шень для таких пацієнтів, лікарі повинні впевни-
тись, що пацієнти дійсно становлять небезпеку для 
себе або для інших, а не тільки незручності. Вони 
повинні спробувати з’ясувати уподобання пацієн-
тів відносно лікування, а також причини цих упо-
добань, навіть якщо в кінцевому випадку ці уподо-
бання не можуть бути виконані» [9 с. 53—54]. 

Виходячи із  наведеного аналізу, можна 
говорити про специфіку прояву та визначення 
медичної дієздатності психічнохворих та осіб, 
визнаних недієздатними у порядку цивільного 
судочинства. Так на виконання статті 6 Конвен-
ції Ов’єдо в деяких європейських країнах здат-
ність пацієнта надавати згоду окремо визнача-
ється у кожному випадку медичного втручання, в 
інших — процедура побудована на принципі об-
меження дієздатності на один або декілька видів 
лікувальної допомоги. Це питання стоїть на по-
рядку денному і в Україні.  

Представляється, що медична дієздатність 
як компетентність особи пацієнта приймати рі-
шення стосовно вибору лікування є спеціальною. 
Спеціальний статус медичної дієздатності про-
являється в низці спеціальних характеристик 
суб’єкта медичних правовідносин, зокрема, його 
здатність 1) розуміти основні процеси, що відбу-
ваються у власному організмі, специфіку та при-
чинно-наслідковий зв’язок подій медико-
біологічного значення; 2) усвідомлювати власні 
потреби та наслідки того чи іншого вибору; 3) 
виявляти волю, а саме: керувати власними діями, 
приймати та висловлювати логічно аргументова-
ні рішення, дотримуватися послідовності дій, 
пов’язаних із власним вибором, брати тягар від-
повідальності за свій вибір. Компетентність (ме-
дична дієздатність) особи пацієнта має як 
суб’єктивну, так і об’єктивну складові. Суб’єк-
тивна сторона як фактична здатність, спромож-
ність адекватно сприймати, оцінювати інформа-
цію щодо власного стану, здійснювати акти во-
левиявлення — завжди індивідуальна, гнучка, 
рухома. В той час об’єктивна сторона — як сис-
тема ознак та індикаторів (в тому числі юридич-
них), на підставі яких виявляється, ідентифіку-
ється та унормовується така компетентність, — 
має бути статичною за визначенням. Оскільки 
метою правого регулювання є не індивідуаліза-
ція, а уніфікація та формалізація, таке балансу-
вання між юридичною та фактичною складовими 
є нелегким, але важливим та в принципі реаль-
ним завданням, що необхідно розв’язувати нам в 
Україні в контексті вже існуючих європейських 
стандартів та відповідного практичного досвіду. 

Європейські принципи захисту недієздат-
них пацієнтів. Керівні принципи стосовно право-
вого захисту повнолітніх недієздатних пацієнтів 
містяться у Рекомендаціях Комітету міністрів «Про 
принципи правового захисту повнолітніх недієзда-
тних осіб» R (99) 4 [10]. Зокрема, в документі наве-
дено такі загальні правила, що мають бути застосо-
вані у внутрішньому праві держав. 

Принцип 1. Повага до гідності кожної 
особи як людської особистості. Закони та юри-
дичні процедури, що стосуються захисту недіє-
здатних осіб, мають бути засновані на повазі до 
прав та основних свобод таких осіб із урахуван-
ням легітимно визначених обмежень.  

Принцип 2. Гнучкість правового регулю-
вання. Правові заходи захисту повинні бути до-
статніми та адекватними для різних ступенів не-
дієздатності та різних ситуацій. Вони повинні 
відповідати індивідуальним обставинам та по-
требам зацікавлених осіб, а також у мінімальній 
мірі обмежувати дієздатність, права і свободи 
осіб та відповідати меті такого обмеження. 

Принцип 3. Максимальне збереження діє-
здатності. Законодавчі принципи регулювання 
повинні визнавати, наскільки це можливо, різні 
ступені дієздатності, а також можливість змін ха-
рактеру недієздатності із плином часу. Відповідно, 
заходи захисту не повинні бути автоматично 
пов’язані із позбавленням цивільної дієздатності.  

Принцип 6. Пропорційність. Там де необ-
хідно застосування заходів захисту, вони повинні 
бути пропорційними стосовно ступеню дієздат-
ності зацікавленої особи та відповідати її індиві-
дуальним обставинам та потребам. 

Принцип 8. Пріоритет інтересів та бла-
гополуччя зацікавленої особи означає, що при 
призначенні заходів захисту недієздатних осіб 
повинні враховуватися, перш за все,  міркування 
забезпечення особистих інтересів. 

Принцип 9. Повага до побажань та по-
чуттів зацікавленої особи. При призначенні та 
здійсненні заходів захисту стосовно недієздатних 
хворих необхідно дізнаватися про минулі та те-
перішні побажання, цінності, почуття відповід-
них осіб, а також враховувати та поважати їх, 
наскільки це можливо.   

Принцип 12. Вимірювання і оцінка. У наці-
ональному законодавстві повинні бути передба-
чені спеціальні процедури вимірювання та оцін-
ки індивідуальних здібностей відповідної недіє-
здатної особи. 

Принцип 22. Згода. У випадках, коли пов-
нолітня особа, навіть за умови застосування до 
неї заходів захисту, фактично володіє здатністю 
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надати інформовану згоду на конкретне втру-
чання у сферу здоров’я, відповідне втручання 
може здійснюватись тільки на основі її згоди.  

Принцип 23. Згода (альтернативні прави-
ла). Законом повинні бути передбачені гарантії 
того, що зацікавлена особа буде вислуханою не-
залежним органом, перш ніж буде здійснено 
будь-яке важливе медичне втручання. 

У який спосіб наведені керівні принципи 
можуть бути втілені у норми національного пра-
ва можна продемонструвати на прикладі Закону 
«Про психічну компетентність (Mental Capacity 
Act 2005) (Далі — Закон), що поширюється на 
юрисдикцію Англії та Уельсу. В Законі викладе-
но правові норми, які повинні застосовуватись, 
коли людина оцінюється як така, що є нездатною 
приймати особисті рішення, а також правові за-
соби для дієздатних осіб, які бажають заздалегідь 
планувати рішення на випадки, коли їм, можли-
во, не вистачить здатності для прийняття важли-
вих особистих рішень. Закон поширюється на 
рішення, що стосуються власності,  фінансових 
справ, а також питань охорони здоров’я та інших 
особистих рішень, зокрема, особистої гігієни. 

Згідно закону компетентність особи визна-
чається  як здатність розуміти наслідки власних 
рішень. Особа визначається як така, що не в ста-
ні приймати рішення за себе, якщо вона не здат-
на здійснити якнайменш одну з наступних дій: 
розуміти надану їй інформацію; зберігати цю 
інформацію протягом часу, достатнього для при-
йняття рішень; зважувати та порівнювати інфор-
мацію, необхідну для прийняття рішень; повід-
омити про свої рішення за допомогою будь-яких 
можливих засобів : усної мови, мови жестів, на-
віть за допомогою простих рухів м’язів, таких як 
мигання очима, потиск руки. 

Законом визначено засадничі принципи, що 
в сукупності демонструють загальну позицію 
стосовно того, у який спосіб суспільство розгля-
дає своїх громадян, які втратили  здатність 
приймати рішення за себе.  

— Презумпція дієздатності.  
— Право на підтримку в прийнятті влас-

них рішень. Перш ніж можна передбачити, що 
особа втратила здатність приймати рішення, не-
обхідно здійснити «всі можливі заходи» прийня-
тної допомоги та підтримки для того, щоб заохо-
тити її приймати власні рішення, а також повід-
омляти про такі рішення. У Пояснювальній запи-
сці до Закону роз’яснено, що «всі можливі захо-
ди» можуть включати в себе «забезпечення ін-
формацією, що стосується рішень в простій зро-
зумілій формі, та за такою суттєвою умовою, що 

людина знаходиться в звичайному середовищі». 
Такі заходи також «можуть включати в себе: ви-
користання конкретних комунікаційних страте-
гій; надання інформації в більш доступній формі; 
лікування основного психічного розладу, з тим 
щоб відновити відповідну здатність особи» [11].  

— Людина не повинна автоматично роз-
глядатися як психічно (розумово) не здатна 
тільки тому, що робить нерозумні рішення, за-
вдяки яким вона, можливо, опиняється у стано-
вищі ризику та небезпеки. Не слід вважати, що 
хтось має недостатньо здібностей тільки тому, 
що його рішення можуть здаватися нерозумними 
або ексцентричними.  

—  Дії або рішення, які вчиняються відпо-
відно до цього закону на захист або від імені 
особи, якій не вистачає здібностей, повинні від-
повідати її найкращим інтересам. Закон перед-
бачає перелік факторів, які замісні приймальники 
рішень повинні взяти до уваги, вирішуючи пи-
тання, що саме є в найкращому інтересі особи.  

— Якщо особі не вистачає здатності при-
ймати рішення від власного імені, мають бути 
розглянуті всі альтернативи та обрано варіант, 
пов’язаний із найменшими обмеженнями основ-
них прав та свобод людини. При розгляді переваг 
пацієнта важливо, щоб вони враховувалися, осо-
бливо у випадку, якщо передбачаються негативні 
наслідки лікувальних процедур.  

Отже, реалізація європейської доктрини 
приватноправової охорони прав та гідності паці-
єнта передбачає розроблення як відповідних тео-
ретичних засад, так і спеціальних правових ме-
ханізмів стосовно забезпечення прийняття пов-
ноцінного рішення, що не суперечить волевияв-
ленню пацієнта. Статті 5 та 6 Конвенції Ов’єдо є 
відправною точкою, яка забезпечує мінімальну 
основу для зспільного європейського розуміння 
охорони гідності пацієнта, хоча різні країни 
встановлюють різні підходи, які засновані на їх-
ніх відмінних правових, соціально-культурних і 
філософських традиціях. Деякі країни (як напри-
клад, Великобританія,) надають чільне значення 
для автономії пацієнта та створили належні юри-
дичні механізми для адекватної реалізації докт-
рини автономії пацієнта, інші поки що більше 
покладаються на патерналістські схеми прийнят-
тя рішень, все ще не бажають імплементувати 
відповідні європейські стандарти. До останніх 
належить й Україна.  

Висновки. Сучасна європейська доктрина 
прав і гідності людини ґрунтується на фундамен-
тальних етичних цінностях, таких як  достоїнст-
во людини, індивідуальність та цілісність особи-
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стості, автономія у прийнятті рішень, які стосу-
ються життя та здоров’я.  

Аспектом сучасної системи прав та гіднос-
ті особи є право приймати особисті медичні рі-
шення. То ж повага до автономії пацієнта має 
вирішальне значення в сучасній медичній етиці і 
праві та втілюється у вимозі інформованої згоди 
на будь-яке медичне втручання.  

Важливе значення для правового забезпе-
чення реалізації правосуб’єктності пацієнтів набу-
ває  завдання розроблення найскладнішої та най-
важливішої компоненти доктрини правового регу-
лювання відносин медичної сфери — концепції 
компетентності пацієнта (медичної дієздатності).  

Законодавство України не містить визна-
чення ключового поняття «згода на медичне 
втручання», а також правових ознак добровіль-
ності згоди та компетентності (дієздатності) осіб, 
відносно яких здійснюється медичне втручання. 
Також не розроблено на законодавчому рівні 
правові процедури надання/отримання/ відкли-
кання згоди пацієнта, немає переліку невідклад-
них випадків, в умовах яких згода на медичне 
втручання не потрібна. Немає дефініції поняття 
дієздатності пацієнта, не визначено особливі 
правові режими щодо згоди на медичне втручан-
ня для окремих груп пацієнтів, не передбачено 
диференціацію некомпетентних пацієнтів на рів-
ні європейських правових і клінічних стандартів. 

Отже, об’єктивно актуальним завданням 
залишається дослідження європейських право-
вих стандартів стосовно захисту прав та гідності  
пацієнтів, узагальнення досвіду європейських 
країн, які мають розвинене законодавство з цього 
предмету. Ці здобутки мають бути реалізовані як 
на доктринальному рівні, так й на рівні норм 
спеціальних законодавчих актів вітчизняної нор-
мативної бази. 
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ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ  ПРИВАТНОПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ГІДНОСТІ  ПАЦІЄНТА  
В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПРАВОВІЙ ТРАДИЦІЇ 

 
Предметом статті є проблема доктринальних засад охорони гідності особи в умовах медичного 

втручання. Обґрунтовано, що повага до автономії пацієнта, яка має вирішальне значення в сучасній 
медичній етиці і праві, втілюється у вимозі інформованої згоди на будь-яке медичне втручання. Зок-
рема, ці принципи та норми містяться у: Конвенції про захист прав і гідності людини щодо застосу-
вання біології та медицини, Рекомендаціях відносно принципів правового захисту повнолітніх недіє-
здатних осіб, законі «Про психічну дієздатність».  

Ключові слова: права та гідність пацієнта, медичне втручання,  згода на медичне втручання, ме-
дична дієздатність. 

Г.А. Миронова 
ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЧАСТНОПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ДОСТОИНСТВА  

ПАЦИЕНТА В ЕВРОПЕЙСКОЙ ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ 
 

Предметом статьи является проблема доктринальных основ охраны прав и достоинства лично-
сти в условиях медицинского вмешательства. Обосновано, что уважение автономии пациента, кото-
рое имеет решающее значение в этике, медицине и праве, реализуется через требование информиро-
ванного согласие на любое медицинское вмешательство. Эти принципы и нормы, в частности, со-
держатся в : Конвенции о защите прав и достоинства человека в связи с использованием биологии и 
медицины, Рекомендациях Совета Европы о принципах правовой защиты совершенно летних недее-
способных лиц, законе «О психической дееспособности». 

Ключевые слова: права и достоинство пациента, медицинское вмешательство, согласие на ме-
дицинское вмешательство, медицинская дееспособность. 
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THE DOCTRINAL FOUNDATIONS OF THE PRIVATE LAW PROTECTION  
OF THE PATIENT’S DIGNITY IN THE EUROPEAN LEGAL TRADITION 

 
The issue of the doctrinal principles of the legal protection of rights and dignity of person in the con-

text of the medical interference is a subject of this article. It is proved that the respect for the patient’s auton-
omy, which is crucial in the modern medical ethics and law, embodies the requirement of the informed con-
sent for any medical intervention. In particular, these principles and norms are contained in such instruments 
as the Convention for the protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the 
Application of Biology and Medicine, the Council of Europe’s Recommendation on Principles Concerning 
the Legal Protection of Incapable Adults, the Law of Ukraine “On Mental Capacity”. 

Key words: patient’s dignity, medical interference, informed consent for    medical intervention, medi-
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СЕМІОТИКА ПРАВА ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА  
ГАЛУЗЬ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Важливою складовою суспільного життя є 

його правова сфера, реформування якої може 
здійснюватись на основі перевірених на практиці 
наукових рекомендацій. Юридична наука розви-
вається на основі різних теоретичних підходів і 
методологічних парадигм, а їх становлення та 
обґрунтування зумовлене як спрямуванням соці-
ально-гуманітарних досліджень в цілому, так і, 
великою мірою, результатами філософсько-пра-
вових пошуків. Виклики часу настійливо вима-
гають підходів, які б дозволили подолати обме-
ження класичних теорій, на якісно новому фун-
даменті будуючи філософсько-правові дискурси. 
Одним із таких, на наш погляд, є семіотичний 
(семіологічний) підхід до вивчення правових фе-
номенів. У даній статті досліджуються теорети-
чні засади та розглядаються перспективи розви-
тку семіотики права як окремої галузі знань. 

Семіотика (від гр. «sēméion» – знак, ознака) 
– це галузь міждисциплінарних досліджень, яка 
вивчає знаки та знакові системи як засоби збері-
гання, передавання та переробки інформації у 
світі в цілому, людському мисленні та суспільс-
тві, також цей термін використовується для по-
значення певних знакових систем (семіотика мо-
ви, семіотика мистецтва, семіотика релігії, се-
міотика політики, семіотика права тощо).  

У процесах, які за своєю сутністю є інфор-
маційними, знаки є елементарними формами ві-
дображення даних, а знакові системи – певними 
базами даних, які мають притаманні їм способи 
організації. Подібна база даних є певним симво-
лічним образом (моделлю) частини світу, відтво-
реної в свідомості суб’єкта чи закарбованої в при-
роді (якщо широко розуміти інформаційні про-
цеси). Саме поняття культури є відображенням не 
лише сукупності матеріальних і духовних надбань 
людства, але й знакового посередника між люди-
ною і зовнішнім світом. Культура в такому розу-
мінні є способом відбору та структурування елеме-
нтів навколишнього середовища (як природного, 
так і соціального) та власного мислення. Відповід-
но різні окремі культури по-різному можуть здійс-
нювати подібний відбір і структурування. 

Суспільство – це не лише спільнота людсь-
ких індивідів, це багатовимірна система відно-

син, пронизана культурними зв’язками, у якій 
діють специфічні закономірності. Ця система 
може бути досліджена як з позицій її внутрі-
шньої структури та організації, так і з позицій 
зв’язку між окремим знаковим елементом та час-
тиною реальності, яку він позначає. Важливим 
аспектом семіотичних досліджень є також і став-
лення людини (спільноти) до змісту даного зна-
ку, оскільки множина цих змістів складає су-
спільну ієрархію цінностей, яка визначає вектори 
розвитку людства. Семіотичний (синтаксичний, 
семантичний, прагматичний) аналіз соціальних 
феноменів не лише впорядковує знання щодо 
принципів організації суспільного буття, але й 
допомагає зрозуміти специфіку сприйняття та 
відображення світу людиною. 

Хоча семіотика як окрема наукова дисцип-
ліна «чітко» сформувалась у 1960-70-х рр., ідеї 
щодо створення метанауки, що виступає надбу-
довою над науками, які використовують поняття 
знаку (свого роду «універсальної алгебри відно-
син»), датуються першими десятиліттями 20-го 
століття, а її витоки можна знайти у працях 
М.М. Бахтіна, О.О. Богданова, О.М. Веселовсь-
кого, Л.С. Виготського, М.В. Крушевського, 
О.Ф. Лосєва, О.Р. Лурії, О.А. Потебні, П.О. Со-
рокіна та інших українських і російських вчених, 
фундаментальних дослідженнях іноземних вче-
них і філософів – Е. Бенвеніста, Р. Бертрана, 
К. Бюллера, В. фон Гумбольдта, Ж. Дельоза, 
К. Леві-Стросса, Ж. Піаже, особливо – Ч. Пірса, 
Ч. Морріса, Ф. де Соссюра, Е. Кассірера, У. Еко та 
інших. Перший Міжнародний конгрес із семіотики, 
у якому брали участь і радянські вчені, відбувся у 
1974 році в Мілані. Велике значення для станов-
лення цієї галузі знань мали дослідження Г. Креса, 
Р. Барта, Р. Ходжа, Н. Хомскі, Дж. Фіска, наукова 
діяльність тартусько-московської школи семіотики 
на чолі з Ю.М. Лотманом, праці В.В. Іванова, Ю.С. 
Степанова, Б.А. Успенського, а у нашій країні – 
дослідження, які здійснювались Г.Г. Почепцовим 
[3; 5; 9; 10; 17; 19].  

На сьогодні семіотичні дослідження розви-
ваються досить активно та різновекторно: з по-
зицій семіотики вивчається не лише власне мова, 
література, художні та описові тексти (див. праці 
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О.М. Портнова, А. Соломоніка, Ю.І. Левіна, С.В. 
Чебанова, Г.Я. Мартиненка, Ю.О. Полікарпової, 
І.Б. Іванової, В.С. Козакової та інших), але й ми-
стецтво та культура в цілому (див. дослідження 
В.В Іванова, С.І. Урманова, Б.А. Успенського та 
Ю.М. Лотмана, Ю.М. Коротченка та інших). 
Вчені вивчають логічну семіотику у Львівсько-
Варшавській школі (Б.Т. Домбровський), знакову 
функцію музичного мовлення (С.В. Шип), семіо-
тику візуально-просторових концептів у творчо-
сті Т.Г. Шевченка (Л. Генералюк), міфопоетику 
метаморфози і способи її об'єктивації у творчості 
М.В.Гоголя та М.О.Булгакова (Л.Ю. Дикарева), 
сакрально-релігійні уявлення, міфи і новели 
(А.С. Кирилюк, С.Т. Махліна), міфо-ритуальні 
аспекти гончарства як полісемантичної знакової 
системи (І.В. Пошивайло), семіотику і семантику 
тризуба (С. Вовканич), семіотику музичного фе-
стивалю (С.П. Зуєв), семіотичні інтерпретації 
настанов комунікації (Р.Р. Якуц), а також самий 
феномен знаковості (Л.Ф. Чертов) та інші фено-
мени культури в контексті теорії знакових сис-
тем. Заслуговують на особливу увагу праці з іс-
торії семіотики (В.В. Іванов, Г.П. Щедровиць-
кий, А.М. П’ятигорський та ін.) [3; 11], символі-
чна інтерпретація символів тоталітарної епохи 
(Г.Г. Почепцов, І.А. Лебедєв) [4; 10], семіотичні 
дослідження політичної та політико-правової 
сфери (Н.І. Хабібуліна, Р.А. Рахімов, А.Г. Хабі-
булін, Є.І. Шейгал) [12; 20; 21; 23], а також ана-
ліз можливостей застосування досягнень загаль-
ної семіотики при дослідженні окремих явищ 
сучасного життя та соціальної реальності в ці-
лому (Ю.В. Романенко, А.В. Чантурія) [14; 22]. 
Крім того, в останнє десятиліття з’явилися росій-
ські навчальні видання з цієї дисципліни – курси 
лекцій Є.С. Нікітіної, Н.Б. Мечковської, посібник 
Є.В. Савелової тощо [7; 8; 15]. Здійснений аналіз 
літератури за цією проблематикою свідчить про 
те, що інтерес до семіотичних досліджень надалі 
зростає, а теоретико-методологічний потенціал 
семіотики далеко не вичерпаний.  

Перешкодою для формування академічної 
традиції семіотики є те, що розмаїття існуючих 
семіотичних досліджень ще досі є підставою для 
дискусій щодо її статусу як самостійної науки, а 
«горизонтальні» зв’язки між окремими галузями 
семіотики досить умовні. Розвиток цієї дисцип-
ліни здійснювався у різних напрямках, що пояс-
нюється певними відмінностями конститутив-
ного характеру, адже в американській семіотиці 
об’єктом дослідження переважно були неверба-
льні символьні системи, тоді як європейську на-
уку про знаки розвивали насамперед за допомо-

гою лінгвістичних підходів і методів. Однак при 
цьому застосування досягнень семіотики до кон-
кретних сфер суспільного буття та людської дія-
льності доволі продуктивне, а нові галузі знання, 
які формуються на основі такого застосування, 
мають чітко окреслений характер і необхідні під-
стави вважатися самостійними дисциплінами, при-
кладом чого, як можна визнати, є семіотика права. 

Становлення семіотики права пов’язане з 
працями уже згаданих в контексті визначних фі-
лософів і юристів минулого, які здійснювали фі-
лософський (логічний) аналіз мови юриспруден-
ції, дослідженнями в галузі герменевтики права, 
розробками комунікативних теорій права та низ-
кою сучасних юридико-лінгвістичних дослі-
джень. Особливе значення для оформлення авто-
номного статусу семіотики права мали дослі-
дження в цій галузі та організаційні зусилля Бер-
нарда С. Джексона, Роберти Кевелсон, Яна М. 
Брокмана та інших іноземних вчених, можна за-
свідчити, що семіотика права здобула світове 
визнання – щорічно у різних країнах проводяться 
«круглі столи», з 1987 року видається Міжнаро-
дний журнал із семіотики права, існують інші 
форми координації роботи дослідників у цій га-
лузі. Разом із тим, праць, які б визначали відпо-
відну традицію на пострадянському просторі не 
досить багато, тоді як і семіотичні дослідження, і 
правова наука, і юридична практика у країнах 
колишнього соціалістичного табору мають вла-
сну специфіку у порівнянні із західними. Кон-
ститутивні проблеми семіотики права як галузі 
знань також потребують розробки та обґрунту-
вання. У цьому контексті заслуговують на увагу 
роботи російських науковців – А.А. Денисової 
[1], Н.І. Хабібуліної [20; 21], А.К. Саркісова [16], 
а також В.Д. Титова, С.Е. Зархіної [2; 18], В.В. 
Речицького [13] та інших українських вчених. 

Право – багатовимірна знакова система, в 
якій існують зв’язки між елементами одного рі-
вня, міжрівневі зв’язки, а також зв’язки знаків з 
об’єктами духовної, соціальної та матеріальної 
дійсності, які вони позначають. Право може роз-
глядатися як форма суспільної свідомості, цінні-
сна і нормативна система, регулятор суспільних 
відносин, практика організації людського життя. 
Кожен структурний рівень правової реальності 
(правові принципи-ідеї, правові приписи-норми, 
правові відносини) є зразком підсистеми, в якій 
поряд із загальними діють і власні закономірно-
сті. Знаковий характер права дозволяє застосу-
вати досягнення семіотики для аналізу правових 
феноменів, відповідно глибше пізнати право і 
побачити інші грані цього системного об’єкта.  
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Враховуючи теоретичну традицію та прак-
тичну значимість семіотичних досліджень пра-
вового буття, вони потребують відповідного ме-
тодологічного та інструментального забезпе-
чення, формування відповідного категоріального 
апарату та узагальнення результативних поло-
жень і висновків вчених, які розробляли дану 
галузь. Можуть бути корисними для подальших 
розвідок у цій сфері окреслення предметного по-
ля та проблемних питань семіотики права, а так 
само визначення напрямків досліджень, уз-
годжених із спрямуванням філософсько-правих 
пошуків сучасності. Насамперед, слід окреслити 
контексти, в яких вживається це поняття, а також 
сучасні підходи до його інтерпретації. Розгляда-
ючи семіотику права як галузь міждисциплінар-
них досліджень та відповідну галузь знань, варто 
визначити її об’єкт і предмет, структуру, основні 
функції в системі юриспруденції. 

Семіотика права – це галузь міждисциплі-
нарних досліджень права як знакової системи, 
основною метою яких є аналіз його знакової сис-
темної та структурної організації, а також сутно-
сті, властивостей, відношень та закономірностей 
функціонування правових знаків.  

Під семіотикою права, крім того, розумі-
ють знакову теорію, у якій право розглядається 
як засіб зберігання, обробки та передавання ін-
формації в суспільстві, або теорію, яка розглядає 
природу та логіку права з точки зору знаковості 
як ключової його характеристики.  

У зв’язку з семіотичними дослідженнями ін-
ших соціокультурних феноменів слід брати до ува-
ги також використання терміну «семіотика права» 
для позначення специфічної знакової організації 
правової дійсності, тобто визначення і розуміння 
права як знакової системи. Таким чином, у залеж-
ності від контексту в це поняття вкладають той або 
інший зміст, а згаданий термін вживається у відпо-
відному спеціальному значенні. 

Об’єктом семіотики є світ у його знако-
вому відображенні, та частина (вимір) реально-
сті, на яку спрямована пізнавальна діяльність 
суб’єкта у межах цієї галузі знань. Об’єкт семіо-
тики права – правова реальність у її знаковому 
відображенні. 

Предмет семіотики права утворюють зага-
льні принципи знакової організації права, зако-
номірності його розвитку та функціонування як 
знакової системи, синтактичні, семантичні та пра-
гматичні відношення між правовими знаками, пра-
вовими феноменами та носіями правосвідомості. 

Розвиваючи теорію семіотики права на ос-
нові ідей Ч. Моріса, у структурі семіотики права 

можна виділити: 1) синтактику права, яка дослі-
джує відношення між правовими знаками; 
2) семантику права, яка досліджує відношення 
між знаками та правовими явищами, які вони 
позначають; 3) прагматику права, яка досліджує 
відношення людини-суб’єкта права до правових 
знаків, які вона використовує. 

Виходячи з традиції виділення у структурі 
правової реальності певних рівнів [6, с. 177], мо-
жна розглядати семіотику права через призму 
такого розмежування і визначити її основні на-
прями, кожен з яких присвячений знаковому 
аналізу різних форм буття права (у їх розгортанні 
від абстрактних форм сутності до конкретних 
форм існування): 1) семіотика правових принци-
пів – дослідження знакової організації на рівні 
правових принципів, ідей та ідеалів як вира-
ження природно-правових першооснов, відобра-
жених у правосвідомості; 2) семіотика закону 
(норм права) — аналіз зв’язків і закономірностей 
функціонування знаків, які мають формально-
нормативний вираз у тексті закону; 3) семіотика 
правового життя (правових відносин) — ви-
вчення специфіки знакових форм правового жит-
тя у процесі соціальної взаємодії. 

Сучасний стан розробок у цих напрямах 
засвідчує не лише існування специфічної галузі 
міждисциплінарних досліджень права, але й фо-
рмування самостійної галузі правового знання. 
При цьому семіотика права є не лише галуззю 
знань про право у його знаковому вимірі. У ме-
тодологічному аспекті семіотика позиціонується 
як філософський метод дослідження та інтерпре-
тації дійсності поряд з діалектикою, психоаналі-
зом, герменевтикою, феноменологією, структу-
ралізмом та іншими, що дозволяє розглядати се-
міотику права як методологію філософсько-пра-
вових досліджень.  

Таким чином, семіотичний підхід до ана-
лізу правового буття має як інтегративне (в силу 
того, що дозволяє уникнути традиційного проти-
ставлення природного і позитивного права), так і 
самостійне методологічне значення (оскільки 
дозволяє розкрити властивості та ознаки право-
вої реальності, які залишаються недостатньо 
розробленими, оскільки не потрапляють в поле 
зору альтернативних підходів). 

Правовій реальності, яка є змістовно бага-
тим і структурно складним утворенням і відо-
бражає особливості людського сприйняття світу, 
а також об’єктивні закономірності співіснування 
людей в соціумі, теж властива символічність. 
Правові норми — при усталеному розумінні їх у 
якості “елементарних частинок” права – є лан-
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кою особливої правової матерії, внутрішню ло-
гіку організації якої покликані розкрити семіоти-
чні дослідження правової реальності. 

Теоретичність узагальнення, перенос мето-
дів дослідження на інші моделі, системність, 
структурність та когнітивні паралелі, притаманні 
семіотичним дослідженням, позитивно характе-
ризують пізнавальні можливості соціальної та 
культурної семіотики. У зв’язку з цим, перспек-
тивними видаються семіотичні дослідження со-
ціокультурних феноменів, зокрема, права, оскі-
льки вони дозволяють по-новому осмислити 
співвідношення матеріального світу та нашої 
свідомості, в якій цей світ постає у вигляді пев-
ної символічної реальності.  

У певному сенсі можна не лише філософію 
вважати зразком суб’єкт-об’єктного знання про 
світ, але й будь-яку іншу знакову систему, яка ре-
презентує світ у свідомості людини (право, релігію, 
мораль, науку). Разом із тим, філософський пошук 
здійснюється на найвищому рівні абстракції серед 
наукових дисциплін, оскільки спрямований на ви-
явлення сутності явищ, їх природи. Особливим 
чином, за допомогою рефлексії, розмірковування і 
самозаглиблення філософ намагається вникнути в 
сутність речей і самого себе. 

Виходячи з вищевикладеного, визначимо 
основні функції семіотики права в системі юрис-
пруденції: 1) пізнавальна (інформаційна); 2) ме-
тодологічна; 3) символічно-відображальна; 4) 
прогностична та інші.  

Забезпечуючи можливість під іншим кутом 
зору та на більш глибокому рівні розглянути 
процеси, які відбуваються у правовій реальності, 
семіотика права дозволяє отримати нове знання 
про право, яке втілюється і в новому інтегратив-
ному (наскільки це притаманно сучасним тео-
ріям інтерсуб’єктивістського напряму) праворо-
зумінні, і в критиці позитивно-правових форм 
організації суспільного життя, і в пропозиціях 
щодо вдосконалення його нормативно-правового 
регулювання, а також у припущеннях про перс-
пективи розвитку правових систем сучасності та 
юридичної практики. 

Останнім часом можна спостерігати певну 
переорієнтацію філософсько-правових дослі-
джень у практичну площину, аналіз конкретних 
проблем теорії права та юридичної практики за 
допомогою глибоких теоретичних концептів, ка-
тегоріального апарату та методологічного ін-
струментарію філософії права. Саме тут може 
стати в нагоді потенціал семіотики права, оскі-
льки семіотичний аналіз права розкриває внут-
рішні механізми та знакові закономірності його 

функціонування, демонструє логіку побудови, 
системні та структурні зв’язки правової реально-
сті, таким чином, озброює філософа права цін-
ним знанням, яке може бути використане як для 
осмислення характерних особливостей правової 
організації соціального буття, так і для удоско-
налення практики нормативної регламентації су-
спільних відносин. Крім того, координація семі-
отичних досліджень проблемними запитами фі-
лософії права, ключовими питаннями онтологіч-
ного, гносеологічного, антропологічного, аксіо-
логічного, праксеологічного характеру, що ви-
значають предметне поле окремих її розділів, збі-
льшує практичну цінність цих досліджень, підви-
щує ефективність наукового пошуку, а також 
сприяє реалізації евристичного потенціалу семіо-
тики права як міждисциплінарної галузі знань.  
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СЕМІОТИКА ПРАВА ЯК МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ГАЛУЗЬ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Стаття висвітлює передумови становлення, теоретичні засади та перспективи розвитку семіотики 

права як міждисциплінарної галузі знань. У статті визначено об’єкт і предмет семіотики права, об-
ґрунтовано положення про цінність семіотики права як теоретико-методологічної основи сучасних 
філософсько-правових дискурсів.  
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Статья посвящена рассмотрению предпосылок становления, теоретических оснований и перспе-

ктив развития семиотики права как междисциплинарной отрасли знаний. В статье определены объект 
и предмет семиотики права, обосновано положение о ценности семиотики права как теоретико-
методологической основы современных философско-правовых дискурсов. 
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ОНТОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ 
 

Пошук об'єктивної істини має стати наріжним каменем юридичної науки... 
 Для виконання своєї високої місії юридична наука повинна бути не тільки об'єктивною, а й чесною. 

Ю. С. Шемшученко 
 

Постановка проблеми. Очевидно, що акту-
альність розуміння категорії “суспільна мораль” є 
перманентною і не лише для філософів, але й для 
юристів. Категорія “суспільної моралі” міститься 
не лише в ряді законодавчих актів зарубіжних кра-
їн, але і в низці нормативно-правових актів Украї-
ни (в тому числі і кодифікованих). 

Як зазначає І. І. Припхан, моральні прин-
ципи, норми та цінності знайшли своє відобра-
ження у цивільному, сімейному, трудовому, 
кримінальному та інших галузях права [28; 196]. 
В свою чергу З. Ромовська переконана, що за-
безпечити рівень моральності суспільства і є 
найважливішою місією Сімейного кодексу [36; 
63]. І. І. Припхан також переконана, що у право-
вій демократичній державі, якою себе позиціонує 
Україна, законодавчі норми повинні не тільки 
відображати суспільні відносини, а й водночас 
корегувати їх у напрямі розвитку та все більшої 
відповідності суспільної моралі [28; 200]. Крім 
того, вона звертає увагу на те, що моральність 
хоча офіційно і не закріплена серед загальних 
засад цивільного законодавства, є загальним 
принципом цивільного права, який зумовлює 
його удосконалення в напрямку гуманізації [28; 
196]. Важливим також є і той факт, що до окре-
мих видів трудової діяльності суспільство вису-
ває підвищенні моральні вимоги. Наприклад, 
Кодекс загальних правил  поведінки державного 
службовця, етичний кодекс працівника органів 
внутрішніх справ, Кодекс честі суддів, Кодекс 
честі працівників органів державної податкової 
служби України [28; 198]. До речі, І. В. Строков 
зазначає, що в юридичній літературі раніше уже 
висловлювалися пропозиції про внесення в кри-
мінально-процесуальне законодавство загальної 
норми в якій будуть закріплені загальні моральні 
вимоги, які повинні будуть обумовлювати необ-
хідність забезпечення прав громадян під час про-
ведення слідчих дій [38; 131]. Він також переко-
наний, що вимоги закону повинні відповідати 
вимогам моралі і забезпечити пріоритети мора-
льних цінностей у процесі розслідування кримі-
нальних справ [38; 131]. 

А у законодавстві Російської Федерації на-
віть окремо передбачена норма морального хара-
ктеру, що передбачає заборону праці неповнолі-
тніх на роботах виконання яких може спричини-
ти шкоду їх моральному розвитку (в ігровому 
бізнесі, нічних кабаре і клубах, на виробництві, 
перевезенні і торгівлі алкогольними напоями, 
тютюновими виробами, наркотичними і токсич-
ними препаратами [28; 197]. 

Однак, починаючи з грудня 2010 року ак-
туальність цього питання отримала додатковий 
імпульс. І це було пов'язано, насамперед, із під-
писанням Президентом України  Указу «Про оп-
тимізацію системи центральних органів вико-
навчої влади». Річ у тому, що відповідно до  під-
пункту 7 пункту 7 Указу на Кабінет Міністрів 
України покладався обов'язок вирішити  в  уста-
новленому порядку питання щодо ліквідації На-
ціональної  експертної  комісії України з питань 
захисту суспільної моралі [40]. До цієї дискусії 
долучилась і Верховна Рада України. 11.01.2011 
р.  нею була прийнята постанова  № 2898-VI [23]. 
Відповідно до якої приймався за основу проект 
Закону України “Про внесення змін до  деяких  
законодавчих  актів  України  щодо  захисту сус-
пільної моралі” (реєстр.  N 6532),  поданий  на-
родними  депутатами  України Шевченком А.В.,     
Мірошниченком Ю.Р., Князевичем Р.П., Сусло-
вим Є.І., Каськівим В.В (потрібно відзначити, що 
ініціатором даного законопроекту виступили як 
представники більшості, так і опозиції). А також 
було доручено Комітету Верховної Ради України 
з питань  свободи слова   та   інформації  доопра-
цювати  зазначений  законопроект  з урахуван-
ням зауважень і пропозицій  суб'єктів  права  за-
конодавчої ініціативи  та  внести  його  на  роз-
гляд Верховної Ради України у другому читанні. 
У пояснювальній записці до проекту Закону 
України було запропоновано врахувати норми 
Закону України «Про захист суспільної моралі» в 
інших законах України з тим, щоб Закон України 
«Про захист суспільної моралі» після прийняття 
зазначеного вище законопроекту втратив чин-
ність, що автоматично призвело б до ліквідації 
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Національної експертної комісії України з пи-
тань захисту суспільної моралі [26]. Таким чи-
ном, з'ясування онтології “суспільної моралі” як 
правової категорії може мати і праксеологічні 
наслідки, з огляду на дискусію щодо доцільності 
існування інституційного механізму захисту сус-
пільної моралі та українського вектору політики 
права в сучасному глобалізованому світі. Так, 
наприклад, О. Л. Богініч дуже небезпечним, з 
точки зору суспільної моралі та суспільного здо-
ров'я, називає спроби деяких країн юридично 
закріпити можливість укладення одностатевих 
шлюбів. Сучасні юридичні норми, що дозволя-
ють вищезазначені шлюби, можна оцінити як 
такі, що порушують  основні принципи права, не 
зважаючи на їх санкціонування державою, а ре-
лігійна регламентація цих питань виглядає більш 
переконливою, а тому повинна бути пріоритет-
ною [5; 25]. Правда не зрозуміло, що автор має 
на увазі, коли каже, що релігійна регламентація 
повинна бути пріоритетною. На жаль, він не по-
яснив, яким чином має діяти такий механізм. Бі-
льше того, автор стверджує, що легітимація од-
ностатевих шлюбів державною владою виглядає 
хибною, такою, що порушує природні підвалини 
існування людства [5; 25]. 

Потрібно зважити також і на те, що у сфері 
охорони моральності точність і однозначність 
формулювань юридичних норм має особливе 
значення, оскільки абстрактні, відносно визначе-
ні, змістовно “розмиті” такі норми можуть бути 
причиною необґрунтованих обмежень свободи 
людини з боку держави [8; 160].  

Ще одним аргументом на користь актуаль-
ності даного дослідження може слугувати переко-
нання Б. Н. Кашнікова, який вважає, що тема сус-
пільної моралі виявилась нерозвинутою через че-
резмірну розвинутість теми політичної моралі [15]. 

Потрібно зазначити, що питання суспільної 
моралі сьогодні є актуальними не лише з точки 
зору інституційного механізму, а й тому, що, як 
зазначає Н. А. Нинюк, моральний фактор стає 
одним із провідних у виході державної служби з 
кризового стану [20; 3]. А О. Рогачова перекона-
на, що в умовах перехідного періоду, який пере-
живає наша держава, формування суспільної мо-
ралі має стати одним з пріоритетів її правової 
політики [4; 46]. А О. Л. Богініч називає дуже 
серйозною вадою сучасного праворозуміння, 
правотворчості та правозастосування, коли кри-
терії моральності правових приписів залишають-
ся на перефирії уваги законодавців та науковців-
юристів [5; 26]. Важко не погодитись і з думкою 
Т. В. Павлової: “Справді ефективним може стати 

лише таке право, що міцно опирається на норми 
суспільної моралі, відповідає моральним припи-
сам суспільства” [24; 166]. 

Можливо, що подібні наукові дослідження 
потрібні ще й тому, що, як зауважує М. А. Ни-
нюк, “сучасний тип моральної культури в Украї-
ні характеризується поєднанням традиційних 
морально-ментальних рис із трансформованою 
мораллю та західними ціннісними орієнтаціями, 
неусталеністю моральних поглядів, специфічною 
невідповідністю моральної свідомості, мораль-
них відносин та моральної поведінки цілям та 
завданням реформування українського суспільс-
тва” [20; 152]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Потрібно зазначити також і те, що в Російській 
Федерації і Білорусії актуальність питання суспі-
льної моралі було усвідомлено значно раніше, 
ніж в Україні. Так, в 2006 році почалась робота 
по ініційованому Сектором етики Інституту фі-
лософії РАН російсько-білоруському дослідни-
цькому проекту “Суспільна мораль: методологія 
дослідження, нормативно-етичні і прикладні 
проблеми”. Більше того, проект був підтриманий   
грантом  № 06-03-90303а/Б [21]. Активну участь 
в обговоренні проблем суспільної моралі взяли 
такі науковці як Р. Г. Апресян [1],  О. В. Артем'є-
ва [2], А. А. Гусейнов [9], Б. Г. Капустін [12], М. 
А. Корзо [16], А. В. Прокоф'єв [34] та ряд інших 
дослідників. Серед українських вчених, які за-
ймаються проблемами моралі можна назвати ав-
тора дисертації “Теорія та практика захисту мо-
ральних благ цивільним законодавством Украї-
ни” Н. В. Павловську, однак, на жаль, питання 
суспільної моралі в її дисертації розглянуті не 
були [25]. Питання ж суспільної моралі знайшли 
відображення в роботах таких сучасних україн-
ських вчених як В. В. Вітвіцька, В. В. Костиць-
кий, Л. С. Кучанська, А. В. Ландіна, Л. І. Мись-
ків, В. О.Морозова.  

Невирішена раніше частина загальної 
проблеми. Однак у свох роботах вони не розгля-
дали питання   онтології суспільної моралі як 
правової категорії.  

Завдання статті. З огляду на це, основним 
завданням цієї статті є саме розгляд онтології 
суспільної моралі як правової категорії.  

Викладення основного матеріалу. Оче-
видно, що А. В. Разін має рацію, щодо того, що 
мораль за своєю суттю є суспільною, коли ствер-
джує, що термін публічна мораль видається 
більш точним, оскільки будь-яка мораль за своєю 
суттю є суспільною [35]. Однак, з огляду на нор-
мативно закріплений термін “суспільна мораль” 
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в даній роботі ми вимушені послуговуватися са-
ме цією правовою категорією. Крім того, потріб-
но зважити і на зауваги  І. І Припхан, яка зазна-
чає, що у науковій літературі термін “суспільна 
мораль” досить часто підмінюється термінами 
“громадська мораль” та “соціальна мораль”. Од-
на із причин смислової неузгодженості понять – 
варіативність перекладу з іншомовних джерел: з 
російської мови – терміну “общественная мо-
раль”, з англійської – “public morality”, з німець-
кої та французької [30; 156].  

Проблема визначеності суспільної моралі 
ускладнюється ще і динамічнісю цього явища. 
Як зазначає І. А. Гетьман-П'ятковська: “Норми 
моралі, і з цим погоджуються практичні всі пра-
вознавці, - є продуктом історичного розвитку 
людства; на розвиток моралі впливають соціаль-
ні відносини, форми суспільної свідомості і як це 
не прикро усвідомити, - моральні принципи і но-
рми визначаються  рівнем економічного розвит-
ку суспільства, ідеологічною надбудовою, а та-
кож матеріальними умовами життя конкретних 
людей та їх об'єднань” [7; 18]. 

Фактично з цих же позицій виходить і В. Га-
врилюк: “Норми моралі мають динамічний, мінли-
вий зміст. Зло та добро, справедливе та несправед-
ливе, інші моральні категорії конкретизуються в 
залежності від умов життя, духовних та матеріаль-
них потреб певних соціальних груп, професій на 
відповідних етапах їх розвитку [6; 96].  

І. А Гетьман-П'ятковська теж переконана, 
що норми позитивної моралі завжди відносні 
тому, у кожній спільноті можуть бути свої уяв-
лення про добро і зло, належне і суще [7; 20]. 

А. Г. Карась також звертає увагу на те, що 
в наш час декілька поколінь українців вимушені 
були багато разів переосмислювати власні цінно-
сті позиції  та змінювати свою точку зору на 
прожите життя протягом історії, зазначена ситу-
ація стала результатом існування взаємодії плю-
ралізму та одночасного нігілізму світогляду осо-
би [13; 60]. Справедливим є і зауваження Н. М. 
Оніщенко, що те, що в одному штаті (США) є 
тяжким злочином, в іншому –лише моральна 
провина [22; 6]. І, здавалось би, така банальна 
теза як: “Свобода релігійних переконань є части-
ною ідеологічного плюралізму. Тому право сво-
боди совісті, релігії визнано нині всім цивілізо-
ваним людством і закріплене міжнародними ак-
тами з прав людини” [37; 148] з огляду на релі-
гійні норми та норми суспільної моралі, не зо-
всім відповідає дійсності. Оскільки в деяких кра-
їнах, де панує іслам, скажімо в Саудівській Ара-

вії, за перехід з ісламу загрожує смертна кара. 
Так що не все так однозначно.  

Однак потрібно зважати й на те, на що зве-
ртає увагу Т. В. Павлова: “Мораль і право розви-
ваються з різним ступенем динаміки. Право є 
системою більш консервативною. Зміни в мора-
льній системі передують змінам у праві” [24; 
186]. П. Г. Давидов також зазначає, що моральні 
цінності за часом виникнення передують появі 
правових, оскільки генезис перших значною мі-
рою детермінує появу інших [10; 74]. А. В. Разін, 
також дотримується такого підходу і зазначає, 
що зміни в розумінні того, що морально, а що ні, 
що припустимо в нашій поведінці, а що засуджу-
ється, відбуваються з неймовірною швидкістю. 
На це звертає увагу багато дослідників моралі 
[35]. А от Т. В. Павлова зазначає, що для приско-
рення процесу реформ, законодавець іноді бере 
на себе відповідальність по “каталізуючому” 
розвитку правової норми. Така правова норма не 
має під собою безумовної моральної підтримки і 
установлюється розраховуючи на її появу у май-
бутньому [24; 179].  

Ускладнює визначення суспільної моралі і 
те, що моральні норми створюються не державою, 
і більше того, вони взагалі не є продуктом цілесп-
рямованої діяльності, а виникають та розвиваються 
в процесі практичної діяльності людей. Для існу-
вання та дії моральної норми не потрібно згоди 
влади, достатньо, щоб вона була визнана безпосе-
редніми учасниками суспільної взаємодії, - група-
ми осіб, спільнотами, окремими індивідами, тобто 
тими, хто буде нею керуватися [7; 109].  

Потрібно враховувати і той фактор, про 
який пише Л. Г. Удовик: “Відмінність моралі в 
тому, що вона має всепроникну здатність, не за-
довольняючись будь-якою предметно відособле-
ною локальною сферою явищ. Вона присутня в 
усіх областях суспільного життя. В той же час 
право обмежене тими рамками, що визначені за-
коном” [39; 145]. 

І, як зазначає І. А. Гетьман-П'ятковська, 
норми моралі спираються не на силу державного 
апарату, а на силу громадської думки, суспільних 
поглядів.  Порушення норм моралі не тягне за 
собою втручання державних органів. Тому саме 
суспільство, його члени вирішують питання про 
форми реагування на осіб, що не дотримуються 
моральних приписів [7; 110]. А Т. В. Павлова, 
розглядаючи різницю між правом і моралю теж 
дійшла висновку, що різниця права і моралі в 
різному ступені конкретизації  і твердості право-
вої і моральної санкції [24; 175]. Зрозуміло, що 
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“в таких умовах” визначити суспільну мораль є 
надзвичайно складно, якщо взагалі можливо. 

І це при тому, що, як пише І. А. Гетьман-
П'ятковська,  вплив моралі може бути не менш 
дієвим, ніж правовий вплив, а іноді є більш ефе-
ктивним. Моральне засудження та негативне 
сприйняття певної поведінки і вчинків особистості 
з боку суспільства може бути важчим, ніж судовий 
вирок та відбування покарання [7; 110]. Вона на-
віть зазначає, що мораль до людини вимогливіша, 
судить суворіше, покладає на неї більше обов'язків, 
ніж право [7; 119]. Хоча, наприклад, Б. Н. Кашни-
ков впевнений, що в умовах достатньо розвинутого 
права, роль суспільної моралі значною мірою може 
виконувати право [15]. 

Ще однією причиною, яка ускладнює ви-
значення суспільної моралі є конвергенція між 
нормами моралі, права та релігії. Про це, до речі, 
говорить і О. Л. Богініч: “Можемо спостерігати 
поступове, принаймні у публічно-правовій сфері, 
зближення правових норм з нормами моралі та 
релігійними нормами [5; 22]. 

Ускладнює визначення змісту суспільної 
моралі і фактор, на який звертає увагу Т. В. Пав-
лова: “Однією із самих істотних ознак права, що 
відрізняє його від моралі є формальна рівнопра-
вність, якою наділяються суб'єкти правовідно-
син. Такої рівності немає  і не може бути в мора-
лі. Право – “рівний масштаб до різних людей” 
[24; 175]. (Тут не зовсім можна погодитися з ав-
торкою, оскільки, наприклад, відповідно до під-
пункту 1 пункту 1 статті 67 Кримінального коде-
ксу України вчинення злочину особою повторно 
та рецедив злочинів є обставинами, які обтяжу-
ють покарання) [17]. 

Незважаючи на всі складнощі визначення 
суспільної моралі, український законодавець все-
таки вирішив дати її визначення. Так, в ст. 1 За-
кону України “Про захист суспільної моралі», в 
якій дається визначення термінів, дається таке 
визначення суспільної моралі: “Суспільна мо-
раль - система етичних норм, правил поведінки, 
що склалися у суспільстві на основі традиційних 
духовних і культурних цінностей,  уявлень  про  
добро,  честь,   гідність,   громадський обов'язок, 
совість, справедливість” [11].  

У проекті Закону України “Про внесення 
змін до Закону України „Про захист суспільної 
моралі”, який був розроблений Національною 
експертною комісією України з питань захисту 
суспільної моралі, який був опублікований для 
громадського обговорення 11.01.2010 р. пропо-
нувалося дещо відкорегувати те визначення, яке 
містилося у Законі і викласти його у такій редак-

ції: : “суспільна мораль - система етичних цінно-
стей, правил і  норм, поведінки, що склалися у 
суспільстві на основі духовних і культурних 
надбань, уявлень  про  добро, свободу, відпові-
дальність, гідність, громадський обов'язок, толе-
рантність, спрямованих на творчу самореаліза-
цію особи в усіх сферах життя [33]. 

Суттєво не відрізняється від двох запропо-
нованих визначень “суспільної моралі” і дефіні-
ція, яка міститься у статті 1 (в якій дається 
визначення основних термінів і понять) проекту 
Закону України “Про внесення змін до Закону 
України „Про захист суспільної моралі”” №7132 
від 15.09.2010, ініціаторами якого виступили на-
родні депутати України  П. Я. Унгурян, П. М. 
Мовчан, Є. І.  Царьков,   Л. С. Григорович, Р. П. 
Князевич, Г. Г. Самофалов, А. М. Павловський, 
К. Т. Ващук, Ю. В. Льовочкіна, В. М. Олійник.   
В цьому законопроекті пропонувалося таке ви-
значення суспільної моралі: “Суспільна мораль – 
система загальнолюдських цінностей, норм 
поведінки, що склалися у суспільстві на основі 
духовних і культурних надбань, уявлень про 
добро, совість, свободу, відповідальність, 
гідність, громадянський обов’язок” [32]. 

Аналізуючи ці визначення, цілком можна 
погодитись з Д. Гудимою, який звертає увагу на 
те, що наведені нормативні дефініції містять до-
статньо “розмитий” зміст, щоб з них можна було 
б вивести суттєві ознаки суспільної моралі.  

Він також виділив 6 недоліків даного 
визначення суспільної моралі.  

По-перше, з його точки зору, мораль ба-
зується не лише на загальнолюдських цінностях, 
але і на цінностях конкретного суспільства, які 
можуть не мати загальнолюдського характеру 
(наприклад, на релігійних).  

По-друге, він стверджує, що, мабуть, більш 
коректно стверджувати, що ці цінності і норми в 
суспільстві не склались, а сформувались.  

По-третє, пропоноване в законопроекті 
визначення поняття суспільної моралі допускає 
можливість інтерпретації норм поведінки як 
таких, що стосуються не лише фізичної 
поведінки, але і поведінки інтелектуальної (хоча 
для цілей правового регулювання до вказаного 
поняття доцільно включати лише перші).  

По-четверте, будь-які духовні надбання є 
частиною відповідної культури, а тому виділяти 
їх в окрему групу поряд з культурними 
надбаннями недоцільно.  

По-п'яте, сформовані в суспільстві уяв-
лення про добро, совість, свободу, відповідаль-
ність, достоїнство, громадянський обов'язок 
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тощо – не що інше, як культурне надбання цього 
суспільства, у зв'язку з чим перелік етичних 
категорій у визначенні суспільної моралі 
надмірно перевантажує останнє, не прояснюючи 
суті дефінієндума. 

По-шосте, наведені визначення суспільної 
моралі не зовсім узгоджуються з реальним об'єк-
том законодавчої охорони. Закон і законопроект 
не захищають всі сторони явища, яке позна-
чається терміном “суспільна мораль”. Так, 
наприклад, заборона проституції, полігамії і інших 
явищ, які традиційно засуджуються в Україні, які 
шкодять моральності, не були належним чином 
відображені в “профільному” Законі.  

Автор вважає, що це, можливо, відбулося 
через те, що він встановлює правові основи 
захисту суспільства лише від поширення про-
дукції, яка негативно впливає на суспільну 
мораль (преамбула Закона), а не від будь-яких 
таких “негативних” явищ. Однак, в такому разі 
закономірним є питання про те, чи дійсно Закон 
передбачає захист всієї “системи етичних норм, 
правил поведінки, що склалися у суспільстві на 
основі традиційних духовних і культурних 
цінностей, уявлено про про добро, честь, 
достоїнство, суспільний обов'язок, сумління, 
справедливість?” Як зазначає автор, негативна 
відповідь на це запитання очевидна.  

Треба сказати, що ця думка не є одинокою. 
Так, І. І. Припхан теж зауважила, що ухвалений 
Верховною Радою України Закон “Про захист 
суспільної моралі” невиправдано звужує предмет 
законодавчого регулювання. Незважаючи на до-
сить широке визначення суспільної моралі, Закон 
обмежує її захист боротьбою з “порнографією” 
та ставить за мету зменшення обігу “продукції 
еротичного та сексуального характеру”. З огляду 
на це у вказаній статті  вона запропонувала внес-
ти до Закону відповідні зміни і доповнення, які 
значно розширять сферу його застосування [29; 
261]. Щоправда, вона не уточнює, які саме зміни 
необхідно внести. Згодом вона знову підтверди-
ла, що згаданий Закон врегульовує досить неве-
лику категорію правовідносин, пов'язаних із за-
хистом суспільної моралі і знову закликала внес-
ти зміни до нього з метою значно розширити 
сферу його застосування. Свою позицію вона 
пояснила некореляційністю назви даного закону 
та змісту його статей, які в основному регулю-
ють тільки обмеження та заборони розповсю-
дження продукції еротичного, сексуального та 
порнографічного характеру [27; 270].  Згодом 
вона конкретизувала своє ставлення до згаданого 
вище Закону: “Безумовно у такій редакції Закон 

України “Про захист суспільної моралі” не 
спроможний захистити суспільну мораль у тому 
розумінні, в якому вона визначена у ст. 1 цього 
Закону” [31; 234]. На думку І. І. Припхан, потрі-
бно не підвищувати міру покарання за порушен-
ня правових норм, а розширити сферу дії Закону 
України “Про захист суспільної моралі”. Оскіль-
ки суспільна мораль, яка є явищем багатогран-
ним, заснованим на традиційних духовних  і 
культурних цінностях народу, не може бути по-
вністю захищеною виключно шляхом накладен-
ня обмежень на розповсюдження інформації еро-
тичного, сексуального чи порнографічного хара-
ктеру, а також інформації з елементами насильс-
тва та жорстокості [28; 200]. Тому доцільно в 
нормативному порядку розширити перелік видів 
інформації, що є загрозливою для суспільної мора-
лі, а також розробити реальні механізми контролю 
за розповсюдженням такої інформації [28; 200]. 
Однак, авторка не уточнює, про яку саме інформа-
цію йде мова. Хоча в даному випадку перелік такої 
інформації має принципове значення. 

До речі, Олена Богачова також звернула 
увагу на те, що Закон “Про захист суспільної мо-
ралі” не є досконалим [4; 45].  

Як зазначає Д. Гудима, мабуть, не випадко-
во в міжнародних, зокрема в європейських, актах 
з прав людини використовуються терміни 
“охорона моральності” і “охорона моральності 
населення”, а не “суспільна мораль”, оскільки 
відшукати мораль “всіх і кожного” у визна-
ченому соціумі, складно, а визначити вказане 
цим терміном поняття  - ще складніше. Науко-
вець також стверджує, що якщо під суспільною 
моралю розуміть мораль більшості представ-
ників певного соціуму, то в голову приходять 
слова Д. С. Соммера про те, що принцип “нака-
зує більшість” примушує нас коритися безли-
кому натовпу.  

Також автор посилається на дослідження 
психології натовпів Г. Ле Бона, який довів, що 
мораль мас передбачає відсутність індивідуаль-
них заборон, які зникають при об'єднані людей в 
натовп. Він погожується з Г. Ле Боном, що 
замість цього, просинаються і шукають вільного 
виходу дикі руйнівні інстинкти [8; 163].    

В результаті він ставить запитання: якщо 
за своєю сутністю суспільна мораль є моралю 
більшості, моралю “натовпу”, то чи варто 
охороняти, захищати таку мораль?  

Розглядаючи це питання Т. В. Машаткіна, 
теж дійшла висновку, що в основі авторитарної 
етики лежить принцип колективізму, який є не-
обхідним, і який має свої переваги у суспільній 
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моралі, але в той же час вимагає від особистості 
орієнтації на суспільний інтерес (незалежно від 
інтересу особистості), підкорення волі суспільст-
ва (чи більшості) і уніфікації особистісних якос-
тей, поглядів і інтересів (бути як всі). Тому авто-
ритарна етика веде непримиренну боротьбу з 
індивідуалізмом, у ній немає місця “інакодумст-
ву”, вона нетерпима до всього “чужого”. В цьому 
сенсі авторитарна етика є основою “групового 
егоїзму” – своєрідною соціальною моралю, яка 
ділить суспільство на “наших” і “не наших”, 
“своїх” і “чужих”, що може легко використову-
ватися для маніпуляції громадською думкою. І 
поведінкою натовпу з позиції політичної “анти-
етики” [19]. Важко не погодитись з Т. В. 
Машаткіною, що відповідно до логіки суспільної 
моралі, “благо” спільного є пріоритетним перед 
“благом” приватного і в разі конфлікту різних 
приватних інтересів перевагу необхідно віддава-
ти тому, що більшою мірою сприяє спільному 
“благу”. Це можна розглядати як свідчення авто-
ритарності суспільної моралі. Виникає запитан-
ня: “чи може в такому випадку суспільна мораль 
взагалі бути гуманістичною, тобто перейматися 
не спільним “благом” всіх, а конкретним “бла-
гом” кожного” [19]? 

В результаті свого аналізу Д. Гудима 
дійшов висновку, що більш доцільним буде 
допустити можливість обмеження прав людини в 
інтересах моральності, не уточнюючи на законо-
давчому рівні її носія, а з'ясовуючи його в кож-
ному конкретному випадку накладення відпо-
відних обмежень. Він переконаний, що саме 
такий підхід буде відповідати як букві так і духу 
Конституції України, так і міжнародним 
зобов'язанням нашої держави [8; 163].  

Мабуть, чи не найскладнішою проблемою 
в розумінні сучасної суспільної моралі, без якої 
неможливо підійти до її визначення і окрес-
леності є визначення “правильності” вектору 
розвитку суспільної моралі. Навіть не скільки 
визначеність того, в якому напрямку має “руха-
тися” суспільна мораль, як вирішення проблеми 
чи потрібно виходи (у процесі визначення 
суспільної моралі) з «плюралістичності суспіль-
ної моралі» чи її «уніфікації». Як стверджує А. В. 
Разін, для середньовічного суспільства був хара-
ктерний значний моральний плюралізм. Кожний 
стан жив переважно відповідно до своєї моралі. 
Цьому плюралізму протистояла історична тенде-
нція, яка розвивалась на основі християнської 
етики, яка прагнула універсалізму, до охоплення 
всіх єдиними принципами морального життя. В 
той час ця тенденція виявилась вельми перспек-

тивною. Капіталістичне суспільство Західної Єв-
ропи XVІІ століття вже практично жило за одні-
єю моралю [35].  

З точки зору Я. С. Яскевич, на відміну від 
класичної епохи, де мораль мала не інституцій-
ний характер регуляції поведінки індивідів, в 
сучасному суспільстві виникає потреба в інсти-
туціоналізації суспільної моралі, формуються 
нові інститути моралі - етичні комітети з етики і 
біоетики, комісії з екології, комісії з етичної оці-
нки і експертизи наукових проектів, ради з кор-
поративної і професійної етики... Формується 
свого роду соціальний запит на розроблення ре-
гуляторів суспільної моралі і етичних норм в са-
мих різних сферах – науці, політиці, праві, еко-
номіці, культурі [42]. 

А. В. Разін теж зауважує, що в розвитку 
професійної етики почався масовий процес ко-
дифікації моральних норм. За дотриманням норм 
стежать певні організації: етичні чи апеляційні 
комітети в університетах; професійні наради лі-
карів, які взяли на себе додаткові функції мора-
льної оцінки; комітети з проблем парламентської 
етики, які оцінюють припустимість чи неприпус-
тимість поведінки депутатів з моральної точки 
зору, професійні організації бізнес комунікаторів 
чи працівників по зв'язкам з громадськістю, ради 
з журналістської етики, так чи інакше  стежать за 
тим, щоб суспільство отримувало правдиву ін-
формацію про стан справ в окремих корпораціях 
і суспільного життя загалом. Звідси зрозуміло, 
що мораль стає частково інституційною [35]. 

О. Л. Богініч теж вважає, що виведення 
моралі зі сфери правового регулювання – дуже 
небезпечне явище, яке загрожує перетворенню 
права на технократичний збірник норм, які по-
кликані обслуговувати утилітарні потреби люди-
ни. Разом з тим, на переконання вченого, право – 
це не тільки втілення свободи та справедливості, 
але й моральності, оскільки свобода та справед-
ливість не можуть бути аморальними. Про це 
дуже часто забувають відповідні державні орга-
ни при регламентації суспільних відносин відпо-
відно до їх нормотворчої компетенції. А саме 
релігійні норми дають приклади такої морально-
сті, якої дуже часто не вистачає позитивному за-
конодавству [5; 26].  

Хоча є і інші точки зору на це питання. 
Так, скажімо А. С. Лаптьонок, звертає увагу на 
те, що ми починаємо з безумовно корисних рег-
ламентацій в професійній діяльності. Потім пе-
реходимо в сферу захисту особи від різних наси-
льницьких посягань. І поступово переходимо до 
необхідності того тотального контролю, від мо-
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жливостей якого жахалося багато мислячих су-
б'єктів. Відео спостереження в офісі, в магазині, 
в під'їзді власного будинку... А де далі? В будин-
ку, в сауні... І все на благо самої людини [18]. 

Що ж до сьогоднішнього часу, то напри-
клад, А. В. Разін переконаний, що саме числен-
ність професій було однією з важливих причин 
розвитку морального плюралізму сучасного сус-
пільства [35]. 

Не можна не погодитись з Є. В. Бєляєвою, 
що суспільна мораль сучасності не є деяким го-
могенним утворенням, яке викристалізувалося на 
базі попередніх форм морального життя і скасу-
вало їх. Вона включає ці форми [3]. Як справед-
ливо зазначає І. А. Гетьман-П'ятковська, у сучас-
ному суспільстві співіснують і конкурують між 
собою різні моральні системи цінностей [7; 120]. 
Справді, для суспільної моралі співіснування в 
одному соціальному просторі гетеросексуальної 
моногамної сім'ї, мусульманської полігамної, 
сім'ї геїв, “шведської сім'ї” тощо викликає суттє-
ві складнощі [3]. 

Індивідуальна мораль, очевидно, повинна 
повторити долю індивідуальної релігійності і всту-
пити місце вільному вибору, перейти до приватної 
сфери. І навпаки, суспільна мораль не може зійти з 
сцени без серйозних суспільних наслідків. Але во-
на повинна втратити всі свої зв'язки з моральною 
метафізикою і стати не більше, ніж керівництвом 
до успішної соціальної діяльності [15].  

Проаналізувавши історичний досвід пра-
вового регулювання суспільної моралі, він дій-
шов висновку, що спроби запровадження різного 
роду моральних кодексів чи довільно встановле-
них правил завжди терпіли фіаско в реальній іс-
торії. “Можна пригадати і обов'язки цензора в 
римській імперії, які інколи брали на себе одіозні 
імператори, і діяльність партії з виховання ра-
дянської людини, яка призвела до протилежного 
від першопочаткових цілей результату. Епохи 
різні, але неефективність спроб тотальної регла-
ментації життя людини практично однакова” 
[18]. Потрібно зауважити, що в епоху глобалізації 
виникають і технічні проблеми протидії порушен-
ню норм суспільної моралі. Так, розглядаючи не-
доліки ЗУ “Про захист суспільної моралі”, В. І. 
Кафарський, приміром, звернув увагу на те, що цей 
закон не має дієвих механізмів впливу на сучасну 
інформаційну продукцію та її користувачів (мова 
йде, насамперед, про Інтернет) [14; 150]. 

А. С. Лаптьонок будучи переконаним, що 
плюралістичність моралі не може бути необме-
женою, все ж зазначає, що традиційні механізми 
регуляції поведінки індивіда сьогодні “не пра-

цюють” [18]. А Т. В. Павлова, досліджуючи спів-
відношення моралі і права у філософії І. Канта, 
зробила висновок, що з точки зору І. Канта вдос-
коналення людини державою, протистоїть кон-
цепції моральної автономії, у державі не повинно 
існувати законів про моральність [24; 179].  

Крім того, потрібно також враховувати, що 
суспільство стає багатшим за рахунок розмаїття і 
можливостей багатьох самобутніх індивідуаль-
ностей. Тому в гуманістичній етиці вітається 
“іншість” і унікальність кожної особистості, як в 
професійному житті  так і в  звичайному, що 
стимулює творчу активність людини [19].  

Висновок. Онтологія суспільної моралі є 
надто складною проблемою, щоб поставити кра-
пку в межах одного дослідження. Більше того, з 
нашої точки зору, це питання принципово не 
може бути вирішеним і потугами одного автора. 
Ми переконані, що ця проблема потребує колек-
тивного обговорення і дослідження. І чим більше 
науковців візьме в цій дискусії участь, тим біль-
ше це піде на користь вирішення цієї проблеми. 
Адже цілком зрозуміло, що в даному випадку 
верифікація і сенсуалізм є абсолютно не придат-
ними методами і що без конвенціоналізму не 
обійтись. Метою даної статті було, насамперед, 
“підняти” це питання для широкого обговорення. 
Фактично, таким же шляхом пішли і російські та 
білоруські колеги, працюючи над грантом “Сус-
пільна мораль: методологія дослідження, норма-
тивно-етичні і прикладні проблеми”.  
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ОНТОЛОГІЯ СУСПІЛЬНОЇ МОРАЛІ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ 
В статті розглядається визначення поняття суспільної моралі, а також ставиться питання про 

доцільність існування інституційних механізмів захисту суспільної моралі. 
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ОНТОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ КАК ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ 

В статье рассматривается определение понятия общественной морали, а также ставится вопрос 
о целесообразности существования институционных механизмов защиты общественной морали. 
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ONTOLOGY OF PUBLIC MORAL AS A LEGAL CATEGORY 

In the article is examined determination of concept of public moral, and also a question is put about 
expedience of existence of mechanisms of defence of public moral. 
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ФОРМАЛЬНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА: 
ЇЇ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

 
Постановка проблеми. В історії філософії 

існує напрямок, який прийнято називати пан-
логізмом [1, с. 246]. Йдеться, зокрема, про мар-
бурзьку школу неокантіанства (Г. Коген, П. На-
торп, ранній Е. Кассірер) та судження походжен-
ня (першопочатку) [1, с. 197] як виправлення її 
представниками головної помилки Канта. Зва-
жаючи на те, що в основу школи покладено ма-
тематичний інфінітезималь-метод, метод аналізу 
нескінченно малих величин, метод, ключовим 
поняттям якого є безперервність [2; 3, с. 47, 48, 
63, 64], то подібний панлогізм можна називати 
континуальним [див: 3, с. 47, 48]. На противагу 
згаданому підходу потрібно говорити також про 
дискретний панлогізм. В цьому випадку, якщо 
перший із них представлений в філософії права 
такими іменами, як Рудольф Штаммлер та Ганс 
Кельзен, а також такими поняттями, як відповід-
но "правильне право" [див.: 4] та "ґрунднорма" 
[див.: 5], то актуально розглянути відому про-
блему праворозуміння (на прикладі цивільного 
права) з запропонованої нами нової точки зору, 
поставивши на перше місце поняття формальної 
системи та її цивільно-правової інтерпретації. 

Стан дослідженості проблеми. Судження 
походження – ця аріаднина нитка когенівської тео-
рії пізнання – є результатом прямого перенесення 
інфінітезимального методу в сферу логіки [3, с. 63], 
проте це свідчить одночасно про обмеженість та-
кого підходу [3, с. 63, 64]. Однак, це судження від-
криває шлях до утворення поряд з юриспруденцію 
поняття [6, с. 22, 79, 81, 109 та ін.] юриспруденції 
судження [7, с. 270], або точніше – юриспруденції 
висловлювання, якщо право для юриста розуміти не 
як систему правил поведінки, а як систему вислов-
лювань про правила поведінки. 

Ця остання юриспруденція сьогодні може 
розглядатися також під математичним кутом, 
проте не з погляду курсу математичного аналізу, 
а з точки зору дискретної математики, головною 
специфікою якої є дискретність, тобто антипод 
безперервності, або континуальності. До її скла-
ду, серед іншого, входять комбінаторика, мате-
матична логіка і т.д. [8, с. 6]. Саме математична 
логіка, точніше – сучасна символічна логіка буде 
цікавити нас далі, при цьому ми опираємося на 

загальні підходи таких логіків, як: М. О. Василь-
єв, В. О. Смирнов, О. І. Івін, В. М. Перевєрзєв, В. 
Д. Титов та ін. Крім того, ми більш чи менш імп-
ліцитно беремо до уваги поняття правежу 
(Anspruch, claim, притязание), введене в науко-
вий обіг Б. Віндшайдом в 1856 р. [9; 10] (лише 
правіж віндшайдівського типу: як "право зажада-
ти від когось іншого щось" (Б. Віндшайд) [11, с. 
111], для розуміння та виникнення якого пору-
шення права не є істотною умовою [9, с. 1-8]; як 
право зажадати від когось іншого дії або утри-
мання від дії (легальне визначення німецького 
ЦК, § 194); правіж як право на позов в 
матеріальному сенсі, тобто "я к  ц и в і л ь н е  
с у б ' є к т и в н е  п р а в о  в  т о м у  с т а н і ,  в  
я к о м у  в о н о  з д а т н е  д о  п р и м у с о в о г о  
у  в і д н о ш е н н і  з о б о в ' я з а н о ї  о с о б и  
з д і й с н е н н я " (М. А. Гурвіч, 1949 р.) [12, с. 
145, 129-177, особливо с. 142, 151]; правіж в на-
шому розумінні – як право вимоги в певному 
стані, в стані юридичної здійснимості, визначе-
ної в процесі правової аргументації, правіж в ме-
тодичному відношенні як юридична здійснимість 
права вимоги, тобто як мета правової аргумента-
ції з погляду кредитора), а також правіжного (ло-
гічного) методу, – правіж та його заперечення в 
такому разі вважаються "становим хребтом циві-
лістичного методу навчання" (Д. Медікус, 1974 
р.), [13; 14, с. 1-8; 15], правіжного складу [напр.: 16, 
с. 107-131; 17, с. 51-54, нім. – "Anspruchsaufbau", 
рос. – "структура правопри-тязания"] та експертно-
го стилю опрацювання цивільної справи [напр.: 18; 
19, с. 52, 53], в основу якого покладено визначений 
нами на основі дослідження сучасної німецької 
правової методології [див., напр., в цілому: 19] 
принцип матеріальної експертизи як принцип ци-
вільного права, – дослідження цивільної справи в 
навчальній та експертній практиці повинно відбува-
тися в наступній послідовності: юридична дійсність – 
недійсність – здійснимість права вимоги, – на проти-
вагу принципу процесуальної економії в цивільному 
процесі, в основу якого покладено поняття ситуатив-
ної доцільності [про ост. див.: 12, с. 149]. 

На шляху формалізації теорії цивільного 
права, як свідчить історія та порівняння права в 
Україні, Росії чи Німеччині, стоять певні термі-
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нологічні та понятійні завади. Це стосується як 
правежу віндшайдівського типу (за виключенням 
нашого), так і правежу як права на захист, яке 
розуміється "як можливість вдатися до сили 
державного примусу" [20, с. 127, а також цит. 
там літ.], чи правежу як права на позов в рамках 
теорії порушення права, згідно з якою "правіж 
виникає тільки з порушенням права" [21, с. 267]. 
Інший стан речей складається тоді, коли в рам-
ках правежу віндшайдівського типу останній ви-
значити так, як запропоновано нами вище. Це 
дозволяє в площині загального поняття основних 
норм [19, с. 46-58] цивільного права, серед яких 
норми-правежі (Anspruchsnorm, claim norm) ви-
значаються разом із нормами-відведеннями 
(Einwendungsnorm, objection norm) та нормами-
відкладеннями (Einredenorm, defence norm), по-
бачити можливість належного логічного числен-
ня відповідних понять, висловлювань, правових 
норм та характерів суб'єктивного права вимоги, 
яка залишається ще не повністю вирішеною 
проблемою [22].  

Головним методом при цьому визначено 
метод логічної реконструкції досить багатої ци-
вільно-правової теорії, а користуватися ми буде-
мо експлікованою нами комбінованою n-мірною 
юридичною логікою [22]. Під логічною реконст-
рукцією ми розуміємо переклад на сучасну сим-
волічну мову змісту традиційної теорії цивільно-
го права [див., напр.: 23, зокрема с. 448]. 

Метою для підготовки даної статті став 
виклад відповіді на питання, що собою являє фо-
рмальна система цивільного права, які метапри-
нципи покладено в її основу, як її можна інтер-
претувати та яке методологічне значення має ця 
система? 

Логіка L3 як складова комбінованої n-
мірної юридичної логіки 

Юридичною ми називаємо логіку L певної 
правової теорії T. Логіка буде комбінованою, 
якщо при цьому використовується не менше 
двох логічних рівнів, а n-мірною – якщо на од-
ному із рівнів йдеться про n видів (пропозицій-
них) змінних та про закон виключеного n + 1-го. 
Наприклад, як це зроблено в логіці n вимірів В. 
О. Смирнова [24, с. 256-259], яка використову-
ється останнім для реконструкції відомої уявної 
логіки М. О. Васильєва [25, с. 12-123] та являє 
собою комбінацію логіки висловлювань та логі-
ки класів. Саме на зазначену логіку ми в основ-
ному опираємося далі, проте з певними відмін-
ностями, використовуючи більш абстрактну ре-
конструкцію логіки М. О. Васильєва цього ж ав-
тора, запропоновану в 1962 р. [24, с. 136-147]. 

Так, пояснюючи в 1962 р. логічні погляди 
М. О. Васильєва, В. О. Смирнов зазначає: "По-
значимо стверджувальне судження «S є P» – a, 
«S не є P» – a і «S є і не є P» – a. Тоді в силу 
закону виключеного четвертого є наявним прин-
цип a, або a, або a, тобто a  a  a. Тут «» 
означає «або», «» – матеріальне заперечення, 
«» – сумісність ствердження та заперечення. 
Але закони несамосуперечності та закони ви-
ключеного третього у смислі металогіки є прави-
льними і для цієї логіки, яка визнає об’єктивну 
суперечність. Позначаючи формальне запере-
чення через «¯», ми маємо: закон несамосупере-
чності (A ·A), закон виключеного третього ме-
талогіки – A A, де A – будь-яке судження.  

Іншими словами, якщо «¯» (або  – В. Т.) 
формальне заперечення, «·» – сполучник «і», «» 
– «або», то правильним є числення вислов-
лювань. Ми маємо онтологічний закон a  a  
a і нехай a – хибне і a – хибне, тоді a – істинне 
(із того, що a  a  a і – a хибне, слідує a  a 
істинне; із a  a – істинне і a – хибне, слідує, 
що a – істинне). Аналогічно (і в цілому. – В. Т.), 
якщо будь-які два висловлювання із a, a, a – 
хибні, то третє істинне. Нехай тепер a істинне, 
але a  a  a (згідно з законом виключеного 
третього металогіки та законом виключеного че-
твертого), виходить, істинне (a  a). За пра-
вилами числення висловлювань із нього виводи-
мо a · a; звідси a – хибне і a – хибне. Якщо 
форми a і a вичерпують усі можливі форми, тоб-
то буде a  a, то матеріальне заперечення спів-
падає з формальним: a a. У першому випадку 
a охоплює a і a, у другому випадку a співпа-
дає з a" [24, с. 141, 142]. 

У даному випадку варто розрізняти два логічні 
рівні, які ми називаємо фундаментальним та описо-
вим. Перший з них є не що, як класична логіка ви-
словлювань. Її закони передані в наве-деній вище 
цитаті заголовними літерами, а формули останньої 
містять малі літери латинського алфавіту. 

Розглянемо детальніше n-мірну описову 
логіку. Так, нас буде цікавити 3-мірна логіка, при 
цьому ми при побудові відповідної теорії вико-
ристовуватимемо як описову не логіку класів, а 
узагальнення логіки класів та модальної логіки. 
Кількість вимірів рахується так: позитивна логі-
ка, тобто логіка без заперечення, має одну міру 
(лише твердження), логіка з формальним запере-
ченням – дві (твердження + заперечення), логіка 
з матеріальним запереченням – три (твердження 
+ заперечення + заперечення). Сумісність ствер-
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дження та заперечення ми вважаємо різновидом 
матеріального заперечення. 

3-мірна логіка (L3) являє собою пропозиційну 
логіку з матеріальним запереченням, формулами 
якої є наведені вище формули зі штрихами  та , а 
також формули в нашій нотації: a  b  c, (a · b), 
(a · c), (b · c) та ін. При цьому a відповідає в 
такому разі b, а a – c з несуттєвим застереженням, 
що не обов'язково в наведеній вище цитаті «у дру-
гому випадку a співпадає з a». Валентність про-
позиційних змінних задана наступною матрицею, 
при побудові якої ми користувалися матрицями 
логіки предикатів [26, с. 126, 132]: 

 
  a b c 
(1) 1 0 0 
(2) 0 0 1 
(3) 0 0 1 
(4) 0 1 0 
    
 
На відміну від 2-мірної логіки, пропозицій-

ні висловлювання, позначені змінними a, b, c 3-
мірної логіки, складають базис, тобто вони є по-
парно несумісними і вірною є їх диз'юнкція [25, 
с. 237] (про інші логіки L1, L2, L4 див.: [22]). Ви-
користовуючи логіку L3, можна, серед іншого, 
довести, що теорія цивільного права належним 
чином виражається за допомогою наступної го-
ловної формули, в якій відмінність між знаками 
для заперечення "¯" та "" не має істотного зна-
чення: ((a  b  c) · (a · b) · (a · c) · (b · c))  
((a b ·c) · (b  a ·c) · (c  a ·b))  

Принципи повноти та попарної несуміс-
ності протилежностей як метапринципи та 
аксіоми теорії T3. Під теорією ми розуміємо 
множину замкнених відносно певної логіки ви-
словлювань. Теорія T3 будується на підставі ло-
гіки L3 та є базисною, оскільки три її елементи a, 
b та c, які утворюють алфавіт відповідного чис-
лення, є попарно несумісними та вірною є їх су-
купна диз'юнкція (див. ліву частину наведеної в 
попередньому абзаці формули до знаку еквівале-
нтності ), а тому можна говорити про те, що ця 
теорія визначається принципами повноти, деон-
тичної в ш.р. повноти, та попарної несумісності 
протилежностей [про трикутник протилежностей 
див.: 25, с. 12-53; 26, с. 39]. Ці останні є мета-
принципами теорії T3, оскільки в такому разі об'-
єктом дослідження виявляється не зміст об'єкт-
ної (предметної) теорії, а формальні властивості 
останньої, попередньо формалізованої та пред-
ставленої у вигляді формального числення [27, с. 

193], або формальної системи (див. вище). Із них 
же витікає, точніше – вони є еквівалентними тве-
рдженню, що кожний символ із алфавіту аналі-
зованого вище числення може бути визначений 
через кон'юнкцію заперечень двох інших симво-
лів, що залишилися (див. праву частину згаданої 
формули). Ці принципи (тобто ліву частину цієї 
ж формули) можна розглядати в якості аксіом 
логічного числення L3, а тому – і теорії Т3.  

T3 як формальна система цивільного 
права. Як зазначає С. К. Кліні, "з погляду мета-
теорії, предметна теорія є … системою беззміс-
товних предметів, які аналогічні позиціям в ша-
ховій грі, над якими вчиняються механічні мані-
пуляції, аналогічні шаховим ходам. Предметна 
теорія описується та вивчається як система сим-
волів та предметів, побудованих із символів. Си-
мволи розглядаються просто як типи об'єктів, які 
розпізнаються" [28, с. 61]. Отже, формалізація 
предметної змістовної теорії відбувається за до-
помогою знаків, або символів, тобто об'єктивно 
зафіксованих замісників реально існуючих або 
створених нашою уявою предметів [29, с. 33, 34]. 
В цивільному праві такими предметами можуть 
бути правові норми, принципи, рішення, суб'єк-
тивні права в певному стані, факти, їх складові 
або характеристики, а також операції з ними, а 
символами, наприклад, латинські літери a, b, c та 
ін., знаки імплікації, кон'юнкції, диз'юнкції, за-
перечення тощо, особливі знаки для правежу, 
відведення (Einwendung, objection) та відкладен-
ня (заперечення в в.с., Einrede, defence), символи 
інверсії, субсумції та ін. 

Як видно, ці знаки (символи) утворюють 
формули, тобто представлення зв'язків, відно-
шень, які існують між предметами, явищами, 
процесами за допомогою скінченної послідовно-
сті знаків (символів), які об'єднуються певними 
операціями. Вони роблять більш ясними струк-
туру, зв'язки та взаємовідношення об'єктів сис-
теми, що досліджується, чітко фіксуючи в ній 
головне, основне, суттєве [30, с. 652]. 

Знаки, формули є частиною мови відповід-
ної формальної системи, або числення, синтаксис 
якої (якого) представлений так званими прави-
лами утворення, які включають в себе алфавіт та 
визначення правильно побудованих формул, та, 
можливо, правилами перетворення, зокрема спи-
ском аксіом та правил доведення. Найчастіше 
використовується таке правило доведення, як 
правило відділення (modus ponens).  Використо-
вується воно і в логічному численні L3. 

T3 є формальною системою цивільного 
права, оскільки кожний із трьох згаданих вище 
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знаків належним чином репрезентує уявні об'єк-
ти, точніше предмети, якими є три види обов'яз-
ку в цивільному праві, точніше – три характери 
[пор.:  31, с. 22, 23] цивільного права вимоги або 
три типи основних норм цивільного права. Сис-
тема матеріально-правових протилежностей ци-
вільного права: обов'язковий обов'язок, немож-
ливий обов'язок та обов'язок довільний (випад-
ковий), – у відношенні до формально-логічного 
базису цивільного права як вихідної формальної 
системи (теорії T3) є його першою моделлю, а у 
відношенні до системи: правіж – відведення – 
відкладення, або відповідно: (в суб'єктивному 
сенсі) юридично здійсниме право вимоги, недій-
сне право вимоги, дійсне, але нездійсниме право 
вимоги; чи (в об'єктивному сенсі) норми-праве-
жі, норми-відведення, норми-відкладення, – сама 
є формальною системою, тоді як ця ж система: 
узагальнено "правіж – відведення – відкладення", 
є одночасно формальною системою для право-
правовіжно/заперечної системи цивільного пра-
ва, тобто для матеріально-правової системи ци-
вільного права in concreto – релевантної моделі 
якого-небудь існуючого цивільного права, на-
приклад, українського,  німецького чи будь-
якого іншого сучасного цивільного права. Зреш-
тою тут йдеться про інтерпретацію відповідної 
формальної системи за допомогою позалогічного 
(правового) змісту. 

Інтерпретація формальної системи циві-
льного права (теорії T3). Отже, базисна форма-
льна система (теорія T3) на матеріалі цивільного 
права інтерпретується двома способами: з погля-
ду об'єктивного та суб'єктивного права, і таким 
чином питання переміщується із формальної в 
змістовну площину, із синтаксичної в семантич-
ну. Так, як зазначає О. Д. Смирнова, "комбінації 
матеріальних об'єктів є знаками лише в силу то-
го, що учасники знакового спілкування пов'язу-
ють з ними, беруть до уваги визначені об'єкти, 
процеси і ситуації. Відношення матеріальних 
об'єктів, які виступають як знаки, до (реальних та 
уявних. – В. Т.) об'єктів і ситуацій, які репрезен-
туються ними, називається семантичним. До об-
ласті семантики відноситься також і той смисл, 
який пов'язується зі знаками учасниками спілку-
вання" [32, с. 4], наприклад, запропонований на-
ми в цій статті. 

Розглянемо це питання детальніше, попе-
редньо піддавши критичному аналізу поняття 
абстрактного цивільно-правового відношення. 
Традиційно таке відношення конструюється як 
відношення суб'єктивних прав кредитора та від-
повідних їм суб'єктивних обов'язків боржника. 

При цьому інколи говорять, що "існування циві-
льних правовідносин передбачає сувору кореля-
цію суб'єктивних прав і обов'язків учасників від-
повідного правового зв'язку" [33, с. 155], хоча 
точніше потрібно говорити, – і так частіше й го-
ворять, – про кореспонденцію прав та обов'язків, 
оскільки термін "кореляція" має загальніше зна-
чення "співвіднесення" не обов'язково відповід-
ного, тоді як термін "кореспонденція" якраз і 
означає потрібну "відповідність". 

Таке розуміння із уточненням, проте, не є 
достатнім, оскільки воно не враховує той факт, 
що не лише кредитор, але й боржник можуть ма-
ти суб'єктивні права, при цьому справді коре-
лятивні, але не кореспондуючі. Йдеться про юри-
дично здійснимі права вимоги кредитора, тобто 
про правіж, та про право заперечення боржника. 

Отже, абстрактне цивільно-правове відно-
шення – це не лише відношення між кореспон-
дованими правами кредитора та обов'язками бо-
ржника, але й відношення між суб'єктивними 
корелятивними правами кредитора та правами 
боржника, які не є кореспондованими. 

В такому разі, об'єктивне право як система 
норм та принципів повинно містити норми, які 
встановлюють або інакше визначають права кре-
дитора і права боржника, які не є кореспондова-
ними, а, отже, є суперечливими. Насправді, так 
скрізь і завжди й відбувається, коли йдеться про 
досить багату правову систему. Маються на увазі 
вже згадані три типи основних норм права, поділ 
на які враховує також існування матеріального та 
процесуального права. 

Поділ права на матеріальне та процесуаль-
не вперше здійснено постглосаторами, оскільки в 
римському праві, яке знало тільки поняття єди-
ного цивільного позову, для цього не було на-
дійного критерію. Так, Є. В. Васьківський пише 
про те, що цей поділ появляється тільки в XIV 
ст., коли "італійським юристам удалося покласти 
тверде підґрунтя окремому вивченню цивільного 
процесу" [34, с. 190, 191]. Це дозволяє розгляда-
ти формальну систему цивільного права без 
оглядки на цивільний процес (принцип абстрак-
ції цивільного права та цивільного процесу). 
Якщо тепер правежеві, відведенню та відкладен-
ню присвоєно певні літерні знаки: a = обов'язко-
вий обов'язок = правіж; b = неможливий обов'я-
зок = відведення; c = довільний (випадковий) 
обов'язок = відкладення, – то на основі формаль-
но-логічного базису можна побудувати змістовні 
моделі цивільного права як правоправовіж-
но/заперечної матеріально-правової системи 
права, яка реалізується в процесі застосування 
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відповідних правіжних, відвідних та відкладних 
основних норм цивільного права за допомогою 
релевантних правозастосувальних методів.  

В дидактичному відношенні, відволікаю-
чись від поділу права на суб'єктивне та об'єктив-
не, проте не залишаючи при цьому поза увагою 
поділ права на матеріальне та процесуальне,  те-
орія T3 інтерпретується наступним чином: a сим-
волізує правіж (здійснимість права вимоги), b – 
відведення (недійсність права вимоги), c – від-
кладення (дійсність, але нездійснимість права 
вимоги). Якщо Т4 розглядається як дефініційне 
розширення T2, тобто теорії, в основі якої містить-
ся небазисна логіка L2, то тоді потрібно ввести ви-
значення дійсності, але нездійснимості права вимо-
ги (відкладення). Якщо Т4 розглядається як дефіні-
ційне розширення T3, то тоді потрібно ввести ви-
значення дійсності та нездійснимості права вимо-
ги. За допомогою розширеної теорії T4 можна по-
яснити ті питання, які не вдасться розв'язати в рам-
ках базисної теорії T3, наприклад, питання щодо 
характеру права вимоги у випадку наявності умов в 
цілому для дійсності права вимоги. 

Методологічне значення формальної си-
стеми цивільного права. Формальна система 
цивільного права та відповідні її інтерпретації 
(конкретизації, моделі) мають методологічне 
значення, оскільки можуть бути використані для 
оригінального, на основі все ще інтуїтивно зро-
зумілої логіки, пояснення деяких вже згаданих 
методологічних понять: правіжний склад, прин-
цип матеріальної експертизи, правіжний (логіч-
ний) метод, експертний стиль опрацювання циві-
льної справи та ін. 

Так, в Німеччині експертний стиль, тобто 
дослідження здійснимості цивільного права ви-
моги в наступному порядку (визначення правежу 
в нашому розумінні): встановлення обставин 
справи, визначення бажаного правового наслід-
ку, аналіз умов застосування відповідного нас-
лідку під кутом правежу, відведення та відкла-
дення, субсумція та формулювання рішення [35, 
с. 15], в останні десятиліття став основною мето-
дикою викладання права в перші роки навчання 
студента на юридичному факультеті. На шляху 
прямої рецепції експертного стилю в Україні 
стоїть, головним чином,  принцип абстракції (іс-
тотно відмінне розуміння правочину в німецько-
му та вітчизняному цивільному праві) [17, с. 91, 
92], який не дозволяє без суттєвих змін перенес-
ти відповідну методику, переважно, зрозуміло, в 
змістовній її частині,  на вітчизняний ґрунт. За-
важає цьому й перевага, яка віддається в вітчиз-
няній юриспруденції правежу невіндшайдівсько-

го типу (правіж як право на захист, потреба в 
якому виникає в результаті порушення права). 
Перепоною є й неналежне знання німецької мови 
спеціалістами, які мають стосунок до створення 
відповідних вітчизняних методичних аналогів.  
Однак існує інший шлях, виклад якого став сти-
мулом для  цієї публікації. Йдеться про тісний 
зв'язок логіки та права в процесі реконструкції 
історично даної теорії цивільного права, реконс-
трукції націленої на застосування в першу чергу 
в рамках експертного стилю. 

Правіжний склад як порядок аналізування 
цивільної справи за схемою "дійсне право вимо-
ги – відведення – відкладення", принцип матері-
альної експертизи, згідно з яким ця схема в циві-
льному праві є сталою, правіжний (логічний) ме-
тод як протиставлення так званому історичному 
методу – все це складові згаданого вище експер-
тного стилю, стилю  на основі теорії T3 як фор-
мальної системи цивільного права. 

Формальна система цивільного права – зво-
ротний бік належної цивільно-правової аргумента-
ції на основі правіжного (логічного) методу. 

В результаті логічної реконструкції сучас-
ної теорії цивільного права можна зробити на-
ступні висновки: 

1.  В досить багатій правовій системі існує 
логічний базис основних нормативних вислов-
лювань. Цей базис виражається в деонтичній по-
вноті та попарній несумісності протилежностей 
правового характеру. Такими протилежностями є 
поняття правежу, відведення та відкладення в 
об'єктивному та суб'єктивному сенсі.  

2.  Формальна система цивільного права яв-
ляє собою теорію T3 (логіка L3), яка може бути 
піддана послідовній інтерпретації. 

3. Метапринципами формальної системи 
цивільного права є принцип повноти та принцип 
попарної несумісності протилежностей a, b, c. Ці 
принципи дозволяють, наприклад, констатувати, 
що кожну із протилежностей можна визначити 
через відсутність двох інших протилежностей, 
що в цивільному праві означає, що, знов-таки, 
поняття правежу визначається шляхом дове-
дення відсутності умов для застосування як від-
ведення, так і відкладення і т.д.  

4. Формальна система інтерпретується за 
допомогою згаданих вище понять: правіж 
(Anspruch, claim), відведення (Einwendung, 
objection), відкладення (Einrede, defence). Правіж 
при цьому потрібно розуміти як поняття вінд-
шайдівського типу, з одного боку, та як поняття, 
яке визначається в кінцевому рахунку юридич-
ною здійснимістю, і тільки здійснимістю права 
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вимоги, з іншого. Проте не всі поняття правежу 
віндшайдівського типу відповідають обом умо-
вам. Для належної інтерпретації формальної сис-
теми цивільного права правіж потрібно розуміти 
як юридично здійсниме право вимоги, визначене 
шляхом правової аргументації або (в методично-
му відношенні) як матеріально-правову здійсни-
мість цивільного суб'єктивного права вимоги 
кредитора до боржника на певне надання. 

5. Попарно несумісне відношення правежу, 
відведення та відкладення є моделлю in abstracto 
згаданої вище формальної системи цивільного 
права (теорії T3), оскільки останні є матеріально-
правовим виразом відповідно обов'язкового обов'я-
зку, неможливого обов'язку та обов'язку довільного 
(випадкового). Цей вираз через посередництво фо-
рмальної системи цивільного права як результату 
формалізації цивільного права опирається на фор-
мально логічний базис попарно несумісних проти-
лежностей, позначених знаками a, b та c, визначе-
них у формі наведеної вище матриці. 

6. Методологічне значення формальна сис-
тема цивільного права має в рамках експерт-
тного стилю опрацювання цивільної справи в 
навчальній практиці завдяки тому, що дозволяє 
належним чином експлікувати відповідний ін-
струментарій, який при цьому використовується: 
правіж, правіжний склад, принцип матеріальної 
експертизи, правіжний (логічний) метод та ін. 

7. Формальна система цивільного права – 
це теорія, в основу якої покладено чотири аксіо-
ми, виражені у формі принципів цієї системи: 1) 
деонтична повнота трьох складових теорії, 2-4) 
попарна несумісність цих складових: (a  b  c) · 
(a · b) · (a · c) · (b · c). Звідси правіж, відве-
дення та відкладення, взяті окремо, можна ви-
значити через заперечення умов для застосуван-
ня двох інших типів основних норм (в об'єктив-
ному сенсі) або наступним чином: юридична 
здійснимість права вимоги (правіж) має місце 
тоді, коли вимога не є ні недійсною, ні дійсною, 
але юридично нездійснимою; юридична недійс-
ність права вимоги (відведення) має місце тоді, 
коли вимога не є ні юридично здійснимою, ні 
дійсною, але юридично нездійснимою; юридична 
дійсність, але юридична нездійснимість права 
вимоги (відкладення) має місце тоді, коли право 
вимоги не є ні юридично здійснимим, ні юриди-
чно недійсним (в суб'єктивному сенсі). 

Прикладом для правежу є право вимоги 
покупця на передачу речі за договором купівлі-
продажу в стані юридичної здійснимості, тобто 
тоді, коли йому не протистоїть заперечення у 
формі відведення чи відкладення; для відведення 

– припинення якого-небудь договору належним 
виконанням; для відкладення – позовна давність.    

Подальший напрямок дослідження фор-
мальної системи цивільного права полягає в де-
тальній розробці експертного стилю опрацюван-
ня цивільної справи та правіжного (логічного) 
методу цивільно-правової аргументації. 
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В. В. Трутень 

ФОРМАЛЬНАЯ СИСТЕМА ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: 
ЕЁ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 
В статье речь идет о том, что существует базисная теория T3 как множество высказываний, за-

мкнутых относительно логики L3. Такого рода теория может пониматься как формальная система 
гражданского права. Эта формальная система интерпретируется с помощью трех попарно несовмес-
тимых правовых высказываний, являющихся одновременно основными нормами гражданского пра-
ва: высказываний о юридической, во-первых, осуществимости права требования (нормы-притязания), 
во-вторых, недействительности права требования (нормы-отведения), в-третьих, действительности, 
но юридической неосуществимости права требования (нормы-откладывания). Утверждается, что по-
добная формальная система имеет методологическое значение при изучении права в форме так назы-
ваемого экспертного стиля разработки гражданского дела, поскольку позволяет понять логические 
основания использованных при этом соответствующих правовых инструментов. 

Ключевые слова: формальная система, интерпретация, гражданское право, юридическая логика, 
правовая методология, притязание, отведение, откладывание. 
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ФОРМАЛЬНА СИСТЕМА ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА: 

ЇЇ ЛОГІКА, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 
 

У статті йдеться про те, що існує базисна теорія T3 як множина висловлювань, замкнених щодо 
логіки L3. Такого роду теорія може розумітися як формальна система цивільного права. Ця формальна 
система інтерпретується за допомогою трьох попарно несумісних правових висловлювань, що є од-
ночасно основними нормами цивільного права: висловлювань про юридичну, по-перше, здійснимість 
права вимоги (норми-правежі), по-друге, недійсність права вимоги (норми-відведення), по-третє, дій-
сність, але юридичну нездійснимість права вимоги (норми-відкладення). Стверджується, що подібна 
формальна система має методологічне значення при вивченні права у формі так званого експертного 
стилю опрацювання цивільної справи, оскільки дозволяє зрозуміти логічні підстави використаних 
при цьому відповідних правових інструментів. 

Ключові слова: формальна система, інтерпретація, цивільне право, юридична логіка, правова 
методологія, правіж, відведення, відкладення. 
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FORMAL SYSTEM OF CIVIL LAW: 
ITS INTERPRETATION AND METHODOLOGICAL VALUE 

 
This article is about the T3 basic theory as a set of the statements which are closed in reference to L3 

logics. The theory of such kind can be understood as a formal system of civil law. This formal system is 
interpreted by means of three in pairs incompatible legal statements which are the basic norms of civil law 
simultaneously: statements about legal, firstly, practicability of the right of the requirement (claim norm), 
secondly, invalidity of the right of the requirement (objection norm), thirdly, the validity, but a legal 
impracticability of the right of the requirement (defence norm). It is affirmed that the similar formal system 
has methodological value at studying the right in the form of so-called an expert style of working out a civil 
case as it allows to understand the logic bases of the corresponding legal tools used thus. 

Keywords: formal system, interpretation, civil law, legal logic, legal methodology, claim, objection, defence. 
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ПРИРОДА ВОЛІ СУБ’ЄКТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
 
Постановка проблеми. Виступаючи не-

від'ємним атрибутом людського способу буття, 
воля є його фундаментальною характеристикою. 
Воля є загальнонаукової категорією, яка вивча-
ється філософією, психологією, юриспруденцією 
та іншими науками. У цивільному праві катего-
рія волі пронизує буквально всі інститути цієї 
галузі (інститут суб'єктивних прав, власності, 
дієздатності, правочинів, цивільно-правової від-
повідальності та ін.) Вона зустрічається в Циві-
льному кодексі України досить часто, починаю-
чи зі ст. 12, яка визначає, що громадяни та юри-
дичні особи набувають і здійснюють свої цивіль-
ні права вільно, на власний розсуд. При цьому в 
законодавстві відсутнє легальна дефініція волі, 
що зумовило невизнання рядом вчених її в якості 
правової категорії. 

Воля лежить в основі цивільної правосуб'є-
ктності: особа набуває можливість бути рівно-
правним учасником правовідносин, тобто своїми 
діями набувати, змінювати або припиняти для 
себе права і обов'язки тільки після того, як воно 
знаходить здатність до самостійного формування 
та виявленню волі. Наявність самостійної волі 
визначає суб'єкта права, відображаючи його вза-
ємини з реальністю. 

Ступінь наукової розробки. У процесі 
підготовки статті роботи автором були проаналі-
зовані праці як вітчизняних, так і зарубіжних 
учених. Розробкою теорії волі в праві взагалі і в 
цивільному праві зокрема в різний час займалися 
М.М. Агарков, М.І. Брагінський, С.М. Братусь, 
А.В. Венедиктов, В.В. Витрянский, Д.М. Генкін, 
Ю.П. Єгоров,A. Загоровський, Р. Ієрінг, О.С. Іо-
ффе, О.А. Красавчиков, І.Б. Новицький, B. А. 
Ойгензіхт, І. А. Покровський, Н.В. Рабинович, 
В.К. Райхер, Ф.К. Савіньї, К.І. Скловський, Ю.К. 
Толстой, Ф.С. Хейфец, В.В. Черепахін, Г.Ф. Ше-
ршеневич, В.П. Шахматов та інші, котрі розгля-
дали питання недійсності правочинів з вадами 
волі, правосуб'єктності юридичної особи, спосо-
бів волевиявлення і порядку здійснення волі че-
рез представника. Комплексного же дослідження 
категорії волі, її місця і ролі в цивільному праві 
практично не здійснювалося, у зв'язку з чим, як 
показує аналіз практики судів загальної юрисди-
кції та господарських судів, при застосуванні 

конкретних норм цивільного права виникають 
численні труднощі. 

Особливо слід виділити праці В.А. Ойген-
зіхта, спеціально присвячені поняттям «воля», 
«волевиявлення», їх співвідношенню, способам 
висловлювання, а також пов'язаним з цими кате-
горіями правовим презумпція правомірності 
вступу в угоду і правильності волевиявлення. 
Але на сьогодні законодавство докорінно змінило-
ся, змінилася практика застосування правових 
норм, а також у зв'язку із зростанням ролі приват-
них засад у праві зросло значення вольового еле-
мента в цивільних правовідносинах, що обумовлює 
актуальність дослідження природи волі в цивіль-
ному праві. З урахуванням зростаючої ролі аналі-
зованої категорії представляється необхідним сфо-
рмулювати поняття волі, визначити значення волі 
суб'єкта для реалізації суб’єктивного права. 

 Теоретична основа вчення про взаємо-
зв’язок волі особи та суб’єктивного права була 
закладена, головним чином, в XIX – на початку 
XX століття, такими видатними вченими, як Р. 
Ієрінг, Г. Еллінек, О. Гірке, Є. Бірлінг та іншими.  

Мета статті. Теоретичний рівень пізнання 
починається з формування сукупності понять, 
конструкцій, а методологічна культура дослі-
дження передбачає поступове просування від 
абстрактних, об'ємних, але змістовно бідних ви-
значень до конкретних, вузьких, але змістовно 
багатших. Дослідницьке завдання в цій статті 
полягає в аналізі природи та значення волі 
суб’єкта при реалізації суб'єктивного цивільного 
права. При цьому основний акцент необхідно 
зробити на суб'єктивні елементи цивільного пра-
ва, оскільки предмет нашого дослідження станов-
лять внутрішні, тобто суб'єктивні, межі здійснення 
цивільних прав, а щодо них абстрактні поняття з 
неюридичної сфери дозволяють здійснити всебічне 
пізнання предмета дослідження у всій багатомані-
тності його проявів. Психологічні феномени - воля, 
інтереси, свобода, цінності, блага - для цивільного 
права є складовими частинами правотворчості, 
правозастосування та правореалізації. Вони мають 
вагоме значення для доктрини реалізації суб’єк-
тивного цивільного права. 

Виклад основного матеріалу. Формуван-
ня поняття суб'єктивного права дослідники не-
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одноразово розкривали не тільки через зовнішню 
свободу, але й через внутрішню, тобто свободу 
волі. Д. А. Керімов, досліджуючи проблему сво-
боди людини, вказує, що людина повинна мати 
не тільки зовнішню, а й внутрішню свободу. Ін-
дивіда не можна визнати внутрішньо вільним, 
якщо він бере участь, усупереч власній волі, у 
створенні того, що суперечить його уявленням, 
світогляду, бажанням. Внутрішня свобода пе-
редбачає свободу думок, переконань, віри, сло-
вом, повну автономію особистості. Саме тому 
свободу слід розуміти не тільки як панування 
людей над їхньою навколишньою дійсністю, над 
обставинами й умовами буття, але і як уміння 
володіти своїми страстями й помислами. Тобто 
свобода містить у собі не тільки, так би мовити, 
зовнішню, але й внутрішню свободу, панування 
людини не лише над силами природи й суспільс-
тва, але й над самим собою, зазначає Д. А. Кері-
мов і тому пропонує наступне визначення понят-
тя свободи: свобода – це «зовнішній і внутрішній 
стан незалежності особистості, яка пізнає дійс-
ність і діє відповідно до пізнаного, розумно по-
єднує свої інтереси з інтересами суспільного 
прогресу» [19, c.360]. Г. Гегель першим сформу-
лював твердження про те, що «вихідною точкою 
права є воля, що вільна; так що свобода стано-
вить її субстанцію, і визначення й система права 
є царство здійсненої волі» [12, c.67].  

У загальній теорії права традиційно до кі-
нця XIX в. під суб'єктивним правом розумілася 
свобода індивіда вчиняти на свій розсуд і вима-
гати від інших певної поведінки [10, c.84]. Від-
повідно до цього вчення суб'єктивне право є во-
ля, панування волі. «...Моральний порядок, вка-
зує, чого саме варто бажати; юридичний поря-
док, навпаки, надає припис про те, що дозволено 
бажати... Тобто, право (правомочність) – це 
встановлена правопорядком дозволеність волі, це 
надана правопорядком влада або панування» [9, 
c.82]. Сучасне визначення права з врахуванням 
його вольової сутності можна сформулювати як 
історично сформовану вольову систему принци-
пів, норм і дій, обумовлених суспільними відно-
синами, які регулюють ці відносини з метою 
встановлення суспільного правопорядку, забез-
печуваного різними засобами, в тому числі й 
державним примусом [19, c.352-353]. Враховую-
чи наведене визначення, спробуємо вирішити 
проблему свободи волі при здійсненні суб'єктив-
ного цивільного права. 

У філософських і психологічних дослі-
дженнях вказується на те, що воля обумовлює, 
по-перше, перехід суб'єктивності в об'єктивність; 

по-друге, поєднання «теоретичної» свідомості й 
«практичної» діяльності; по-третє, активність, 
дієвість свідомості, що втілюється в «предметі»; 
по-четверте, цілеспрямованість регулювання дія-
льності (поведінки) по перетворенню дійсності. 
Однак серйозні труднощі викликає саме розу-
міння сутності волі, про яку частина вчених 
стверджують, що вона сама «розпоряджається» 
даною їй свободою, а інші вважають, що свобода 
волі є звичайним самообман. Одні дослідники 
схиляються до універсального, детермінованого 
розуміння поведінки людини, за якого фактично 
всім править необхідність. Вони стверджують 
що людина вільна, коли вона може те, що вона 
хоче, але вона не вільна хотіти: немислимо, щоб 
вона бажала без причини [11, c.518]. Інші вчені 
стверджують, що свобода волі особи належить 
до безпосередніх складових її практичної діяль-
ності. Людина залежна від багатьох умов біоло-
гічного, психологічного характеру, але вона зав-
жди залишається вільною зайняти певну позицію 
щодо цих умов. Людина завжди вільна піднятися 
вище рівня своїх соматичних і психічних складо-
вих передумов існування й вільна змінити своє 
відношення до них, тобто зробити суб'єктивний 
вибір з об'єктивного світу. 

На сьогодні філософами й психологами 
сформовано декілька наукових напрямків, які по 
різному тлумачать поняття «воля»: воля як моти-
вація, воля як волюнтаризм, воля як свобода ви-
бору, воля як довільне управління поведінкою, 
воля як вольова регуляція [10, c.86]. На дослі-
дження цієї проблеми звертав увагу ще Аристо-
тель, який вважав, що воля це здатність управля-
ти через свій розум рушійною силою бажання 
людини. За допомогою своєї волі людина надає 
своєму бажанню додаткового стимулу до пред-
мета, і наче підсилює його або корегує своє пра-
гнення. В інших випадках розум підказує люди-
ні, що потрібно уникнути прагнення щодо того 
або іншого об'єкта [3, c.30]. Воля допомагає лю-
дині керувати своїми мотивами та поведінкою, 
враховуючи загальноприйняті уявлення про доб-
ро й зло, вважав Р. Декарт, пов'язуючи її з мора-
льністю людини [16, c.283]. Він стверджував, що 
завдання волі — боротися із пристрастями, які 
виникають під впливом зовнішніх об'єктів. Вибір 
тієї або іншої дії, що виникає безпосередньо після 
обмірковування, на думку Т. Гоббса, якраз і нази-
вається волею, що обумовлена мотивами та стиму-
лами [13, 71]. Оскільки прагнення людини визна-
чаються мотивами, тому у волі завжди є причина - 
в цьому полягає основний висновок прихильників 
концепції волі як довільної мотивації. 
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Зв'язок мотивації з волею сьогодні вважа-
ється загальновизнаним фактом. Однак не можна 
ототожнювати волю людини і її бажання, тому 
що воля може виступати, долаючи невдоволення, 
і проти бажання, формуючи у такий спосіб свої 
наміри [23, c.50-57].  

Розуміння волі людини в якості оволодіння 
своїми прагненнями підтримали багато дослід-
ників. Окремі з них мотивацію відносять до од-
нієї із сторін уже вольової поведінки, яка відпо-
відає за прогнозування результату й довільну 
активність людини [5, c.46]. 

Частина дослідників відмежовують волю 
від мотивації та розглядають її в якості особли-
вого психічного утворення або в якості способу 
прояву особистості. Якби з боку людини, як су-
б'єкта поведінки, ця поведінка стимулювалася б 
та спрямовувалася б лише одними потребами, як 
вважає більшість психологів. В такому випадку 
вчинок, що кваліфікується як правопорушення, 
варто було б оголосити нещасним випадком і 
взагалі зняти питання про відповідальність, тому 
що від самої людини зовсім не залежить, яка по-
треба виникає в неї в цей момент і найбільшою 
мірою активізується. 

Проведене дослідження дає підстави для 
висновку про те, що людина має здатність бути 
вищою нагального стану, стримати найсильніші 
імпульси активізованих потреб, прислухатися до 
запитів суспільства, та відповідно до них, окрес-
лити та здійснити такі цілі, які жодною мірою не 
відповідають його нагальним актуалізованим 
потребам. Цю здатність, у силу її специфічної 
природи, не можна назвати потребою. Можна 
стверджувати про слабкість волі тієї особи, яка 
позбавлена здатності до вищезазначеної актив-
ності. Згідно такої точки зору, воля покликана 
служити суспільним вимогам, які усвідомлені й 
сприйняті суб'єктом і можуть бути виражені че-
рез твердження -- я повинен. Таким чином, воля 
розглядається в якості механізму для подолання 
труднощів, а належність - як моральний обов'я-
зок суб'єкта призупиняти свої егоїстичні потре-
би. Зауважимо, що воля в правовій дійсності час-
то повинна відігравати подібну роль - призупи-
няти суто егоїстичні прояви суб'єктів правовід-
носин [25, c.54]. 

Відповідно до волюнтаристської концепції 
вольові акти походять з особливої, надприродної 
сили, яка і визначає перебіг психічних процесів 
[10, c.92]. Цей напрямок дослідження починався 
ще давньогрецькими філософами, які піднімали 
питання про вільний, не обумовлений вибір по-
ведінки людини, і остаточно сформувався в пра-

цях німецьких філософів А. Шопенгауера та Е. 
Гартмана. Вони підкреслювали, що людська воля 
незалежна від навколишньої дійсності. Воля — 
несвідомий першопринцип, з якого беруть свій 
початок такі психічні прояви людини, як свідо-
мість, інтелект, мислення [41, c.50]. Інші дослід-
ники критикували таку точку, при цьому зазна-
чаючи, що люди помиляються, уважаючи себе 
вільними. Це твердження засноване на тому, що 
люди свої дії усвідомлюють, однак причин, яки-
ми вони визначаються, не знають. На їх думку 
саме душа людини, визначає, що є істинним, а 
що хибним, а бажання людини - це інструмент її 
душі щодо прагнення або відрази від чого-
небудь. Розум і воля, є одним і тим самим, і саме 
вони відповідальні за усвідомлення зовнішньої 
детермінації [35, c.433]. 

Зауважимо, що І. Кант виступав проти 
вчення про свободу волі, і проти механічного 
детермінізму, який перетворює людську поведін-
ку у фаталізм. Людина чуттєво залежить від навко-
лишнього світу тому й не має свободи волі в цій 
частині. Воля стає вільною лише за умови її підпо-
рядкування моральному закону [18, c.300]. Отже, 
на відміну від прихильників волюнтаристського 
напрямку І. Кант доводив, що воля детермінована 
існуючому апріорі моральному обов’язку, який 
походить з самої розумної особистості. 

Дуалізм вищезгаданої концепції спробував 
подолати Г.Гегель. Згідно його вчення мислення 
й воля, є сутністю одного явища — людського 
духу. Мислення при цьому прагне пізнати зов-
нішній світ, а воля — змінити, перетворити його. 
Свобода волі проявляється в самій діяльності 
людини, що є результатом вибору з безлічі мож-
ливостей. Філософ виділяє поняття негативно 
свободи, яка по суті є свавіллям — нижчим щаб-
лем розвитку волі, що межує із крайнім суб'єкти-
візмом і егоїзмом. По-справжньому вільна люди-
на повинна виховувати в собі «почуття нікчем-
ності себелюбства» [6, с.336-340]. 

Окремі дослідники виступили проти ото-
тожнення волі й мислення, аргументуючи свою 
позицію тим, що передумовою прояву волі стає 
відчуття. Воля — це не певний абстрактний 
трансцендентний феномен, а сама жива, чуттєва 
людина [38, c.388-389]. 

У науці психології й філософії волюнта-
ризм на тривалий час став загальним поняттям і 
перетворився в об'єкт критики з погляду рефлек-
сії. Психологи вважають, що оскільки людина 
вільна вчиняти і відповідно до своїх думок і ба-
жань, і всупереч їм, — значить, між ним та вчин-
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ками повинна стояти особлива вільна сила, яка і 
називається волею [33, c.5]. 

Дослідники-фізіологи дійшли висновку 
про примарність свободи вибору, оскільки об'єк-
тивно існують певні внутрішні детермінуючі 
процеси, які впливають на центральну нервову 
систему й, відповідно, на свідомість, але при 
цьому не можуть бути усвідомлені. Людина, на 
їх думку, здатна усвідомити лише результат цих 
внутрішніх процесів, а суб'єктивні відчуття з 
приводу результатів які нізвідки відбуваються 
створюють примарне уявлення свободи [34, 
c.15]. Фізіологи, виступаючи проти волюнтариз-
му, стверджували, що свобода волі означає мож-
ливість приймати рішення кваліфіковано, зі 
знанням справи — як в сфері придушення праг-
нень, так і при ініціації дій: «Найбільш характер-
ним для оволодіння власною поведінкою є вибір, 
і недарма класична психологія, вивчаючи вольові 
процеси, бачила у виборі саму сутність вольово-
го акту» [37, c.14]. 

Поняття волі як процесу самоорганізації 
психіки для досягнення мети найбільш адекват-
ним способом підтримували багато вчених. Од-
ним з перших дослідників, які почали досліджува-
ти волю як особливу форму психічної регуляції, 
був М.Я. Басов. Воля не породжує дії та думки, а 
тільки регулює їх, вважав дослідник, узгоджуючи 
їх один з одним та перебудовуючи відповідно до 
поставленої мети [4, c.23]. На думку В.І. Селівано-
ва воля -- це здатність людини свідомо регулювати 
свою поведінку: «...Воля є регулююча функція мо-
зку, виражена в здатності людини свідомо керува-
ти собою та своєю діяльністю, керуючись певними 
мотиваціями й цілями» [32, c.17].  

На нашу думку, характеризуючи волю як 
психічну здатність особи організовувати свою 
поведінку, слід зауважити, що від бажання її від-
різняє можливість вибору й наявність особистіс-
ної зрілості та розвиненої самосвідомості. 

У свідомості більшості людей воля в осно-
вному асоціюється з «силою волі», тобто здатні-
стю людини долати перешкоди з якими вона зу-
стрічається зустрічаються, як внутрішні, що вира-
жається в здатності «переступити через самого се-
бе», так і зовнішні труднощі – подолати опір сере-
довища. Потрібно відзначити, що багато вчених-
психологів розуміють волю як особливий психоло-
гічний механізм, функція якого полягає в регулю-
ванні поведінки суб'єкта в нестандартних, склад-
них умовах. У психологічному словнику воля ви-
значається як здатність діяти відповідно до мети, 
пригнічуючи безпосередні бажання й прагнення. 

У кожної з викладених концепцій є свої 
сильні, і слабкі сторони. Безперечно, кожна з те-
орій має право на існування, хоча б тому, що пе-
реконливих доказів на свою користь жодна з них 
не надала. На сьогодні, ми не можемо однознач-
но стверджувати про те, чи є воля самостійним 
психічним явищем або це звичайна абстрактна 
конструкція, що пояснює поведінку людини. На 
раціональному рівні це важко зрозуміти насам-
перед через те, що предмет дослідження не від-
носиться до матеріального світу, а на ірраціона-
льному рівні переважна більшість людей одер-
жувати знання просто не в змозі. 

У цивілістиці воля розуміється переважно 
як волевиявлення, тобто результат дій учасників 
цивільного обігу з приводу набуття, зміни або 
припинення цивільних прав і обов'язків. Основ-
ним принципом договірного права є принцип 
свободи договору. Його сутність полягає в сво-
боді вираження волі, тобто в свободі волевияв-
лення» [7, c.136]. 

Висновки. На наш погляд воля - це уза-
гальнене поняття, що позначає вид психічних 
процесів, нерозривно пов'язаних з свідомим і 
відповідальним управлінням діяльністю людини. 
У цивільно-правовій сфері воля особи формує 
розумну, добросовісну, відповідальну поведінки 
суб'єкта права при реалізації ним своїх цивільних 
прав і виконанні обов'язків. Свобода волі в су-
б'єктивному цивільному праві проявляється в 
самостійності управління носія права своєю по-
ведінкою, що передбачає не тільки «свободу ви-
бору міри можливої поведінки», але й свободу 
формування волевиявлення самого суб'єкта, який 
відповідально здійснює той або інший вибір. То-
му коли ми говоримо про автономію волі, безпе-
решкодне здійснення суб'єктивних цивільних 
прав, про свободу договору, про власний розсуд, 
про абсолютне право власності й взагалі про та-
кий відомий принцип цивільного права, як «до-
зволено все, що не заборонено законом», то по-
винні мати на увазі не тільки наявність зовніш-
ніх, об'єктивних свобод для дій суб'єктів права, 
але й участь у правовідносинах дійсно вільного 
суб'єкта, який свідомо та відповідально користу-
ється наданими йому правовими засобами. І 
тільки в такому розумінні окремі правомочності, 
закріплені в нормах права, стають суб'єктивними 
правами, тобто тим, заради чого створена й фун-
кціонує вся система цивільного права. Із враху-
ванням проведеного дослідження можна зробити 
висновок про те, що суб'єктивне цивільне право - 
це міра можливої, вільної поведінки. Це усвідом-
лене і відповідальне право яке реалізується віль-
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ним і своєму волевиявленні суб’єктом. Свобода 
вибору, свобода волі суб'єкта при цьому визна-
чається спрямуванням цієї свободи.  
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Ю.П. Пацурківський 

ПРИРОДА ВОЛІ СУБ’ЄКТА В ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ 
 

В статті проаналізовано природу та значення волі суб’єкта в цивільному праві. При цьому осно-
вний акцент було зроблено на сутнісні елементи розуміння волі та свободи в цивільному праві. З ме-
тою всебічного пізнання предмету дослідження було проаналізовано феномен волі в праві з точки 
зору юриспруденції, філософії та психології. Зроблено висновок про те, що воля лежить в основі ци-
вільної правосуб'єктності: особа набуває можливість бути рівноправним учасником правовідносин, 
тобто своїми діями набувати, змінювати або припиняти для себе права і обов'язки тільки після того, 
як воно знаходить здатність до самостійного формування та виявленню волі. Наявність самостійної 
волі визначає суб'єкта права, відображаючи його взаємини з реальністю. 

Ключові слова: воля, свобода, волевиявлення, суб’єктивне право, право реалізація. 
 

Ю.П. Пацуркивский 
ПРИРОДА ВОЛИ СУБЪЕКТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 
В статье проанализированы природа и значение воли субъекта в гражданском праве. При этом 

основной акцент был сделан на сущностные элементы понимания воли и свободы в гражданском 
праве. В целях всестороннего познания предмета исследования было проанализировано феномен во-
ли в праве с точки зрения юриспруденции, философии и психологии. Сделан вывод о том, что свобо-
да лежит в основе гражданской правосубъектности: лицо приобретает возможность быть равноправ-
ным участником правоотношений, то есть своими действиями приобретать, изменять или прекращать 
для себя права и обязанности только после того, как оно обретает способность к самостоятельному 
формированию и выявлению воли. Наличие самостоятельной воли определяет субъекта права, отра-
жая его взаимоотношения с реальностью. 

Ключевые слова: воля, свобода, волеизъявления, субъективное право, право реализация. 
 

Y. P. Patsurkivskyy  
THE NATURE OF THE SUBJECT IN CIVIL LAW 

 
The article analyzes the nature and importance of the subject in civil law. Thus the main emphasis was 

on understanding the essential elements of liberty and freedom in civil law. To the full knowledge of the 
subject of the study was to analyze the phenomenon of liberty in law from the perspective of law, philosophy 
and psychology. The conclusion is that the will is the basis of civil personality: the person gets the 
opportunity to be an equal participant relationships, ie their actions to acquire, change or stop for itself the 
rights and obligations only after it acquires the ability to self-development and expression of the will. Having 
an independent entity will determine, reflecting his relationship with reality. 

Keywords: freedom, freedom of expression, subjective right, the right implementation. 
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АПРІОРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА: 
ПРИРОДА АБСОЛЮТНОГО МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВОГО  

ВІДВЕДЕННЯ 
 

Філософія права проникає в окремі галузі 
права різними шляхами. Цікавим випадком тако-
го просування філософії є використання ідеї 
природи речі в конструюванні цивільного права. 
Так, вважається, що із природи речі ми можемо 
доповнювати правову систему. Життєві відносини 
несуть, більш чи менш експліковано, свою міру та 
порядок в собі самих. Саме цей внутрішньо прита-
манний речам порядок називається природою речі. 
З неї повинен розпочинати розумний юрист, якщо 
бракує позитивної норми або вона є неповною чи 
неясною (Г. Дернбург) [1, с. 84]. 

Поняття «природа речі» Дернбургом про-
тиставляється поняттю «природне право», оскі-
льки останнє «опирається на висновки, які самі 
по собі робляться із сутності людини. Воно не 
придатне до безпосереднього правозастосуван-
ня» [1, с. 84]. Аргументуючи від протилежного, 
варто сказати, що безпосереднє правозастосу-
вання може вважатися характерною ознакою 
природи речі. Крім того, природа речі більш абс-
трактне поняття, оскільки позбавлене, за запро-
понованим визначенням, антропологічних рис.  

Беручи до уваги, що речі, як предмети мис-
лення, можуть бути не лише конкретними, але й 
абстрактними, в т.ч. юридичними поняттями, 
актуальним продовжує залишатися аналіз окре-
мих цивільно-правових інститутів, – особливо з 
метою побудови відносно нових для вітчизняної 
цивілістики інститутів, – з погляду виявлення їх 
природи в запропонованому вище розумінні. При 
цьому варто зробити декілька суттєвих застере-
жень, які зближують природу речі з природним 
правом в універсальному понятті природа речі в 
технічному розумінні. Йдеться, по-перше, про 
можливість застосування поняття природа речі 
не лише для доповнення правової системи у разі 
наявності прогалин в праві чи інших різновидів 
порушення на практиці принципу юридичної пе-
вності. Природа речі, як абстрактне поняття, мо-
же використовуватися й із іншою метою, а саме 
– для однозначного визначення такого роду пра-
вових уявлень, які застосовуються в праві не 
безпосередньо, а опосередковано іншими понят-
тями. По-друге, міра та порядок в правовому 

аналізі мають опиратися на міру та порядок у 
формі сучасної символічної логіки. Такою логі-
кою в роботі буде вважатися система S5 модаль-
ної логіки [2, с. 137-145; 3, с. 117-119].  

Отже, далі під природою речі в цивільному 
праві розуміється внутрішньо притаманний кон-
цепту логічний порядок, незалежно від того, без-
посередньо чи опосередковано він застосовуєть-
ся в праві. Іншими словами, під природою речі 
нами мається на увазі логічна сутність певного 
поняття. Таке зіставлення сутності та природи 
опирається на давню філософську традицію, за-
свідчену щонайменше вже у останнього римля-
нина Боеція, який "розуміє сутність досить вузь-
ко і сповна в дусі нашого часу – як те, що визна-
чає специфіку предмета  і складає його природу"  
[4, с. 390; див. також 5, с. 98]. 

В історії права відомі два протилежні під-
ходи до визначення значення поняття природи 
речі: негативний та позитивний. Дернбурга мож-
на вважати одним із найбільш авторитетних при-
хильників використання цього поняття в праві. 
Проте історична школа права (Г. Гуго, Савин'ї, 
Пухта тощо) постала, бажаючи дослідити чисте 
римське право, якраз на запереченні такого по-
няття, зважаючи на те, що юристи «постійно 
схилялися конструювати римське право немов би 
апріорно і знаходити в ньому висловленим все, 
що розглядали само і по собі обґрунтованим. 
Спочатку запитували: що виходить із природи 
речі? І тоді були переконані, що це можна знайти 
також в римському праві. Мабуть навряд чи іс-
нує хоча б один із нині живих романістів, який 
би більш або менш не віддавався цьому прагнен-
ню» [6, с. 1], – зазначав в 1856 р. відомий панде-
ктист Б. Віндшайд. І далі: «Течія часу високо 
піднесла римське право, і цілком від цієї течії 
ніхто не ухилився. Зараз проснувся напрямок і 
отримує все більшого поширення, характерне 
якого полягає саме в особливій масі старання, з 
яким він прагне стерегтися того, щоб йому не 
здавалося римське правове положення загально 
чинним виразом правової думки, не будучи та-
ким в дійсності» [6, с. 1-2]. «Загально чинний 
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вираз правової думки» – це ще одне визначення 
природи речі, спеціалізоване до потреб права. 

Викладене вище підводить до постановки 
проблеми, розв'язання якої може мати місце у 
формі апріорного конструювання одного із по-
нять цивільного права, а саме – поняття матеріа-
льно-правового відведення, на основі визначення 
його логічної природи. Ця постановка конкрети-
зується наступними питаннями: насамперед, що 
таке матеріально-правове відведення з погляду 
модальної логіки? Чому останнє може бути екві-
валентно експліковано двома способами? Як ви-
значається поняття відведення в цивільному пра-
ві з погляду кредитора та з погляду боржника?  

Сучасна модальна логіка представлена різ-
ними системи, причому цих систем незліченно 
(континуально) багато [7, с. 14]. Серед них особ-
ливе місце має система S5, оскільки вона по суті 
є виразом однієї й тієї ж формальної системи, яка 
є також основою традиційної арістотелевської 
силогістики. В такому разі можна легко встано-
вити синтаксичну відповідність між відношен-
нями, які виникають, з одного боку, між, напри-
клад, такими алетичними модальностями, як не-
обхідність та можливість, та, з іншого, міжзага-
льно- та частково ствердними судженнями.  Оче-
видно, що як можна робити логічні висновки від 
загального до часткового, але не навпаки, в логі-
ці, яка вивчається юристами на першому курсі 
[8, с. 96-99], так само можна переходити від не-
обхідності до можливості, але не навпаки, в мо-
дальній логіці [9, с. 121]. Ці відношення зада-
ються однією й тією ж логікою, приміром однією 
із логік в рамках комбінованої n-мірної юридич-
ної логіки В. В. Трутня [10]. Так, «2-мірна логіка 
(L2) являє собою пропозиційну логіку з форма-
льним запереченням, формулами якої є ті фор-
мули, які визначають правила так званого логіч-
ного квадрата (або аналогічно модального квад-
рата. – А. П.): наприклад, (a·a) та ін. Валент-
ність пропозиційних змінних задана наступною 
матрицею:  

Таблиця 2 
  a b a b 
(1) 1 1  0  0 
(2) 0 1  1  0 
(3) 0 1  1  0 
(4) 0 0  1  1 
     
[10, с. 133]". 
Беручи до уваги матрицю для матеріальної 

імплікації [11, с. 90], – така імплікація хибна у 
разі, коли антецедент істинний, а консеквент хи-
бний, у всіх інших трьох випадках імплікація 

істинна, –  а також вищенаведену матрицю, мож-
на довести, що a → b є тавтологією в L2, а b → a 
– це лише виконувана нейтральна формула, тоб-
то не логічний закон, не загальнозначима форму-
ла згаданої логіки. 

Позначимо необхідність як а, а можливість 
як b, тоді, керуючись логікою L2, можна побуду-
вати мінімальну позитивну теорію алетичних 
модальностей, причому ця теорія буде субсисте-
мою системи S5.  

Логічна природа матеріально-правового від-
ведення есплікується шляхом введення в позитив-
ну логіку, алфавіт якої обмежується символами a 
та b, формального заперечення. Тоді ми матимемо 
щеa таb, а сама логіка відношень між 4-ма сим-
волами може бути логікою S5, в якій a символізує 
не необхідність, а b – неможливість. 

Нехай замість алетичного поняття немож-
ливості використовується юридичне поняття не-
дійсності, а замість можливості – дійсності, за-
мість необхідності – здійснимості, а замість не 
необхідності – нездійснимості. Ці правові понят-
тя характеризують право вимоги кредитора. Тоді 
їх відношення матимуть не довільний, а строго 
логічний характер, аналогічний відношенням 
між алетичними модальностями вS5. З погляду 
такої модальної логіки матеріально-правове від-
ведення – це, зрештою, недійсність суб'єктивного 
права вимоги кредитора. Це пояснюється тим, 
що на синтаксичному рівні аналізу справді існу-
ють «аналогії взаємовизначеності між алетични-
ми та деонтичними модальностями» [12, с. 246], 
причому деонтичні модальності тут потрібно ро-
зуміти в широкому сенсі. 

Зазначене вище може бути використане на 
практиці тоді, коли виникає питання про відно-
шення дійсності та здійснимості, дійсності та 
недійсності тощо цивільного суб'єктивного права 
вимоги. Наприклад, юридично дійсна вимога не 
обов'язково є юридично здійснимою вимогою, 
проте юридично здійснима вимога є завжди дій-
сною вимогою, вимога не може бути одночасно 
дійсною і недійсною  і т. д. В останньому випад-
ку можна висловитися й інакше: юридично не 
може бути так, щоб кредитор мав дійсне право 
вимоги і в той самий час боржник юридично 
значимо посилався б на своє право заперечення 
дійсності цього ж права вимоги.  

Отже, відповідь на перше поставлене вище 
питання є одночасно позитивною відповіддю на 
питання про можливість апріорного конструюван-
ня поняття матеріально-правового відведення, яка 
є прикладом для цивільного права в цілому. 
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Якби у нормальному правовому відношен-
ні брала участь лише одна сторона, – що немож-
ливо за визначенням відношення, – тоді викла-
дене вище в повній мірі пояснювало б логічну 
природу матеріально-правового відведення. Про-
те на інститут відведення можна поглянути не 
лише очима кредитора, але й очима боржника. 
Логічна картина буде зовні іншою, проте еквіва-
лентною попередній. Мається на увазі, що згада-
ні вище 4 символи можна інтерпретувати інакше. 
Якщо в першому випадку а – це необхідність, b – 
можливість, a – не необхідність, b – неможли-
вість, то тепер а – це неможливість, b – не необ-
хідність, a – можливість, b – необхідність, а 
юридичними відповідниками є: а – це недійс-
ність, b – нездійснимість права заперечення бор-
жника, a – дійсність, b – здійснимість цього ж 
права. Отже, з погляду боржника відведення – це 
юридично здійсниме право заперечення боржни-
ка. Логічний апріорний підхід до цивільного 
права пояснює, чому змістовно недійсність права 
вимоги кредитора кореспондується зі здійснимі-
стю права заперечення боржника. 

Конструюючи матеріально-правове відве-
дення так як зазначено вище, ми абстрагуємося 
від того, що недійсність суб'єктивного права ви-
моги кредитора, або здійснимість суб'єктивного 
права заперечення в ш. с. боржника, має місце 
або внаслідок недійсності правочину, або внаслі-
док заміни кредитора чи боржника в зобов'язан-
ні, або внаслідок припинення зобов'язання, або в 
деяких інших випадках. Це означає, що утворити 
поняття цивільно-правового відведення можна й 
інакше, а саме шляхом узагальнення згаданих 
інститутів. Саме така ситуація має місце в німе-
цькому цивільному праві [13, с. 51]. Аналогічна 
ситуація склалася в вітчизняному цивільному 
процесі [14, с. 7-44, 129-177], беручи до уваги, 
що можна говорити про не лише право на позов 
в матеріальному сенсі, але й про право на запе-
речення в матеріальному сенсі. В такому разі ма-
теріально-правове заперечення може бути не ін-
ститутом цивільного процесу, а інститутом циві-
льного права, причому таке заперечення буде 
ширшим поняттям, ніж матеріально-правове від-
ведення. Проте в українській цивілістиці пред-
ставлений й інший підхід, коли матеріально-
правове відведення аналізується в рамках апріо-
рного поняття правіжного складу, побудованого 
на підставі базису нормативних висловлювань 
(В. В. Трутень, логіка L3) [10, с. 133]. Запропоно-
ваний нами вище підхід, навпаки, є небазисним, 
проте достатнім для демонстрації можливості 
апріорного конструювання цивільного права. 

Зрештою, підводячи підсумки та беручи до 
уваги також традиційне розуміння цивільного 
суб'єктивного права [15, с. 152-153],можна сказа-
ти, що в суб'єктивному сенсі відведення – це, по-
перше, міра юридично неможливої поведінки 
кредитора, по-друге, – це міра юридично можли-
вої, чи suigeneris – необхідної, поведінки борж-
ника. Або, іншими словами, – це недійсна міра 
можливої поведінки кредитора чи здійснима міра 
можливої поведінки боржника (недійсне право 
вимоги кредитора чи здійсниме право запере-
чення в ш. с. боржника). При цьому ці визначен-
ня є еквівалентними змістовно, проте відрізня-
ються формально та точкою зору. 

В об'єктивному сенсі матеріально-правове 
відведення – це одна із основних норм цивільно-
го права, яка узагальнює інститути недійсності 
правочину, заміни кредитора чи боржника в зо-
бов'язанні, припинення зобов'язання та деякі ін-
ші на основі спільного правового значення (ефе-
кту): недійсності суб'єктивного права вимоги 
кредитора, або здійснимості суб'єктивного права 
заперечення в ш. с. боржника. 

Викладене вище в давньому спорі про на-
явність особливої логіки права [16, с. 18-22] до-
зволяє стати на бік прихильників існування такої 
логіки, оскільки відношення між юридичними 
характеристиками права вимоги чи права запере-
чення мають безумовну логічну природу. Це тав-
тології згаданої логіки L2. Ця остання логіка до-
зволяє визначити логічну природу (логічну сут-
ність) матеріально-правового відведення. Це, в 
свою чергу, може бути використано в рамках циві-
льного права як такого для детального визначення 
та побудови матеріально-правового відведення на 
противагу, з одного боку, матеріально-правовому 
запереченню в в. с., а з іншого, – здійснимому пра-
ву вимоги кредитора (правежу). При цьому відве-
дення можна вважати абсолютним способом мате-
ріально-правового заперечення в ш.с., а заперечен-
ня в в.с. – відносним запереченням у ш. с. 
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АПРІОРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА:  
ПРИРОДА АБСОЛЮТНОГО МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВІДВЕДЕННЯ 

 
Апріорне конструювання цивільного права на підставі модальної логіки, система S5, у статті 

використовується для пояснення природи одного з його інститутів. Мова йде про абсолютне матеріа-
льно-правове відведення, що опирається на поняття логічної неможливості (з точки зору кредитора) 
або необхідності (з точки зору боржника). 

А. Г. Павлюк 
АПРИОРНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: 

ПРИРОДА АБСОЛЮТНОГО МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ВОЗРАЖЕНИЯ 
 

Априорное конструирование гражданского права на основании модальной логики, система S5, 
в статье используется для объяснения природы одного из его институтов. Речь идет об абсолютном 
материально-правовом возражении, которое опирается на понятие логической невозможности (с точ-
ки зрения кредитора) или необходимости (с точки зрения должника). 

 
A.G. Pavlyuk 

APRIORISTIC CONSTRUCTION OF CIVIL LAW: 
THE NATURE OF ABSOLUTE MATERIAL-LEGAL DEFENCE 

 
Aprioristic construction of civil law on the basis of the modal logic, system S5, in the article is used for 

an explanation of the nature of one of its institutes. It is a question of absolute  material-legal defence which 
leans against concept of logic impossibility (from the point of view of the creditor) or necessities (from the 
point of view of the debtor). 
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ГЛОБАЛЬНА ГАРМОНІЯ ТА ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:  

XXIV ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ  
ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 

 
15-20 вересня 2009 р. у Пекіні відбувся 

ХХІV Всесвітній конгрес із філософії права і со-
ціальної філософії з теми: «Глобальна гармонія 
та верховенство права» («Global Harmony and 
Rule of Law»). Конгрес проходив під егідою 
Міжнародної асоціації філософії права і соціаль-
ної філософії (IVR), яка відзначила свою соту 
річницю1. Головним спонсором цього форуму 
було Юридичне товариство Китаю2, а безпосере-
дніми співорганізаторами — Академія юриспру-
денції Юридичного товариства Китаю і Центр 
правових обмінів Китаю. Офіційними мовами 
конгресу були англійська і китайська. 

Вибір головної теми конгресу — «Глоба-
льна гармонія та верховенство права» зумовлено 
тим, що поняття гармонії посідає провідне місце 
як у східній, так і в західній філософських тра-
диціях, і може бути застосоване для того, щоб 
описати цілі розвитку багатьох суспільств. На 

                                                        
1 Міжнародна асоціація філософії права і соціальної фі-
лософії (IVR – Internationale Vereinigung fuer Rechts und 
Sozialphilosophie) була заснована в 1909 р. у Берліні. 
Періодичність проведення конгресів – раз на 2 роки.  
2 Юридичне товариство Китаю (China Law Society – 
СLS) – загальнонаціональна громадська і академічна 
організація правників, яка служить зв’язуючою лан-
кою між юристами-вченими та юристами-практиками. 
Вона є важливою силою у сприянні розвитку демок-
ратії і правової системи, розквіту правових дослі-
джень і стимулювання прогресу верховенства права. 
Як головний канал міжнародних обмінів у галузі пра-
ва, CLS встановила дружні відносини із майже 450 
юридичними дослідницькими організаціями, юридич-
ними асоціаціями, юридичними школами та інститутами 
у понад 80 країнах і регіонах світу і забезпечила широке 
співробітництво стосовно обміну делегацій, академічних 
навчань, тренінгів спеціалістів у галузі права тощо. 
Юридичне товариство Китаю було засновано в 1949 р. 
На цей час має понад 140 тисяч індивідуальних членів і 
включає 32 локальних юридичних товариства на рівні 
провінцій і 40 підвідомчих академій з окремих галузей 
права та правових проблем. 

відміну від більш відомого поняття «глобаліза-
ція», «глобальна гармонія» охоплює багато з на-
ших спільних ідеалів із приводу взаємин між 
країнами, культурами і правовими системами, 
також між людством і природою. Пропонуючи 
розглядати роль верховенства права у просуванні 
глобальної гармонії, організатори ХХIV Всесвіт-
нього конгресу IVR намагалися не тільки надати 
більшого розголосу традиціям і сучасним поглядам 
у незахідних культурах, а й запропонувати нові 
виміри співпраці серед східних і західних вчених. 

У роботі Конгресу взяли участь близько 
700 делегатів із понад 50 країн світу. З-поміж 
них (зокрема й завдяки Міжнародній громадсь-
кій організації «Диалог-Мир») була й численна 
спільна українсько-російська делегація. До її 
складу ввійшли, з-поміж інших, такі українські 
філософи права, як професор С. І. Максимов 
(член Ради Всеукраїнської асоціації філософії 
права і соціальної філософії), к. ю. н. В. С. Бігун 
(член секретаріату зазначеної Асоціації), к. ю. н. 
О. В. Стовба, співробітники Інституту держави і 
права ім. В. М. Корецького НАН України О. Ф. 
Андрійко, В. Л. Наумов, О. В. Кресін, інші про-
відні українські правознавці: В. Ф. Антипенко, 
М. О. Баймуратов, Хашматулла Бехруз, Мехман 
Дамерлі, П. С. Пацурківський та багато інших. 
Російська частина делегації включала 18 докторів і 
5 кандидатів юридичних наук із таких наукових і 
освітніх центрів, як Москва, Санкт-Петербург, Во-
лгоград, Воронеж, Єкатеринбург, Краснодар, Ар-
хангельськ, Самара, Твер; до неї ввійшли відомі 
російські правознавці: В. Г. Графський, В. В. Лаза-
рєв, В. Д. Перевалов, А. В. Поляков, Р. А. Рамашов, 
М. М. Тарасов і чимало інших. 

На пленарних засіданнях було заслухано і 
обговорено 10 доповідей провідних вчених, се-
ред яких центральними можна вважати доповіді 
найвідоміших західних філософів права — акти-
вного захисника юридичного позитивізму, уче-
ника Х. Л. А. Харта Джозефа Раза і найбільш по-
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слідовного представника непозитивістської дис-
курсивної філософії права Роберт Алексі. 

На засіданнях більш ніж 50 секцій — спе-
ціальних семінарів і робочих груп активно і доб-
розичливо проходив обмін думками щодо голо-
вної теми та з інших питань, що сприяло поглиб-
ленню взаєморозуміння і досягненню важливих 
наукових результатів. Серед них варто виокре-
мити такі, як «Російська правова філософія в 
культурному діалозі» (під головуванням профе-
сора В. Г. Графського) і «Феноменологія та гер-
меневтика права» (к. ю. н. О. В. Стовба). На цих 
секціях і було представлено більшість доповідей 
українських і російських вчених, підтверджених 
відповідними сертифікатами.  

На відкритті конгресу з доповіддю «Інди-
відуальні права і світовий порядок» виступив 
відомий британський філософ права (нині — 
професор Колумбійського університету) Джозеф 
Раз. Із універсалістських позицій він розглядав 
індивідуальні права (їх визнання та здійснення) 
як один з аспектів світового порядку, що заро-
джується, приділяючи увагу питанню про права 
в цілому, визначенню місця прав людини у сві-
товому порядку, а також аналізу складностей та 
ризиків, пов’язаних з їх роллю в цьому процесі. 

Представлена в доповіді концепція прав 
Дж. Раза включає чотири тези: 1) об’єктом прав є 
цінність (цінне для володаря прав); 2) володіння 
правом є цінністю для володаря прав (тобто пра-
во є цінністю); 3) право одного обмежує свободу 
інших, тобто зумовлює певні обов’язки: створю-
вати можливості або не заважати володарю прав 
володіти правом і об’єктом права (обов’язки по-
важати право); 4) володар прав безпосередньо реа-
гує на дотримання або порушення своїх прав, про-
те встановлення і захист прав не належить виклю-
чно володарю прав: це також здійснюється суспі-
льною культурою і правовими інститутами. Воло-
дар прав може відмовитися від своїх прав, проте 
існують права, від яких неможливо відмовитися — 
це певні основні свободи або права людини. 

Права людини на відміну від інших прав 
завжди зберігають свою дійсність, навіть якщо 
вони не включені до договорів і конституції. 
Проте їх здійснення потребує інституціоналіза-
ції. Вони поєднують у собі виключну важливість 
і універсальність. Дж. Раз пропонує раціонально-
ціннісний підхід до виправдання універсальності 
прав людини: «Права не виникають з необхідніс-
тю із прав. Вони виникають із міркувань, як до-
сягти цінностей життя». Права людини є син-
хронно універсальними в тому сенсі, що всі лю-
ди, що живуть нині, володіють ними. Важливість 

прав людини полягає в утвердженні цінності лю-
дини і перерозподілу влади від впливових суб’єктів 
до кожної людини і будь-якої групи і асоціації, що 
прагне захищати інтереси звичайних людей. Ви-
знання прав людини означає визнання їх моральної 
гідності. Критерієм ідентифікації прав людини Дж. 
Раз вважає те, що їх дотримання може вимагати 
кожний, включаючи людей і організації, які не 
пов’язані з цією країною. 

Досліджуючи роль прав людини у світовому 
порядку, Дж. Раз виділяє складності, пов’язані з 
процесом, і складності, пов’язані зі змістом. 

Процесуальний аспект стосується інститу-
тів, які мають легітимну владу розв’язувати спо-
ри стосовно меж прав і підтримувати їх дотри-
мання. В ідеалі права людини мають здійснюва-
тися без будь-якого інституційного втручання, 
проте вони здійснюються завдяки закону. Жит-
тєва важливість неупереджених, ефективних і 
надійних інститутів для управління і здійснення 
прав людини підкреслюється доповідачем через 
такі положення: по-перше, наявність людського 
права на щось зумовлює обов’язок встановити і 
підтримати неупереджені, ефективні і надійні 
установи для спостерігання за виконанням і за-
хистом його від порушень; по-друге, доки такі 
інститути існують, необхідно утримуватися від 
спроб примусового проведення в життя права; 
по-третє, якщо з урахуванням обставин, що 
склалися, нема ніякої перспективи того, що не-
упереджені, ефективні і надійні інститути мо-
жуть з’явитися стосовно певного права, тоді це 
право не є правом людини, і ми маємо утримува-
тися від заклику його виконувати. 

Головні складності у змістовному плані 
пов’язані з необхідністю врахування саме діалек-
тики універсального і різноманітного в розумінні і 
застосуванні прав людини. У деяких випадках 
виникає підозра, що вимоги в галузі прав людини 
є культурно упередженими, вони нав’язують цін-
ності Заходу всьому світові. Тому врахування 
складностей, пов’язаних із культурною різноманіт-
ністю стосовно прав людини, є необхідною вимо-
гою в умовах становлення глобального порядку. 

Отже, Дж. Раз показує, що при аналізі 
будь-якого права слід виявити практичний сенс 
права, визнати і його універсальність, і його чут-
ливість до культурних варіацій. Він констатує, 
що сучасна практика міжнародних прав людини 
є недосконалою щодо цього. У той час як права 
не є абсолютними, їх справедлива інтерпретація і 
виконання потребують чуттєвості до культурно-
го різноманіття і до інших цілей. Для реалізації 
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цього завдання потрібні міжнародні публічні де-
бати щодо прав людини. 

Наступного дня, 16 вересня, було продов-
жено дискусію про співвідношення між універ-
сальним і культурним різноманіттям, у межах 
якої із доповіддю «Культурна різноманітність, 
міжцивілізаційний діалог і гармонія — конфу-
ціанська перспектива» виступив професор Гар-
вардського та Пекінського університетів Вей-
мінг Ту. Він звернув увагу на те, що культурна 
різноманітність є безперечним фактом життя у 
світі. Проте вона має подвійний характер: від-
значається як істотний аспект людського процві-
тання і водночас викликає побоювання як загроза 
глобальному громадянству. В умовах небезпеки 
для людського роду важливу роль має відіграти 
міжкультурний діалог, який хоча і не є розв’язан-
ням проблеми вузького партикуляризму або еко-
логічної кризи, втім є першим кроком у напрямі 
людського виживання та процвітання. Саме 
культурна різноманітність повинна стати точкою 
відліку для міжкультурного діалогу. 

Парадоксальним є те, що у міру зростання 
інерції глобалізації значну увагу приділяють ін-
дивідуальній, комунальній, національній і регіо-
нальній ідентичності. Саме це посилює увагу до 
культурної різноманітності. В основі суперечли-
вих відносин між економічною і культурною 
глобалізацією лежить складна проблема «одвіч-
них зв’язків», під якими розуміють істотні особ-
ливості, що є особливостями буття людини як 
унікальної особистості. У ХХІ ст. такі зв’язки 
набувають особливої значущості для особистіс-
ної ідентичності, яка часто має спільнотний ха-
рактер. Найголовніші з них: етнічна приналеж-
ність, стать, вік, мова, народження, статус і віра. 

Одвічні зв’язки роблять нас живими людь-
ми і їх існування ще не роз’їла глобалізація. Для 
того щоб стати космополітичним громадянином, 
немає потреби відмовлятися від цих зв’язків. І 
взагалі від них неможливо відмовитися без нас-
лідків для психічного і фізичного благополуччя. 
Економічна глобалізація завдяки владі ринку го-
могенізує життя. Побоювання, що економічна 
глобалізація знищить душу індивіда, групи, нації, 
очевидні у всьому світі. Ми маємо серйозно при-
йняти постійність одвічних зв’язків у глобальному 
процесі. Культурна політика має бути спрямована 
на те, щоб активна участь у глобальних процесах 
здійснювалася з повним усвідомлюванням твердих 
підстав особистої ідентичності. 

Глобалізація зумовила активний плюралізм 
культур і культурний діалог. Культура страждає 
від ізоляції, для її розвитку необхідний обмін, 

тому діалог — це особливість благотворної куль-
тури. Міжкультурний діалог, на думку В. Ту, є 
такою практикою, яка полегшує дискурс на ос-
нові універсальної етики. Особливо це стосуєть-
ся прав людини. «Абстрактний універсалізм, 
можливо, забезпечує сильнішу аргументацію для 
глобального обґрунтування прав людини, проте 
більш розумним і практичним буде підхід, який 
звертається до прав людини в контексті культур-
ної різноманітності. Як культура не посягає на 
права людини, гарантовані міжнародним правом, 
так і не повинна культура використовуватися для 
виправдання обмеження прав людини. Проте 
міжкультурний діалог може відігравати ключову 
роль у поширенні конструктивних дебатів із 
проблем прав людини, як, наприклад, стосовно 
культурних перспектив різних поколінь прав 
людини, першості політичних або економічних 
прав, взаємовідношення між правами і обов’язка-
ми і можливості виведення прав людей з 
обов’язку (відповідальності) еліти». 

Міжкультурний діалог може також полег-
шити універсальний дискурс без підриву культу-
рної різноманітності. Політика культурної іден-
тичності на підставі одвічних зв’язків має бути 
визнана у всіх міжнародних діалогах. Культурна 
ж різноманітність ніколи не може використову-
ватися як виправдання для обмежених інтересів і 
шовіністичного націоналізму. Саме міжкультурні 
діалоги мають сприяти плідним обмінам ідей із 
проблем прав людини в перспективі культурної 
різноманітності і стати основою для становлення 
діалогічної цивілізації. 

У доповіді Антуана Гарапона, генераль-
ного секретаря Інституту фундаментальних до-
сліджень юстиції Франції «Судді на перехресті 
між всесвітнім та універсальним вимірами», 
було акцентовано увагу на розрізненні понять 
«всесвітнє» (worldwide) і «універсальне» 
(universal) як двох вимірів глобалізації. Перший 
вимір є матеріальним, він включає поширення та 
обмін матеріальними ресурсами, другий же є ідеа-
льним, він заснований на передумові морального 
порядку та його «можна легко зрозуміти через ідею 
прав людини і більшою мірою — через гуманітарні 
права». Ці два виміри глобалізації знаходять свій 
вияв у наявності двох відповідних інституцій — 
Люксембурзького і Страсбурзького судів. 

Проте два виміри глобалізації не запере-
чують значущість традиційного, тобто націона-
льного, виміру сучасного світу. Тому автор на-
полягає на необхідності розділяти три ідеальні 
моделі: національну, світову та універсальну. 
Вони розрізняються за такими критеріями: за 
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визначенням простору — територія, відносини, 
абстракція; за прагненням — спокій, рух, ідеал; 
за суб’єктами — населення і суверенітет, рух 
об’єктів, певна ідея людства; за формами автори-
тету — закон, ефективність, ставлення до істо-
ричних злочинів проти людяності; за формами 
створення права — законодавство, м’яка регуля-
ція, декларація; за легітимацією права — полі-
тичні джерела, потреби, цінності та ідеали. 

Висновком із цієї моделі є те, що кожний із 
вимірів не може домінувати в сучасному світі, 
кожний із них є неповним і водночас необхід-
ним. Тому між ними будуть встановлюватися 
крихкі компроміси, а судді повинні об’єднувати 
універсальність принципів права з владою ринку 
та фінансів і упертістю територіальних реалій. 

Професор Університету Мальтепе (Туреч-
чина), почесний президент Міжнародної федера-
ції філософських товариств1 Іоанна Кучураді 
виступила з доповіддю на тему «Переосмислю-
ючи філософію права», в якій вона звертає увагу 
на ті проблемні питання, які повинна розглядати 
філософія права, для того щоб зробити свій внесок 
у вирішення проблем нашого часу, зокрема питань 
законотворчості і правозастосування. До першої 
групи увійшли питання концептуалізації ідей, а 
також оцінювання, обґрунтування і дедукції норм, 
до другої — питання аналізу діяльності судді. 

На думку автора, концептуалізація того, 
що ми називаємо «право» (right), приводить до 
висновку, що право є те, що повинно належати 
його носію і що йому слід надати. Оцінювання 
норм може полягати у звертанні уваги на резуль-
тати, які вона дасть (користь або шкоду) або на 
схвалення чи осудження норми з точки зору сві-
тогляду, ідеології, культурних і релігійних по-
глядів. І. Кучураді вказує на необхідні вимоги, 
яких потрібно дотримуватися для правильного 
оцінювання норм передусім членами парламен-
ту, а саме: зрозуміти, що норма вимагає і чому 
вона це вимагає; показати її особливість порів-
няно з іншими нормами, що регулюють подібні 
відносини; розглянути ті передбачувані резуль-
тати, які вона дасть при її застосуванні у певній 
реальній ситуації для прав людини. Важливим 
питанням філософії права є виправдання норм 

                                                        
1 Міжнародна федерація філософських товариств 
(International Federation of Philosophical Societies) – 
міжнародна неурядова організація, заснована в 1948 
р. Мета її діяльності – сприяння обміну інформацією 
між філософами всіх країн. Періодичність проведення 
конгресів – раз на 5 років. Останній проходив у 2008 
р. у Сеулі (Південна Корея). 

 

(встановлення підстав, чому потрібно дотриму-
ватися положень норм), а саме — з’ясування пе-
редумов прийняття норми, засад впровадження в 
життя норми, а також визначення гносеологічних 
та аксіологічних особливостей цих передумов, у 
кінцевому підсумку — відповідність правам лю-
дини. Вона також показує, що законодавці мають 
володіти навичками дедукції норм, особливо 
норм про права людини, і вміти приймати закони 
на основі цих прав. 

Іншим завданням філософії права профе-
сор Кучураді вважає аналіз діяльності судді. Ро-
бота судді полягає в розгляді справи і ухваленні 
рішення по справі для того, щоб оцінити дії осіб 
щодо інших в ім’я «чогось» або «когось», а та-
кож захищати в існуючих умовах те «щось», в 
ім’я якого він вимагає від людей нести відпові-
дальність. Аналіз діяльності судді виділяє три 
стадії: ознайомлення зі справою, розгляд справи, 
прийняття рішення. Особливу увагу доповідач 
приділив стадії розгляду справи, під час якої су-
ддя встановлює зв’язок між вчинком обвинува-
ченого і нормою відносно «того, що не повинно 
бути зробленим». Те, як суддя розуміє норму, 
зумовлює наявність трьох типів суддів або різ-
них можливостей виконання роботи судді. Пер-
ший тип — це судді, які розглядають підсудні їм 
справи в ім’я «групи», що вони представляють, 
тобто в ім’я норм, прийнятих цією групою. Це 
тип судді, що несе відповідальність перед цією 
групою за ці норми. Те, що цей суддя захищає, 
коли веде справу, фактично є цими законами чи 
нормами і громадським порядком, якими би вони 
не були. Другий тип — судді, які судять вчинки 
осіб в ім’я «людства» і вимог, що походять від 
знання про людські цінності, або в ім’я принци-
пів, спрямованих на захист цінностей. Вони не-
суть відповідальність перед цими принципами 
людства і захищають ці принципи. Третій тип — 
це судді, які вважають, що несуть відповідальність 
перед тими, кого вони судять, і відповідальні за 
визначення прав обох сторін, тобто відповідальні 
за встановлення, чи виконали сторони у справі, яка 
розглядається, належні їм обов’язки. Такий суддя, 
розглядаючи справу, захищає кожну із сторін, тоб-
то встановлює справедливість у ситуації в цілому. 
Саме від вибору концепції діяльності судді зале-
жать прийняття рішення. 

17 вересня професор філософії Хантер-
Коледж і Університету міста Нью-Йорку (США) 
Керол Гоулд у доповіді «Різноманітність, де-
мократія та діалог у форматі прав людини» 
особливу увагу звертає на значення мережі Ін-
тернет як такого вільного інформаційного прос-
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тору, що дозволяє безперешкодно обмінюватися 
аргументами людям із різних частин світу. Дис-
курс он-лайн дає можливість людині донести 
свою думку з приводу тих чи інших рішень, що 
стосуються її прав, до максимально широкого 
кола осіб. Таким чином, фактично відбувається 
формування транснаціональної громадської дум-
ки. Активна Інтернет-спільнота сприяє більшій 
відкритості та підзвітності наднаціональних ін-
ституцій. Результати такого обговорення мають 
братися до уваги при укладанні міжнародних 
договорів, що покликані забезпечити розвиток 
системи прав людини. 

К. Гоулд також вказує на можливість роз-
глядати міжнародні акти як такі, що відкриті для 
інтерпретації в конкретних етногеографічних 
умовах. Таким чином, обґрунтовується ідея існу-
вання також і регіональних суспільних сфер дис-
курсу і обговорення. Суть цієї ідеї полягає в то-
му, що мають бути враховані регіональні чи міс-
цеві культурні особливості різних народів світу. 
Мова йде про застосування принципу так званої 
«конкретизованої універсальності», що передба-
чає конкретизацію загальнолюдських цінностей, 
закріплених на міжнародному рівні, але аспект 
універсальності виявляється тут у тому, що ця 
конкретизація не може вести до нівелювання за-
кріплених прав та дискримінації, тобто регіональні 
суспільні сфери дискурсу і обговорення лише імп-
лементують певні універсальні права, не намагаю-
чись при цьому змінити їх сутність. Отже, суспіль-
на сфера дискурсу і обговорення є тим механізмом, 
що має на меті забезпечення долучення людини до 
процесу прийняття рішень наднаціональними ін-
ституціями, забезпечення представлення інтересів 
людини, а тим самим — забезпечення участі людей 
у процесі подальшого розвитку системи прав лю-
дини, що стає глобальною. 

Науковий співробітник Тайпейської Акаде-
мії наук Вейджен Чанг у доповіді «Класичні ки-
тайські теорії норми та їх вплив на розвиток 
традиційної китайської правової системи» роз-
крив маловідомі аспекти правової філософії Китаю 
та їх значення у сучасних контекстах щодалі тісні-
шого співіснування правових систем. 

Він підкреслив, що поряд із соціальними, 
політичними, економічними, ідеологічними та 
іншими чинниками на розвиток традиційної ки-
тайської правової системи здійснювали вплив 
класичні теорії норм, які розроблялися конфуці-
анцями, легістами, даосистами і моїстами. Мис-
лителі пропонували своє вирішення проблем, що 
виникали у суспільстві, проте впливовими вони 
ставали тільки тоді, коли обиралися правителями 

для застосування. Водночас традиційна китайсь-
ка система мала дві частини — формальну і не-
формальну, які були спрямовані на досягнення 
загальної мети — соціальної гармонії, що голов-
ним чином виражало ідеї та ідеали конфуціанців. 
Прості люди, не чекаючи багато від уряду, роз-
глядали закон швидше як низьку форму норми, 
яка могла бути жорстка і несправедлива, вони 
вважали за краще жити під системою вищих 
норм. Протягом багатьох століть звичайні люди 
використовували неформальну частину правової 
системи доволі ефективно, залишаючи формаль-
ній частині обмежену роль у їх житті. 

Ця особливість була проігнорована як іно-
земними критиками, так і китайськими інтелек-
туалами, які бачили в традиційній китайській 
правовій системі тільки недоліки. Після двох ре-
волюцій у ХХ сторіччі її було відкинуто повніс-
тю і необдумано встановлено систему, засновану 
переважно на західних моделях. Проте деякі її 
елементи суперечили китайському етосу. Тому 
система не працювала гладко, стикаючись із від-
критим і прихованим опором із боку населення. 

В. Чанг наполягає на необхідності ство-
рення «дійсно нової китайської правової систе-
ми», підкреслюючи, що правова реформа повин-
на брати до уваги всі хороші ідеї (китайські й 
західні, старі й нові), тобто проводитися обачно, 
вибірково щодо запозичень із інших правових 
систем. Результатом створення такої системи 
було б досягнення нового балансу інтересів різ-
них груп людей, нова рівновага, яка дасть мож-
ливість китайцям жити в мирі, розвиватися та 
прагнути гармонічнішого майбутнього. 

18 вересня відомий німецький філософ 
права, один із найактивніших учасників конгре-
сів IVR, професор Кільського університету (Ні-
меччина) Роберт Алексі в доповіді «Подвійна 
природа права» представив свою концепцію 
праворозуміння, яка ним визначається як 
«м’який непозитивізм» (inclusive nonpositivism). 
Основним положенням, яке доводить Р. Алексі, є 
теза про те, що право має подвійну природу, тобто 
з необхідністю включає два виміри: реальний, або 
фактичний, який у визначенні права представлений 
елементами владного встановлення та соціальної 
ефективності, та ідеальний, або критичний, який 
знаходить свій вияв у елементі моральної правиль-
ності. Всеосяжна ідея Р. Алексі — ідея інституціо-
налізації розуму. Вона розробляється у три кроки: 
аргумент від імені ідеального вимірювання права, 
аргумент від імені реального вимірювання, узго-
дження ідеального з реальним. 
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Перший включає тезу про те, що право 
обов’язково пред’являє претензію до правильно-
сті, яка передбачає вимогу моральної правильно-
сті, — джерело необхідного відношення між 
правом і мораллю. Усі заперечення проти тези 
про правильність послідовно спростовуються Р. 
Алексі шляхом доказу постулатів вимоги прави-
льності й теорії дискурсу. Недолік ідеального 
виміру як процесу винесення ухвали потребує 
його доповнення реальним, тобто позитивним 
виміром права. У реальному вимірі юридично 
відрегульовані процеси гарантують досягнення 
рішення і передбачають їх здійснення. 

Узгодження ідеального і реального перед-
бачає розрізнення двох рівнів правильності: 
першого порядку (звертається тільки до ідеаль-
ного вимірювання і містить справедливість як 
таку) і другого порядку, яка стосується як ідеа-
льного, так і реального вимірів і містить як спра-
ведливість, так і визначеність. Саме цей вимір 
стає головним на третій стадії інституціоналізації 
розуму. В матеріальному аспекті такої інституці-
оналізації міститься постулат про найбільш від-
далену межу права, якою є крайня несправедли-
вість. Стосовно цього питання стикаються — 
позитивізм у його двох версіях: м’який і жорст-
кий і непозитивізм у його трьох версіях: жорст-
кий, м’який і суперм’який, з яких тільки м’який 
непозитивізм, на думку автора доповіді, повною 
мірою ілюструє подвійну природу права. Проце-
суальний аспект інституціоналізації розуму вияв-
ляється у демократичному конституціоналізмі, не-
обхідні елементи якого — демократія і конститу-
ційні права в контексті теорії дискурсу і мають по-
двійну природу. Поєднання ідеального і реального 
вимірів також здійснюється у юридичній аргумен-
тації та взаємодії правил і принципів у застосуванні 
права: правила виражають категоричну, або реаль-
ну, необхідність, а принципи — ідеальну. 

З усього викладеного автор доповіді ро-
бить висновок про те, що подвійна природа пра-
ва присутня — явно або неявно — у всіх фунда-
ментальних питаннях права. Це єдина найбільш 
істотна особливість права, яка показує, чому 
юридичний позитивізм не є повністю адекват-
ною теорією природи права. 

Професор Університету Хітотсубаші Мо-
рімура Сусуму (Японія) в доповіді «Глобаліза-
ція та культурне процвітання» відстоював ду-
мку про те, що глобалізація, під якою розумієть-
ся всесвітній міжнародний розвиток вільної рин-
кової економіки, несе з собою культурне процві-
тання. Професор Сусуму почав із з’ясування зна-
чення понять, які він використовує у своїй допо-

віді. Так, глобалізацію він визначає як процес, в 
якому люди, гроші та інформація рухаються по 
всьому світу через національні кордони, роблячи 
суспільства водночас як схожими, так і різними; 
тому глобалізація, за його розумінням, несумісна 
з державною промисловою монополією, виму-
шеним розвитком і примусовим нав’язуванням 
певних цінностей. Поняття «культура» він вико-
ристовує не в широкому сенсі, як образ життя в 
цілому, а розуміючи під ним мистецтво і науку. 
М. Сусуму доводить, що ринкова економіка та її 
всесвітній прояв допомагає культурному процві-
танню, головним чином через те, що збільшує 
культурну різноманітність у суспільствах, що є 
природним для людства, завдяки зростанню доб-
робуту, технологічним досягненням і культур-
ному обміну, звертаючись до численних обгово-
рень цього положення і спростовуючи деякі без-
підставні твердження на підтримку протилежної, 
песимістичної точки зору. Головний докір глоба-
лізації за культурний імперіалізм він спростовує 
тим, що глобалізація збільшує можливості для 
свободи вибору, включаючи і схильність до тра-
диційної культури, і саме ціннісну нейтральність 
глобалізації він вважає її перевагою. Хоча в пе-
редостанній частині доповіді він назвав деякі 
реальні проблеми комерціалізації культури, такі 
як поклоніння сучасності та падіння середнього 
рівня якості творів, завищена оцінка унікальності 
й оригінальності, але його загальний висновок — 
немає причин, що примушують обмежувати ко-
мерціалізацію і глобалізацію культури. Більше 
того, він ратує за розділення держави і культури. 

Професор Сусуму також припускає мож-
ливі висновки зі своєї головної тези про те, що 
глобалізація не руйнує, а скоріше допомагає 
процвітанню всього світу, стосовно можливості і 
бажаності правової трансплантації: «Сучасне 
зростання глобалізації робить можливим і бажа-
ним те, щоб країни в усьому світі поділяли зага-
льне розуміння права, особливо верховенства 
права, як у теорії, так і на практиці, й усунули 
необов’язкові відмінності між їх правовими сис-
темами». Він висловив сподівання, що міжнаро-
дне спілкування і обмін ідеями між вченими у 
сфері юриспруденції і філософії права зроблять 
великий внесок у цей розвиток. 

В останній день роботи конгресу, 19 вере-
сня, заступник голови Комісії із законодавчої 
роботи Постійного Комітету Всекитайських Збо-
рів Народних Представників Чуньїнг Ксін озна-
йомила присутніх із баченням розвитку сучасної 
китайської правової системи в доповіді «Соціа-
льна реформа та прогрес через право: приклад 
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Китаю». Доповідь складалася з трьох частин: 
соціальна реформа через право; переваги та про-
блеми побудови моделі верховенства права; гар-
монійне суспільство — мета верховенства права 
в Китаї. Ч. Ксін звернула увагу на те, що за пла-
нової економічної системи доки адміністративне 
рішення могло розв’язати будь-яку проблему, не 
було ніякої соціальної потреби у праві, втім така 
потреба виникла в ході соціальної реформи. За-
раз верховенство права розглядається як важли-
вий інструмент соціальної реформи, перш за все 
у гарантуванні економічного розвитку і політич-
ної реформи, виконанні зобов’язань перед між-
народним товариством і створенні законів, що 
діють у всіх аспектах соціального життя. Ч. Ксін 
підкреслила, що Китай — це країна з давньою 
історією панування людини (rule of man). Тому 
встановлення влади закону і заміна цього верхо-
венством права саме по собі є важливою полі-
тичною реформою в сучасному Китаї. 

Доповідач звертає увагу на питання: чому 
саме в Китаї застосовується термін «побудова» 
верховенства права замість його розвитку? Чи 
можемо ми побудувати «верховенство права», як 
ми будуємо дороги, споруди чи школи? Проте 
характер модернізації в Китаї здійснюється саме 
у вигляді побудови, а не розвитку, і саме у плано-
мірній побудові «соціалістичної правової систе-
ми», що дозволяє цілеспрямовано здійснювати мо-
дернізацію, уникаючи деяких проблем пропонова-
ного проекту, вбачається головна перевага китай-
ської моделі верховенства права. Проблемою ж є 
невиконання законів через їх невідповідність реа-
льності та невиконання судових рішень. 

Підкреслюючи, що досягнення гармоній-
ного суспільства в Китаї має давню історію і 
ґрунтується на поглядах Лао-Цзи і Конфуція, 
доповідач сформулювала фундаментальні ознаки 
китайського «соціалістичного гармонійного суспі-
льства»: демократичне верховенство права, чес-
ність та справедливість, добробут та філантропія, 
енергійність, стабільність і порядок, гармонія між 
природою та людиною і вказала на основні вимого 
щодо реалізації соціальної гармонії: встановлення 
правових основ через демократичне та наукове за-
конодавство, здійснення влади відповідно до зако-
ну, справедливе судочинство. 

Пленарні засідання завершилися доповід-
дю переможця конкурсу IVR серед молодих вче-
них Матільди Коген із Колумбійського універ-
ситету (США) «Верховенство права як верхо-
венство доводів». Ключова ідея її виступу поля-
гала у визнанні головним компонентом верхо-
венства права в сучасних правових системах 

юридичного обов’язку обґрунтування. Цей ви-
сновок М. Коген продемонструвала на прикладі 
судді, який у судовій ухвалі не обґрунтував неза-
доволення заявлених клопотань, просто вказав-
ши: «тому що я так вважаю». Вона підкреслила, 
що раціональні доводи є суттєвим компонентом як 
процедурної, так і матеріальної концепцій верхо-
венства права, та підсумувала, що теоретична реф-
лексія верховенства права має приділяти більше 
уваги юридичному обов’язку давати обґрунтуван-
ня, тим самим вести до контекстуально чутливої 
оцінки верховенства права та його переваг. 

Поряд із пленарними значний інтерес ви-
кликали секційні засідання, на яких обговорюва-
лися такі теми: захист і покарання в міжнарод-
ному кримінальному праві; правове міркування: 
методи балансування; ефективність, підтримка і 
справедливість до майбутніх поколінь; філософія 
прецеденту; альянс або зіткнення цивілізацій? 
Правовий і політичний аналіз; право в цифрово-
му суспільстві; верховенство права і гармонійне 
суспільство; китайська правова традиція та її мо-
дернізація; право, свобода і верховенство права; 
глобальні правові вивчення; африканська право-
ва думка і правова філософія; методи прецедент-
ної системи в різних правових традиціях; полі-
тичне зобов’язання; перегляд класичних тез у 
правовій філософії; стать і право; зв’язок між 
покаранням, відплатою і свободою волі; універ-
салізм і культурний релятивізм; правова думка і 
теоретичні основи бразильського права; дебати 
щодо прав тварин: філософсько-правові питання; 
секуляризм і верховенство права; право і ділова 
етика; феноменологія і герменевтика права; біо-
політика; глобальне середовище, енергія і право-
ва система; людська гідність і основи верховенс-
тва права; чесноти у праві; право і література; 
філософсько-правове вивчення в медіації; тради-
ція природного права, Аристотель і правова фі-
лософія; сучасні теорії правової аргументації; 
поняття права та його нормативний аналіз; право 
і глобальна гуманітарна допомога; практична 
юриспруденція; мультіплійна правова культура в 
Східній Азії; правова соціологія і верховенство 
права; деліберативна демократія в законотвор-
чому процесі; юрист у міжнародному контекс-
ті — працівник чи філософ; багато доль юридич-
ного позитивізму; лібертаризм; правова політика; 
право і математика; право і мова: дослідження 
судового дискурсу; право в мультіплійних перс-
пективах; право і мова; корпоративне управління 
в Китаї; штучний інтелект і право; конфлікт і 
гармонія глобалізації і локалізації/конфлікт і га-
рмонія демократії і конституціоналізму; нові пе-
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рспективи стосовно прав людини і розвитку; по-
літичні інститути між іманентним і трансценден-
тним; публічна відповідальність судді в лібера-
льній системі правосуддя; справедливість у гло-
балізації; російська правова філософія в культу-
рному діалозі; права людини: теорія і практика; 
права людини в Східній Азії і на Заході: визна-
чення себе та інших; сучасна юридична методо-
логія; справедливість і управління в міжнародній 
спільноті; конституція і верховенство права. 

Завершаючи огляд, слід також відзначити, 
що українські філософи права представили на 

Конгресі міжнародний фаховий часопис «Про-
блеми філософії права» та першу монографію, 
яка вийшла в серії бібліотеки часопису: «Право-
суддя: філософське та теоретичне осмислення» 
(К., 2009). Роботу було сприйнято схвально й 
представлено провідним філософам права світу, 
а також керівництву Міжнародної асоціації.  

Наступній ХХV Всесвітній конгрес Між-
народної асоціації філософії права і соціальної 
філософії за темою «Право, наука, технологія» 
буде проведено 15–20 серпня 2011 р. у Франкфу-
рті-на-Майні (Німеччина). 
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ПРАВО, НАУКА, ТЕХНОЛОГІЯ: XXV ВСЕСВІТНІЙ КОНГРЕС  

ІЗ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ 
 
15–20 серпня 2011 р. у Франкфурті-на-

Майні (Німеччина) відбувся ХХV Всесвітній 
конгрес із філософії права і соціальної філософії 
з теми: «Право, наука, технологія». Конгрес про-
ходив під егідою Міжнародної асоціації філосо-
фії права і соціальної філософії (IVR)  на базі 
Франкфуртського університету імені Йоганна 
Вольфганга Гете.  

Головною темою Конгресу були взаємо-
відносини між правом і етикою, з одного боку, і 
наукою й технологією – з іншого. Швидкий роз-
виток науки і технології в останні десятиріччя 
приводить до нових викликів не тільки в окре-
мих галузях доктринального права (цивільного 
права, публічного права, кримінального права), а 
й у пов’язаних з ними сферах теоретичної юрис-
пруденції. Таким чином, увага приділялася до 
специфічних відносин правової доктрини з різ-
ними соціальними науками, особливо економіч-
ною. Розглядався й науковий характер самого пра-
ва. Столітня річниця IVR, заснування якої 
знач-ною мірою було пов’язане з містом Франкфу-
ртом-на-Майні, була слушним приводом приділити 
увагу більш сучасній історії юриспруденції. 

На Конгресі зареєструвалася рекордна кі-
лькість учасників – 850 із понад 55 країн світу. 
Від України в роботі Конгресу взяли участь про-
фесор С. Максимов (Національний університет 
«Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого»), професор О. Мережко (Католицький 
Люблінський університет імені Івана Павла ІІ, 
Університет економіки та права «КРОК»), кан-
дидат юридичних наук О. Стовба (Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна), 
кандидат юридичних наук В. Бігун (Інститут 
держави і права НАН України імені В. М. Коре-
цького), В. Войчишин (випускник Академії ад-
вокатури України). Від Росії – професор В. 
Графський (Інститут держави і права РАН, пре-
зидент Російської секції IVR), професор А. По-
ляков (Санкт-Петербурзький державний універ-
ситет, головний редактор журналу «Правоведе-
ние» і головний редактор «Российского ежегод-
ника теории права»), професор І. Невважай (Са-
ратовська державна академія права), доцент М. 
Антонов (Санкт-Петербурзький філіал Гуманіта-
рного університету Вища школа економіки), ка-

ндидат юридичних наук В. Архіпов (Санкт-
Петербурзький державний університет), К. Са-
мохіна (Санкт-Петербурзький філіал Гуманітарно-
го університету Вища школа економіки). На засі-
даннях секцій — 75 спеціальних семінарів і 32 ро-
бочі групи – активно і доброзичливо проходив об-
мін думками як щодо головної теми Конгресу, так і 
з інших питань, які охоплювали повний спектр 
проблематики юриспруденції. Офіційними мовами 
Конгресу були англійська і німецька. 

На відкритті XXV Конгресу IVR з приві-
таннями виступили: діючий президент IVR про-
фесор Ясутомо Морігіва (Університет Нагої, 
Японія), проректор Франкфуртського універси-
тету професор Райнер Клумп, міністр юстиції в 
справах інтеграції й Європи землі Гессен Йорг-
Уве Хан, президент Німецької секції IVR профе-
сор Штефан Кірсте (Гейдельберзький універси-
тет), голова організаційного комітету професор 
Ульфрід Нойман (Франкфуртський університет). 
У своїй привітальній промові професор Нойман 
зупинився на дуже важливих речах для розумін-
ня ролі філософії права у вирішенні нагальних 
проблем сучасності.  

Традиційно центральною подією Конгресу 
були пленарні доповіді (лекції) та дискусії, які 
точились навколо них. Регламент Конгресу пе-
редбачав виділення 45 хвилин на кожну пленар-
ну доповідь і ще 45 хвилин на її обговорення 
(дискусію).  

Перший день роботи Конгресу (15 серпня) 
традиційно був присвячений найактуальнішій 
темі – правам людини в сучасному світі. У допо-
віді професора Саманти Бессон (Фрайбурзький 
університет, Швейцарія) «Міжнародні права 
людини і політична рівність» була зроблена 
спроба віднайти зв’язок між правами людини та 
рівністю, що, на думку авторки, має допомогти в 
обґрунтуванні прав людини в міжнародному 
просторі. Для цього вона розглядає поняття рів-
ності та підходи до неї, осмислює співвідношен-
ня прав людини та рівності, а також робить 
спробу описати егалітарний вимір прав людини 
задля пояснення зв’язку між міжнародним анти-
дискримінаційним правом та рівністю. У підсум-
ку доповідач доходить висновку, що у досліджу-
ваній сфері існує напруга між ідеальним та реа-
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льним вимірами політичної теорії та між рівніс-
тю у національній та міжнародній площині.  

У наступній доповіді професор Терціо Са-
мпайяо Ферраз (Університет Сан-Пауло, Брази-
лія) «Ерозія прав людини через технічний роз-
виток (патентне право, право інтелектуаль-
ної власності)» звернув увагу на суб’єктивні 
права стосовно нематеріальної власності. Розви-
ток технічного прогресу вимагає постійної реф-
лексії стосовно його правової природи і сутності. 
Відповідно правове регулювання пов’язаних з 
технікою суспільних відносин зазнає невпинних 
змін. На думку бразильського вченого, єдиний 
вимір прав суб’єкта не в змозі контролювати де-
фрагментований цифровий світ сучасних техно-
логій, який потребує відповідного партикулярно-
го правового регулювання. 

На другий день Конгресу (16 серпня) від-
булися доповіді переважно теоретико-методоло-
гічного характеру. У доповіді професора Клауса 
Гюнтера (Франкфуртський університет) «Непо-
рушність як правове поняття» йшлося про те, що 
панування науки і техніки у сучасному світі за-
грожує самій сутності людини (штучний інте-
лект, клонування тощо). На думку доповідача, ця 
ситуація потребує відповідного правового регу-
лювання. Його квінтесенцією є поняття «непо-
рушності», яке виражає право людини на автен-
тичність, є гарантією сфери життя, де неприпус-
тиме технічне втручання. Проте як обґрунтувати 
наявність цієї сфери не звертаючись до теології 
або метафізики? Закликаючи замислитись над 
цим запитанням автор закінчує свою доповідь. 

Лекція професора Шони Шіфрін (Каліфор-
нійський університет, Сан-Франциско, США) 
«Свобода думки як засада свободи мови» була 
спробою вивести проблему свободи мовлення за 
межі комунікації суб’єкта мовлення та слухача. 
Унаслідок того, що мовний дискурс є загально-
визнаним засобом насильства, авторка вважає, 
що нормативно створений простір вільного мов-
лення з одного боку, та вільного слухання з боку 
іншого дозволить вирішити проблему дискурси-
вного насильства. Таким чином, увага правозна-
вців повинна бути зосереджена на нормативному 
захисті можливості дискусії, коли свобода слова 
не повинна заважати свободі думки. 

У той же день спеціальну лекцію «Існу-
вання прав людини» прочитав професор Роберт 
Алексі (Університет імені Крістіана Альбрехта у 
м. Кіль, Німеччина). Аналізуючи базові власти-
вості феномену прав людини (моральний харак-
тер, універсальність, фундаментальність, абстра-
ктність та пріоритетність щодо всіх інших норм), 

автор лекції доходить висновку, що існування 
прав людини як моральних прав полягає в їх об-
ґрунтованості, і ні в чому іншому. Він розглядає 
вісім основних підходів до обґрунтування прав 
людини: релігійний, біологічний, інтуїтивістсь-
кий, консенсусний, інструментальний, соціоку-
льтурний, експлікативний, екзистенціальний, 
детально зупиняючись на останніх двох.  

У підсумку професор Алексі пропонує екп-
лікативно-екзистенціальне обґрунтування прав 
людини, в якому поєднує об’єктивні (необхідні 
дискурсивні здібності людини) та суб’єктивні 
(рішення, в яких ці здібності реалізуються) еле-
менти. Таке обґрунтування підтверджує валід-
ність (дійсність, значущість) прав людини як мо-
ральних прав. А це, у свою чергу, дозволяє гово-
рити про те, що права людини існують. 

На третій день (17 серпня) на пленарному 
засіданні виступали: професор Девід Дізенхауз 
(Університет Торонто, Канада) «Моральність 
легальності: варіант Гоббса» і професор Стенлі 
Полсон (Вашингтонський університет в Сент-
Луїсі, США) «Сама ідея позитивізму». Професор 
Дізенхаус розгляув проблему легітимації права. 
На його думку, усі сучасні теорії легітимації у 
підсумку доходять висновку, що праву слід під-
корятися, оскільки влада таким чином реалізує 
свою здатність створювати для громадян 
обов’язки. У пошуках нових підходів Д. Дізенха-
ус звертається до Гоббсівської ідеї громадянсь-
кого суспільства. Інтерпретуючи громадянське 
суспільство як добре функціонуюче політичне 
співтовариство, канадський учений стверджує, 
що саме воно є підґрунтям для вироблення легі-
тимних загальнообов’язкових норм та слідування 
їх приписам. Лекція професора С. Л. Полсона 
являла собою намагання осмислити зв’язок між 
натуралізмом і правовим позитивізмом задля ви-
окремлення фундаментальних рис останнього. Її 
автор слідом за В. О. Куайном трактує натуралізм 
певним чином некласично, як звернення до приро-
дних наук, а з епістемологічної точки зору – до ем-
піричної психології. Саме ця натуралістична база, 
на думку американського правознавця, уможлив-
лює самоідентифікацію правового позитивізму, 
який останнім часом (особливо в його інклюзивній 
версії) майже повністю втратив відмінність від но-
вітніх неопозитивістських теорій права. 

На четвертий день (18 серпня) своїми іде-
ями поділилися представники Словенії та Японії. 
Професор Маріян Павчнік (Люблянський універ-
ситет, Словенія) «Методологічна ясність або 
субстанціальна чистота? Нотатки щодо 
дискусії між Кельзеном і Пітаміком», прослід-
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ковує дискусію між Гансом Кельзеном (1881–
1973) і Леонідом Пітаміком (1885–1971), який, 
будучи, з одного боку, послідовником Кельзена, 
а з іншого – його опонентом, зробив значний 
внесок у подальший розвиток «чистої теорії пра-
ва». У центрі дискусії – проблема співвідношен-
ня предмета і методу дослідження, фактичності 
та нормативності, індукції та дедукції. За Кель-
зеном, чітка методологія (нормативний пуризм) 
дозволяє отримати чистий об’єкт дослідження – 
право як дедуктивно виведену з основної норми 
систему норм з довільним змістом. Пітамік, на 
відміну від Кельзена, наполягає на первинності 
об’єкта щодо методу («природа права визначає 
вибір методу розуміння права»), не відкидаючи 
дедукцію, але підкреслюючи необхідність її поєд-
нання з індуктивно-каузальним методом. Отже, 
якщо нормативний аналіз Кельзена не зачіпав зміс-
ту позитивного права, то метод Пітаміка був схара-
ктеризований як дуальний, тобто такий, що поєд-
нує фактичний та ідеальний аспекти дослідження, 
ґрунтуючись на уявленні про дуальну природу 
права як живого феномену, що, у свою чергу, «від-
криває можливості для діалогу між усіма, хто не є 
радикальним позитивістом або моралістом». 

Професор Хіроші Камемото (Університет 
Кіото, Японія) у доповіді «Як філософи права 
повинні скористатися економічним мислен-
ням?» намагався розкрити можливості викорис-
тання економічного мислення в юриспруденції 
на прикладі аналізу ключових положень теорії 
транзакційних витрат Рональда Коуза. Він звер-
нув увагу на те, що дослідження зв’язку права і 
економіки може відбуватися у двох формах: вла-
сне «економічній» (осмислення впливу правової 
системи на функціонування системи економіч-
ної) і «юридичній» (використання економічного 
способу мислення для інтерпретації та вдоскона-
лення права). Останній тип, – стверджує Хіроші 
Камемото, – не тільки є необов’язковим, а навіть 
може бути шкідливим, коли ідеологічно нейтра-
льну економічну науку юристи розглядають як 
таку, що підтримує ринкову економіку, а остан-
ню – як абстрактну модель. Натомість автор, слі-
дом за Коузом, базується на уявленні про ринок 
як систему інституцій, що існує для мінімізації 
транзакційних витрат (витрат, пов’язаних з укла-
денням угод). Резюмуючи, автор пропонує вико-
ристовувати ідею транзакційних витрат для ана-
лізу реальних витрат, оскільки ми не можемо 
визначити, які норми права є кращими, а які – 
гіршими, доки ми не знаємо, скільки буде кош-
тувати їх реалізація. Безумовно, ми потребуємо 
створення певних моделей для аналізу реальнос-

ті, але ми повинні також базуватись хоча б на 
мінімальних фактичних даних, якщо ми хочемо 
отримати діюче, а не паперове право. 

На п’ятий, заключний день, 19 серпня, у 
лекції «Якою мірою історична школа була фі-
лософсько-правовою?» професор Олів’є Жуань-
ян (Страсбурзький університет, Франція) розпо-
вів про філологічний поворот у німецькій філо-
софії, що здійснив К. Савін’ї. Історія, за Савін’ї, 
вже не збірка образів або предметів, а розвиток 
правосвідомості. У цей саморозвиток суб’єкт, що 
пізнає, проникає через чуття («вчувствование»), 
яке можливо лише через лінгвістичний поворот. 
Мова розглядалася Савін’ї як колективна ціліс-
ність, через яку і розкривається право та інші 
соціальні феномени. Доповідач знайшов у цих 
ідеях Савін’ї провісників нового герменевтично-
го підходу до права.  

Доповідь «Інтернаціоналізація IVR», з 
якою виступив професор Карл Велман (Вашинг-
тонський університет у Сент-Луїсі, США), вете-
ран IVR, її генеральний секретар у 1975–1979 
роках, була присвячена аналізу тенденції інтер-
налізації, яка спостерігається протягом 100-
річної історії цієї організації. Сьогодні члени 
Асоціації, яка власне і створювалась заради 
об’єднання зусиль учених з багатьох країн, де-
монструють досить неоднозначне ставлення до 
подальшого посилення цієї тенденції. Натомість 
на користь ідеї дійсно глобальної IVR автор ви-
сунув такі аргументи: 1. Мета підтримки і розви-
тку теорій права та інших соціальних інституцій 
вимагає об’єднання заради можливості обміну 
досвідом. 2. Філософія як така є критичним захо-
дом. Але критичне осмислення власних позицій 
можливе лише за умови дискусії з колегами, які 
підтримують відмінні і навіть протилежні ідеї. 3. 
Прискорена глобалізація самого об’єкта дослі-
дження, поява спільних проблем, вирішення яких 
потребує спільних зусиль.  

Сьогодні, – резюмував автор, – саме філо-
софи права і соціальні філософи здатні сформу-
лювати ті проблеми, на які повинні звернути ува-
гу уряди країн і міжнародні організації. Йдеться 
про масове безробіття, міжнародний тероризм, 
військові інтервенції, захист прав людини та збе-
реження довкілля, – питання, які потребують 
дійсно глобального дискурсу, а отже, дійсно гло-
бальної IVR. 

Традиційно на завершення пленарних до-
повідей виступив переможець конкурсу молодих 
учених IVR Адріан Кюнзлер (Йєльський універ-
ситет, США) «Порівняльний аналіз витрат і 
результатів та пошук шляхів максимізації 
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багатства: як охопити складність та неви-
значеність». Він звернув увагу на те, що відпо-
відно до поширеної думки, застосування аналізу 
рентабельності в державній регуляції забезпечує 
стрункий метод раціональної оцінки наслідків 
запропонованих напрямів діяльності. У доповіді 
розкривалась головна помилка в заснованій на 
ідеї добробуту неокласичній економічній пара-
дигмі оцінки витрат і результатів та доводилося, 
що для осмислення багатогранної реальності не-
достатньо одного критерію (реальність повинна 
розглядатись з точки зору більш складного набо-
ру критеріїв оцінки). Враховуючи складність і 
невизначеність певних аспектів феноменів реа-
льності, доповідач описав шлях досягнення пев-
ного загального розуміння базового поняття «та-
кої, що базується на реальності» регулятивної 

економіки. Таким чином, він визначив, яким чи-
ном споріднені науки, що досліджують поведін-
ку людини, можуть поглибити наше розуміння 
регулятивного права.  

На завершення Конгресу відбулася Гене-
ральна асамблея IVR, на якій були підведені під-
сумки діяльності Президента, Виконавчого комі-
тету та Казначейства Міжнародної асоціації та 
був обраний новий склад Виконавчого комітету. 
Новим президентом IVR терміном на 4 роки було 
обрано професора Ульфріда Ноймана (Франкфурт-
ський університет). Було оголошено, що наступний 
ХХVІ Всесвітній конгрес із філософії права і соці-
альної філософії на тему «Права людини, демокра-
тія, верховенство права і сучасні соціальні виклики 
у складних суспільствах» відбудеться 24–29 липня 
2013 р. в м. Белу-Оризонті, Бразилія. 
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XXVI СВІТОВИЙ КОНГРЕС ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ВІДБУДЕТЬСЯ У 
БРАЗИЛІЇ В ЛИПНІ 2013 РОКУ 

 
XXVI Світовий конгрес філософії права і 

соціальної філософії Міжнародної асоціації фі-
лософії права і соціальної філософії ( IVR) від-
будеться в бразильському місті Белу-Орізонті з 
22 по 26 липня 2013 року. 

Прийматиме Конгрес Бразильська асоціа-
ція філософії права і соціальної філософії 
(ABRAFI) у співпраці з кількома організаціями 
та університетами. Зокрема це найбільший дер-
жавний університет штату – Федеральний уні-
верситет Мінас-Жерайс (Universidade Federal de 
Minas Gerais, UFMG) та один із провідних не-
державних університетів Бразилії – Католицький 
університет PUC-Мінас. 

Обидва університети, які знаходяться в Белу-
Орізонті, готують спеціалістів за освітньо-квалі-
фікаційними рівнями бакалавра та магістра права, 
акцентуючи увагу й на філософській підготовці. 

Місто Белу-Орізонті, яке населяють близь-
ко 2,5 млн мешканців, вважається одним із най-
красивіших і розвинених міст у Бразилії. Вважа-
ється, що місто репрезентує республіканський 
світогляд, започаткований в Бразилії на початку 
ХІХ століття, оскільки його розбудовано най-
більш республіканським із президентів в історії 
Бразилія – Афонсом Пена (1847 – 1909). Остан-
ній був шостим президентом Бразилії, за профе-
сією – юристом (адвокатом) (до речі, засновни-
ком юридичного факультету місцевого Федера-
льного університету).  Саме ж місто стало столи-
цею штату в ХІХ столітті та першим містом, що 
планомірно будувалося й тепер представляє со-
бою третім за густонаселеністю містом у Брази-
лії. Місто знаходиться менш ніж за 100 км від 
таких історичних, культурних місць, як колоніа-
льне місто Ору-Прету, відоме як «місто чорного 
золота», яке через зразки архітектури бароко ко-

лоніального періоду, отримало статус Світової 
спадщини ЮНЕСКО, а також Музей Інхотім 
(Inhotim) та гірський ланцюг Серра-ду-
Еспіньясу. Соціальна програма Конгресу перед-
бачає відвідання цих місць. 

Тема Конгресу «Права людини, демокра-
тія, верховенство права та сучасні соціальні про-
блеми в складних суспільствах». Як відзначають 
організатори, вибір теми дуже важливий, оскіль-
ки, з одного боку, йдеться про проблему в краї-
нах, що розвиваються, як-от Бразилія, урівнова-
ження інтересів інтенсивного економічного роз-
витку та захисту прав людини, а, з іншого, оскі-
льки розвинені країни наразі зіштовхуються з 
критикою щодо моделі, яку ними історично на-
кладено на решту світу. 

Наукова діяльність Конгресу відбувати-
меться в форматах пленарних секцій, робочих 
груп і спеціалізованих семінарів. Пленарне засі-
дання секцій формуватимуть 11 основних допо-
відачів, яких буде запрошено організаторами за-
ходу, а переможця премії IVR для молодих вче-
них. Робочі групи деталізуватимуть й розвива-
тимуть загальну тему Конгресу. Спеціальні семі-
нари, які будуть запропоновані учасникам Кон-
гресу, вможливлять дискусії на інші тем, які бу-
дуть обговорюватися на Конгресі. 

Офіційна мова Конгресу – англійська. 
Водночас, спеціальні семінари можуть відбува-
тися й іншими мовами, якщо це вможливить спі-
лкування учасників цими мовами.  

Офіційний веб-сайт Конгресу 
http://www.ivr2013.org/ 

 
Підготував В.С. Бігун за матеріалами органі-

затора Конгресу. 

 
XXVI СВІТОВИЙ КОНГРЕС ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ВІДБУДЕТЬСЯ У БРАЗИЛІЇ В ЛИПНІ 2013 РОКУ 

Нотаток анонсує XXVI Світовий конгрес філософії права Міжнародної асоціації філософії права і соціа-
льної філософії ( IVR) у бразильському місті Белу-Орізонті з 22 по 26 липня 2013 року. 

 
XXVI ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ФИЛОСОФИИ ПРАВА СОСТОИТСЯ В БРАЗИЛИИ  

В ИЮЛЯ 2013 ГОДА 
Записка анонсирует XXVI Всемирный конгресс философии права Международной ассоциации филосо-

фии права и социальной философии (IVR) в бразильском городе Белу-Оризонти с 22 по 26 июля 2013 года. 
 

XXVI PHILOSOPHY OF LAW WORLD CONGRESS WILL BE HELD IN BRAZIL IN JULY 2013 
The note announces the XXVI World Congress of Philosophy of Law of the International Association for Philosophy of 

Law and Social Philosophy (IVR) in the Brazilian city of Belo Horizonte from 22 to 26 July 2013. 
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С. И. Максимов 

Национальный университет 
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЛОСОФИИ ПРАВА  

«НЕЙТРАЛЬНОСТЬ И ТЕОРИЯ ПРАВА» 
 

20-22 мая 2010 года в Жироне (Испания) 
состоялась довольно представительная междуна-
родная конференция под названием «Первая 
конференция по философии и праву ”Нейтраль-
ность и теория права”» (1st Conference on 
Philosophy and Law “Neutrality and Theory of 
Law”). Она была организована Университетом 
Жироны и Университетом Пампеу Фарба (Барсе-
лона). В работе конференции приняли участие 
около 400 ведущих специалистов по философии 
и теории права из Западной Европы, США, Ка-
нады и Латинской Америки.  

Работа конференции была организована в 
формате пленарных заседаний, на которых с до-
кладами выступили:  

 Хуан Карлос Байон (Мадридский авто-
номный университет, Испания) «Недоопреде-
ленная сфера юриспруденции» (The Province of 
Jurisprudence Underdetermined),  

 Фредерик Шауер (Вирджинский универ-
ситет, США) «Необходимость, значимость и 
природа права» (Necessity, Importance, and the 
Nature of Law),  

 Евгений Булыгин (Университет Буэнос-
Айреса, Аргентина) «Алекси между позитивиз-
мом и непозитивизмом» (Alexy Between Positivism 
and Non-Positivism),  

 Роберт Алекси (Кильский университет, 
Германия), «Между позитивизмом и непозитиви-
змом? Третий ответ Евгению Булыгину» 
(Between Positivism and Non-Positivism? A Third 
Reply to Eugenio Bulygin),  

 Джулз Кольман (Йельская школа права 
США) «Архитектура юриспруденции: часть 1» 
(Architecture of Jurisprudence: Part 1),  

 Хорхе Родригес (Университет Мар-дель-
Платы, Аргентина) «Нормы, истина и правовые 

утверждения» (Norms, Truth and Legal 
Statements),  

 Риккардо Гуастини (Генуэзский универ-
ситет, Италия) «Право юристов. Изобретая пра-
ва, обязанности и полномочия» (Juristenrecht. 
Inventing Rights, Obligations and Powers),  

 Брайан Лайтер (Чикагский университет, 
США) «Проблема разграничения в юриспруден-
ции: новый повод для скептицизма» (The 
Demarcation Problem in Jurisprudence: a New 
Case for Scepticism),  

 Бруно Челано (Университет Палермо, 
Италия) «Нормативный правовой позитивизм, 
нейтральность и верховенство права» (Normative 
Legal Positivism, Neutrality, and the Rule of Law),  

 Скотт Шапиро (Йельский университет, 
США) «Что есть право (и почему мы должны об 
этом беспокоиться)?» (What is Law (and Why 
Should We Care?)),  

 Уилфрид Вэйлючоу (Университет Мак-
мастер, Канада) «О нейтральности конституци-
онной аргументации» (On the Neutrality of 
Charter Reasoning),  

 Брайан Бикс (Университет штата Минне-
сота, США) «Идеалы, практики и понятия в тео-
рии права» (Ideals, Practices, and the Concepts in 
Legal Theory).  

У данном номере публикуются переводы 
докладов двух участников этого форума и посто-
янных авторов нашего журнала – Евгения Булы-
гина и Роберта Алекси, в которых они продол-
жают длящуюся между ними уже на протяжении 
20 лет дискуссию по одной из центральных про-
блем современной философии права – признании 
или отрицании необходимой связи между правом 
и моралью. 

 
 

С. І. Максимов  
МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ФІЛОСОФІЇ ПРАВА  

«НЕЙТРАЛЬНІСТЬ І ТЕОРІЯ ПРАВА» 
 

Огляд міжнародної конференції «Перша конференція з філософії та права "Нейтральність та 
теорія права"» (1st Conference on Philosophy and Law "Neutrality and Theory of Law"), яка відбулася 20-
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22 травня 2010 року в Жироні (Іспанія). У даному номері «Проблем філософії права» публікуються 
переклади доповідей учасників цього форуму Євгенія Булигіна і Роберта Алексі про дискусію між 
ними про визнання або заперечення зв'язку між правом і мораллю.  

Ключові слова: наукове життя в сфері філософії права.  
 

С. И. Максимов  
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЛОСОФИИ ПРАВА  

«НЕЙТРАЛЬНОСТЬ И ТЕОРИЯ ПРАВА» 
 

Обзор международной конференции «Первая конференция по философии и праву ”Нейтральность 
и теория права”» (1st Conference on Philosophy and Law “Neutrality and Theory of Law”), которая состоялась 
20-22 мая 2010 года в Жироне (Испания). В данном номере «Проблем философии права» публикуются 
переводы докладов участников этого форума Евгения Булыгина и Роберта Алексии о продолжающейся 
дискуссии между ними о признании или отрицании связи между правом и моралью. 

Ключевые слова: научная жизнь в сфере философии права.  
 

S. I. Maksymov  
INTERNATIONAL CONFERENCE ON THE PHILOSOPHY OF LAW 

"NEUTRAL AND THEORY OF LAW" 
 

An overview of the international conference «1st Conference on Philosophy and Law "Neutrality and 
Theory of Law"», which was held 20-22 May 2010 in Girona (Spain). This issue of «Philosophy of Law 
Issues» publishes translations of papers of two participants of this Forum by Eugene Bulygin and Robert 
Alexy reflecting the on-going discussion between them on the recognition or denial of the relationship 
between law and morality.  

Keywords: academic life in the area of legal philosophy. 
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В. В. Гончаров 

Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 
 

ЧЕРГОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ "КРУГЛИЙ СТІЛ" 
З АНТРОПОЛОГІЇ ПРАВА У ЛЬВОВІ 

 
3-5 грудня 2010 р. Лабораторія досліджень 

теоретичних проблем прав людини юридичного 
факультету Львівського національного універ-
ситету імені Івана Франка за участю Львівської 
лабораторії прав людини і громадянина Науково-
дослідного інституту державного будівництва та 
місцевого самоврядування Національної академії 
правових наук України провела черговий (шос-
тий) „круглий стіл” на тему: „Антропологія пра-
ва: філософський та юридичний виміри (стан, 
проблеми, перспективи)”. 

Цей захід, як і попередній, мав статус між-
народного, адже участь у ньому взяли фахівці з 
27 навчальних та наукових закладів 7 країн: 
Азербайджану (Баку), Білорусії (Мінськ), Вірме-
нії (Єреван), Казахстану (Астана), Киргизії (Біш-
кек), Росії (Архангельськ, Єкатеринбург, Москва, 
Новосибірськ, Пенза, Петрозаводськ, Томськ, 
Самара, Санкт-Петербург, Уфа) й України 
(Дніпропетровськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Лу-
ганськ, Одеса, Сімферополь, Тернопіль, Харків). 
Серед них були й учасники трирічної програми 
„Філософія прав людини”, організованої Інсти-
тутом відкритого суспільства (Open Society 
Institute) в рамках ініціативи „ReSET”. Як відомо, 
тенденція до розширення географії закладів та 
кількості учасників таких „круглих столів” поза 
межі нашої держави намітилася ще раніше [1]. 

До початку роботи цього „круглого столу” 
організаторам вдалося видати збірку матеріалів, 
в якій вміщено 70 статей його учасників (див. 
діаграму 1). Загалом же за 6 останніх років у збі-
рках матеріалів таких львівських „круглих сто-
лів” було опубліковано понад 220 статей загаль-
ним обсягом більше 140 друк. арк. [2]  

Аналіз змісту цих матеріалів дозволяє ви-
явити певні тенденції у напрямах сучасних пра-
воантропологічних пошуків. Так, якщо у 2005–
2007 рр. у доповідях учасників наших “круглих 
столів” домінували здебільшого проблеми 
об’єкта, предмета та методології антропології 
права, а в 2008–2009 рр. – конкретні проблеми 
праворозуміння, а також правових властивостей 
людини й антропних властивостей права, то у 
2010 р. додалися також і загальні проблеми філо-
софії прав людини. 

Останній „круглий стіл” було проведено за 
чотирма тематичними напрямками: “Праворозу-
міння як основоположна детермінанта антропо-
логії права; антропологічні аспекти права у різ-
них типах право розуміння”; “Антропологія пра-
ва: об’єкти і предмети дослідження; плюралізм 
антропологій. Методологія антропології права: 
підходи, методи та засоби досліджень”; “Правові 
властивості людини й антропні властивості пра-
ва. Універсалізація права та соціокультурні уні-
версалії; плюралізація права та культурно-
історичний плюралізм”; “Філософія і загальна 
теорія прав людини: історія та сучасність”. 

Захід відкрили: декан юридичного факу-
льтету ЛНУ ім. І. Франка, доктор юридичних 
наук А.М. Бойко, декан філософського факуль-
тету цього ж університету, доктор філософських 
наук В.П. Мельник та професор кафедри теорії 
та філософії права, доктор юридичних наук 
П.М. Рабінович. Вони відзначили актуальність і 
перспективність дослідження антропологічної 
проблематики як в юридичних, так і в філософ-
ських науках, а також наголосили особливу роль 
юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, яко-
му вже декілька років поспіль вдається організо-
вувати широкий науковий форум для обміну 
вченими з різних куточків України та з зарубіж-
жя здобутками у дослідженнях проблематики 
„людина та право”.  

Решту першого дня роботи „круглого сто-
лу” було присвячено обговоренню таких про-
блем, як-от: співвідношення права і релігії у хри-
стиянській правовій традиції (кандидат юриди-
чних наук, асистент кафедри теорії держави і 
права НЮА України ім. Я. Мудрого Д.О. Вовк), 
парадигми справедливості в працях Платона та 
Аристотеля (викладач кафедри філософії права, 
історії та культурології Луганського державного 
університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідо-
ренка О.І. Помніков), природні правові очіку-
вання і нормативні образи соціальної поведінки 
(кандидат юридичних наук, доцент кафедри ци-
вільного права Львівського державного універ-
ситету внутрішніх справ С.П. Рабінович), ме-
тафори «свідомість-дзеркало» і «розуміння – це 
бачення» в юридичній гносеології (кандидат юри-
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дичних наук, доцент кафедри теорії та історії 
держави і права Академії митної служби України 
Д.О. Бочаров), нормативність та правомірна 
поведінка у зв’язку з юридичною герменевтикою 
(аспірант кафедри теорії та філософії права ЛНУ 
ім. І. Франка В.В. Гончаров), деякі аспекти ви-
користання методів візуальної антропології у 
сучасній дискурсивній практиці (доктор філо-
софських наук, доцент кафедри філософії Євра-
зійського національного університету ім. Л.М. 
Гумильова К.А. Медеуова), проект нової генде-
рної антропології Дж. Батлер (асистент кафедри 
онтології та теорії пізнання Санкт-Петербурзь-
кого державного університету К.І. Наумова).  

Низку доповідей учасників заходу було 
присвячено антропологічним проблемам аналі-
тичної філософії права, а саме: моделі пояснення 
та способам юридичного обґрунтування в аналі-
тичній філософії права (кандидат юридичних 
наук, заступник завідувача кафедри правознавст-
ва Новосибірського державного університету 
А.Б. Дідікін), доктрині суддівського розсуду у 
концепції Г.Л.А. Харта (кандидат юридичних 
наук, доцент кафедри теорії та історії держави і 
права Самарської гуманітарної академії 
С.М. Касаткін), аналізу поняття дії людини (ка-
ндидат філософських наук, докторант кафедри 
історії філософії та логіки філософського факу-
льтету Томського державного університету 
В.В. Оглезнєв).  

Наступного дня жваві дискусії учасників 
розгорталися навколо актуальних питань сутно-
сті правосуддя (кандидат юридичних наук, нау-
ковий співробітник Інституту держави і права 
ім. В.М. Корецького НАН України В.С. Бігун), 
людини в праві раннього нового часу (доктор фі-
лософських наук, професор кафедри філософії 
природничих факультетів Одеського національ-
ного університету імені І.І.Мечникова О.А. Дов-
гополова), геноциду вірменів і посттравматич-
ного переживання релігійно-політичного, право-
вого й морального нігілізму Туреччини (кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії та 
соціології Державного інженерного університету 
Вірменії А.А. Мелікян), поглядів В. Соловйова 
про співвідношення моралі та права в контексті 
розвитку ідей у російській філософії права (док-
тор філософських наук, завідувач кафедри філо-
софії НУ «Львівська політехніка», професор 
В.Л. Петрушенко), загальних принципів права як 
джерела права (доктор юридичних наук, профе-
сор кафедри теорії держави і права НЮА Украї-
ни ім. Я. Мудрого С.П. Погребняк), концепту 
правосуддя в західній правовій традиції (канди-

дат юридичних наук, доцент кафедри теорії дер-
жави і права НЮА України ім. Я. Мудрого 
В.С. Смородинський), права бути почутим (ка-
ндидат юридичних наук, доцент кафедри теорії 
та історії держави і права юридичного факульте-
ту Самарського державного обласного універси-
тету В.О. Токарєв), початку права (кандидат 
філософських наук, доцент кафедри філософії 
природничих факультетів Одеського національ-
ного університету ім. І.І. Мечникова С.П. Шев-
цов), міжнародного та вітчизняного досвіду 
правових обмежень людини з метою охорони 
моралі (кандидат юридичних наук, науковий 
співробітник Лабораторії дослідження теоретич-
них проблем прав людини юридичного факуль-
тету Львівського національного університету ім. 
І. Франка Д.А. Гудима), ідеї прав людини та 
проблеми державного суверенітету (викладач 
кафедри філософії культури Білоруського держа-
вного університету А.Ю. Дудчик), антропології 
права та проблеми відповідальності за злочини 
проти миру й безпеки людства в Киргизькій рес-
публіці (викладач Департаменту «Міжнародне і 
бізнес право» Американського університету в 
Центральній Азії Б.Б. Єсенкулова), клерикаліза-
ції в Карелії (голова Карельського регіонального 
відділення Міжрегіональної молодіжної суспіль-
ної благодійної організації «Молодіжна правоза-
хисна група М.М. Єфимов), прав людини, їх уні-
версальності та культурної різноманітності 
(доктор юридичних наук, професор кафедри фі-
лософії НЮА України ім. Я. Мудрого С.І. Мак-
симов), свободи совісті та прав людини (канди-
дат філософських наук, старший викладач кафе-
дри філософії Національного університету «Оде-
ська юридична академія» О.Е. Нікітченко), філо-
софського аспекту проблем прав людини в системі 
загальнолюдських цінностей (викладач кафедри 
прав людини та політико-правових учень інституту 
права Башкирського державного університету 
А.В. Суходольський), пошуку нових ідей для захи-
сту прав людини в умовах кризи правозахисної дія-
льності у Росії (кандидат юридичних наук, стар-
ший викладач кафедри громадянського суспільства 
Московського державного інституту міжнародних 
відносин Міністерства закордонних справ Російсь-
кої Федерації Р.Ю. Шульга). 

Участь у цих дискусіях також взяли: стар-
ший викладач кафедри філософії Поморського 
державного університету ім. М.В. Ломоносова 
А.О. Істомін, викладач кафедри історії і теорії 
держави та права Запорізького національного 
університету О.Л. Макаренков, викладач кафе-
дри філософії та соціальних наук Київського уні-
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верситету туризму, економіки та права 
О.О. Маслак, доктор публічного права, декан 
факультету права Університету „Кавказ” 
Ф.С. Мехдієв, науковий співробітник Лаборато-
рії дослідження теоретичних проблем прав лю-
дини юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка 
Т.Т. Полянський, кандидат філософських наук, 
доцент кафедри теорії та історії держави і права 
Таврійського національного університету ім. В.І. 
Вернадського О.М. Тимохін. 

На завершення огляду цієї яскравої події у 
нашому науковому житті не буде, напевно, пере-
більшенням зробити висновок про те, що шести-
річна робота у Львові „круглого столу” з антро-
пології права сприяла активізації вітчизняних 
досліджень антропних властивостей права та йо-
го суб’єктів саме з урахуванням сучасних здобут-
ків філософської, соціокультурної, релігійної й ін-
ших антропологій та суміжних із ними галузей су-
часного наукового знання. А також висновок про 
те, що юридичний факультет ЛНУ ім. І. Франка 
набув своєрідного статусу всеукраїнського центру 
дослідження проблем антропології права. 
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В. М. Кравець, О. В. Павлишин 

Національна академія внутрішніх справ, Київ 
 

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 
«ФІЛОСОФСЬКІ, МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ  

ПРОБЛЕМИ ПРАВА» 
 
23 квітня 2010 року в Київському на-

ціональному університеті внутрішніх справ (з 
вересня 2010 – Національна академія внутрішніх 
справа – ред.) відбулася ІІІ Всеукраїнська науко-
во-теоретична конференція «Філософські, мето-
дологічні й психологічні проблеми права». У ро-
боті конференції взяли участь вчені з провідних 
наукових та навчальних закладів України, зокре-
ма, з Національної академії педагогічних наук 
України, Національної академії правових наук 
України, Інституту держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України, Інституту філософії іме-
ні Г. С. Сковороди НАН України, Інституту пси-
хології ім. Г. С. Костюка АПН України, Київсь-
кого національного університету імені Тараса 
Шевченка, Національної юридичної академії 
України ім. Ярослава Мудрого, Львівського на-
ціонального університету імені Івана Франка, 
Чернівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича, Прикарпатського національ-
ного університету імені Василя Стефаника, На-
ціонального педагогічного університету імені 
Михайла Драгоманова, Київського національно-
го економічного університету імені Вадима Ге-
тьмана, Івано-Франківського університету права 
імені Короля Данила Галицького, Київського 
міжнародного університету, Національної акаде-
мії Служби безпеки України, Академії управлін-
ня МВС України, Харківського національного 
університету внутрішніх справ, Львівського 
державного університету внутрішніх справ, При-
карпатського юридичного інституту, Лугансько-
го державного університету внутрішніх справ ім. 
Е. О. Дідоренка, Донецького юридичного інсти-
туту, Державного науково-дослідного інституту 
МВС України, Науково-методичного центру на-
вчальних закладів МВС України та інших вищих 
навчальних закладів і науково-дослідних установ 
системи МВС України, а також працівники судо-
вих, правоохоронних органів та органів виконав-
чої влади України, представники інших закладів 
і установ правового профілю. 

Відкрив конференцію проректор КНУВС з 
наукової роботи О. М. Джужа, який висловив 
вдячність за відгук на запрошення оргкомітету і 

прибуття до університету представників Адміні-
страції Президента України, судової гілки влади, 
провідних вищих закладів освіти і наукових уста-
нов з багатьох регіонів України. У своєму виступі 
проректор О. М. Джужа зазначив, що за останні 
три роки в університеті захищено понад 200 кан-
дидатських та 20 докторських дисертацій, науко-
вцями університету підготовлена значна кількість 
наукової і навчально-методичної літератури з про-
блем, які відображають тематику конференції і ви-
несені на обговорення її учасниками. 

Ректор КНУВС член-кореспондент НАПрН 
України В. В. Коваленко привітав присутніх і від-
значив актуальність проблематики конференції як 
для академічної науки, так і для діяльності право-
охоронних відомств, наголосив на необхідності 
зміцнення філософсько-методологічної бази теоре-
тичних і прикладних правових досліджень, юриди-
чної науки і практики, а також побажав плідної 
роботи всім учасникам конференції. 

Із привітанням виступили Президент Все-
української Асоціації філософії права і соціаль-
ної філософії професор Б. Ф. Чміль, заступник 
Керівника Головної служби з питань діяльності 
правоохоронних органів Адміністрації Президента 
України, доцент В. В. Кощинець. Вступна доповідь 
академіка НАПрН України М. В. Костицького на 
тему «Натурфілософія чи матеріалістична діалек-
тика (до питання про методологію юриспруден-
ції)» викликала значний інтерес аудиторії і стала 
вихідним пунктом для подальшої дискусії. 

Робота учасників конференції тривала з 
10.00 до 16.00 на трьох секціях: «Філософські 
проблеми права», «Методологічні проблеми пра-
ва» та «Психологічні проблеми права». За регла-
ментом був передбачений час для доповідей на 
секції, виступів дискутантів, а також відповідей 
на запитання. Обговорення було динамічним, 
адже багато учасників хотіли висловити власну 
оцінку проблем, які розглядалися доповідачами. 

На першій секції «Філософські проблеми 
права» (керівники: професор Бандура О. О., про-
фесор Гвоздік О. І., професор Чміль Б. Ф., секре-
тар – доцент Вовк В.  М.) були розглянуті про-
блеми оптимізації діяльності соціальних інститу-
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тів, реформи правової системи, інтегрального 
праворозуміння, а також об’єкт юридичної науки 
як елемент її метатеорії, бінаризм у праві, прин-
ципи правотворчої діяльності, взаємні зв’язки 
правової держави, громадянського суспільства та 
приватної власності, особливості становлення 
людини-особистості у правовій реальності су-
часної України, проблеми філософії правосуддя, 
розбудови місцевої влади в Україні у філософсь-
ко-правовому вимірі, суть судочинства в кон-
тексті біблійного аналізу, філософські засади юри-
дичної компаративістики, категорія свободи у кон-
тинентальній правовій традиції, роль права у взає-
модії моралі, етики і політики, категоричний імпе-
ратив І. Канта як принцип взаємозумовленості  мо-
ралі та права, правова поведінка, прогалини та ко-
лізії кримінального законодавства, формування 
правової ментальності та інші проблеми, які роз-
глядались у контексті різних підходів і викликали 
активну дискусію серед учасників. 

На другій секції «Методологічні проблеми 
права» (керівники: професор Маноха О. Є., про-
фесор Орлов Ю. Ю., професор Гусарєв С. Д., се-
кретар – Павлишин О. В.) розглядалися право як 
системна цілісність та динаміка правових систем, 
проблеми владних відносин та функціональних 
гілок влади, ціннісний вимір політики у сфері 
боротьби зі злочинністю, методологічні засади 
розвитку юридичної науки, семіотичних дослі-
джень права, дослідження суспільної правосві-
домості, підвищення ефективності управління в 
судовій системі України, юрисдикційного проце-
су, порівняльного кримінального права, правове 
забезпечення медичного страхування, культуро-
логічний метод у правознавстві, проблеми фор-
мування  компетентності  правоохоронця, дидак-
тичне проектування підготовки магістрів-право-
знавців, історичні аспекти земельного законо-
давства проблеми розвитку плебсології у форма-
ті вільної енциклопедії та інші. 

На третій секції «Психологічні проблеми 
юриспруденції» (керівники: академік Синьов 
В. М., професор Казміренко Л. І., Голова Апеля-
ційного суду Чернівецької області Черновський 
О. К., секретар – доцент Александров Д.О.) були 
розглянуті види спеціальних знань, які можна 
використовувати для встановлення обмеженої 
осудності, дитина як суб’єкт кримінальної відпо-
відальності, агресія у структурі особистості пра-
воохоронця, компетенція експертів при вирішен-
ні питання про осудність особи, психологічні 
аспекти судово-експертної діяльності, соціально-
психологічні підходи до здійснення експертизи 
релігійної практики, правові та психологічні 

проблеми затримання особи, психологічні особ-
ливості діяльності захисника у судовому розгляді 
кримінальної справи, психологічні аспекти відпові-
дальності у цивільному праві, система психологіч-
ного забезпечення діяльності ОВС, професійна 
діяльність працівників міліції у світлі сучасних 
теорій мотивації трудової діяльності, проблеми 
психологічного опору змінам при реформуванні 
органів внутрішніх справ, професійної етики 
експерта психолога, перспективи розвитку філо-
софсько-психологічних досліджень, психологіч-
ного супроводження оперативно-розшукової діяль-
ності органів внутрішніх справ, причини виник-
нення явища емоційного вигорання у працівни-
ків, формування у керівників органів внутрішніх 
справ мотивації збереження здоров’я, психологічні 
особливості  особи неповнолітнього злочинця, 
психологічний контакт з неповнолітнім обвинува-
ченим, ресоціалізація неповнолітніх засуджених у 
пенітенціарних установах, формування внутріш-
нього переконання слідчого при прийнятті проце-
суальних рішень на підставі матеріалів оператив-
но-розшукової діяльності та інші проблеми. 

Після закінчення секційних засідань були 
підведені підсумки роботи. У результаті обгово-
рення доповідей та виступів вчених були сфор-
мульовані рекомендації ІІІ Всеукраїнської кон-
ференції «Філософські, методологічні й психоло-
гічні проблеми права». Зокрема, проект рекоме-
ндацій визначає, що розвиток філософії, методо-
логії і психології права в Україні має локальний 
(зосереджений в кількох центрах), а не загальний 
характер. Не у всіх вищих навчальних закладах 
ІІІ і ІV рівня акредитації на юридичних спеціа-
льностях читаються курси філософії права, юри-
дичної психології, спецкурси з методології пра-
ва, що ускладнює належну світоглядну і профе-
сійну підготовку юристів.  

Оскільки значна частина вчених вищої ква-
ліфікації готувалася у вузах та аспірантурі в ра-
дянські часи та засвоїла «єдино вірну» методоло-
гію права – матеріалістичну марксистсько-
ленінську діалектику і передає ці світоглядні 
підходи своїм учням – в юриспруденції назріла 
криза методології: суспільна практика та консти-
туційні принципи вимагають поліметодологічно-
го підходу до наукових досліджень в теорії та 
реалізації верховенства права в правозастосуван-
ні, а юридична практика продовжує базуватись 
виключно на позитивістській методології чи її 
найрадикальнішому напрямку – нормативізмі. 

У цей період розвитку правової науки і на-
далі бажаним є проведення конференцій, симпо-
зіумів, круглих столів присвячених проблемам 
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методології юриспруденції із залученням широ-
кого кола молодих вчених. Це дало би змогу в 
перспективі значно розширити методологію нау-
кових розробок, отримати більш достовірні нау-
кові результати, чіткіше відповідати на запити 
суспільної та юридичної практики. Необхідно 
продовжувати організацію і проведення конфе-
ренцій під егідою Всеукраїнської асоціації філо-
софії права і соціальної філософії та Асоціації 
психологів України на тему «Філософські, мето-
дологічні й психологічні проблеми права» та 
проводити їх і в інших навчальних закладах і ре-
гіонах нашої держави. 

ХХІ століття, за образним твердженням 
вчених, є віком психології. Людина з її статусом, 
правами і свободами стає в центрі правового 
«космосу». Тому надзвичайно важливими є дос-
лідження психології учасників правовідносин, 
психологічної сторони правотворчості, правоза-
стосування та правоохорони. 

З огляду на «великий» синтез наукового 
знання, який розпочався у другій половині ХХ 
ст., та визначальній ролі у ньому філософії, не-

обхідно звернути увагу вчених-фахівців з конк-
ретних юридичних матеріальних чи процесуаль-
них наук на дослідження філософських та мето-
дологічних проблем конкретних наук. Кожна 
галузь юридичної науки є наукою настільки, на-
скільки в ній є філософії і методології. 

До початку роботи конференції було вида-
но збірку тез доповідей. (Бібліографічний опис: 
Філософські, методологічні й психологічні про-
блеми права: тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-теорет. 
конф. (Київ, 23 квіт. 2010 р.) / ред. кол.: В. В. Ко-
валенко, М. В. Костицький, О. М. Джужа та ін. – 
К.: Київ. нац.  ун-т внутр. справ, 2010. – 260 с.) 
Збірка є науковим виданням і висвітлює широ-
кий спектр проблем, які розглядались у процесі 
обговорення учасниками конференції.  

Робота конференції була забезпечена робо-
чою групою з підготовки та проведення конферен-
ції, членами організаційного комітету, працівника-
ми відділу організації наукової роботи університе-
ту, кафедри юридичної психології, а також кафед-
ри філософії права та юридичної логіки. 
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Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів 
 

У ЛЬВОВІ СТАРТУВАЛА МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ „ФІЛОСОФІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ” 

 
Наприкінці літа 2010 року в Україні у рам-

ках регіональної ініціативи Інституту відкритого 
суспільства (Regional Seminar for Excellence in 
Teaching, ReSET) відбулася перша літня сесія 
Міжнародної програми підтримки вищої освіти 
(HESP) за напрямком "Філософія прав людини" 
(далі – Програма). Базою для Програми, розрахо-
ваної до 2013 року, визначено юридичний факу-
льтет Львівського національного університету 
імені Івана Франка (далі – ЛНУ). 

Програма передбачає літні та зимові сесії, 
спрямовані на вивчення проблематики прав лю-
дини і пов'язаних з нею питань соціально-
політичної та правової теорії, а також на засво-
єння сучасних методів викладання цієї пробле-
матики. Робочими мовами проекту є англійська 
та російська. 

Право участі у Програмі виборювали на 
конкурсній основі викладачі й аспіранти вузів з 
країн СНД, які читають курси з історії, теорії та 
практики прав людини, філософії права, теорії 
держави та права, історії політико-правових 
вчень, політології, політичної філософії та з су-
міжних дисциплін. 

До основного лекторського складу Про-
грами були запрошені провідні спеціалісти у га-
лузі філософії прав людини з університетів Укра-
їни, США, Європи та Росії. Серед них: Петро 
Рабінович (Львівський національний універси-
тет, Україна), Аллан Б'юкенен (Університет 
Дьюк, США), Майкл Мур (Університет Ілліной-
су, США), Рассел Шафер-Ландау (Університет 
Вісконсіна-Медісона, США) Андреас Фоллес-
дал (Норвезький центр прав людини при Універ-
ситеті Осло, Норвегія), Володимир Малахов 
(Інститут філософії РАН, Центр вивчення про-
блем громадянства та ідентичності, Росія). 

Організатори Програми передбачають, 
крім очних сесій, також заочне навчання та дис-
танційне спілкування між учасниками і виклада-
чами, розробку й обговорення нових навчальних 
курсів і науково-методичних матеріалів з "пра-
волюдинної" проблематики. 

Місцем проведення першої сесії Програми, 
крім Львова, було обрано відомі туристичні 
центри України: м. Яремче (Івано-Франківська 

область) та с. Вишка (Великоберезнянський ра-
йон Закарпатської області). 

Захід зібрав майже 30 слухачів – докторан-
тів, кандидатів наук й аспірантів з 22 вищих на-
вчальних закладів і науково-дослідних установ 
Азербайджану (м. Хирдалан), Білорусі 
(м. Мінськ), Вірменії (м. Єреван), Росії (Архан-
гельськ, Єкатеринбург, Москва, Новосибірськ, 
Петрозаводськ, Самара, Санкт-Петербург, 
Томськ, Ульяновськ, Уфа) й України (Дніпропе-
тровськ, Запоріжжя, Київ, Львів, Луганськ, Оде-
са, Сімферополь, Харків). 

Під час літньої сесії учасники прослухали 
лекції з "праволюдинної" тематики, взяли участь 
у "круглому столі" на тему "Права людини та 
релігія", а також в інтерактивній навчальній грі 
"Права Адама". 

Першу сесію Програми у приміщенні юри-
дичного факультету ЛНУ відкрив академік НА-
ПрН України, доктор юридичних наук, професор 
П. Рабінович. Він розпочав зі стислої характе-
ристики основних аспектів діяльності львівської 
науково-дослідної школи з прав людини, що 
представлена Лабораторією дослідження теоре-
тичних проблем прав людини юридичного факуль-
тету ЛНУ та Львівською лабораторією прав люди-
ни і громадянина НДІ державного будівництва та 
місцевого самоврядування НАПрН України. 
Остання за 15 років свого функціонування опублі-
кувала понад 30 збірок наукових праць, набула не-
абиякого досвіду проведення різноманітних між-
народних семінарів і тренінгів з відповідної про-
блематики. Саме ці обставини відіграли визнача-
льну роль при виборі засновниками Програми ба-
зового навчального закладу для її проведення. 

Свій другий виступ П. Рабінович присвя-
тив темі "Основні методологічні підходи до ін-
терпретації загального поняття основоположних 
прав людини". Лектор охарактеризував легістсь-
кий, етичний, трансценденталістський (зокрема 
релігійний) біологізаторський, психологічний і 
соціологізаторський підходи. Будучи прихиль-
ником останнього, П. Рабінович додатково об-
ґрунтував обстоювану ним протягом бодай 20 
років таку дефініцію розглядуваного поняття: 
основоположні права людини – це певні можли-
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вості людини, котрі необхідні для задоволення 
потреб її існування та розвитку в конкретно-
історичних умовах, об’єктивно визначаються 
досягнутим рівнем розвитку суспільства і мають 
бути загальними та рівними для всіх людей. 

У м. Яремче лекційний курс продовжив 
професор філософії Р. Шафер-Ландау. Його 
цикл лекцій було присвячено з’ясуванню мора-
льної основи прав людини. Насамперед, він навів 
власне бачення сутності права, його загальної 
"формули" та звернув увагу на особливості роз-
межування: прав та обов’язків; негативних і по-
зитивних прав; їхніх моральних, юридичних та 
інституційних різновидів; адресатів прав. Лектор 
охарактеризував ті властивості людини, що мо-
жуть, на його думку, слугувати підставами ви-
знання людської істоти суб’єктом права. При 
цьому Р. Шафер-Ландау детально розглянув су-
часні проблеми абсолютності, невідчужуваності 
та "інфляції" прав людини. Наостанок професор 
критично оцінив три групи найбільш поширених 
концепцій, прихильники яких скептично став-
ляться до доктрини прав людини: марксистську, 
утилітаристську та феміністську/комунітарну. 

Професор філософії Університету Вашинг-
тон (м. Сент-Луїс, США) Кіт Уеллмен запропо-
нував аналіз основних проблем класичних теорій 
прав людини. З-поміж іншого, він акцентував 
увагу на наукових дебатах, що розгорнулися у 
правничій науці щодо сутності права; схаракте-
ризував основні соціальні рухи за права людини, 
що відбувались упродовж останніх століть; роз-
глянув проблему взаємообмеження прав людини 
та державного суверенітету; оцінив критерії та 
підставність поділу прав людини на різні види; 
наголосив на позачасовості існування прав лю-
дини; розглянув проблему їх територіального 
поширення та виніс на обговорення слухачів ав-
торське визначення поняття "права людини". 

У наступних лекціях той самий доповідач 
критично проаналізував природничу, договірну 
та практичну теорії прав людини, розкрив сут-
ність і співвідношення позитивних і негативних їх 
різновидів. Активну дискусію викликало твер-
дження лектора про можливість існування позити-
вних моральних прав. К. Уеллмен також запропо-
нував учасникам Програми критично оцінити по-
ложення Загальної декларації прав людини та ви-
словити власне бачення можливих її змін. 

Доктор політичних наук В. Малахов про-
читав цикл лекцій під загальною назвою "Теорії 
групових прав". Предметом перших лекцій був 
аналіз доктрини лібералізму, в межах якої сфор-
мувалося уявлення про індивідуальні права. Далі 

він детально розглянув основні положення аль-
тернативних лібералізмові наукових концепцій, 
активне застосування котрих у сучасності й при-
звело до формування ідеї про групові права. Се-
ред них висвітлювалися зокрема: соціалізм, ан-
тиколоніалізм, комунітаризм, фемінізм, мульти-
культуралізм. 

У контексті критики представниками муль-
тикультуралізму позицій лібералізму лектор про-
аналізував так звані коди спільнот (громадянський, 
етнічний, емпіричний) і рівні ідентифікації меншин 
(статистичний, через самоідентифікацію та соціа-
льну поведінку). Останнім об’єктом уваги допові-
дача були основні ідеї та положення новітньої по-
літики держав щодо групових прав. 

Професор політичної філософії 
А. Фоллесдал зосередив увагу на змістовному 
аналізі текстів Декларації про права та гідність 
людини Російської православної церкви (2006 р.) 
та на Бангкокській декларації неурядових органі-
зацій з прав людини (1993 р.) як на документах, 
що проголошують ідеї, так би мовити, альтерна-
тивні до загальновизнаної концепції прав люди-
ни. При цьому лектор спершу запропонував слу-
хачам самостійно оцінити положення згаданої 
Декларації РПЦ стосовно співвідношення релі-
гійних поглядів і прав людини та виправданості 
твердження про "самобутність руської цивіліза-
ції", а пізніше навів власну оцінку окремих по-
ложень Бангкокської декларації і значення обох 
документів для теорії прав людини. 

Крім цього, А. Фоллесдал ґрунтовно оха-
рактеризував основні ідеї конфуціанства – релігії 
та філософської течії, що мала визначальний 
вплив на формування світогляду народів тих 
азійських держав, які підтримали Бангкокську 
декларацію, і підсумував, що ці ідеї здебільшого 
не суперечать сучасній теорії прав людини. Та-
кож професором була розглянута проблема реля-
тивізму прав людини, проаналізовано їх ознаки 
та запропоновано контраргументи на сформу-
льовані Бангкокською декларацією "виклики" 
теорії прав людини. Останню лекцію науковець 
присвятив методології дослідження прав люди-
ни. Зокрема, присутніми було розглянуто нещо-
давно запропонований науковій спільноті метод 
рефлективної рівноваги (еквілібріуму). 

Тематика перших двох лекцій професора 
політології Кінґс Коледжу (м. Нью-Йорк, США) 
Девіда Таббса стосувалася історичних аспектів 
розуміння сутності права. Зокрема, він стисло 
описав еволюцію розуміння свободи від анти-
чних часів до сучасності, проаналізував різні 
підходи до визначення свободи Б. Константом та 



 У Львові стартувала міжнародна програма підтримки вищої рсвіти «Філософія прав людини» 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 411 

І. Берліном, наголосив на визначальному впливі 
Г.-В.-Ф. Гегеля на розвиток уявлень сучасної фі-
лософії про свободу та право. 

У наступних лекціях професор проаналізу-
вав, порівняв та критично оцінив роль суддів і 
законотворців США у сфері захисту прав люди-
ни (на прикладі права на релігійну свободу), а 
також у розгортанні проблематики так званих 
мислимих (уявних) конституційних прав. Так, 
він акцентував увагу, зокрема, на новій полеміці 
в американських наукових колах щодо уявного 
права людини на одностатевий шлюб. Доповідач 
охарактеризував рух за одностатеві шлюби, за-
пропонував слухачам оцінити основні аргументи 
"за" та "проти" законодавчого санкціонування 
таких шлюбів на федеральному рівні та проана-
лізував ризики можливого визнання за людиною 
такого права Верховним Судом США. 

Усі без винятку лекції були інтерактивни-
ми – супроводжувались жвавими дискусіями, 
значною кількістю запитань і реплік присутніх. 
Кожне із запропонованих лекторами проблемних 
питань обговорювалось у малих групах слухачів 
з подальшим представленням від них узгодже-
них колективних позицій. 

У межах літньої сесії Програми був проведе-
ний "круглий стіл" на тему "Права людини та релі-
гія". Заздалегідь підготувавшись, учасники сфор-
мулювали чотири основні напрямки наукового об-
говорення: релігійні концепції походження прав 
людини, співвідношення прав людини та релігії, 

права людини у поліцивілізаційному світі та перс-
пективи прав людини у світлі релігії. Для більш 
ефективної роботи заходу його учасники поділи-
лись між собою на групи, кожна з яких представи-
ла іншим групам результати своєї роботи. 

Інтригуючим і певним чином захоплюю-
чим заходом стало проведення інтелектуальної 
рольової гри "Права Адама". Гра була організо-
вана як модельний судовий процес за позовом 
Адама до Бога щодо порушень відповідачем 
природних прав Адама на тілесну недоторкан-
ність, власність, справедливий судовий розгляд, 
заборони примусової праці тощо. Отож, перед 
колегією суддів постали: позивач – Адам, відпо-
відач в особі Його представників-архангелів, 
треті особи – Єва та Змій. Судова колегія була, 
зважаючи на умовні переконання її членів, поді-
лена на чотири групи суддів – теологів, лібера-
лів, радикалів-марксистів і консерваторів. Пере-
важною більшістю голосів "суд" постановив від-
мовити Адаму у задоволенні його позову. 

Досить насиченим та змістовним було і до-
звілля учасників Програми. Для них були органі-
зовані екскурсії у Києві, Львові, Івано-
Франківську. Крім того, вони мали можливість 
відвідати визначні історико-культурні та приро-
дні пам’ятки Прикарпаття та Закарпаття. 

Отож, перша літня сесія дала добрий 
"старт" Програмі. Це, безумовно, вселяє надію на 
подальшу активну і продуктивну творчу наукову 
роботу її учасників. 

 
Д. Гудима, Т. Полянський 

У ЛЬВОВІ СТАРТУВАЛА МІЖНАРОДНА ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ВИЩОЇ ОСВІТИ  
„ФІЛОСОФІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ” 

У пропонованому огляді висвітлюється перебіг і проблематика першої літньої сесії Міжнарод-
ної програми підтримки вищої освіти за напрямком "Філософія прав людини", яка проводилася на-
прикінці літа 2010 року у рамках регіональної ініціативи Інституту відкритого суспільства. 

 
Д. Гудыма, Т. Полянский 

ВО ЛЬВОВЕ СТАРТОВАЛА МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ „ФИЛОСОФИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА” 

В предложенном обзоре освещается ход и проблематика первой летней сессии Международной 
программы поддержки высшего образования по направлению "Философия прав человека", которая про-
водилась в конце лета 2010 года в рамках региональной инициативы Института открытого общества. 

 
D. Hudyma, T. Polyanskyi 

INTERNATIONAL HIGH EDUCATION SUPPORT PROGRAM  
“PHILOSOPHY OF HUMAN RIGHTS” STARTED IN LVIV 

The review shows the course and the subject of the first summer session of the HESP Regional 
Seminar for Excellence in Teaching (ReSET) of the Open Society Institute "Philosophy of Human Rights", 
held in late summer 2010. 
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ВІКНА В СУЧАСНІСТЬ – І В МАЙБУТНЄ:  

ПРО НОВУ КНИГУ ПРОФЕСОРА С. І. МАКСИМОВА 
 

Рецензія на книгу: Максимов С. І. Філософія права: сучасні інтерпретації: вибрані праці:  
статті, аналітичні огляди, переклади (2003-2010) / С. І. Максимов. — Х.: Право, 2010. — 336 с.  

(Бібліотека міжнародного часопису «Проблеми філософії права») 
 

Книга Сергія Івановича Максимова знач-
ною мірою розкриває не тільки пошуки одного з 
провідних вітчизняних філософів права і його 
досягнення як представника потужної харківсь-
кої школи, а й демонструє поступ світової думки 
в напрямку осягнення одного з найскладніших 
феноменів культури – права. Читати тексти С. І. 
Максимова завжди цікаво і повчально – завдяки 
способу викладення матеріалу, який поєднує то-
чність та необхідний ступінь абстрактності сти-
лю наукового з образністю, а часто й метафори-
чністю стилю публіцистичного. Це приваблює 
читача, що стає додатковим чинником адекват-
ності розуміння позиції автора. Останнє є вельми 
важливим, зважаючи на термінологію та стан 
сучасної філософсько-правової науки, яка все 
більше опановує надскладний апарат філософсь-
кої рефлексії межі століть (і тисячоліть) і водно-
час реагує на надзвичайно суперечливі та стрімкі 
зміни поточного життя. Такий спосіб викладення 
може бути прикладом поєднання зусиль юристів 
і філософів у процесі повернення нашої юрис-
пруденції до діалогу з міжнародною спільнотою 
не з наперед заданою конфронтаційністю ідеологі-
чного ґатунку, а з толерантною установкою пошу-
ку істини чи то наближення до істини у цій надто 
важливій сфері гуманітарної діяльності й, відпові-
дно, думки. Іншими словами – повернення в русло 
світового науково-правничого дискурсу. 

Збірка складається з чотирьох частин, пе-
рша з яких включає статті, що були опубліковані 
у часопису «Проблеми філософії права». Досить 
прохолодного дня 25 березня 2003 року об’єд-
нані поверхи відомого будинку в Києві на вулиці 
Трьохсвятительській – Інститут держави і права 
імені В.М. Корецького та Інститут філософії іме-
ні Г.С. Сковороди, які обидва організаційно є 
установами НАН України – із запрошеними 
представниками юридичних та філософських 
наук з усієї України обговорювали проблеми 
відродження вітчизняної філософії права, причи-

ни занепаду якої були всім відомі й зрозумілі. 
Там, для кращого вирішення цих проблем, було 
гаряче підтримано ідею професора з Чернівець-
кого університету імені Ю. Федьковича кандида-
та філософських наук і доктора юридичних наук 
Антона Антоновича Козловського щодо ство-
рення часопису, який би об’єднав не тільки по-
верхи згаданого будинку, а й зусилля всіх заціка-
влених у цьому процесі (певною мірою таке 
об’єднання символізував і склад учасників – від 
Харкова і Луганська до Львова і Чернівців). Крім 
А.А. Козловського, особистий досвід поєднання 
обговорюваних іпостасей мав також кандидат 
філософських наук і доктор юридичних наук С. І. 
Максимов, який поділився своїм баченням філо-
софії права як сфери співпраці юристів і філосо-
фів. Текст цієї доповіді у вигляді статті було 
опубліковано у першому числі часопису – це є й 
першою статтею збірки, яка продовжує ще одну 
цікаву й перспективну ініціативу, вже в межах 
функціонування самого часопису, а саме: започа-
тковану рік тому серію «Бібліотека міжнародно-
го часопису «Проблеми філософії права», пер-
шим випуском якої була колективна монографія 
наших молодих талановитих дослідників – май-
бутнього вітчизняної філософії права [1].  

Відтак, перший розділ (з чотирьох) – це 
статті С. І. Максимова, опубліковані в «Пробле-
мах філософії права», який є членом редакційної 
колегії часопису й одним з найактивніших його 
авторів. Друга стаття має назву, яку сформульо-
вано не без філологічної та смислової витонче-
ності: «Філософія права як проблема філософії 
права». Мету її визначено як критичний аналіз 
доповіді відомого правознавця з Німеччини Ро-
берта Алексі на ХХІ Всесвітньому конгресі 
Міжнародної асоціації філософії права та соціа-
льної філософії (м. Лунд, Швеція, 2003) в кон-
тексті обговорення в Україні та Росії предметної 
специфіки та дисциплінарного статусу філософії 
права (C. 15). Взагалі Р. Алексі присвячено ще 
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три роботи в цій збірці (одна стаття з аналізом 
його поглядів – у першому розділі, та переклади 
двох праць, здійснені С. Максимовим – у розділі 
четвертому), про нього неодноразово йдеться й в 
оглядах конгресів IVR (розділ третій). Мабуть, 
це не є випадковим, оскільки, як зізнається автор 
книжки, думки професора з Кіля, особливо стосов-
но тлумачення філософії права як міркування про 
природу права, багато в чому збігаються з його 
думками (C. 17). Спираючись на положення статті, 
що аналізується, професор Максимов викладає й 
свої погляди на філософію права і на природу пра-
ва, зокрема застерігає від надто прямолінійного 
перенесення проблем та підходів суто філософсь-
ких у царину філософсько-правову.  

Стаття «Кантівський проект правового су-
спільства і нові демократії», підготовлена авто-
ром на основі доповіді на ХХІІ Всесвітньому 
конгресі з філософії права і соціальної філософії 
«Право і справедливість в глобальному суспіль-
стві» (м. Гранада, Іспанія, 2005), тлумачить відо-
му ідею кенігсберзького генія про «вічний мир» 
як футуристичний, але не утопічний проект пра-
вового суспільства. Кант утверджує ідею миру на 
основі права. Максимов конкретизовано «пере-
кладає» її як ідею і процес створення суспільст-
ва, що є співтовариством правових осіб. Голо-
вною перевагою «правового суспільства» перед 
«правовою державою» він вважає, і це є, як уяв-
ляється, справедливим та надважливим, що таке 
суспільство «існує як у політико-юридичному 
(інституційному), так і в культурному (неінсти-
туційному) вимірах» (C. 27, курсив мій – О.Л.). 
Причому підкреслюється, що головними умова-
ми існування такого суспільства є саме останні, 
неінституційні умови або компоненти, а серед 
інституційних до таких, тобто головних, зарахо-
вуються ті, що засновані на конструкціях суспі-
льного договору, і які насамперед гарантують 
стан безумовного забезпечення прав людини.  

Якщо зробити скромну спробу залучитися 
до дискусії щодо кантівського проекту, активни-
ми учасниками якої є також Ю. Габермас, Е. Со-
ловйов та багато інших видатних і відомих мис-
лителів нашого часу, то, здається, сьогодні мож-
на вже говорити про додаткові як мінімум два 
фактори на його користь. Перший, назвемо його 
негативним (і до нього вже досить давно почали 
звертатися як до аргументу феноменологічного 
ґатунку завдяки безперечній очевидності) – це 
екологічний, включаючи антропологічну його 
складову («демографічний вибух», стрімке ви-
снаження природних ресурсів завдяки діяльності 
людини тощо). Другий, назвемо його позитив-

ним (до нього в суто правовому відношенні тіль-
ки-но почали звертатися) – це космічний, оскіль-
ки переведене в практичну площину питання ко-
лонізації інших планет (наприклад, нещодавно 
оприлюднена американська програма заселення 
Марсу з 2030 року) відразу робить нас, усіх лю-
дей, «однопланетянами» з поступовим форму-
ванням у свідомості значення нової «наднаціо-
нальності» – «земляни». Тому фантастично-
утопічний проект межі ХVІІІ-ХІХ століть менше 
ніж за двісті років перейшов у практичну політико-
правову площину, і, можливо, ще на наших очах 
застаріє. Але відповідь на питання, чи буде у нас 
«правова планета» залежить не тільки від країн – 
лідерів сучасного світу, а значною мірою й від вті-
лення ідеї верховенства права як усвідомлення 
цінності кожної людини (і кожного життя взагалі) 
в інших країнах, включаючи й «нові демократії».  

С. І. Максимов говорить і про складність 
приєднання до простору правових держав. Опо-
середковано – в наступній статті першого розді-
лу «Ідея правової держави в контексті станов-
лення і розвитку європейської правової культу-
ри», безпосередньо – в другому розділі книжки, 
який має назву «Право і верховенство права у 
філософському осмисленні» і де зібрано статті, 
опубліковані останнім часом в Росії («Российс-
кий ежегодник по теории права»), Іспанії й Ні-
меччині (розглянута вище стаття про Кантівсь-
кий проект правового суспільства англійською 
мовою, надрукована в Гранаді у 2005 році й у 
Штутгарті у 2007 році) та в Україні (спеціалізо-
вані часописи «Українське право», «Вісник Ака-
демії правових наук України», «Право України»). 
У надзвичайно складному й не менш важливому 
питанні співвідношення універсалізму та парти-
куляризму в тлумаченні справедливості як сут-
ності будь-якого права С. І. Максимов приєдну-
ється до позиції, що її вироблено в межах сучас-
ної комунікативної філософії права на основі 
дискурсивної етики К.-О. Апелем та Ю. Габер-
масом. Щодо першого, то можна навіть без пере-
більшення сказати: колегою Апелем, оскільки 
Сергій Іванович Максимов разом з Карлом-Отто 
Апелем (а також з Еріхом Юрієвичем Соловйо-
вим) викладав у Міжнародній літній філософсь-
кій школі «Філософія права для відкритого сус-
пільства» у 1999 році (Пуща Озерна, Київ).  

Звісно, що справа не тільки в тісному кон-
такті та особистому спілкуванні з корифеєм су-
часної філософії, хоча науковий темперамент 
німецького мислителя тоді нікого не залишав 
байдужим. Справа у спрямованості та результа-
тах й висновках, яких доходить український до-
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слідник, аналізуючи всі основні сучасні підходи 
до пошуків відповіді на це можна сказати болю-
че питання. Подолання примітивного інстинкти-
вного егоїзму та пристрасті безпідставного пану-
вання через універсальні інтенції гуманізму тре-
ба співвіднести з корегуванням холодної байду-
жості абстрактних приписів раціонального ґату-
нку через виплекані в конкретних культурах тра-
диції збереження самої людини. Складне завдан-
ня. Але прийнятний вихід є. Це права людини. 
Якщо концепція прав людини спирається на мо-
жливість консенсусу між різними людьми та 
культурними традиціями, як то стверджує кому-
нікативна філософія, то головною процедурною 
нормою аргументативного дискурсу стають рівні 
права та спільна відповідальність усіх можливих 
партнерів дискурсу (C. 111). Загальна антрополо-
гічно напружена тональність міркувань праць 
українського дослідника свідчить про можли-
вість подолання існуючого стану в багатьох кра-
їнах, що характеризується тяжінням до приміти-
візації форм буття. Зауважимо, що розуміння то-
го, що права людини – це права кожної людини, 
які можливо принципово враховувати в сфері 
регулювання відносин, на технологічно-інформа-
ційному рівні вже втілюються. Цей реально іс-
нуючий «ліберально-технічний» сюжет відбиває 
загальнокультурний процес персоналізації (про 
який тлумачать правознавці, у тому числі й на 
сторінках цієї книжки), що здійснюється в інди-
відуальних адресах електронної пошти чи номе-
рах мобільних телефонів, які мають ідентифіка-
цію та значення вже в масштабах всього світу, 
всієї планети. Опираються ж цьому архаїко-
феодальні інтенції нединамічних культур з кін-
цевою світоглядною установкою на поневолення 
іншої людини, у тому числі з використанням 
влади для привласнення результатів праці інших 
людей, як то в Україні чи то в інших «нових де-
мократіях», тобто пост-тоталітарних державах. 
Таке прагнення до панування фактично поро-
джує нелегітимну владу – у термінології Габер-
маса: про це ми читаємо також у Максимова в 
одному з його аналітичних звернень до поглядів 
видатного філософа сучасності (С. 93). 

У своїй класифікації основних способів 
осмислення правової реальності, відому нам ще з 
його монографії 2002 року (одна з найбільш ци-
тованих праць в украіно- та російськомовному 
правовому дискурсі [2]), С. І. Максимов демон-
струє не тільки свою енциклопедичну обізна-
ність, а й презентує життя свідомості нашого су-
часника, що рефлексує про право, його значення, 
його соціальну роль, його суперечливість та про-

блематичність (стаття «Мировоззренческо-
методологические подходы к осмыслению пра-
ва»). В аналітичних оглядах Всесвітніх конгресів 
з філософії права (а він був учасником останніх 
чотирьох) передається «дух» сучасного філософ-
сько-правового дискурсу, і в цьому інтелектуа-
льно напруженому процесі всесвітнього масшта-
бу вже досить сталою є постать й самого С. І. 
Максимова. Щодо нашої професійної спільноти, 
то тут можна висловитися й так: професор Мак-
симов поступово й постійно відкриває нові вікна 
в світ філософії права та світової думки про пра-
во. Цей просвітительський напрям його діяльно-
сті також широко презентує збірка, яку завершує 
розділ, що складається з перекладів праць Робер-
та Алексі, Євгенія Булигіна, Енріко Паттаро, 
Юргена Габермаса, Мануеля Атієнзи, Франциско 
Лапорти та Ауліса Аарніо. Таке спілкування з 
грандами світової філософії права, звичайно, 
відбивається й на творчості самого автора книж-
ки, що рецензується. Так, ми споглядаємо мірку-
вання та підходи на кшталт Габермасових (філо-
софсько-правова оцінка визначних подій суспі-
льного життя) в розтлумаченні суті «помаранче-
вої революції» як революції не у сфері інститу-
ційних структур, а у свідомості, культурно смис-
ловій сфері (С. 32). Про «алексівський» та «апе-
левський» мотиви вже йшлося. Можна, мабуть, 
знайти й мотиви «булигінський», «соловйовсь-
кий», «атієнзівський» тощо. Але разом то є «мак-
симівська мелодія», де голос – позиція – україн-
ського дослідника звучить досить виразно і впе-
внено. Для юристів це голос обізнаного в праві 
філософа, для філософів – голос юриста, автори-
тетного тому, що думки і мова є професійною й 
для цієї сфери діяльності. І там, і там його розу-
міють. Тому ця книжка буде цікавою і для юрис-
тів, і для філософів. І не тільки для філософів 
права як юристів і філософів водночас. 

Але є ще й побажання, яке дещо виходить 
за межі цього в цілому компліментарного за ха-
рактером тексту. Наша дійсність (якщо насампе-
ред виходити з запропонованої автором мети – 
правового суспільства) потребує значного філо-
софсько-правового впливу, причому (якщо на-
самперед виходити також з висновків автора) 
через неінституційні форми, а не форми докуме-
нтовані (іноді фактично фікції) на кшталт юри-
дичної освіти тощо. Самі праці С. І. Максимова є 
свідченням про піднесення правничого (правово-
го, юридичного) аспекту буття людини, тобто в 
культурі він – цей аспект – починає займати все 
більш вагоме місце, наближаючись за ступенем 
впливу до сьогоднішніх безумовних лідерів – 
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різних напрямків і жанрів масової культури та 
політики. Звідси витікає висновок про необхід-
ність звернення до інших, крім наукових, жанрів 
для втілення в життя ідей, що висуваються. Зга-
даємо, наприклад, «Кандід» Вольтера чи, що є 
ще більш показовим, «Перські листи» – еротич-
ний роман автора «Духу законів», де він пропа-
гував й свої політико-правові ідеї через критику 
сучасного йому ладу в формі, привабливій для 
сучасників. Звичайно, це не є закликом поваж-
ному вченому писати еротичні оповідання за-
мість статей чи детективи замість монографій. 
Просто виглядає слушною думка про адекватну 
відповідь на виклики часу й розширення кола 
засобів та каналів транслювання правових ідей, 
думок та смислів, оскільки й сам професор Сер-
гій Максимов говорить не тільки про правове 
суспільство, а й про правову людину. 

Книжка викликає бажання обговорити ще 
багато нагальних питань, яких більшою чи мен-
шою мірою торкається автор. У вітанні відомому 
російському філософу права, який має тісні тво-
рчі й дружні стосунки з багатьма українськими 
філософами, у тому числі і з С. І. Максимовим, 
ми знайомимося з постаттю майже легендарної, 
талановитої людини, яка все життя залишалася 
«шестидесятником», відстоюючи гуманістичні 
цінності в будь-яких умовах життя («Эриху 
Юрьевичу Соловьеву – 75 лет»). У статті «Вер-
ховенство права в державному управлінні» здій-
снюється глибокий теоретичний аналіз стану та 
перспектив розвитку системи державного управ-
ління в нашій країні, зокрема слушно підкреслю-

ється необхідність урахування вимог світової 
спільноти щодо зазначеного принципу (верхо-
венства права) як обов’язкової відповіді на ви-
клики сьогодення. Зі статті А. Аарніо «Хто ми? 
Про соціальну, культурну та правову ідентич-
ність» ми маємо робити висновки щодо можли-
вості і водночас надзвичайної складності пошу-
ків шляхів реально-правового, а не політично-
декларативного приєднання до європейської спі-
льноти через чинники насамперед культурні та 
творчі. Кожна представлена робота у цій книжці 
спонукає на роздуми та дії, якщо читачеві не є 
байдужим майбутнє нашої країни. Мабуть це є 
головне, за що ми маємо бути вдячними її авто-
рові Сергію Івановичу Максимову – філософу за 
покликанням, досліднику за професією і грома-
дянину за темпераментом. 
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Analytical Reviews, Translations (2003-2010) / S. I. Maksymov. — Kharkiv: Publishing House «Law», 2010. — 336 p. 
(The Library of International Journal «Philosophy of Law Issues»). 

Keywords: anthology of philosophers of law, contemporary Ukrainian philosophy of law, S. I. Maksymov, 
Library of the International Journal « Philosophy of Law Issues». 



 

416 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

 
О. О. Мережко 

Католицький Люблінський університет імені Івана Павла ІІ,  
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ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСУДДЯ: ІДЕЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

 
Рецензія на: Бігун В. С. Філософія правосуддя: ідея та здійснення : монографія / В. С. Бігун. 

— К., 2011. — 303 с. (Бібліотека Міжнародного часопису «Проблеми філософії права») 
 

Актуальність правознавчого дослідження 
проблеми правосуддя зумовлена насамперед тим, 
що сучасний стан і проблематика правосуддя в 
Україні потребують глибокого філософського 
осмислення, оскільки без цього осмислення не-
можливо зрозуміти справжній сенс правосуддя в 
нашому житті та перспективи його подальшого 
розвитку. Важливим є також й те, що у сучасних 
реаліях життя в Україні система правосуддя пе-
реживає глибоку кризу, пов’язану з корупцією та 
зростаючою недовірою населення України до 
системи правосуддя в цілому. Саме тому в юри-
дичній науці України існує нагальна потреба 
віднайти філософсько-правовий сенс правосуддя, 
його основоположну ідею, яка має втілюватися в 
практику і яка повинна стати надійним орієнтир-
ром для української держави та суспільства на 
шляху до справжньої реформи всієї системи пра-
восуддя. Вирішенню цього складного завдання 
як раз і присвячена монографія молодого, але 
вже відомого українського науковця і філософа 
права В. С. Бігуна «Філософія правосуддя: ідея 
та її здіснення». Вже в самій назві цієї праці ми 
відчуваємо певний контраст між ідеєю правосуд-
дя, його «єйдосом», та соціальною реальністю 
реалізації цієї ідеї. 

Дана монографія є другою монографічною 
працею в сучасній юридичній науці філософії 
права (перша колективна монографія видана за 
участі В. С. Бігуна як відповідального редактора 
у рубриці Бібліотеки міжнародного часопису 
«Проблеми філософії права»), що розглядає про-
блематику правосуддя в філософському вимірі й 
тим самим суттєво підвищує рівень наукової ре-
флексії цього складного юридичного явища. 

Рецензована монографія присвячена акту-
альним проблемам правосуддя, вирішити які її 
автор пропонує за допомогою філософсько-
правових підходів, запропонованих філософією 
права. Їх застосування виявляє багатоманітність і 
складність правосуддя як такого юридичного 
явища, в межах якого відбувається взаємодія і 

протидія права і реальності, норми і факту, цін-
ності та інтересу. 

У роботі широко представлено різні філо-
софсько-правові підходи до осмислення право-
суддя, без яких неможливо розкрити зміст і сут-
ність правосуддя як багатомірного феномену со-
ціального буття.  

Оскільки тези та погляди в монографії ви-
кладаються за допомогою складних науково-
практичних категорій, відзначимо, що в моно-
графії в формі визначень окремою рубрикою по-
дається категорійно-поняттєвий апарат дослі-
дження. Він водночас складає частину методоло-
гії дослідження та представляє його результати. 

У монографії представлено правосуддя як 
об’єкт праводержавознавчого, зокрема, філо-
софсько-правового дослідження, подано огляд 
новітніх дисертаційних досліджень в Україні з 
цієї проблематики. Окремо представлено філо-
софію правосуддя як напрям філософії права. 
Викладено методологію дослідження філософії 
правосуддя. 

Вартим уваги є підхід автора до філософії 
правосуддя як саме до прикладної філософії пра-
ва. У роботі обґрунтовується необхідність роз-
межування понять правосуддя та судачин-ства. 
Водночас виявляється і їхній взаємозв’язок – пра-
восуддя також розглядається як справедливе судо-
чинство. Цей підхід є вельми значущим, оскільки 
він вказує на природно-правову основу правосуд-
дя, на його аксіологічний вимір. Адже можна стве-
рджувати, що судочинство (наприклад, корумпо-
ване судочинство), яке позбавлене «волі до справе-
дливості», не є правосуддям, а є за своє суттю ан-
типравовим явищем, що руйнує суспільство. 

Як основу філософії правосуддя представ-
лено ідеї та смисли правосуддя. Ідея правосуддя 
представлена в множинності смислів, зокрема 
таких як владний смисл (правосуддя як форма 
здійснення судової влади), правореалізаційний 
смисл (правосуддя як судове здійснення права), 
справедливий смисл (правосуддя як справедливе 
судочинство), правозахисний смисл (правосуддя 
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як судовий захист), резолютивний смисл (право-
суддя як судове вирішення конфлікту), балансу-
ючий смисл (правосуддя як судове балансуван-
ня), антропологічний смисл (правосуддя як судо-
ва антропологія).   

Здійснення ідеї правосуддя формулюється 
як судове здійснення ідеї права. Автор предс-
тавляє ідею правосуддя як поняття та його здійс-
нення та викладає її, з-поміж іншого, на прикладі 
філософії права Гегеля. Окремо, на прикладі фі-
лософії права Г. Радбруха, осмислюється здійс-
нення правосуддя як ідеї права в випадках не-
правового законодавства.  

Оригінальним є частини дослідження, при-
свячені здійсненню судової влади за типами режи-
мів (зокрема як судова аристократія, судова олігар-
хія та судова демократія), осмисленню правосуддя 
як форми здійснення судової влади в контексті те-
ми анулювання закону судом присяжних. 

Окремо представлено судову герменевтику 
як метод здійснення правосуддя. Значущість цього 
аспекту полягає в тому, що правосуддя входить в 
наше життя, починає функціонувати лише за до-
помогою відповідного праворозуміння та інтерпре-
тації. Здійснювати правосуддя означає також розу-
міти його сенс і правильно інтерпретувати норми 
права, які стосуються правосуддя. 

Окремий фрагменти дослідження присвя-
чено філософії правосуддя України як позитив-
ного права (зокрема на прикладі конституційного 

права України). Автор розглядає питання одно-
особовості та колегіальності здійснення правосу-
ддя (філософсько-правові аспекти процесуально-
го права), а також окремі актуальні філософські 
проблеми правосуддя в Україні.  

Водночас хотілося б додати, що, на нашу 
думку, в дану монографію (можливо, у наступ-
ному виданні) доцільно було б включити окре-
мий розділ, присвячений проблематиці політики 
правосуддя, в основі якого знаходився б більш 
детально застосована методологія політики пра-
ва, розроблена Львом Петражицьким. Саме ме-
ханізми політики правосуддя могли б допомогти 
в реалізації цінностей та ідеалів правосуддя в 
суспільній свідомості. Крім того, в монографії 
варто чіткіше визначити практичне значення фі-
лософсько-правових підходів, представлених в 
аналізі проблеми правосуддя. 

Говорячи в цілому, треба підкреслити, що 
дане дослідження має фундаментальний харак-
тер і, з нашого погляду, є одним з найбільш гли-
боких та всеохоплюючих не тільки у вітчизняній, 
але й також світовій науці та філософії права. 
Одним словом, ця робота не тільки підбиває під-
сумки філософсько-правового осмислення про-
блематики правосуддя у світовій та українській 
юридичній думці, але й також ставить філософ-
сько-правовий аналіз феномену правосуддя на 
новий якісний рівень.  

О. О. Мережко  
ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСУДДЯ: ІДЕЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

 
Рецензія на монографію українського філософа права В. С. Бігуна Філософія правосуддя: ідея та 

здійснення (К., 2011. 303 с.), опублікованої в рубриці Бібліотеки Міжнародного часопису «Проблеми 
філософії права»). Рецензент вказує на фундаментальний характер праці, відзначаючи її як одну з 
найбільш всеохоплюючих не тільки у вітчизняній, але й також світовій науці та філософії права.  

 
А. А. Мережко  

ФИЛОСОФИЯ ПРАВОСУДИЯ: ИДЕЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
 

Рецензия на монографию украинского философа права В. С. Бигуна «Философия правосудия: 
идея и осуществление» (Киек, 2011. 303 с.), опубликованной в рубрике Библиотеки Международного 
журнала «Проблемы философии права»). Рецензент отмечает фундаментальный характер труда, от-
мечая ее как одну из наиболее всеобъемлющих не только в отечественной, но также мировой науке и 
философии права. 

 
O. O. Merezhko  

PHILOSOPHY OF JUSTICE AS JUDICIAL PROCESS: THE IDEA AND REALIZATION 
 

A book review published by Ukrainian philosopher of law V. S. Bihun «Philosophy of Justice: The Idea 
and realization» / V. S. Bihun. – Kyiv, 2011. – 303 pages (Library of International Journal «Problems of Law 
Issues»). The reviewer notes the fundamental nature of the work, noting it as one of the most comprehensive 
book not only domestically but also the worldwide in scholarship science and philosophy of law. 
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РОССИЙСКИЙ ЕЖЕГОДНИК ТЕОРИИ ПРАВА:  
НОВОЕ НАЧИНАНИЕ И НОВЫЙ ВЫЗОВ 

 
Наблюдая за современной философско-

правовой жизнью можно заключить, что глоба-
лизация из предмета теоретического интереса 
последней превращается в её повседневную кон-
станту. Поэтому не удивительно, что несколько 
изданий, которые были подготовлены правове-
дами из Украины и России, впервые увидели свет 
не в Москве либо в Киеве, а на XXIV международ-
ном конгрессе IVR в Пекине (Китай, 2009 г.). Так, 
помимо коллективной монографии украинских 
авторов, посвященной правосудию [1], научному 
сообществу был впервые представлен российский 
ежегодник теории права. Можно с уверенностью 
утверждать, что его появление представляет собой 
неординарное событие [2]1. Причиной тому не то-
лько весьма представительный состав авторов, но и 
разнообразие его содержания. 

Ежегодник содержит как традиционные раз-
делы, посвященные современным концепциям 
правопонимания, онтологии права, юридической 
логике и аргументации, правовой эпистемологии, 
истории философии права ХХ века, так и разделы, 
отведенные особым правовым проблемам – в част-
ности, правовой коммуникации, исследованиям 
Петербургской школы философии права и проч.  

Так, в разделе по современным концепциям 
правопонимания помещены программные статьи, 
специально написанные для данного издания ве-
дущими российскими и украинскими правоведа-
ми по коммуникативной теории права (А. В. По-
ляков, Россия), либертарной концепции права 
(Н.В. Варламова, Россия), диалогической антро-
пологии права (И. Л. Честнов, Россия), некласси-
ческому осмыслению правосудия (А. В. Стовба, 
Украина) материалистическому правопонима-

                                                        
1 Об этом можно судить хотя бы по составу редакци-
онного совета издания: М. Атиенза (Испания), Е. Бу-
лыгин (Аргентина), М. Ван Хук (Бельгия), Ч. Варга 
(Венгрия), В. Г. Графский (Россия), В. Кравиц (Гер-
мания), С.И. Максимов (Украина), В. В. Лазарев, Л. С. 
Мамут (оба – Россия), а также редакционной коллегии 
– А. В. Поляков (главный редактор – Россия), М. В. 
Антонов (ответственный секретарь – Россия), И. В. 
Днепровская, С. Н. Касаткин, Д. И. Луковская (все – 
Россия), А. В. Стовба (Украина), Е.В. Тимошина, И.Л. 
Честнов, В.А. Четвернин (все – Россия).  

нию (В. М. Сырых, Россия), мировоззренческо-
методологическим подходам к осмыслению пра-
ва (С. И. Максимов, Украина). 

Отличительной особенностью раздела, 
отведенного онтологии права, является значите-
льное количество переводов зарубежных авто-
ров, в т. ч. выполненных специально для данного 
издания. Впервые на постсоветском пространст-
ве опубликованы: программное сочинение неме-
цкого экзистенциалиста В. Майхофера «Право и 
бытие», посвященная онтологической структуре 
права глава из работы «Философия права в пере-
менах» немецкого классика феноменолого-
герменевтической школы А. Кауфмана, осуществ-
лены переводы работ известного итальянского 
представителя правового реализма Э. Паттаро2 
(«Нет права без норм») и авторитетного венгерско-
го правоведа Ч. Варги («Природа права и правовое 
мышление»). Переводы работ В. Майхофера и А. 
Кауфмана, а также Э. Паттаро сопровождаются 
вступительными статьями переводчиков. 

Раздел по коммуникативной философии 
права содержит работы классиков данного на-
правления – А. В. Полякова, М. Ван Хука (Бель-
гия), В. Кравица (Германия). Юридическая логи-
ка и аргументация представлены работами таких 
авторитетных правоведов, как Р. Алекси (Герма-
ния) и Дж. Раз (США), а также современных рос-
сийских ученых (А. С. Александров, Е. Н. Лиса-
нюк). Проблемы правовой эпистемологии про-
иллюстрированы в ежегоднике на материале до-
клада американского правоведа Ф. Шауэра, про-
читанного на открытии XXIII Конгресса IVR в 
Кракове в 2007 г. История философии права ХХ 
века представлена переводами работ известного 
австрийского ученого Е. Эрлиха (данные переводы 
удачно дополняют целостную картину философско-
правовых воззрений Е. Эрлиха для русских и украин-
ских читателей, которая начала вырисовываться с 
публикацией ряда работ Е. Эрлиха и комментариев к 
ним в: Проблемы философии права. — Т. III. — № 1–

                                                        
2 Следует отметить, что ранее перевод близкой по со-
держанию работы Э. Паттаро был опубликован в отече-
ственном издании – этом журнале. См.: Паттаро Э. Реа-
листский подход к объективности норм и права // Про-
блемы философии права. — Т. III. -  № 1–2. – С. 14–24.  
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2. — С. 105–227) (в частности, его знаменитой 
полемики с Г. Кельзеном), классика правового 
реализма шведа К. Оливеркроны, а также анали-
зом постскриптума Х. Л. А. Харта к его ключе-
вой работе «Понятие права», который содержит 
некоторые любопытные нюансы его известного 
теоретического противостояния с Р. Дворкиным. 
Работы Е. Эрлиха и К. Оливеркроны снабжены 
также вступительными статьями переводчика 
(М. В. Антонов, Россия), которые в значительной 
мере способствуют их адекватному осмыслению. 
Петербургская школа философии права в ежего-
днике представлена как работами её классиков – 
П. Сорокина и Л. И. Петражицкого, так и анали-
зом работ последнего (А. Койдер, Польша, Е. В. 
Тимошина, Россия). Также ежегодник содержит 
обзор некоторых, наиболее любопытных диссер-
тационных исследований, выполненных в после-
днее время (Е. А. Прибыткова, Г. В. Мальцев, Е. 
В. Тимошина). 

В заключение можно сказать, что выход 
данного ежегодника по праву можно назвать фи-
лософско-правовым событием международного 

масштаба, а значимость многих работ, опублико-
ванных в нем, трудно переоценить. Можно наде-
яться, что данный проект будет способствовать 
не только оживлению правовой дискуссии на 
постсоветском пространстве, но и поможет уста-
новить более прочные связи между российскими 
и украинскими правоведами с одной стороны и 
западными исследователями – с другой. 
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АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ З ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА 

 
Рецензія на монографію: Литвинов О.М. Філософія права Павла Новгородцева: суспільний 

ідеал – право – держава. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2009. – 400 с. 
  
Книжка О.М. Литвинова про Павла Новго-

родцева є не тільки суто науковою монографією, 
а й спробою пов’язати спадщину видатного ро-
сійського філософа права початку ХХ-го століття 
з реаліями життя, насамперед українського, по-
чатку століття ХХІ-го.  

Але спочатку про саму монографію, яка 
складає основну частину книжки і є дослідженням, 
яке відбиває інтерес сучасних науковців як до са-
мої постаті неординарного мислителя та громадсь-
ко-політичного діяча буремних часів розпадання 
Російської імперії, так і до вельми вагомої за своїм 
значенням теорії правової держави, що була адек-
ватною відповіддю на виклики епохи. 

Павло Іванович Новгородцев, як наголо-
шує автор монографії, був надзвичайно прискіп-
ливим, об’єктивним та чесним науковцем, що 
відбилося насамперед у його ставленні до марк-
сизму як державно-правової доктрини. Оцінюю-
чи К. Маркса як видатного історика економіки, 
російський правознавець указує на численні вади 
його вчення про право і державу, які потім були 
посилені послідовниками. Його критику саме 
цієї складової світоглядної системи, яка ідейно 
взяла гору у владних змаганнях величезної дер-
жави, не могли пробачити нові керманичі. Тому 
ім’я П.І. Новгородцева якщо іноді й згадувалося, 
то у відповідному контексті і виключно як воро-
га радянської влади.  

О.М. Литвинов звертає увагу на філософ-
сько-світоглядні позиції російського вченого. Це 
не тільки класична ліберальна думка (Дж. Локк, 
І. Кант та ін., взагалі-то П.І. Новгородцев був 
одним з провідних істориків філософії права сво-
го часу), а й найсучасніші тоді ідеї. Значною мі-
рою це сформувало й його загальну позицію, у 
центрі якої він поставив категорію суспільного 
ідеалу, поєднавши в ній ретроспективу ідеї пра-
вової держави з її перспективою. Він указує на 
необхідність відмови від механістичного світо-
гляду Нового часу й наполягає на мисленні соці-
уму як відкритої системи. Звідси суто філософ-
ський висновок, який має величезне практичне 

значення: суспільний ідеал є нескінченним, а 
центрі його – особистість. Тому історичні вті-
лення цього ідеалу можуть бути різними, але 
оцінювати їх слід з точки зору наближення до 
цієї центральної постаті суспільних процесів – 
особистості. А тому стає зрозумілим й його ви-
сновок стосовно природності розвитку правової 
держави в бік держави соціальної, тобто, логіка 
такого руху показує необхідність соціальних зо-
бов’язань держави щодо своїх громадян.  

Сама монографія має загальноприйняту 
структуру наукового дослідження: вступ, два 
розділи (у кожному по три підрозділи), висновки 
та список літератури. Нестандартним є підхід до 
структурування книжки в цілому. Автор додав 
розгорнуті передмову та післямову (остання має 
назву «Культурно-історичні інтенції та політико-
правові метаморфози в сучасній Україні», сам по 
собі цікавий нарис правового стану держави з 
культурологічної точки зору), додатки (усього 6), 
покажчик імен і примітки (зміст російською та ан-
глійською мовами). Починається ж книжка корот-
ким словом про Луганський державний універси-
тет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка: автор 
присвячує свою книжку колективу цього закладу, в 
якому він працює і в становленні якого є й частка 
його праці, а також пам’яті його засновника – чле-
на-кореспондента Академії правових наук України 
Едуарда Олексійовича Дідоренка.  

Отже, створюється своєрідна панорама іс-
торичних етапів розвитку ідеї правової держави, 
досліджень цієї ідеї в російській (в університетах 
Російської імперії) правознавчий думці, дослі-
джень Павла Івановича Новгородцева та пред-
ставників створеної ним школи «відродженого 
природного права», а також сучасного стану до-
сліджень спадщини самого П.І. Новгородцева. 
Окремим доповненням такої панорамної картини 
є вельми цікавий для українського читача сюжет, 
що проходить «червоною ниткою» через всю 
книжку і який можна б було назвати «Новгород-
цев і Україна», оскільки дуже багато сторінок 
життя видатного філософа права було пов’язано 



 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 421 

з нашою країною: і народився він тут (м. Бахмут, 
нині Артемівськ Донецької області), і навчався в 
Катеринославській гімназії (нині Дніпропетровськ), 
і головну його книжку «Про суспільний ідеал» було 
видано у 1917 році у Києві, і разом з В.І. Вернадсь-
ким він створював Академію наук України, і ще ба-
гато чого, врешті-решт дружина його була україн-
кою родом з Буковини (м. Чернівці).  

Автор намагається якомога ширше розкри-
ти всі грані життя і творчої спадщини П.І. Нов-
городцева. У Розділі 1 «Історико-філософське 
обґрунтування теорії природного права дослі-
джено генезис та історичні умови формування й 
еволюції філософсько-правової концепції П.І. 
Новгородцева, його діяльність як фундатора мо-
сковської школи «відродженого природного пра-
ва» та його всебічне й фундаментальне обґрун-
тування значення суспільного ідеалу для теорій 
правової держави, яке автор вельми влучно ви-
значив як «конструктивну утопію». У Розділі 2 
«Роль суспільного ідеалу в правових теоріях і 
суспільному житті» наводиться критика П.І. 
Новгородцевим соціальних утопій бездержавно-
сті (на прикладі марксизму і анархізму) і сама 
ідея правової держави розглядається як суспіль-
ний ідеал. Окремий підрозділ присвячено зістав-
ленню ідей П.І. Новгородцева та сучасних про-
блем розбудови правової держави в Україні. У 
заключних висновках, зокрема, говориться про 
те, що визначена видатним російським філосо-
фом права необхідність звернення до абсолютно-
го морального авторитету, тобто ідеалу, в держа-

вно-правовому житті та основні положення при-
родно-правових теорій уже знайшли відбиття в 
чинній Конституції України як апеляція до Бога 
й вимога обов’язковості дотримання принципів 
демократії, прав людини тощо.  

Зазначимо також, що в додатках, які міс-
тять цікаві й інформативні матеріали стосовно 
виконаної автором пошукової (фото і документи) 
та науково-організаційної (відомості про «Нов-
городцевські конференції») роботи, подано й 
статтю, присвячену виправленню численних по-
милок стосовно постаті і поглядів П.І. Новгород-
цева, що її було надруковано в цьому часопису 
(Литвинов О.М. Повернення Павла Новгородце-
ва, або про необхідність «виправлення імен» // 
Проблеми філософії права. – 2005. – Т.ІІІ.  – № 1. 
– С.152-159).   

У цілому книжку О.М. Литвинова «Філо-
софія права Павла Новгородцева: суспільний 
ідеал – право – держава» можна оцінити як сут-
тєвий внесок у вітчизняну історію філософії пра-
ва, дослідження, яке відповідає сучасним вимо-
гам до правознавчих розвідок і безперечно має 
суттєве теоретичне та практичне значення. Зва-
жаючи ж на те, що основою цієї праці є канди-
датська дисертація, яка виконана під керівницт-
вом професора С.І. Максимова і була захищена в 
спеціалізованій раді при Національній юридич-
ній академії України імені Ярослава Мудрого, її 
автора можна вважати представником харківсь-
кої школи філософії права. 
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Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів 
 

ПРИРОДНО-ПРАВОВІ ПІДХОДИ В ЮРИДИЧНОМУ РЕГУЛЮВАННІ 
 

Рецензія на: Рабінович С. П. Природно-правові підходи в юридичному регулюванні :  
монографія. —Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. — 576 с. 

 
У 2010 році вітчизняна юридична наука 

збагатилася ще однією фундаментальною робо-
тою – вийшла друком монографія С. П. Рабіно-
вича «Природно-правові підходи в юридичному 
регулюванні».  

Природно-правові концепції, підходи, тео-
рії, міфи, ідеологія стали, принаймні декларатив-
но, визначальними чинниками розвитку юридич-
ного світогляду в українському суспільстві. Від-
так «природно-правова» складова правової куль-
тури має вже власну, хоча і своєрідну, традицію 
дослідження упродовж двох останніх десятиліть. 
За логікою імплементації будь-якого відносно 
нового культурного підходу (парадигми) в ідео-
логічну сферу суспільства, за періодами апології 
та кристалізації вчення настає період його кри-
тичного осмислення. Рецензована монографія й є 
прикладом такого «критичного» осмислення, 
рефлексії природно-правової доктрини, що ми 
спробуємо обґрунтувати ґрунтовніше. 

Як засвідчує аналіз структури монографії, 
думка автора рухалася від постановки проблеми 
«природно-правовості» у найбільш загальному 
вигляді (вона розглядається в якості об’єкта фі-
лософсько-правової рефлексії як такого), далі – 
до огляду та прискіпливого вивчення історії про-
блеми у європейській правовій думці, і, нарешті, 
відбувається перехід до виявлення механізмів 
функціонування природно-правових побудов у 
міжнародному та конституційному судочинстві.  

Як відомо, природно-правова парадигма 
ніколи не була, не є, і, сподіваємося, не буде мо-
нопольним методологічним підходом у філософ-
сько-правовому дискурсі. Тому будь-яке її дослі-
дження передбачає вибір певної «системи коор-
динат»: або ж розгортається власна логіка цієї 
парадигми, і тоді йтиметься власне про рефлек-
сію цієї гносеологічної системи, або ж природно-
правова парадигма постає відносно самостійним 
об’єктом логіко-методологічного аналізу на рівні 
метадискурсу. У першому випадку досліднику 
буде важко ігнорувати власну «традицію» дослі-
джуваної парадигми, логіка якої визначає межі та 
спрямованість мислення, оскільки розвиток тео-

рії не повинен призводити до заперечення її фу-
ндаментальних постулатів. У другому випадку 
досліднику буде важко розмежувати, що у методо-
логії його аналізу є «об’єктивним», незалежним, 
вільним від досліджуваної природно-правової па-
радигми, а що – привнесене у методологію науки 
самою цією парадигмою. (Завчасно зазначимо: ав-
тор монографії, цілком усвідомлюючи ці дві про-
блеми, з обома ними успішно впорався).  

У розділі першому монографії «Природно-
правова проблематика як предмет філософсько-
правової рефлексії» автор точно і правильно 
окреслює межі об’єкта дослідження (загалом по-
становці проблеми відведена належна увага, що є 
вихідною передумовою будь-якої «рефлексії»): 
«Будь-якому вивченню окремих моментів у роз-
витку предмета, явно чи неявно, передують уяв-
лення про сам предмет як про цілісність, внутрі-
шній досвід переживання такої цілісності. Ці 
уявлення виступають тим передрозумінням, яке 
задає як напрямок дослідження, так і його мето-
ди та, зрештою, і результати. З огляду на це по-
трібно передовсім виявити це передрозуміння, 
вказавши, принаймні найзагальнішим способом, 
що саме розумітиметься в ньому під правом» 
(монографія, с. 15). У розвиток наведеної тези, С. 
П. Рабінович робить спробу знайти «спільний 
знаменник», «інтеграл», на основі якого можливе 
згрупування висловлених до нього поглядів як 
«природно-правових», відмежувавши при цьому, 
з одного боку, погляди на те, що допустимо вва-
жати «правом» як таким, а з іншого – погляди на 
право, які зосереджують увагу на його зовніш-
ній, позитивній, предметно даній стороні. У 
проміжку, який залишився, і перебуває декларо-
ваний автором предмет його дослідження. 

Важко втриматися від іронічного заува-
ження, що і монографія С. П. Рабіновича, щойно 
вийшовши друком, сама стала об’єктом логіко-
методологічного аналізу, який передбачає відне-
сення поглядів її автора до тієї чи іншої групи 
підходів, однак вже у межах інших систем кла-
сифікації. На нашу думку, спроба С. П. Рабіно-
вича поєднати в одній – авторській – концепції 
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природно- та позитивно-правову парадигми, на-
віть із метою демонстрації їх діалектичної взає-
модії, засвідчила пізнавальну обмеженість при-
родно-правового підходу як наукової методоло-
гії: те визначення природного права, яке пропо-
нує С. П. Рабінович, і у якому синтезовано логіку 
розвитку природно-правової парадигми та логіку 
її «об’єктивного» аналізу, знімає класичну про-
блему розмежування «права» і «закону», оскіль-
ки природне право мислиться як закономірності 
існування права позитивного: як відзначає автор, 
«може бути запропонована дефініція загального 
поняття природного права у державно-юридич-
ній діяльності як закономірностей владного ре-
гулювання та саморегулювання людської поведі-
нки, які у конкретно-історичних умовах забезпе-
чують збереження та розвиток людини і суспіль-
ства. Дія цих закономірностей опосередковуєть-
ся людською свідомістю у вигляді 1) принципів 
діяльності з розподілу та обміну суспільно зна-
чущих благ (юридичної діяльності) та 2) прин-
ципів легітимації змісту чи форм здійснення та-
кої діяльності» (с. 354-355). (Окремо проблема 
«закономірностей» розглядається у пункті 3.1 
монографії «Закономірності як буттєва основа 
природного права»). А ці «закономірності» – не 
що інше, як сутність позитивного права.  

На нашу думку, з позицій тих рівнів гума-
нітарного дискурсу, які робить можливими доба 
постмодерну, природно-позитивна правова дихо-
томія як гносеологічна конструкція виникла як 
поляризація, а по суті – спрощення сприйняття 
сутності та явища права як категорій, у яких 
осмислюється правова реальність. Ніде й ніколи 
не існувало «вихолощеного», «чистого» позити-
вного права, незалежного від соціонормативної 
культури конкретно-історичного суспільства і 
залежного лише від волі держави. Натомість 
«чисте», «метафізичне» право, право безвідносно 
до будь-якого суспільства можливе лише як іде-
альний предмет мислення у межах тієї чи іншої 
природно-правової концепції. І найбільш рельє-
фно ця внутрішня суперечність доктрини приро-
дного права виявляється у прагненні автора мо-
нографії віднести соціонормативну культуру (пі-
сля теоретичного «вилучення» з неї позитивного 
права) до явищ природно-правового порядку. 
Очевидно, що у цьому випадку домінує якраз 
сприйняття позитивного права як «закону», тоб-
то формалізованого волевиявлення держави. Та 
навіть у радянський період вітчизняної історії з 
притаманним йому, як стверджує автор, позити-
вістським підходом у юриспруденції (зокрема, на 
с. 23-24 монографії), розроблялися вчення про 

систему права як систему норм (а не просто суму 
державно-вольових приписів), про правові відно-
сини, правову свідомість тощо, що дає підстави 
вести мову принаймні про «соціолого-правовий» 
позитивізм, а це вже передбачає визнання зумов-
леності «чистого позитивного права» як «зако-
ну» суспільними умовами його формування.  

Дискусійним є наступне судження автора, 
яке можна вважати одним з теоретично-
значущих поворотних моментів у роботі: «зали-
шається принциповою відмінність між суто по-
зитивістською соціологією, яка обмежує свої за-
вдання самим лише описом соціальних фактів, 
яким надається юридичне значення, і соціальною 
філософією, яка прагне з’ясувати їх сутність, 
глибинні причини та смислові витоки. В остан-
ньому випадку відбувається перехід до соціаль-
ної метафізики, до філософствування, яке не мо-
же залишатись послідовно емпіричним із огляду 
на те, що синтезування даних досвіду не може 
бути здійснено шляхом простих індуктивних 
узагальнень» (с. 71). Та ж об’єктивною межею, 
як і джерелом будь-якого соціального філософс-
твування, є жива соціальна дійсність, а положен-
ня як завгодно складних та довершених спекуля-
тивних систем насправді є нічим іншим, як ідео-
логічною квінтесенцією цього ж таки досвіду. 
Якраз популярність у західній соціальній філософії 
саме певного набору таких «систем», які прийнято 
пов’язувати з іменами відомих вчених (Канта, Ге-
геля, тощо), а не якихось інших (а розроблено їх 
було чимало), вказує на те, що з конкуруючих док-
трин відбір історією проходять ті, які найбільш 
адекватно відображають базові соціокультурні 
преференції того чи іншого суспільства.  

Цікаво, що за законом «заперечення-запе-
речення» природно-правова парадигма, «знімаю-
чи» історичну конкретність права як факту, на-
справді абсолютизує його формальність. Завдяки 
здобуткам історичної та соціологічної шкіл у до-
слідженні права як права позитивного уявлення 
про сутність права у такій інтерпретації розши-
рені до тих меж, що відповідають межам конкре-
тизації природно-правових уявлень до умов істо-
рично даних суспільств. 

Суть наукової новизни монографії вбачаєть-
ся нами у наступному. Природне права як теорети-
чна конструкція завжди протиставлялося позитив-
ному праву. Натомість С. П. Рабінович розробив 
концепцію їх діалектичного співвідношення у ме-
жах онтологічно єдиної правової реальності. 

Авторська концепція С.П. Рабіновича 
об’єктивно спрямована ним на розв’язання вка-
заної суперечності, однак останній логічний крок 
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ним не зроблений: запропонувавши визначення 
природного права як сутності права позитивного, 
автор допускає мислити сутність права і явище 
права у різних поняттях, що є невиправданою 
логічною суперечністю. Гадаємо, що це завдання 
буде вирішене у наступних роботах «критично-
го» періоду розвитку природно-правової паради-
гми у вітчизняній юриспруденції.  

Високий рівень осмислення проблеми, роз-
виток логіки природно-правової парадигми з ви-
явленням абсурдності окремих напрямків приро-
дно-правової інтерпретації на основі виведення з 
них можливих хибних висновків засвідчують 
вправне володіння автором складними логічними 
методами доведення та спростування. 

Звертає на себе увагу загальна юридична 
спрямованість та юридичність здійсненого до-
слідження. Запропонувавши визначення підходу 
в державно-юридичній діяльності як зумовлено-
го соціально, ціннісно-світоглядно й теоретико-
методологічно способу вироблення владно-
регулятивних рішень у сферах правотворення, 
правотлумачення та правозастосування (с. 363), 
С.П. Рабінович конкретизує проблему природно-
го-правової парадигми до проблеми юснатуралі-
стичного підходу в юридичній діяльності (пункт 
4.1 монографії). А на зазначеній методологічній 
основі вже у розділі 5 «Форми та способи пози-
тивації природно-правових принципів у практиці 
державно-юридичного регулювання» на конкре-
тних прикладах із наступними узагальненнями 
переконливо продемонстровано, як природно-
правові побудови зі сфери теоретичної юриспру-
денції переходять у реальність юриспруденції 
позитивно-правової. Завдяки цьому досягається 
практичний рівень розвитку основних ідей реце-
нзованої монографії. 

Не можна оминути увагою і проблему ци-
вілізаційної універсальності/обмеженості приро-
дно-правової парадигми. Як зазначає сам автор, 
«суттєві обмеження на процес пізнання права 
накладають також і відмінності в цивілізаційно-
культурному розвитку, результатом яких є те, що 
в кожному соціумі існує конкретно-історична та 
культурно-зумовлена система права, яка, як ві-
домо, може відрізнятись від систем права інших 
суспільств. Так, зокрема, доволі значні відмінно-
сті існують між внутрішньо диференційованими 
соціонормативними системами модерних сус-
пільств та недиференційованими системами сус-
пільств традиційного типу» (с. 15). Розділ 2 мо-
нографії відтак названо «Логіко-історична дина-
міка природно-правових уявлень, понять і кон-
цепцій у європейській правовій думці». У межах 

вказаного розділу, щоправда, є пункт 2.3 «При-
родно-правові ідеї та концепції у філософсько-
правовій думці України». Дослідження історії, 
самої традиції природно-правової парадигми у 
монографії обмежується західноєвропейською 
цивілізацією, що ставить під сумнів універсаль-
ність ряду узагальнюючих положень роботи. 
Адже не виключено, що у «суспільств традицій-
ного типу» з невіддиференційованими правови-
ми системами суперечності правового розвитку, 
відображені у природно-правових концепціях, 
так яскраво не виражені або виражені в інших 
формах, що передбачає й інші способи пізнання 
та осмислення. Оскільки проблема цивілізаційної 
приналежності українського суспільства, як і йо-
го правової системи, все ще залишається гостро 
дискусійною. З огляду на зазначене неможливо 
уникнути питання про те, чи природно-правові 
побудови, які використовуються в аргументації 
та змісті владно-юридичних рішень, є лише 
окремими елементам юридичної техніки, чи вті-
ленням конкретно-історичної природно-правової 
ідеології, невіддільної від західноєвропейської 
моделі (варіанту) розвитку людства. Адже у дру-
гому випадку йтиметься про «експорт-імпорт 
демократії», тобто, у філософсько-правових тер-
мінах – правову акультурацію. 

У монографії С. П. Рабиновича простежу-
ється достатньо послідовна авторська рефлексія 
щодо цивілізаційного аспекту проблеми. Проте 
обмеження предметного поля дослідження захід-
ноєвропейською цивілізацією, як видається, не 
дали можливостей рефлексії природно-правової 
парадигми як одного з світоглядних компонентів 
соціокультурного ядра цієї цивілізації, який, ра-
зом із деякими іншими, формує сьогодні її соціо-
культурну ідентичність.  

У підрозділі 2.3.1 «Природно-правові кон-
цепції на українських теренах у XVI-XX ст.: вза-
ємодія західної та східної традицій права» осно-
вна увага акцентована на поглядах вчених-
правознавців та філософів, однак відсутні аргу-
ментовані судження щодо укоріненості природ-
но-правових ідей у реальному житті суспільства. 
Адже, як відомо, на погляди науковців вплива-
ють, поміж іншим, і такі чинники, як інтелектуа-
льна мода епохи, зв’язок обстоюваних концепцій 
з певними внутрішньо- чи зовнішньополітични-
ми течіями тощо, внаслідок чого ці погляди мо-
жуть не відображати адекватно соціальні проце-
си, які реально розгортаються у суспільстві.  

Вклад С. П. Рабіновича у вирішення про-
блеми в цивілізаційному аспекті вбачається нами 
в іншій – теоретичній площині: адже, значною 
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мірою усуваючи суперечності між концептами 
«природного» та «позитивного» права, автор 
«знімає» конкретно-історичні нашарування при-
родно-правової ідеології, виокремлюючи дійсно 
універсальні прийоми та методи юридичної тех-
ніки (зокрема, у п. 5.1.4 «Принципи правового 
пізнання. «Природа речей». «Очевидність»). Од-
нак питання про те, якою мірою вони є власне 
«природно-правовими», а не зумовленими сутні-
стю, соціонормативною приналежністю позити-
вного права як такого, залишається відкритим. 

Як завжди, незавершеність окремих мірку-
вань засвідчує подальшу перспективність розви-
тку концепції, виробленої автором, задля чого, 
власне кажучи, і пишуться дійсно наукові праці. 

У монографії С. П. Рабіновича здійснюєть-
ся логічний перехід від природно-правової фан-

тасмагорії до критичного осмислення природно-
го права як а) ідеологічного концепту та б) юсна-
туралістичного підходу в юридичній діяльності. 
Загальна соціолого-правова спрямованість цієї 
критики призвела до ряду позитивних (у науко-
знавчому сенсі) висновків щодо форм та спосо-
бів втілення природно-правових принципів у 
практиці державно-юридичного регулювання. З 
огляду на це, С. П. Рабінович може вважатися 
автором однієї з найбільш юридично «відповіда-
льних» робіт з природно-правової проблематики, 
оскільки свої теоретичні уподобання послідовно 
співвідносить з потребами правого регулювання 
суспільних відносин, які лише і складають дійс-
ний зміст правового життя. 
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ПРАВОВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 

 
Рецензия на: Коробка В. Н. Правовое мировоззрение. В двух частях. – Донецк, 2008 -2010 

 
Основные положения, выводы и предложе-

ния, отражающие результаты проведеного иссле-
дования, представляются актуальными, достове-
рными и соответствующими современной фило-
софско-правовой парадигме отечественной 
юриспруденции. 

Автор справедливо отмечает необходи-
мость введения понятия «правовое мировоззре-
ние» в отечественную философию права, опре-
деляя его как устойчивую позитивную форму 
отражения правовой действительности, функци-
онирующую на основе ценностно-мировоззрен-
ческого восприятия права как идеи должного, 
реализующегося в правах, свободах, обязаннос-
тях лица. Разъясняя природу права, убеждая в зна-
чимости ценности права для жизнедеятельности 
общества, правовое мировоззрение обязывает 
человека следовать предписаниям права, способ-
ствует формированию его моральных и духов-
ных качеств, тем самым позволяет человеку вой-
ти в цивилизованное общество. 

Анализируя  воззрения первых христианс-
ких идеологов, установивших  логическую связь 
между понятиями «право» и «свобода», автор 
акцентирует внимание на творчестве И. Златоус-
та, Августина Аврелия (Блаженного), которые 
справедливо предполагали, что позитивно-устой-
чивое отношение к праву зависит от уровня раз-
вития как духовных, так и интеллектуальных ка-
честв конкретного человека, поскольку познавае-
мое (право), присутствуя так или иначе в позна-
ющем, содержательно соответствует природе 
познающего. 

Мировоззренческой основой последующих 
перемен явились идеи, взгляды, представления 
доминиканского монаха Фомы (Томы) Аквинско-
го, сблизившего естественное право с правом 
божественным, первым указавшего, что познание 
естественного закона (познание добра и зла) осу-
ществляется человеком на основе разума и воли.  

Провозглашению идеи равенства возмож-
ностей разных людей в начале XVII века, реали-
зуемой в формуле «равенство без уравнивания», 
способствовала теория «общественного догово-

ра». В рамках этой философии (Г. Гроций, Т. 
Гоббс, Б. Спиноза) спасение от разного рода со-
циальных потрясений усматривалось в присутст-
вии в обществе сильной государственной власти. 
Авторитет такой власти философы рассматрива-
ли как панацею от конфликтов, при этом «мораль-
ный облик» власти интересовал мыслителей в ме-
ньшей мере, чем, например, отсутствующий пра-
вовой порядок. Позже, главным образом благо-
даря творчеству Дж. Локка, концептуальное ви-
дение рационального обустройства общества 
значительно изменяется. С этих пор обоснование 
контрактной модели общества становится воз-
можным благодаря не только присутствию в об-
ществе рациональной власти, но и утверждению 
данной властью неотчуждаемых прав и свобод 
личности, ограничивающих произвол сильной 
власти. Единство указанных идей составило осо-
бенность правового мировоззрения XVII века, на-
званного Ф. Энгельсом и К. Каутским в конце ХIХ 
века юридическим. 

В дальнейшем, с XVIII века по настоящее 
время, философско-правовая мисль сконцентри-
ровалась на характеристике именно этого вида 
правового мировоззрения. 

Оставаясь в фарватере договорной теории, 
правовое мировоззрение в конце XVIII века было 
занято поиском нового концептуального реше-
ния, которое бы исключало возможность пре-
вращения сильной центральной власти в диктато-
рскую. Разработчиками этой идеи выступали Ш. 
Монтескье, Ч. Беккариа, Вольтер, Ж. Руссо, И. 
Кант. Правовое мировоззрение окончательно было 
связано с духовным, моральным, интеллектуаль-
ным уровнями развития человека, полагая, что мо-
рально-правовое воспитание индивида, политичес-
кая свобода, механизм разделения власти, наличие 
доброкачественных законов, контролирующих ор-
ганов, равное участие лица в пользовании материа-
льными благами являются условиями эффективно-
го развития правового мировоззрения. 

В XIX веке развитие правового мировоззре-
ния связано с творчеством Г.В.Ф. Гегеля. Его вклад 
в концепцию правового мировоззрения основыва-
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ется на разработке им учений о праве и государст-
ве. Согласно воззрениям Г.В.Ф. Гегеля, состояние 
правового мировоззрения зависит от: качества сво-
боды в обществе; морально-нравственно-образова-
тельного уровня развития конкретного общества; 
материального достатка его граждан; сформиро-
ванности в данном обществе среднего класса. 

Специально исследуется автором отечест-
венная философско-правовая традиция, предста-
вленная в учениях B.C. Соловьева, П.И. Новоро-
дцева, Б.А. Кистяковского.  Обращение к праву 
как к идее должного позволило им выделить базо-
вый компонент правового мировоззрения -  право-
вую идею, а тем самым дало основание характе-
ризовать само правовое мировоззрение в качест-
ве позитивно-устойчивого отношения к праву 
как к идее должного, ограничивающего на основе 
прав, свобод, обязанностей лица произвол госу-
дарственной власти и устанавливающего разум-
ный баланс в отношениях между личностью и 
государством. 

Во второй части исследования автор  ерехо-
дит к логико-гносеологическим, аксиологическим 
и праксеологическим аспектам анализа  правового 
мировоззрения, функционирующего на основе 
ценностно-мировоззренческого восприятия права 
как идеи должного, вырабатывающего позитивно-
устойчивое отношение к праву, а также к практике 
его реализации, формирующего должное поведе-
ние в юридически значимых ситуациях, обязатель-
но предполагает изучение его природы.  

Анализ последней автор осуществляет через 
описание признаков, характеристику структуры, 
функций, установление соотношения с близкими 
ментальными феноменами, а также через иллюс-
трацию восприятия социально-правовой действи-
тельности, наблюдаемую как со стороны право-
вого мировоззрения, так и противоположных ему 
нигилистических форм (этатизма, анархизма, 
правового нигилизма). 

Правовое мировоззрение представляет собой 
сложное «объемное» образование, формирование 
которого происходит в процессе жизнедеятельнос-
ти личности при активном участии как практичес-
кого (объективированного в деятельности), так и 
духовного (объективированного в ментальном). В 
этом случае сущностная характеристика правового 
мировоззрения включает в себя как теоретическую, 
так и практическую составляющие. 

Теоретическая составляющая представляет 
собой систему знаний, информации о праве в виде 
взглядов, идей, мнений, сформированных на ос-
нове мышления, воображения, воли, чувств, с 
участием души. Практическая составляющая - это 

ценности, убеждения, оценки отношения к праву, 
к власти, общественному порядку, способам его 
организации. 

Полагаем, что заслуживает позитивной оце-
нки подход автора, согласно которому духовное 
образует духовные признаки, а практическое - 
соответственно практические признаки правово-
го мировоззрения. 

К числу духовных признаков отнесены: 
чувство собственного достоинства личности; 
способность личности к самообязыванию и са-
моуправлению; 3) взаимное уважение и доверие 
людей друг к другу.  

К числу практических: вера в идеал права 
как в высшую социальную ценность, определяю-
щую меру свободы, равенства, справедливости в 
государственно-организованном обществе; сора-
змерность и разумность законов, базирующихся 
на принципах права, регламентирующих, с одной 
стороны, права, свободы, обязанности граждан, а 
с другой - деятельность государственной власти. 

С учетом указанных признаков автор харак-
теризует правовое мировоззрение как особую фор-
му правовоззрения, выражающую устойчивое по-
зитивное отношение человека к праву как к идее 
должного, пропущенного сквозь призму прав, сво-
бод, обязанностей лица на основе совокупности 
правовых идей, взглядов, представлений, принци-
пов, ценностей, убеждений, которые лицо разделя-
ет и берет за основу своей деятельности; ограничи-
вающего на основе прав, свобод, обязанностей ли-
ца произвол государственной власти и устанавли-
вающего гармонию (разумный баланс) в отноше-
ниях между личностью и государством. 

Исследование структуры правового мирово-
ззрения автор осуществляет в гносеологическом, 
социологическом и аксиологическом аспектах. В 
рамках гносеологического аспекта правовое миро-
воззрение рассматривается как особая форма пра-
вовоззрения, выражающая устойчивое позитивное 
отношение человека к праву как к идее должного. 

При социологическом аспекте основное 
внимание фиксируется на роли правового миро-
воззрения в системе социально-государственного 
образования. В рамках аксиологического аспекта 
правовое мировоззрение предстает как выразитель 
смысла правовой идеи, отражающий приоритет 
прав, свобод, обязанностей лица, разумных зако-
нов, упорядочивающий деятельность как физичес-
ких, так и юридических лиц, а также государства 
как особого субъекта правоотношений. 

С учетом вышеперечисленных аспектов 
структура правового мировоззрения как на уров-
не индивидуального субъекта, так и на уровне 
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общества дифференцируется на идеологическую, 
психологическую, а также программно-стратеги-
ческую составляющие (уровни). 

В числе элементов, образующих идеологи-
ческую составляющую, автор отмечает правовые 
знания, правовые представления, правовые убеж-
дения, правовые идеи, правовые идеалы, нормы.  

Психологическая составляющая определяет-
ся как сформированная на основе социально-
правовой установки, совокупность социальных 
ценностей, интересов, воли, целей, мотивов, при-
вычек, чувств, настроений, подражания, внушения. 

Взаимодействие психологической и идеоло-
гической составляющих (уровней) в познаватель-
ной, оценочной, мотивационно-волевой сферах, 
функционирующих на основе правовой установки, 
ценностных ориентации, правовых знаний, оценок, 
правового опыта, правовых идей, а также различ-
ного рода норм, образует еще один уровень, или 
программно-стратегическую составляющую.  

Объективность ее функционирования обус-
ловлена особенностями отражения двух полюсов 
отношения, находящихся в фокусе правового ми-
ровоззрения: к праву как к идее должного и к 
окружающему человека миру - сквозь призму 
права. В рамках данной составляющей (данного 
уровня) вырабатываются концептуальные миро-
воззренческо-правовые утверждения, отражаю-
щие понимание природы права, места и роли 
права как идеи должного в системе социально-
государственного образования. 

Помимо вышеизложенного структурного 
(уровневого) анализа правовое мировоззрение 
также классифицировано на типы и виды. 

К числу типов правового мировоззрения ав-
тор относит юридическое мировоззрение. Как осо-
бое отношение человека к окружающему миру на 
основе права (прав, свобод, обязанностей лица, а 
также разумных законов). К сожалению, о других 
типах мировоззрения в монографии речь не идет. 

По видам правовое мировоззрение может 
быть дифференцировано в зависимости: а) от 
субъектного состава - на индивидуальное, группо-
вое, массовое, общественное, государственное, на-
родное, национальное; б) от глубины познания, 
степени осмысления правовой реальности - на нау-
чное, профессиональное, обыденное; в) от особен-
ностей юридической деятельности – на правотвор-
ческое, законотворческое, правореализующее; г) от 
воздействия правового мировоззрения на различ-
ные сферы общественных отношений — на кон-
ституционное, гражданско-право-вое, уголовно-
правовое, административно-право-вое и т.д. 

Важным аспектом исследования природы 
правового мировоззрения является вопрос о его 
функциях. К числу основных из них автор отно-
сит познавательно-информационную, оценоч-
ную, преобразовательно-установочную, регуля-
тивную функции. 

Соотношение правового мировоззрения с 
правовым сознанием, правовым менталитетом 
автор осуществляет на основе объектно-пред-
метно-субъектных характеристик указанных фе-
номенов. В этом случае сопоставление правового 
сознания и правового мировоззрения, проводимое 
с позиций заявленного методологического подхода, 
позволяет утверждать, что анализируемые фено-
мены находятся в неразрывном диалектическом 
единстве. При этом правовое мировоззрение, буду-
чи стержнем правового сознания, задает мировозз-
ренческо-правовой горизонт последнего, очерчи-
вая его границами социальной справедливости. 
Правовое мировоззрение, характеризуясь не только 
системой знаний, но и системой убеждений, утве-
рждает субъекта правоотношений в необходимос-
ти использования им указанных знаний, целью ко-
торых является позитивное преобразование окру-
жающей социально-правовой действительности. 

Соотношение правового мировоззрения и 
правового менталитета как самостоятельных 
звеньев в общей логической цепи правовой сфе-
ры духовного мира человека и как самостоятель-
ных дефиниций общей теории права, осуществ-
ляемое на основе ранее указанного подхода, дает 
основания для следующих утверждений: 

-  категория «правовой менталитет», по мне-
нию автора, была введена в научный оборот перво-
начально для фиксации, а позже использовалась и 
для объединения разрозненных культурно-
исторических стереотипов правомерного пове-
дения индивидов, представленных в рамках об-
щепринятой этнической традиции; 

-  объектом правового менталитета, как и 
правового сознания, а также правового мировозз-
рения, является правовая действительность. 
Предмет же правового менталитета составляет 
мир права как культурно-историческая традиция, 
отражающая своеобразие смыслового восприятия 
права тем или иным народом; 

- характерной особенностью правового мен-
талитета в отличие от правового мировоззрения 
является специфическая устремленность в самобы-
тное культурно-историческое прошлое, благодаря 
чему осуществляется консервация как индивидуа-
льных, так и групповых интенций, ценностных 
ориентации, смысловых аберраций, фиксирующих 
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место и роль права в иерархии культурно-
исторических ценностей конкретно взятого народа. 

Соотнося правовое мировоззрение и правовое 
мышление, автор определяет последнее как духов-
ную, интеллектуальную деятельность, направлен-
ную на познание окружающей социально-
правовой действительности. Реализация указан-
ной деятельности осуществляется сквозь призму 
правовой идеи - плод духовно-интеллектуальных 
усилий правового мышления. 

По утверждению автора, объект отражения 
(познания) правового  мышления,  совпадая  с  
объектами  иных ментальных феноменов, входя-
щих в состав «правовой сферы духовного мира 
человека», фокусируется на исследовании право-
вой действительности. Учитывая, что познание 
указанной действительности осуществляется с 
использованием понимания, дополненного по-
следующей интерпретацией понятого, и что сущ-
ность понимания составляют ценностно-идеаль-
ные основы бытия, автор считает, что предметом 
правового мышления является процесс познания 
мира права, реализуемый в соответствии с цен-
ностно-идеальными основами бытия. Основыва-
ясь на различии предметов отражения (познания) 
правового мышления, правового мировоззрения, 
правового сознания, правового менталитета, ав-
тор полагает, что правовое мышление сопровож-
дает правовое мировоззрение, как, впрочем, и ос-
тальные элементы «правовой сферы духовного 
мира человека», на всех этапах культурно-
исторического общества. 

Соотношение правового мировоззрения и 
правового мышления позволяет также констати-
ровать, что правовое мышление как динамичный 
процесс освоения окружающей социально-
правовой действительности через идею должного 
закладывает статическую мировоззренческо-право-
вую систему координат, в масштабах которой 
изначально форматируется позитивно-устойчивое 
отношение личности к праву как к идее должно-
го, вырабатывается должное (желаемое) отноше-
ние человека к окружающему его миру. 

Важным аспектом в исследовании приро-
ды правового мировоззрения представляется ми-
ровоззренческо-правовое восприятие социально-
правовой действительности, которое не является 
единственной формой воззрения на право, госу-
дарство, права, свободы, обязанности граждан. Ди-
аметрально противоположными формами отра-
жения указанной действительности выступают 
этатизм, анархизм, правовой нигилизм, объеди-
ненные под общим родовым понятием нигилизм. 
Момент появления вышеперечисленных форм 

хронологически совпадает со временем становле-
ния и развития правового мировоззрения. Так, 
например, нигилистические направления иссле-
дователи обнаруживают уже в античный период. 
Они присутствуют во взглядах древних греков, 
древних китайцев, древних иранцев, древних ин-
дусов. В дальнейшем мировоззрение представи-
телей восточной цивилизации становится все более 
умеренным. На хронологическом отрезке Сред-
них веков, Нового времени, Новейшего времени 
влияние Запада на оформление нигилистическо-
го мировоззрения оказалось более значительным 
в сравнении с аналогичным влиянием Востока. 

На современном этапе нигилистические 
формы восприятия социально-правовой действи-
тельности, охватив широкие слои населения, про-
никли буквально во все сферы жизнедеятельности 
как постсоветского, так и европейского общества. 
В числе новых нигилистических форм, активно 
участвующих в восприятии социально-правовой 
действительности (применительно к Украине), 
доминируют нигилистическо-конформистская и 
нигилистическо-популистская формы мировозз-
рения. Их характеристика также представлена 
автором в данном исследовании. 

В заключительной части монографии автор 
предпринимает попытку обоснования правового 
мировоззрения не только как цели по отношению 
к государственно-организованному обществу, но и 
как средства по отношению к решаемым данным 
обществом практическим задачам. 

Автор полагает, что способность правового 
мировоззрения оказывать воздействие на волю и 
сознание людей позволяет отнести правовое миро-
воззрение к числу правовых средств, входящих в 
состав механизма правового регулирования. Ме-
сто и роль правового мировоззрения в механизме 
правового регулирования обусловлены тем, что 
правовое мировоззрение представляет собой важ-
нейший элемент культуры, в котором содержатся 
масштаб и истинность права. Правовое мировозз-
рение активно взаимодействует с основными эле-
ментами механизма правового регулирования. Так, 
например, логическим итогом взаимодействия 
правового мировоззрения с юридическими норма-
ми является создание мировоззренческо-норматив-
ной системы, в координатах которой осуществляе-
тся поиск разумного баланса, необходимого для 
разграничения интересов личности и общества. 

Результатом взаимодействия правового ми-
ровоззрения с нормативно-правовыми актами, в 
свою очередь, является выработка специфичес-
кого механизма, ответственного за обслуживание 
созданной мировоззренческо-нормативной сис-
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темы, в условиях которой особую роль играет 
нормативный акт. В этой системе он оказывается 
ответственным за своевременное обеспечение це-
ленаправленных изменений, происходящих в пра-
вовом регулировании. 

Для того чтобы нормативный акт адекват-
но отражал изменения, происходящие в правовой 
действительности, и мог характеризоваться как 
справедливый не только с позиции формально-
нравственных интересов личной свободы, но и с 
позиции материально-нравственных интересов об-
щего блага, его содержание должно быть напол-
нено идеей должного, представленного право-
вым мировоззрением. Лишь после указанного 
воздействия со стороны правового мировоззре-
ния (наполнения идеей должного) нормативный 
акт оказывается ценностно-предопределенным, 
содержащим в себе требования справедливости и 
целесообразности. 

Важную часть функционирования механиз-
ма правового регулирования составляет процесс 
взаимодействия правового мировоззрения с пра-
воотношением. 

Характеризуясь в силу своей природы как 
самостоятельные общественные отношения, суб-
ъекты которых связаны или находятся в правовой 
зависимости посредством юридических прав и 
обязанностей, правоотношения, обусловленные 
воздействием правового мировоззрения, совместно 
с юридическими нормами, нормативными актами 
вплетаясь в определенную сферу человеческой де-
ятельности, наполняют содержание последней 
правовыми связями, закрепляя тем самым юриди-
ческие качества субъектов правоотношений. 

Заслуживает поддержки следующий тезис 
автора. Итогом взаимодействия правового миро-
воззрения с  правоотношениями, а также с ранее 
рассмотренными элементами механизма правового 
регулирования является, во-первых, окончательное 
закрепление круга лиц, на которых распростра-
няют свое действие юридические нормы, во-
вторых, установление и закрепление условий воз-
никновения и прекращения указанных отноше-
ний, в-третьих, закрепление юридических прав и 
юридических обязанностей субъектов указанных 
отношений, в-четвертых, открытие возможнос-
тей для вступления в силу специальных средств 
принудительного воздействия, необходимых для 
обеспечения юридических обязанностей субъек-
тов правоотношений. 

Таким образом, делает вывод автор, теоре-
тическая значимость правового мировоззрения 
как элемента механизма правового регулирова-
ния заключается в операциях логического при-

знания права в качестве идеи должного, в пара-
метрах которого фиксация указанного долженст-
вования трансформируется в мировоззренческую 
потребность,  направленную на установление 
смысла права, реализуемого путем закрепления за 
лицами-субъектами правоотношений юридичес-
ких прав и соответствующих юридических обя-
занностей. Адекватность соотносимости юриди-
ческих прав и юридических обязанностей спо-
собствует наступлению психологического согла-
сования внутренних потребностей и интересов 
субъектов правоотношений с предписаниями пра-
вовых норм. Практическая значимость правового 
мировоззрения как элемента механизма правово-
го регулирования заключается в активном учас-
тии правового мировоззрения в разработке ми-
ровоззренческо-нормативной основы правового 
регулирования, а также в создании специфичес-
кого механизма, ответственного за обслуживание 
указанной основы. 

Результаты теоретической и практической 
значимости правового мировоззрения как элемента 
механизма правового регулирования позволяют 
говорить, в частности, о значении правового ми-
ровоззрения для правотворчества, а также право-
реализации - основных стадий механизма право-
вого регулирования. 

Рассматривая правотворчество в качестве 
одного из важнейших этапов воплощения права в 
жизнь, автор полагает, что в современном демокра-
тическом обществе в правотворческом процессе 
принимают участие три ветви власти, однако они 
творят право различными способами. 

Центральную часть правотворческого про-
цесса образует  законотворческий процесс. Слага-
ясь из ряда стадий, в ходе которых анализируют-
ся жизненные связи, отражающие происходящие 
в обществе процессы, законотворческий процесс 
характеризуется тем, что в его рамках осуществ-
ляется первоначальное (логико-смысловое) пре-
образование объективной (правовой) действите-
льности в факт законодательного сознания.  

Однако прежде чем это произойдет, объек-
тивная правовая действительность должна быть 
обусловлена влиянием правового мировоззрения. 
Лишь после этого выраженная вовне реальность 
перерастает в факт законодательного сознания и 
окончательно характеризуется в виде присущей ей 
формы - объективно существующего закона. Та-
ким образом, наполнение закона как формы права 
идеей права обусловлено проникновением право-
вого мировоззрения в формально-онтологичес-кое 
содержание позитивного права. Примечательно, 
что в результате указанного наполнения само пра-
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вовое мировоззрение переводится из должной объ-
ективной реальности в действующую реальность. 

Вместе с тем анализ современной юриди-
ческой литературы, основанной на анализе юри-
дической практики, позволяет утверждать, что за-
кон не является наиболее полной формой выраже-
ния идеи права. Обладая лишь всеобщим харак-
тером, закон порой оказывается не в состоянии ох-
ватить практическую действительность во всей 
ее конкретности. Невозможность реализации 
указанного диапазона происходит не из-за того, 
что закон несовершенен, а из-за того, что сама 
социальная действительность в сравнении с тем 
порядком, который подразумевается законом, неиз-
бежно остается несовершенной. 

Различие между идеальным порядком, по-
дразумеваемым законом, и особенностью функ-
ционирования социальной действительности по-
рождает напряженность, устанавливающуюся 
между законом и конкретной практической дейс-
твительностью. В сложившейся ситуации право-
вое мировоззрение, активно взаимодействуя с 
правовым сознанием, а также с иными компонен-
тами правовой сферы духовного мира (правовой 
культурой, правовым мышлением, правовым мен-
талитетом), стремится к тому, чтобы снять на-
пряжение, установившееся между законом и 
конкретностью практического действия, прибли-
зив смысл права к конкретным жизненным обстоя-
тельствам. В этом случае извлечение идеи справе-
дливости из той или иной конкретной ситуации 
жизненного мира позволяет говорить о судебном 
правотворчестве как о составной части правотвор-
ческого процесса (действующего преимуществен-
но в системе общего права). Значение правового 
мировоззрения для судебного правотворчества, на 
наш взгляд, заключается в том, что правовое миро-
воззрение судьи - сплав судейской мудрости, спра-
ведливости, беспристрастности – следует рассмат-
ривать в качестве специфического барьера, исклю-
чающего произвольное правосудие. 

В целом, значение правового мировоззре-
ния для правотворческой деятельности, по мнению 
автора, настолько велико, что непринятие его к 
вниманию оборачивается серьезными просчета-
ми в правотворческой политике государства. 
Вследствие этого позитивное право предстает не 
в образе действенного механизма, регулирующе-
го с позиции должного динамику объективного 
общественного развития, а в образе средства реа-
лизации собственных интересов тех лиц, которые 
допущены к правотворческому процессу. 

Исследуя процесс правореализации, автор  
онимает под последним, во-первых, многоступен-

чатый процесс перевода права как социально-
правового феномена в иное качественное состоя-
ние, во-вторых, воплощение определенных качеств 
права, зафиксированных правовым мировоззрени-
ем на уровне идеи должного, во что-то конкретное 
(в формы права, правомерное поведение), исполь-
зуемое с целью достижения социально значимого 
результата - общественного порядка. 

В основе классификации форм реализации 
права, по мнению автора, находятся следующие 
критерии: отношение субъекта к реализуемым 
правовым требованиям; правовое положение 
субъектов и степень их активности в право-
реализационных процессах; особенности реали-
зуемых правовых предписаний. 

С учетом указанных критериев автор сог-
лашается с мнением тех исследователей, которые 
полагают, что формы реализации права можно 
классифицировать на соблюдение, исполнение, 
использование. В качестве особой формы реали-
зации права автор называет применение права. 

Характеризуя такую форму реализации 
права, как соблюдение, автор отмечает, что меха-
низм функционирования данной формы запрограм-
мирован таким образом, что даже в случае внут-
ренней борьбы мотивов субъект правоотношений 
согласует свое поведение с идеей должного. В 
результате соблюдение как форма реализации пра-
ва представляет собой пассивную модель осущес-
твления субъектом правоотношений возложенных 
на него юридических обязанностей, содержащихся 
в предписаниях запрещающих норм. 

В свою очередь, исполнение права пред-
ставляется в качестве активной модели осущест-
вления субъектом правоотношений возложенных 
на него юридических обязанностей. Механизм 
реализации данной формы приводится в дейст-
вие через активное поведение, обусловленное 
соответствующим психологически-волевым ак-
том, сформированным на основе правового ми-
ровоззрения, порождающим осознанное желание 
субъекта правоотношений исполнить чужую во-
лю как свою собственную. 

Использование права характеризуется авто-
ром как форма реализации, в рамках которой 
субъекты правоотношений осуществляют субъе-
ктивные права. Реализация данной формы в бо-
льшинстве случаев связана с конкретными пра-
вовыми отношениями и осуществляется на фоне 
соблюдения, а также исполнения. Последние вы-
ступают в роли гарантий реализации субъектом 
юридических возможностей, зафиксированных 
правовым мировоззрением на уровне идеи долж-
ного. Равновесие двух составляющих - момента 



 Костицкий М. В., Черныш А. М., Куличенко В. В. 

432 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

свободы, отраженного в идее должного права и 
помещенного в содержание управомочивающих 
норм, с одной стороны, и правоотношения, в ра-
мках которого преимущественно осуществляется 
использование прав, свобод, с другой стороны, 
по мнению автора, образует механизм реализа-
ции указанной формы.  

Что же касается характеристики такой фо-
рмы реализации права, как применение, а также 
роли правового мировоззрения в механизме этой 
формы, то автор, во-первых, соглашается с мне-
нием тех исследователей, которые усматривают в 
последнем особую властную форму и вместе с 
тем специфический организационно-правовой 
способ правореализации. Автор разделяет точку 
зрения, согласно которой зачисление данной фо-
рмы в общий логический строй реализации, фун-
кционирующий на основе соблюдения, исполне-
ния, использования права, означает нацеленность 
применения права на правомерное претворение 
нормативных предписаний в жизнь. В то же вре-
мя автор считает, что отождествление примене-
ния с особым организационно-правовым спосо-
бом правореализации действительно подчерки-
вает его властную, юридически процедурно-
формализованную сторону осуществления. Во-
вторых, автор полагает, что присутствие право-
вого мировоззрения в механизме правопримене-
ния позволяет говорить о последнем как о специ-
фической форме реализации права, в координатах 
которой правоприменение изображается в виде 
процесса дополнительного насыщения позитив-
ного права идеей должного применительно к 
конкретно взятой правовой ситуации. Оценивая 
роль правового мировоззрения в механизме пра-
вового регулирования, автор полагает, что цен-
ность последнего заключается в том, что право-
вое мировоззрение с позиции законности, спра-
ведливости, целесообразности реализуемых пра-
воприменителем в ходе правоприменительной 
деятельности служебных задач и функций стре-
мится довести до логического совершенства уре-
гулированность отношений, складывающихся 
между законом и конкретной практической дейс-
твительностью. Достижение отмеченного осуще-
ствляется благодаря воздействию правового миро-
воззрения (изначально на уровне правовых чувств) 
на интеллектуально-волевую составляющую пра-
воприменительной деятельности. Результатом тако-
го воздействия является перевод простого меха-
нического применения закона в творческую пло-
скость, в масштабах которой понимание и оценка 
права окончательно соотносятся с общепризнан-
ными в социокультурном пространстве правовыми 

принципами, определениями, правовыми нормами, 
базирующимися на идее должного. В итоге право-
применение как особая властная форма и вместе с 
тем специфический организационно-правовой спо-
соб оказывается потенциально подготовленным к 
тому, чтобы доносить смысл права, представлен-
ный идеей должного, до конкретных жизненных 
обстоятельств, реализуемых в конкретных право-
отношениях. 

Духовная и интеллектуальная значимость 
правового мировоззрения, находящегося в осно-
вании развития идеи прав и свобод личности, 
теории и практики построения правового государ-
ства, позволяет автору говорить о правовом мирово-
ззрении как об одном из базовых элементов, участ-
вующих в форматировании должной правовой 
политики. Саму же правовую политику автор 
определяет как целенаправленный процесс при-
внесения права (в качестве идеи должного) в 
жизнь государственно-организованного общества 
с целью последующей реализации права примени-
тельно к основным сферам жизнедеятельности 
указанного общества. 

Автор полагает, что в основу принципов 
правовой политики должна быть положена идея 
права, логически восходящая к общечеловечес-
ким ценностям в лице нравственности, справед-
ливости, совести, свободы. По мнению автора, 
именно эти ценности определяют (должны опре-
делять) содержание современной правовой поли-
тики, делая ее по-настоящему легитимной, по-
скольку основа легитимации напрямую зависит от 
комплекса переживаний, обусловленных мировоз-
зренческими установками субъектов обществен-
ных отношений. 

Важнейшим направлением правовой поли-
тики является обеспечение прав, свобод, закон-
ных интересов человека и гражданина.  При этом 
первостепенным субъектом, обеспечивающим 
реализацию указанного направления правовой 
политики, являются органы внутренних дел. 

 Соглашаясь с европейскими исследовате-
лями в том, что последние должны существовать 
как сервисная служба, предоставляющая  услуги   
гражданам  на  отдельной территории, сохраняя 
при этом за собой достаточный объем полномо-
чий, действуя с позиций законности, профессио-
нализма, автор все же полагает, что легитимность 
функционирования подразделений органов внут-
ренних дел, направленных на обеспечение безо-
пасности общества, безопасности отдельно взя-
того гражданина, достигается не только за счет 
одних внешних факторов (законности, професси-
онализма, подконтрольности действий сотрудни-
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ков ОВД). Важнейшую роль в обеспечении прав, 
свобод, законных интересов граждан, по мнению 
автора, играет правовое мировоззрение, которое, 
являясь элементом механизма правовой сферы ду-
ховного мира человека, способно по настоящему 
помочь личности захотеть признать и осуществить 
в своей деятельности «правила здорового творчес-
кого правосознания» (И.А. Ильин.) 

С учетом правового мировоззрения мировоз-
зренческо-правовая концепция правовой политики, 
в координатах которой сотрудники ОВД планиру-
ют осуществление служебных задач и функций, 
должна основываться на следующих положениях: 
а) принципиальное преимущество закона перед 
властью, права перед политикой; б) незыблемость 
закона и неизбежность наказания в случае его на-
рушения; в) построение гражданского общества. 

К сожалению, на современном этапе право-
вое мировоззрение сотрудников органов внут-
ренних дел находится в стагнационном состоя-
нии и нуждается в серьезном профилактическом 
воздействии. В числе мер, которые могли бы спо-

собствовать восстановлению правового мировоз-
зрения указанной категории сотрудников, автор 
называет: 1) своевременное материальное и мора-
льное поощрение сотрудников ОВД, обязательно 
адекватное затраченным усилиям того или иного 
сотрудника; 2) постоянное осуществление пра-
вовоспитательной деятельности среди сотрудников 
ОВД со смещением акцентов последней в сторону 
правовой информированности; 3) качественное 
своевременное психофизиологическое диагности-
рование личности сотрудника с целью выявления 
предрасположенности последнего к различного 
рода мировоззренческим искажениям; 4) оздоро-
вление межличностных отношений в коллекти-
вах сотрудников ОВД. 

Таким образом, представленная моногра-
фия является, по сути, первым опытом системно-
го исследования правового мировоззрения и тем  
самым вносит значительный теоретический  и 
научно-практический вклад в  отечественную  
юриспруденцию. 
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Колективна монографія – досить складний 

жанр наукової творчості, оскільки крім загально-
го задуму та мети кожен автор, як правило, нама-
гається втілити й свій індивідуальний погляд, 
часто за межами цієї визначеної загальної спря-
мованості. З такої точки зору в рецензованій мо-
нографії є й сильні боки, є й слабкіші, хоча це 
можна вважати майже природним для аж 19 ав-
торів і 16 підрозділів (крім цього – передмова, 
післямова та додатки). Стосовно чотирьох розді-
лів по чотири ж підрозділи можна визнати, що 
таке формально-структурне прагнення єдності 
«під знаком Піфагора», чи то «в тіні Піфагора» 
(у піфагорійців, як відомо, 4 по 4 є числом свя-
щенним, магічним) виконало свою об’єднуючу 
роль, оскільки обрана структура створює в чита-
ча додаткове враження цілісності. З іншого боку, 
маємо все ж таки певну нерівноцінність текстів 
як відносно теми, що її винесено на обкладинку, 
так і відносно одне одного. 

Монографія є результатом виконання ком-
плексної наукової теми кафедрою філософії пра-
ва, історії та культурології Луганського держав-
ного університету внутрішніх справ імені Е.О. 
Дідоренка із запрошеними науковцями з інших 
вишів, включаючи іноземні (Росія). З «передмо-
ви» ми довідуємося, що такий підхід є традицій-
ним для цієї кафедри, колектив якої регулярно 
публікує результати своїх досліджень як у ви-
гляді колективних монографій, так і у вигляді 
збірників статей, часто також із залученням фа-
хівців з інших країн, причому не тільки ближ-
нього зарубіжжя, а й дальнього.  

Загальноконцептуальне ядро цієї праці 
складалося навколо головного напрямку пошу-
ків, який сформульовано таким чином: «Право як 
феномен культури». Таку ж назву має й «після-
мова», і слід мабуть вважати, що фрагмент текс-
ту, винесений на четверту сторінку обкладинки, 
значною мірою відбиває цей підхід. А йдеться 
про «вторинні» та «первинні» культури, які, на 

думку основного автора та наукового редактора 
монографії О.М. Литвинова, таким чином розпо-
діляються відносно новаційних та креативних 
їхніх якостей. Так, культури «вторинні» є пере-
важно імітаційними, такими, що надто важко 
сприймають (або зовсім не сприймають) творчі 
інтенції своїх же представників (які виділяються 
як надто яскраві особистості) і взагалі мають 
споживацький характер. Стосовно якостей креа-
тивності, то йдеться насамперед про ідеї, які ви-
ходять за межі існуючих уявлень, а це в сфері 
організації та регулювання життя соціумів стає 
причиною постійного відродження таких їхніх 
форм, які притаманні більш простим, примітив-
ним суспільствам.  

З такої точки зору в монографії розгляда-
ється досить цікава трактовка культурології як 
методу дослідження в правознавстві, де автори 
спираються на здобутки вітчизняної філософсь-
ко-культурологічної школи другої половини ХХ 
століття антропологічного та феноменологічного 
спрямування (В.І. Шинкарук, В.П. Іванов, С.Б. 
Кримський, В.Г. Табачковський та ін.). Слід, 
втім, додати, що і запропонований у цій праці 
підхід, і тлумачення правових проблем у кон-
тексті культури з соціологічним, так би мовити, 
присмаком, є ще більш глибоким зануренням у 
вітчизняну філософсько-правову думку. Насам-
перед тут слід згадати Б.О. Кістяківського, деякі 
ж коріння мотивів антропологічної спрямованос-
ті можна знайти ще в П.Д. Юркевича. Правда, 
методологічний «розворот» у бік раціоналізму, 
який демонструється далі, є виправданим саме з 
правознавчих позицій, оскільки філософське тлу-
мачення розуму як суто людської засади приписів 
уже правового характеру, робить найбільш ваго-
мим підхід антропологічний. Через контролюючу 
та регулюючу функції культури показаний процес 
матеріалізації раціональних якостей людини на-
самперед як цих правових приписів та унормувань, 
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навіть якщо на світанку людської цивілізації вони 
природно мали синкретичний характер. 

У монографії зроблено спробу виявлення 
основних особливостей правової парадигми як 
цілісної культурної системи, де автори виходять 
з плідної постановки питання щодо неправомір-
ності універсалізації новоєвропейського підходу 
до тлумачення права. Для цього було розглянуто 
античну правову парадигму, яка, на відміну від 
новоєвропейської, мала не конвенціональну ос-
нову, а природну, тобто закон мислився за анало-
гією закону природного. Таку спробу можна 
вважати досить цікавою, але більш ретельно ці 
проблеми розглянуто у Дж. Бергмана. Взагалі 
суто історичні підрозділи монографії страждають 
вельми великою часткою ілюстративності або ж 
переказами вже відомого. Втім, є теми, які мають 
численні перетини з проблемами нашого сьогоден-
ня, наприклад, відома і сумна історія взаємин дер-
жави та підприємців у сільськогосподарському се-
кторі економіки в 1920-ті роки і далі.  

Повчальними є підрозділи, що їх написали 
російські юристи – професори В.Я. Любашиць та 
А.Ю. Мордовцев, присвячені інституціонально-
правовим формам легітимації правової держави в 
історії філософсько-правової думки та розкриттю 
консервативного формату тлумачення правової 
політики (останній подано як приклад російсько-
го варіанту філософсько-правового підходу). Ак-
центуація ментальних характеристик правової 
свідомості та звернення до європейського досві-
ду вирішення правових проблем національного 
характеру дозволяють авторам апелювати до тих 
вад Конституції Російської Федерації, які, на ду-
мку авторів, не відбивають у повній мірі націо-
нальної ідентичності російської державності. Та-
ке звернення до цих проблем з точки зору право-
вої, а не політичної та ідеологічної, може бути 
прикладом і для науковців інших країн, якщо за 

мету береться вирішення реальних проблем сус-
пільства та його розвитку в бік формування діє-
здатного громадянського суспільства. 

Окремі розділи присвячено осмисленню 
різноманітних правових питань і ситуацій  у кон-
тексті української національної культури від ви-
токів права з народного звичаю до нігілістичних 
деформацій правової свідомості та правової 
культури як кризових явищ сучасного суспільст-
ва, а також світоглядним та правовим аспектам 
розвитку особистості та суспільства, де йдеться, 
зокрема, й про проблеми юридичної освіти, 
включаючи підготовку майбутніх правоохорон-
ців. У зв’язку з останнім можна рекомендувати 
ці тексти і  викладачам юридичних вузів та фа-
культетів, оскільки в них досить примітною є й 
методична складова. 

В цілому оцінюючи цю працю великого 
колективу авторів як актуальну і цікаву, а тексти 
як вельми добротні, відзначимо й таку їхню 
якість, як доступність і привабливість, що було 
означено як одне із завдань. Занадто часто навіть 
найважливіші праці наших науковців приверта-
ють увагу лише обмеженого кола фахівців. Тут 
же ми бачимо намагання розширити це коло чи-
тачів філософсько-правової літератури. Цьому 
значною мірою сприяє й художнє оформлення 
книжки малюнками талановитого луганського 
художника Д.О. Левченкова, який в оригінальній 
манері і з тонким відчуттям змісту відтворив її 
загальний дух. На завершення, мабуть, слід за-
значити, що ця монографія є черговою книжкою 
серії «Філософія права», що видається в лугансь-
кому спеціалізованому юридичному навчально-
му закладі, і це є ще одним зі свідчень інтенсив-
ного розвитку вітчизняної філософії права. Бу-
демо сподіватися – далеко не останньою. 
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Літературна доля Бог-
дана Кістяківського 
частково пов’язана зі 
Львовом. У 1889 році 
тут щодо нього було 
заведено кримінальну 
справу. Привід – по-
ширення забороненої 
соціалістичної літера-
тури в складі підпіль-
ної організації – спіль-
но з Іваном Франком, 
Михайлом Павликом та 
іншими. Згодом справу 

щодо нього закрили. Проте наслідком стала за-
борона в’їзду до Львова, яку так і не скасували за 
його запитом 1896 року. Й це попри те, що він 
намагався дослідити в Львові спадщину свого 
батька – відомого професора Київського універ-
ситету. Сто років опісля в Україні активізується 
вивчення спадщини цього, нині визнаного ви-
значним українського правознавця (в 1996 році 
виходить змістовна науково-біографічна праця 
Л. Депенчук «Богдан Кістяківський»). А в 2010 
році в видавництві Львівського національного 
університету ім. Івана Франка надрукують цікаву 
фундаментальну наукову монографію – “Філо-
софія права Богдана Кістяківського” за авторства 
М. П. Альчук. Надрукувавши працю про Б. Кіс-
тяківського, Львів, образно кажучи, прийняв йо-
го, відновивши історичну щодо нього наукову 
справедливість, пов’язану з літературною долею. 

Відзначаючи монографію, відзначимо її 
автора – Марію Павлівну Альчук. Вона – профе-
сор філософії Франкового університету, де пра-
цює з 1980 року. Тут вона почала працювати піс-
ля закінчення філософського факультету Київсь-
кого університету (1980). Закінчила аспірантуру 
цього університету захистом дисертації кандида-
та філософських наук («Роль духовних почуттів 
у формуванні   світогляду особи», 1988), У 2011 
році вона захистила дисертацію на здобуття сту-
пеня доктора філософських наук («Філософія 

Богдана Кістяківського в українському філософ-
сько-правовому дискурсі кінця ХІХ – початку 
ХХ ст.») на основі дослідження, представленого 
в монографії.   

Монографія – це по суті дві дисертації: ав-
тора та її героя. Вона містить фрагменти дисер-
таційного дослідження Богдана Кістяківського 
«Суспільство та індивід. Методологічне дослі-
дження доктора Т. Кістяківського», який вийшло 
в Берліні 1899 року. Останнє присвячено німець-
ким професорам В. Віндельбанду (Страсбурзь-
кий університет) та Г. Зімеллю (Берлінський уні-
верситет). Цілісний переклад дисертації Б. Кістя-
ківського на часі (переклад з німецької мови 
здійснили Евеліна Шабайкович та Олександр 
Ільїн). Отож, цю монографію варто читати разом 
із дисертаційною монографією Кістяківського.  

Монографія ж автора складається з трьох 
розділів, доповнених передмовою, висновками, 
додатками та переліком використаних джерел. У 
першому розділі викладено історико-культуро-
логічні та філософсько-методологічні передумо-
ви світогляду Богдана Кістяківського. Зокрема їх 
викладено через огляд контексту сьогодення та 
традицій української філософсько-правової дум-
ки кінця ХІХ – початку ХХ століття; авторську 
інтерпретацію наукової особистості Б. Кістя-
ківського як філософа та методолога права; ана-
ліз зазначеної дисертації філософа 1899 року. В 
другому розділі розкрито основні аспекти філо-
софсько-правового осмислення Б. Кістяківським 
проблем права як соціокультурного явища. Зок-
рема, представлено виклад такої проблематики, 
як осмислення проблем сутності права, об’єктив-
ності та реальності права, раціонального та ірра-
ціонального в праві, права і справедливості у со-
ціокультурному процесі. В заключному розділі 
розкрито кістяківське вчення про державу і права 
людини. Зокрема, розкрито таку проблематику, 
як концепція правової держави, держава і влада, 
держава і особа, філософія прав людини.  
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У монографії, як і в тексті дисертаційного 
дослідження автор, з-поміж інших, робить низку 
висновків, вартих уваги в цьому огляді.  

Зокрема, як відзначає автор, Б. Кістя-
ківський, ідентифікуючи свої погляди з україн-
ською культурою, наголошував не на її відокре-
млені від інших національних культур, у тому 
числі й російської, а на своєрідності внеску у сві-
тову культурну скарбницю. Звідси беруть витоки 
його філософські акценти на ідеях універсалізму 
у поєднанні з культурним розмаїттям, на не-
прийнятті однобічності й крайнощів в оцінці різ-
них філософсько-правових тенденцій та значу-
щих постатей, у тому числі й М. Драгоманова, в 
галузі соціальних наук, культурології, філософії 
та філософії права. Визначено важливі риси  націо-
нального світогляду в творчості Б. Кістяківського: 
універсалізм у поєднанні з культурним розмаїттям;  
поєднання в його особі найкращих здобутків укра-
їнської, російської, німецької культур, відкидаючи 
однобічність і крайнощі; сприйняття найкращого в 
інших культурах, при цьому, не заперечуючи їхню 
самостійну значущість.  

Далі автора також закономірно відзначає, 
що філософсько-правова концепція Б. Кістяків-
ського викликає інтерес не лише в історичному 
плані, а й у становленні сучасної української фі-
лософії права. Зазначає, що право як соціокуль-
турне явище – єдине, але його вивчення потребує 
множинності наукових підходів і понять. Б. Кіс-
тяківський цілісно та всебічно розкрив соціоку-
льтурний зміст права, завдяки філософському 
розумінню права, дослідженню його глибинної 
сутності, використовуючи методологічний плю-
ралізм. Право у спадщині філософа проаналізо-
вано з різних позиції: державно-наказової – 
пов’язує право з державою та її примусовою вла-
дою; соціологічної – як соціальне явище, пред-
мет причиновості, що виражає певні стосунки 
між людьми, які охороняються самим суспільст-
вом; психологічної – право розглядається як 
явище внутрішнього, психічного світу людини; 
нормативної – право розкривається як норматив-
ні правові відносини, що визначають поведінку 
соціальних суб’єктів. Результат їхнього синтезу –  
синкретичне поняття права. Право розвивається і 
зумовлюється двома різними етичними цілями: 
воно є одночасно носієм і свободи, і справедли-
вості. Визначити суть права можна через дослі-
дження у теоретичному і технічному аспектах.  
Теоретичні – поняттєве визначення права. Техні-
чні поняття права – це певні засоби чи знаряддя.  

Автор стверджує, що Б. Кістяківський до-
повнив визначення соціальної природи права, 

догматичного підходу до вивчення права, а та-
кож виділив значення права для теоретичної та 
практичної юриспруденції. На його думку, слід 
вивчати те право, що живе в народі і виражається 
у його поведінці, у його вчинках, у його угодах, а 
не лише те, що встановлене у кодексах законів. 
Він виокремив раціональні (пов’язані з поняття-
ми і нормами) та ірраціональні (пов’язані з пра-
вовідносинами) елементів права.  Об’єктивне 
право – це сукупність раціональних явищ духов-
ної діяльності людини. Суб’єктивне право – су-
купність життєвих фактів, що мають правове 
значення. Право – не лише сукупність норм, а й 
життєве явище. Право як сукупність норм – це 
об’єктивне право. Суб’єктивне право – це життє-
ва практика. Справжнє право має постійно здійс-
нюватися в житті людей. Юристи, досліджуючи 
суб’єктивне право, зводять його до загальних 
понять і тому стирається відмінність і навіть 
протилежність між суб’єктивним і об’єктивним. 
Психологічний і нормативний підходи розгля-
дають право лише як елемент свідомості, не роз-
кривають його об’єктивність, а лише –  різні пе-
реживання особи та їх об’єктивації. Таке однобі-
чне розуміння права з необхідністю приводить 
до заперечення об’єктивності права.  

Наступним автор встановлює, що методи 
плюралізму та доповнюваності вперше застосо-
вані Б. Кістяківським в українській філософії 
права. Ідея поєднання плюралізму і монізму – 
центральна у творах вченого. Він заперечував 
однобічний підхід у розкритті суті права. Право 
– складне багатоаспектне явище, яке характери-
зується цілісністю і системністю. Право –  це си-
нтез державно-організаційних, соціальних,  пси-
хічних, нормативних знань. В оцінці методологі-
чних підходів вченого, як у сферах загально фі-
лософських так і філософсько-правових, слід 
враховувати історико-культурний контекст. Ав-
тор відзначає вагомість Б. Кістяківського у до-
сліджені методології права; виділяэ філософську 
парадигму, що розкриває процеси, причини ви-
никнення, зміни систем наукового знання.  

Далі в роботі визначено співвідношення 
філософії права і теорії права за Б. Кістяківсь-
ким. За змістом філософія права ширша за зага-
льну теорію права. Завдання загальної теорії 
права – науково пізнати реальну суть права. Для 
цього недостатньо описових методів юридичної 
догматики, потрібно використовувати пояснюю-
чі методи. Методи юридичної догматики не роз-
кривають основне питання загальної теорії права 
і не дають відповіді на питання про суть права. 
На думку філософа, теоретики права узагальню-
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вали правові явища і формально-логічно визна-
чали загальне поняття права.  Виокремлено голо-
вні підходи співвіднесення філософії права і тео-
рії права (філософія права і теорія права є рівно-
правними і незалежними одна від одної; філосо-
фія права зводиться до теорії права, підпорядко-
вується їй; філософія права поглинає та підпо-
рядковує теорію права; філософія права і теорія 
права мають спільну сферу дослідження – пра-
во). Право ж – це та сфера, яка їх поєднує, взає-
мозумовлюючи і взаємодоповнюючи одна одну. 
Саме четвертий підхід найкраще розкриває взає-
мозв’язок філософії права і теорії права. Також 
розкрито взаємозв’язок філософії права, теорії 
права, юриспруденції, соціології права, психоло-
гії права, антропології права, політики права.  

Автором доводиться, що друга половина 
ХІХ століття є важливим періодом розвитку фі-
лософсько-правової думки на теренах України, 
що перебувала у складі Російської імперії. Вини-
кла потреба легітимації правової держави, що 
розкривалася у філософсько-правових дослі-
дженнях. Б. Кістяківський стверджував, що дер-
жава має забезпечити гідне людське існування  в 
силу належних кожній особі прав людини і гро-
мадянина. Правова організація такої держави 
визнаватиме найважливішим публічно-правовий 
характер права на гідне людське існування. Для 
цього використовуватимуться юридичні засоби, 
які розроблені правовою державою, а це означає 
що: державні інститути створюватимуться за 
аналогією з інститутами правової держави; орга-
нізованість і знищення анархії в правовому і по-
літичному житті; розвиватимуться та розширю-
ватимуться суб’єктивні публічні права і участь 
народу в законотворчості та управлінні держа-
вою; поширюватимуться основні принципи в 
усіх сферах діяльності людини. Філософ підкре-
слював, що слід науково-теоретично перевірити і 
визначити загальнофілософські, історико-
політичні, соціальні та юридичні передумови 
основних принципів Декларації прав людини і 
громадянина. Теоретичний аналіз розкриває саму 
суть Декларації – право кожного громадянина 
вимагати від держави забезпечення йому норма-
льних умов матеріального і духовного існування.  

Зрештою, в роботі також висвітлено істо-
ричні особливості творчості Б.Кістяківського, до 

яких можна  віднести: послідовність у відстою-
ванні майбутньої української держави; теоретич-
ну і практичну заангажованість в політичних по-
діях у період кінця XIX – початку XX ст.; орга-
нічну європейськість мислення, глибоке знання 
світоглядних і філософсько-правових концепцій 
того часу; науковість і зрозумілість для широко-
го загалу його ідей; раціонально-виважене й ен-
циклопедичне розуміння історико-філософського 
процесу; толерантне ставлення до різних філо-
софсько-правових вчень; глибоке розуміння суті 
суспільного розвитку. Академічна філософія 
права сприяла становленню української правової 
культури та правосвідомості, які визначались 
відповідним  рівнем філософської освіти і нави-
чок філософсько-правової рефлексії.  

Як відзначає автор, дослідники розгляда-
ють творчість Б. Кістяківського в залежності від 
предмету свого дослідження, тому виділяють 
його філософські, політичні, правознавчі, соціо-
логічні дослідження. Його називають філософом-
неокантіанцем, правознавцем, соціологом, пуб-
ліцистом. Вчення філософа є синтетичним, тому 
його ідеї функціонують зараз у філософії, полі-
тології, соціології та у філософсько-правовому 
дискурсі сучасної України як константи, напри-
клад, у прагненні виробити праворозуміння, що 
враховує багатогранність права, ідею соціальної 
правової держави та юридичних гарантій гідного 
життя. Отже, Б. Кістяківський – талановитий на-
уковець, правознавець, фундатор української фі-
лософії права, – підсумовує автор. 

Загалом же в монографії здійснено систем-
ний аналіз філософсько-правових поглядів Бог-
дана Кістяківського. В праці також подано істо-
рико-філософський та історико-культурологіч-
ний матеріал, маловідомі українському читачеві 
фрагменти з його наукової та епістолярної спад-
щини, що зберігаються в архівах України та Ро-
сії. Біографічні дані розглянуто у контексті взає-
мовпливів філософських і філософсько-правових 
тенденцій, які характеризували українську, ро-
сійську, західноєвропейську інтелектуальну 
культуру на межі ХІХ – ХХ століть. Монографія 
стане цікавою для науковців, викладачів, студен-
тів філософських та юридичних спеціальностей. 

 
В.С. Бігун  

ФІЛОСОФІЯ ПРАВА БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО – МОНОГРАФІЯ МАРІЇ АЛЬЧУК 
 

Оглядова рецензія на монографію: Альчук М. П. Філософія права Богдана Кістяківського: мо-
нографія / М. П. Альчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 300 с. У моно-
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графії здійснено системний аналіз філософсько-правових поглядів видатного українського філософа 
права, теоретика права, соціолога, історика кінця ХІХ – початку ХХ століть Богдана Олександровича 
Кістяківського (1868–1920). Подано історико-філософський та історико-культурологічний матеріал, а 
також маловідомі читачеві фрагменти з його наукової та епістолярної спадщини, що зберігаються в 
архівах України та Росії. Біографічні дані розглянуто у контексті взаємовпливів філософських і філо-
софсько-правових тенденцій, які характеризували українську, російську, західноєвропейську інтелек-
туальну культуру на межі ХІХ – ХХ століть. 

 
В.С. Бигун  

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА БОГДАН КИСТЯКОВСКИЙ – МОНОГРАФИЯ МАРИИ АЛЬЧУК 
 

Обзорная рецензия на украиноязычную монографию: Альчук М. П. Философия права Богдана 
Кистяковского: монография / М. П. Альчук. – Львов.: Издательский центр ЛНУ имени Ивана Франко, 
2010. – 300 с. В монографии осуществлен системный анализ философско-правовых взглядов выдаю-
щегося украинского философа права, теоретика права, социолога, историка конца XIX – начала ХХ 
веков Богдана Александровича Кистяковского (1868-1920). Представлены историко-философский и 
историко-культурологический материал, а также малоизвестные читателю фрагменты из его научно-
го и эпистолярного наследия, хранящихся в архивах Украины и России. Биографические данные рас-
смотрены в контексте взаимовлияния философских и философско-правовых тенденций, которые ха-
рактеризовали украинскую, русскую, западноевропейскую интеллектуальную культуру на рубеже 
ХIХ - ХХ веков. 

 
V.S. Bihun  

PHILOSOPHY OF LAW BY BOHDAN KISTYAKIVSKIY – A MONOGRAPH  
BY MARIYA ALCHUK 

 
A survey review of the monograph: Alchuk M. Philosophy of law by Bohdan Kistyakivskiy: 

monograph / M. P Alchuk. – Lviv: Publishing Centre of the Ivan Franko Lviv National University, 2010. - 
300 p. The monograph presents a systematic analysis of the philosophical and legal views of the famous 
Ukrainian philosopher of law, theorist of law, sociologist and historian of the late XIX – early XX centuries 
Bohdan Kistyakivskiy (1868-1920). It outlines the historical, philosophical and historical-cultural material as 
well as excerpts from his research and epistolary heritage stored in the archives of the Ukraine and Russia, 
little-known to readers. Biographical data are considered in the context of the interaction of philosophy and 
the philosophical and legal trends that characterized the Ukrainian, Russian and Western European 
intellectual culture at the turn of the XIX – XX centuries. 
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ЮВІЛЕЇ 

 
ЕВГЕНИЮ ВИКТОРОВИЧУ БУЛЫГИНУ – 80 ЛЕТ 

 
С. И. Максимов  

Национальный университет «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого» 
 

Исполнилось 80 лет 
со дня рождения 
Егения Викторовича 
Булыгина – всемир-
но известного фило-
софа права, почетно-
го профессора Уни-
верситета Буэнос-
Айреса (Аргентина), 
президента Между-
народной ассоциации 
философии права и 

социальной философии (с 1999 по 2003 гг.) и члена 
Международного совета нашего журнала.  

Евгений Викторович Булыгин (Eugenio 
Bulygin) внес весомый вклад в развитие совре-
менной аналитической философии права и пре-
жде всего, таких ее направлений, как норматив-
ная логика и логический анализ проблем права. 
Его четкая и логически стройная концепция пра-
ва как нормативной системы, на основе которой 
он последовательно отстаивает основные прин-
ципы юридического позитивизма, творчески раз-
вивает и дополняет философско-правовые пост-
роения Ганса Кельзена, Герберта Харта и Альфа 
Росса. Она хорошо известна всем современным 
философам права и стала уже хрестоматийной. 
Это дает основание считать Евгения Булыгина 
современным классиком правовой теории. 

Евгений Булыгин родился 25 июля 1931 
года в Харькове (в то время – столица Украины) 
в семье инженера и преподавательницы иност-
ранных языков, проживавших по адресу: пере-
улок Аптекарский 28. 

                                                        
 Среди родственников Е. Булыгина по материнской 
линии – такие известные харьковчане, как Лев Лукья-
нович Кандыба, известный профессор-бактериолог 
(репрессированный в 1938 году) и Елена Ивановна 
Кандыба, заслуженный деятель искусств, педагог по 
классу фортепиано, первый директор музыкальной 
школы № 3 г. Харькова. 
 Переулок Аптекарский, примыкающий к улице Пле-
хановской, находится недалеко от известного всем харь-
ковчанам Конного рынка, а так же хорошо известного в 
Украине и далеко за ее пределами стадиона «Мета-

В юном возрасте судьба подвергает Евге-
ния серьезным испытаниям, которые он с честью 
проходит, не утратив ни стремления к познанию, 
ни жизненного оптимизма. После войны он ока-
зывается с семьей в Австрии, а в 1949 году – пе-
реезжает в Аргентину. Таким образом, ему за 
короткий срок дважды пришлось менять не про-
сто школу, но и язык обучения, и культуру. Сре-
днюю школу он заканчивает довольно поздно – 
лишь в 1953 году и сразу поступает на юридиче-
ский факультет Университета Буэнос-Айреса, 
который заканчивает в 1958 году. Еще в студен-
ческие годы он серьезно увлекается философией 
и особенно философией права, что не проходит 
незамеченным: за два года до окончания универ-
ситета он уже работает при кафедре философии 
права. В 1959 году назначается на должность ле-
ктора, а в 1960 – адъюнкт-профессора, преподает 
курсы «Введение в право» и «Философия права».  

В 1963 году Евгений Викторович защи-
щает диссертацию и получает степень доктора 
права. Однако он не останавливается на достиг-
нутом. Получив стипендию Фонда Александра 
фон Гумбольдта, он проходит стажировку в Гер-
мании в университетах Кельна (1963), под руко-
водством проф. Ульриха Клуга и Бонна (1964) 
под руководством проф. Ганса Вельзеля. В 1968 
году получает стипендию Британского Совета и 
в течение года проводит исследования в Окс-
форде (1968-1969) под руководством проф. 
Х.Л.А. Харта (самого авторитетного представи-
теля современного правового позитивизма). По-
сле возвращения в Аргентину он получает долж-
ность ординарного профессора и преподает фи-
лософию права в университетах Буэнос-Айреса 
(с 1971 г.) и Ла-Платы (1970-1980).  

Интенсивные научные изыскания воплоща-
ются в книгу «Нормативные системы» (1971), на-
писанную совместно с Карлосом Алчурроном, ко-
торая получает высокую оценку в философско-
правовом сообществе и приносит ее авторам миро-
вое признание. С 1972 г. Е.В. Булыгин читает лек-
ции в различных университетах Европы и Амери-
                                                                                          
ллист» – места проведения матчей группового турнира 
Чемпионата Европы по футболу 2012 года. 
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ки, а также является приглашенным профессором в 
университетах в Мексике, Испании, Италии, Гер-
мании, Бельгии, Финляндии, Израиля, Венесуэле и 
Чили. С 1997 года – заслуженный профессор 
(profesor emérito) университета Буэнос-Айреса. 

Однако Евгений Булыгин известен не толь-
ко как выдающийся ученый, но и как успешный 
практик. В 1984-1986 годах после падения воен-
ной хунты он был деканом юридического факу-
льтета Университета Буэнос-Айреса, выступая 
инициатором демократических преобразований 
на нем, а с 1986 по 2001 г. – судьей Националь-
ного апелляционного суда Аргентины (палаты по 
гражданским и коммерческим делам). Плодотво-
рный опыт совмещения академической судейс-
кой деятельности позволил юбиляру проникнуть 
в самые сокровенные тайны права и внести ве-
сомый вклад в развитее верховенства права в Ар-
гентине. Его научные достижения были отмече-
ны премиями Фондов Гуггенхайма (1975) и Гум-
больдта (1996). 

Помимо жизненного опыта мировоззрение 
Евгения Булыгина складывалось под влиянием та-
ких философов, как Кант, Виттгеншейн, Карнап, 
Куайн, Тарский и фон Вригт, a из философов пра-
ва, на него в значительной мере повлияли Кельзен, 
Харт, Альф Росс и его большой друг и единомыш-
ленник Карлос Альчуррон (1931-1996).  

Именно в соавторстве с Карлосом Алчур-
роном (Carlos Alchourrón) были написаны осно-
вные книги: «Нормативные системы» (Normative 
Systems), изданная на английском языке (Вена-
Нью-Йорк, 1971) и переведенная на испанский 
(Буэнос-Айрес, 1975), немецкий (Фрейбург-
Мюнхен, 1994), итальянский (Турин, 2005), а 
теперь и на русский (Санкт-Петербург, 2011); 
«О существовании юридических норм» (Sobra la 
existencia de las normas juridicas) (Валенсия, 
1980, Мехико, 1995) и «Логический анализ и 
право» (Análisis Lógico y Derecho) (Мадрид, 
1991), а также немало статей. Такой плодотвор-
ный творческий симбиоз дает основание самим 
авторам иронически представить свои работы 
как написанные единым персонажем «Карлосом 
Евгением Булырроном (Carlos Eugenio 
Bulyrrón)» (См.: Предисловие к работе «Логиче-
ский анализ и право», а также: Атиенза М. Евге-
ний Булыгин и теория юридической аргумента-
ции // Проблеми філософії права. – Т. IV-V. – 
Київ-Чернівці, 2008. – С. 245). 

                                                        
 В рубрике «Книга в книге» эта монография опубли-
кована в издании «Российский ежегодник теории пра-
ва. №3. 2010» (Санкт-Петербург, 2011). 

По оценке Мануэля Атиензы, «Норматив-
ные системы» справедливо считается одной из 
самых важных работ в правовой философии во 
второй половине ХХ столетия. Осуществленный 
в ней анализ фундаментальных понятий право-
вой теории, таких как «правовая система», «про-
бел», «противоречие в законе и противоречие 
между законами» и т. п., является значительным 
вкладом в эту дисциплину (Там же). Далее он 
продолжает: «Как всегда бывает с интеллектуа-
льной продукцией, эти исследования являются 
скорее не точкой прибытия, а «лишь» исходным 
пунктом, но таким, который ни один из теорети-
ков права не может проигнорировать. Они явля-
ются вкладом в науку права, поэтому должны 
войти в любую антологию по темам, которые, 
вне всякого сомнения, являются центральными в 
фундаментальном исследовании юридических 
вопросов» (Там же. С. 246).  

Всего же Е.В. Булыгиным опубликовано 
более 11 книг и 130 статей на испанском, анг-
лийском, немецком и итальянском языках, а та-
кже переводы 6 книг и более десятка статей с 
английского и немецкого на испанский. Это сви-
детельствует как о глобальном значении творче-
ства юбиляра, так и его больших лингвистичес-
ких способностях (он свободно владеет русским, 
испанским, немецким, английским и итальянс-
ким языками). Среди публикаций особое значе-
ние как для самого Евгения Викторовича, так и 
для нас с вами имеют переводы его работ на рус-
ский язык. В нашем журнале опубликованы три 
его статьи: «К проблеме объективности права» 
(2005), «Обоснование прав человека» (2008) и 
«Роберт Алекси между позитивизмом и непози-
тивизмом» (2011). Его работы, среди которых 
есть и написанные на русском, напечатаны и в 
других украинских и российских изданиях: 
«Право Украины» (№1, 2011), «Правоведение» 
(№2, 2008), «Российский ежегодник теории пра-
ва» (2010). Надеемся, что этот список будет по-
полняться новыми публикациями.  

Особо следует отметить участие Е.В. Булы-
гина в деятельности Международной ассоциации 
философии права и социальной философии (IVR) – 
профессиональной организации философов и тео-
ретиков права, основанной в 1909 году в Берлине. 
В 1987 г. он был выбран членом Исполнительного 
комитета IVR, в 1991-1999 г. вице-президентом и в 
1999-2003 г. президентом IVR; в 2003 г. – опять 
членом Исполнительного комитета, а в 2007 г. – 
почетным президентом IVR.  

При содействии Евгения Викторовича бы-
ла создана Всеукраинская ассоциации филосо-
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фии права и социальной философии (ВАФПСФ) 
и произошло ее официальная регистрация как 
национальной секции IVR. С особой теплотой 
вспоминается его визит в Украину 25-30 мая 
2003 г. как президента IVR, во время которого он 
посетил Одессу, Харьков и Киев, где прочитал 
лекции о достижениях и проблемах современной 
аналитической философии права и принял учас-
тие в конференции «Состояние и тенденции раз-
вития философско-правовой мысли в Украине и 
мире» (Киев, 30 мая).  

Профессор Булыгин – неизменный участ-
ник проводимых каждые два года под эгидой 
IVR Всемирных конгрессов по философии права. 
Его выступления с докладами на пленарных и 
секционных заседаниях, активное участие в их 
обсуждении и дискуссиях оставляют неизглади-
мое впечатления. Креативная энергетика притя-
гивает к нему как коллег-профессоров, так и лю-
бознательную и стремящуюся расставить все то-
чки над «i» молодежь.  

О незаурядном даре полемиста Евгения 
Викторовича свидетельствуют те дискуссии, в 
которых он принимает участие на международ-
ных форумах и на страницах научных изданий. 
Так, широко известна его 20-летняя дискуссия с 
профессором Кильского университета Робертом 
Алекси (ФРГ) по проблеме природы и понятия 
права, которая состояла из трех «раундов»:  

первый раунд проходил в середине 90-х 
годов и нашел отражение в немецкоязычной ли-
тературе: Eugenio Bulygin, ‘Alexy und das 
Richtigkeitsargument’ («Алекси и аргумент пра-
вильности»), опубликованный как Rechtsnorm 
und Rechtswirklichkeit. Festschrift für Werner 
Krawietz zum 60. Geburtstag (Berlin: Duncker & 
Humblot, 1993), 19-24; Robert Alexy, ‘Bulygins 
Kritik des Richtigkeitsarguments’ («Критика Булы-
гиным аргумента правильности»), in: Normative 
Systems in Legal and Moral Theory. Festschrift for 
Carlos E. Alchourrón and Eugenio Bulygin (Berlin: 
Duncker & Humblot, 1997), 235-50;  

второй – на страницах известного евро-
пейского журнала по проблемам философии и 
теории права «Ratio juris»: Eugenio Bulygin, 
‘Alexy’s Thesis of the Necessary Connection 
between Law and Morality’ («Тезис Алекси о не-
обходимой связи между правом и моралью»), 
Ratio Juris 13 (2000), 133-7; Robert Alexy, ‘On the 
Thesis of a Necessary Connection between Law and 
Morality: Bulygin’s Critique’ («По поводу тезиса о 
необходимости связи между правом и моралью: 
критика Булыгина»), Ratio Juris 13 (2000), 138-47 

(См. также: «Российский ежегодник теории пра-
ва. № 2. 2009»); и, наконец,  

третий раунд этих дебатов состоялся на 
Международной конференции «Нейтральность и 
теория права» в Жироне (Испания) в мае 2010 
года: Eugenio Bulygin, ‘Alexy between Positivism 
and Non-Positivism’ (Е.В. Булыгин. «Алекси меж-
ду позитивизмом и непозитивизмом»), Robert 
Alexy, ‘Between Positivism and Non-Positivism? 
The Third Reply to Eugenio Bulygin’ (Р. Алекси. 
«Между позитивизмом и непозитивизмом? Тре-
тий ответ Евгению Булыгину»).  

В этой дискуссии Евгений Булыгин защища-
ет тезис о возможности определения понятия права 
вне связи между правом и моралью, а Роберт Але-
кси занимает противоположную позицию и утвер-
ждает, что между правом и моралью существует 
необходимая связь, без которой нельзя прийти к 
правильному определению понятия права.  

Не менее известна и его дискуссия с пред-
ставителем аргументативной теории права Ма-
нуэлем Атиензою на тему «Будущее позитивиз-
ма», которая состоялась на 24 Всемирном Кон-
грессе IVR в 2007 году в Кракове (Польша) (См.: 
Anienza M., Bulygin. Future of Pozitivizm // Law 
and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and 
Unity. 23rd World Congress of Philosophy of Law 
and Social Philosophy. Plenary Session. – Warsaw: 
Wolters Kluwer, 2007) и продолжение которой 
ожидается в ближайшее время на страницах жу-
рнала «Правоведение». 

Следует отметить, что наряду с академиче-
скими успехами Евгения Викторовича отличает 
тонкое чувство юмора и умение гармонично со-
четать разные стороны жизни, такие, как семей-
ные ценности (у него двое сыновей и пятеро 
внуков), отдых, дружбу и занятия философией 
права. Как он сам пишет об этом в завершении 
своей краткой автобиографии: «Главные интересы: 
(нормативная) логика, логические структуры права 
и аналитическая философия. Кроме философии, 
мне очень нравятся собаки, лошади, архитектур-
ные памятники, литература (особенно русская), 
театр, хорошенькие барышни и красное вино». 

Редколлегия международного журнала 
«Проблемы философии права» поздравляет Ев-
гения Викторовича с юбилеем и желает ему кре-
пкого здоровья и долгих лет жизни, наполнен-
ных семейными и другими жизненными радос-
тями, дружеским общением, научными дискус-
сиями и новыми творческими свершениями. 

                                                        
 Публикуются в данном номере «Проблем филосо-
фии права». 
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ЕПОХА ВИБИРАЄ ОСОБИСТІСТЬ, А ОСОБИСТІСТЬ  
ЗМІНЮЄ ЕПОХУ 

 
Життєвий шлях не-
ординарної особис-
тості відзначається 
тим, що в його скла-
ді неодмінно відслі-
дковується дві важ-
ливі взаємно пов’я-
зані тенденції, які 
виражають сенс цьо-
го шляху і визнача-
ють місце особисто-
сті в суспільно-істо-
ричному процесі. 
Перш за все, в ньому 

як в краплині води віддзеркалюється зміст епохи 
з усіма її суперечностями, вантажем минувшини, 
турботами сьогодення і прозрінням прийдешньо-
го. Друга тенденція виступає своєрідною проек-
цією неординарної особистості в інтер-
суб’єктивну сферу, де вона вибудовує новий світ 
відповідно до своїх когнітивних бачень і мораль-
них принципів. Дієво екстраполюючи його на 
суспільне буття в цілому, неординарна особис-
тість змінює епоху, надає їх нових обрисів та ра-
ціональних мотивів до поступу. В справедливос-
ті цих слів переконуєшся відразу, коли знайоми-
шся з життєвим шляхом і занурюєшся в наукову 
творчість неординарної особистості Мирослава 
Володимировича Поповича.  

М.В.Попович, вісімдесятиріччя від дня на-
родження якого два роки тому відзначило філо-
софське, соціокультурне і гуманітарне наукове 
співтовариство, широка громадськість країни, 
відноситься до тієї когорти людей, вчених суспі-
льствознавчого профілю, яким випала непроста і, 
разом з тим, щаслива доля жити й працювати в 
історичну епоху крутих поворотів в розвитку 
українського суспільства. Починаючи з другої 
половини минулого століття наша країна пере-
жила ряд переломних періодів, коли докорінно 
змінювалися основні характеристики суспільно-
го буття і національної свідомості, а разом з ни-
ми – буття і свідомість особи. Вони набували 

нових рис, коли в наслідок краху одноосібної 
тиранії з’явилися перші віддушини, що вселяли 
заманливі надії на вільний соціальний, націона-
льний, культурний і духовний розвиток. Не всти-
гши набрати повної сили та незворотного суспі-
льного надбання, п’янкий дух свободи був неща-
дно придушений. Країна знав поринула в густі 
сутінки економічної, політичної і культурної ста-
гнації, духовного і морального знедолення.  

На щастя, для всього існує своя межа. Ба-
гаторічний процес повсюдного занепаду знайшов 
своє логічне завершення. Викликана нездолан-
ними за тих умов передусім економічними труд-
нощами, так звана перебудова знайшла вихід у 
закономірному крахові "суспільства розвинутого 
соціалізму", зникненні "нової історичної спіль-
ності – великого радянського народу" та штучно 
збитої "світової соціалістичної системи". Для 
України відкрилася епоха стрімких перемін і но-
вого відліку часу – епоха утвердження незалеж-
ності, демократичного розвитку, докорінної 
трансформації усіх сфер суспільного буття, наці-
онального і культурного відродження. Процеси 
відбувалися і відбуваються складно, суперечли-
во, з неодноразовими відкочуваннями назад. Ко-
жний крок уперед дається з великими трудноща-
ми і напруженням сил. Тягар минулих парадигм 
все ще помітно сковує суспільну свідомість і 
психологію народу. Країна продовжує знахо-
диться в стані пошуку свого історичного шляху і 
місця у світовому устрої.  

Відслідковуючи творчий шлях і кар'єрні 
стежки Мирослава Поповича, черговий раз пере-
конуєшся в справедливості слів Гегеля, який 
афористично визначив філософію як епоху, схо-
плену думкою. В наукових працях М.Поповича, 
в їх змістові, в тематичній та ідейній спрямова-
ності як в краплині води віддзеркалюються всі 
особливості нашої новітньої історії, котрі як віхи 
позначають пройдені нелегкі дороги. Трансфор-
муючись у різнопланові виміри особистості, во-
ни стають разом з тим примітними віхами її тво-
рчості, духовного зростання і суспільно значущої 
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діяльності. Саме тому наукова біографія М.По-
повича являє собою яскравий приклад органічно-
го поєднання визначних творчих досягнень і ви-
сокої громадсько-політичної активності. Його 
людська натура вилилася в неподільному слу-
жінні істині, яка повинна дати відповіді на гострі 
виклики сучасності, та у відданості високій мо-
ральності, яка є вирішальним виміром людських 
чеснот всіх і кожного.  

М.В.Попович народився 12 квітня 1930 ро-
ку в м. Житомирі. Батьки були учителями мови і 
з 1930 року працювали в школі № 1 м. Ізяслава 
на Хмельниччині. В цій же школі розпочав на-
вчання і Мирослав. Але вибухнула війна, яка 
круто змінила долю родини і завдала непоправ-
них втрат. Батько пішов на фронт і загинув в бою 
з фашистами, захищаючи столицю України. Ма-
ти з двома малими дітьми вимушено залишилася 
в окупованому місті. Мирославу випало зазнати 
всіх жахів панування фашистського режиму на 
рідній землі: повсюдні каральні дії, арешти і роз-
стріли. Мати – підпільниця, в душі – постійний 
страх за її долю, страх за себе і молодшого брата, 
у відчуттях – дошкульний голод, неопалене по-
мешкання… По війні сім’я переїхала в м. Наро-
дичі, що на Житомирщині, де проживав його дід. 
Тут він закінчив середню школу і в 1948 році 
поступив на відділення логіки філософського 
факультету нині Київського Національного уні-
верситету імені Т.Г.Шевченка. 

Вибір спеціальності, яка визначила сенс 
усього життя, не був випадковим. Виростаючи в 
інтелігентній родині, де панував високий інтеле-
ктуальний дух, Мирослав з дитячих років долу-
чився до серйозної літератури і виробив у собі 
смак до розмірковувань, глибоку жагу до знань, 
зачаїв "черв’ячок" допитливості до всього незві-
даного та таємничого. Реалії воєнних і повоєн-
них років породили нестримне бажання збагнути 
суть навколишнього світу, зрозуміти світ, в яко-
му він жив, та пояснити причинно-наслідковий 
ланцюг пережитих подій, з’ясувати хоча б для 
себе сенс людського життя. Таким устремлінням 
найповніше відповідала філософія і логіка, з за-
чатками яких він познайомився ще в школі. 

Здобувши в 1953 році університетську ло-
гіко-філософську освіту і отримавши диплом з 
відзнакою, М.Попович направляється на роботу 
до середньої школи села Золотий Потік, що на 
Тернопільщині, викладати історію, яка не була 
для нього базовим фахом. Можна було б подума-
ти, що тут мало місце звичайне собі непорозу-
міння, якби не був відомим дуже простий факт: 
на той час професіональні філософи і логіки не 

були затребувані. В середніх школах філософія, 
зрозуміло, не викладалася, а логіка незабаром 
була вилучена з навчальних програма. У вищих 
навчальних закладах до викладання філософії 
допускалися тільки ідеологічно "загартовані" і 
політично перевірені люди. Такими здебільшого 
були віддемобілізовані політпрацівники, випуск-
ники партійних шкіл і в найкращому випадку – 
уцілілі вихідці із лав червоної професури. Зрозу-
міло, до жодної з цих категорій М.Попович на 
той час не належав. 

Проявивши себе з якнайкращого боку Ми-
рослав Володимирович невдовзі стає директором 
цієї школи, докладаючи неймовірних зусиль для 
забезпечення нормального педагогічного проце-
су в складних господарських умовах, при відчут-
ній нестачі вчительських кадрів, некомплектнос-
ті підручників і навчального приладдя, обмеже-
ній навчально-методичній базі. Але ніщо не про-
ходить даремно. Роки, віддані школі і дітям, зба-
гатили його духовно, цінним практичним педа-
гогічним і організаційним досвідом, котрий бага-
торазово прислуговувалися йому в подальшому 
житті і праці. Цей період для нього був знамен-
ним ще й тим, що Мирослав Володимирович 
знайшов можливості системно працювати над 
собою, своїм фаховим зростанням за науковим 
профілем і вивченням усіх основних європейсь-
ких мов, в результаті оволодівши ними достат-
ньо глибоко і вільно.                                                                           

Пропрацювавши три року директором 
школи, М.Попович в 1956 році вступає до аспі-
рантури Інституту філософії НАН України і від-
тоді все життя залишається його працівником. 
Після аспірантури він працює молодшим науко-
вим співробітником, вченим секретарем інститу-
ту, старшим науковим співробітником, виконую-
чим обов’язки завідуючого відділом методології, 
методики і техніки конкретно-соціологічних до-
сліджень, завідуючим відділом логіки і методо-
логії науки. З грудня 2001 року Мирослав Воло-
димирович очолює Інститут філософії імені 
Г.С.Сковороди НАН України. Тут він здобув свої 
наукові ступені, професорське й академічні вчені 
звання, створив солідний науковий доробок, 
який приніс йому світове визнання, згуртував 
навколо себе творчий колектив науковців, здат-
ний розв’язувати найскладніші проблеми науки. 
За свою успішну діяльність він заслужив високих 
державних нагород і авторитетних наукових 
премій, міжнародних відзнак. 

Ще працюючи сільським вчителем і від-
даючись вихованню дітей, Мирослав Володими-
рович не втрачає інтересу до логіки і філософії. 
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Він серйозна зацікавлюється сучасною зарубіж-
ною філософією, що було в тих умовах цілком 
закономірно. Вільно володіючи іноземними мо-
вами, що на той час було неабиякою рідкістю, 
він багато (точніше стільки, скільки це було до-
ступним для сільського інтелігента того часу) 
читає книжок з французькомовної літератури, 
знайомлячись з немарксистськими філософськи-
ми течіями й філософськими поглядами західних 
мислителів. Навчаючись в аспірантурі, він почав 
спеціалізуватися в філософській галузі, яка тоді 
називалася "критикою сучасної буржуазної філо-
софії". Вибір такого профілю філософських до-
сліджень був на той час цілком закономірним і 
виправданим. І не тільки тому, що цього вимага-
ла пануюча ідеологія і політична система. Суть 
справи полягала в тому, що, по-перше, офіційно 
пануюча філософія була дощенту задогматизо-
вана і наскрізь заідеологізована. Вона була шту-
чно втиснута в прокрустове ленінсько-сталінське 
ложе і оголошена єдино науковою, а тому вкрай 
звузила проблемне поле філософських дослі-
джень і не залишала жодної шпарини для свобо-
ди творчості. Для допитливого розуму вона не 
могла стати відправною базою філософської ре-
флексії. Більшою мірою адекватну постановку 
проблем, що відповідали духові часу і стимулю-
вали філософське мислення, можна було віднай-
ти в лоні зарубіжної філософії, котра іменувалася 
не інакше, як буржуазною. По-друге, долучитися 
до обговорення проблем, що піднімалися захід-
ними мислителями і ввести в науковий обіг здо-
бутки світової філософії, було можливе за тих 
умов лише у формі критики. Виробилося навіть 
специфічне філософське ноу-хау, що характери-
зувало пошукову методу тогочасної радянської 
філософії. Її можна передати такою схемою, за 
якою дослідник формулює: буржуазні філософи 
говорять те-то і те-то, обґрунтовують це так-то і 
так-то, але все воно є невірним, бо не відповідає 
марксизму-ленінізмові. Але при цьому цитують-
ся значні уривки з їх творів, які говорять самі за 
себе, а між рядками можна було також прочита-
ти, що саме ортодоксальна марксистсько-ле-
нінська ідеологія не відповідає світовим реаліям, 
бо ігнорує проблеми, що їх висувають потреби 
суспільно-історичної модернізації. Тому багато 
українських і російських філософів радянських 
часів, котрі здобули ім’я в науці, починали саме з 
критики сучасної буржуазної філософії, розши-
ряючи і збагачуючи проблематику вітчизняних 
наукових досліджень. 

"Критичний" період Мирослава Поповича, 
котрий був періодом становлення його як вчено-

го, початком його наукової кар’єри, періодом 
пошуку свого місця в філософії, припадає на 
1957-1964 року. В ці роки він пише і публікує 
чимало великих і малих праць, присвячених кри-
тичному аналізові деяких філософських концеп-
цій, що користувалися помітним впливом на За-
ході. Серед них два монографічні дослідження: 
"Похід проти розуму" (1960 рік) та "Проти су-
часних критиків марксистського матеріалізму" 
(1964 рік). Перша із цих книг була підготовлена 
на основі кандидатської дисертації, захищеної в 
1960 році. Вона була присвячена критичному 
розглядові відомих концепцій французького ір-
раціоналізму, зокрема Анрі Берґсона, Ле Руа, 
Жана-Поля Сартра, Альберта Камю, Габріеля Мар-
селя, Жака Марітена, Тейяра де Шардена, Жоржа 
Матісса, Моріса Мерло-Понті та ін., де відтінялися 
актуальні проблеми, які хвилювали людство. 

Сам автор називає ці праці з сучасного по-
гляду незрілими. Але це справедливо лише част-
ково. По-перше, вони є незрілими не більше, ніж 
початкові публікації будь-кого із авторів і на 
будь-яку тему. По-друге, відповідно до згаданої 
вище методи автор автентично висвітлює зміст 
концепцій і поглядів великого кола персоналій, 
розкриває її зв’язок з соціальними реаліями і з 
філософською традицією, знайомить широку 
творчу громадськість з справжнім станом філо-
софської думки за рубежем, звичайно, вказуючи 
на їх невідповідність марксистсько-ленінської 
ідеології, що було цілком справедливо. Як для 
початківця це вже зовсім немало. Характерним 
прикладом того, як застосовувалася згадана ме-
тода, може служити виклад в книзі поглядів пра-
вих соціалістів: "Праві соціалісти не раз заявля-
ли, ніби соціалізм сумісний як з матеріалізмом, 
так і з релігією. Відстоюючи думку про немож-
ливість існування "чистої" соціалістичної ідеоло-
гії, лідери правих соціалістів твердять, що єди-
ною вимогою до соціаліста є не засліплювати себе 
догматичною вірою, завжди апелювати до розуму" 
(стор.4). Автор, звісно, як і годилося, називає цю 
позицію переспівом ревізіоністських концепцій 
ірраціоналізму, однак для допитливого читач, який 
має змогу сам усе обміркувати і зробити свій ви-
сновок, стає зрозумілим, що справжнім критерієм 
виправдання соціальної системи є її відповідність 
принципам раціональності. 

Працюючи над осмисленням ідей, що їх 
висувала світова філософія, М.Попович починає 
все більше і більше зосереджувати свій пізнава-
льний інтерес на актуальних проблемах логіки, 
методології та філософії науки, що поставали у 
зв’язку з бурхливим розвитком математики і 
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природознавства середини і другої половини 
двадцятого століття. Цьому безсумнівно сприяла 
і так звана хрущовська відлиги, яка помітно по-
слабила ідеологічні зашморги. Для М.Поповича 
починається період наукової зрілості, коли він 
позиціонує себе самодостатнім дослідником, 
який здатен творчо аналізувати реалії, що скла-
даються в науковому пізнання і в соціальній 
практиці, вбачати в них актуальні філософські 
проблеми, висувати їх і вирішувати. 

Велику роль в реалізації творчого потенці-
алу Мирослава Поповича відіграв прихід у 1962 
році до Інституту в якості директора видатного 
українського і російського філософа П.В.Копніна 
як одного з ініціаторів наукового напряму, орієн-
тованого на ліберальну раціоналістичну тради-
цію. В Інституті філософії утворилася група нау-
ковців, що зосередилася на розробці проблем 
логіки наукового пізнання. Першим резонансним 
підсумком цієї роботи стало видання колективної 
праці "Логіка наукового дослідження" (1965 рік), 
одним із відповідальних редакторів і керівників 
авторського колективу був М.Попович. Праця 
відзначалася тим, що в ній засобами формально-
го і концептуального аналізу досягається реконс-
трукція наукового дослідження як логічно послі-
довного процесу, відслідковується рух пізнава-
льного процесу від генезису проблеми і форму-
вання емпіричної бази через різні ступені абст-
ракції до вищих рівнів синтезу та структуризації 
знання – наукової теорії, системи наукових тео-
рій, наукової картини світу. При цьому продук-
тивно використовувався методологічний потен-
ціал діалектики, однак не примітизованої і вуль-
гаризованої, а діалектики, виробленої і презенто-
ваної представниками класичної німецької філо-
софії, зокрема, І.Кантом, Г.-Ф.-В.Гегелем, а та-
кож раніше замовчуваними працями К.Маркса, 
насамперед ранніми. В цій книзі М.Попович тор-
кається малодослідженої на той час проблеми ста-
новлення, функціонування та розвитку наукових 
теорій. Він глибоко досліджує сутнісні характерис-
тики теорій, такі як формальна правильність, до-
свідна перевіряльність та змістовна істинність, 
границі розвитку наукових теорій, форми їх прояву 
та способи визначення. Незабаром він видає окре-
му працю "Про філософський аналіз мови науки" 
(1966 рік) і на її основі в 1967 році захищає доктор-
ську дисертацію. Спираючись на логічний доробок 
представників Віденського гуртка, роботи Ґ.Фреґе 
та Б.Рассела, М.Попович поглиблює поняття  мови 
науки і адекватніше пристосовує його до відобра-
ження процесів математизації  та кібернетизації 
природознавства, все ширшого використання ма-

тематичних і логічних формалізмів в науковому 
пізнанні в цілому. Він застосовує синтаксичний 
підхід (в логічному розумінні слова) для з’ясування 
природи логічних труднощів, що виникали в мате-
матиці та природознавстві, і розглядає методи, які 
можна використати для їх усунення.  

Доробок українських філософів стає помі-
тним на тільки в Радянському Союзі, а й за його 
межами. У зв’язку з цим в середині 60-тих років 
з’являється бренд "Київська філософська школа". 
Принагідно слід зазначити, що його виникнення 
ні тоді, ні пізніше не пов’язувалося з успіхами 
якогось одного, окремого філософського напря-
му в якійсь конкретній установі, як дехто схиль-
ний вважати. Його поява символізувала, що на 
філософській карті Радянського Союзу з’явився 
ще один центр, де пробивається творча, жива 
думка. Терміном "Київська філософська школа" 
виокремлювались і підсумовувались наукові до-
сягнення, окрім згаданого, і в деяких інших фі-
лософських напрямах досліджень, зокрема, в 
розробці філософських питань природознавства, 
історії української філософії та національної 
культури, перші результати в галузі конкретної 
соціології, до становлення якої як академічного 
наукового напряму Мирослав Володимирович 
доклав чималих зусиль, тощо. Однак, визначаль-
ну роль в започаткуванні феномену піднесення 
української філософської думки того часу поза 
всяким сумнівом пов’язана з іменами П.В.Коп-
ніна та М.В.Поповича 

Проблеми логіки наукового пізнання, ме-
тодології та філософії науки стоять в центрі до-
слідницьких інтересів М.Поповича протягом ба-
гатьох років. За цей період він сам, а також разом 
з колективом науковців, котрий він очолює, ви-
ношує і реалізує ряд науково-дослідних проектів. 
Їх результати стали широко відомими вітчизня-
ній та зарубіжній науковій громадськості, мали 
непересічне значення для розвитку філософської 
думки в Україні. Вони знайшли втілення в десят-
ках наукових праць – журнальних і збірникових 
статей, колективних та індивідуальних моногра-
фіях. Серед усього різноманіття особистих пуб-
лікацій М.Поповича помітним явищем були його 
монографії "Логіка і наукове пізнання" (1971 рік) 
і, особливо, "Філософські питання семантики" 
(1975 рік). Першорядна важливість названих 
книг полягає в тому, що в них здійснюється гли-
бокий логіко-методологічний аналіз якісних 
зрушень в науці ХХ століття, виражальних засо-
бів та категоріальних форм наукового мислення, 
мовних каркасів теоретичного знання. В них 
знайшов систематичний виклад логічної теорії 



П.Ф. Йолон 

448 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

значень мовних виразів як правильно побудова-
них послідовностей знаків в системі будь-якої, 
природної чи штучної, мови. В контексті логіч-
ної теорії значень розглядається природна мова і 
її виражальні можливості, роль мовних знаків в 
інтелектуальних операціях, співвідношення мови 
і думки, "мовне мислення", семантика етнічних 
мов. Як мови формалізованої, з’ясовуються ха-
рактеристики мови логіки і смисл її законів, ло-
гічних функцій, побудови семантик  окремих, 
зокрема модальних, логічних числень, оцінюєть-
ся методологічний потенціал семантики "можли-
вих світів". Значна увага приділяється мові нау-
ки, семантиці наукової теорії та її тверджень, фа-
кту та фіксуючих його висловлювань, співвідно-
шенню "мови спостереження" з  теоретичною мо-
вою, абстракції і об’єкта. В завершальній частині 
автор включається в розробку теорії логічного до-
казу. Висунуті ідеї і гіпотези обґрунтовуються на 
матеріалах наук фізико-математичного циклу. 
Книга задовольняла інтереси вдумливих читачів 
різного наукового профілю і була прихильно зу-
стрінута науковим співтовариствам. 

В кожній науці запропоновані новації ма-
ють необхідним чином поширюватися і завойо-
вувати своє визнання. В сфері математичних і 
природничих наук вчений мусить належно об-
ґрунтувати своє нововведення, переконати в його 
істинності своїх колег і наукове співтовариство. 
В соціогуманітарних науках окрім цього вчений 
повинен переконати в правильності і доцільності 
запропонованих ним новацій також широку гро-
мадськість, а за радянських часів – віднайти спосо-
би залагодження своїх стосунків з компартійними 
органами, з владою. В середовищі українських фі-
лософів та вчених із конкретних наук, творчо пра-
цюючих над осмисленням проблем, що висувалися 
сучасністю, діалог вівся на принциповій основі 
неупередженості і взаємопорозуміння. Що стосу-
ється взаємовідносин з публічною владою, то ситу-
ація складалася напружена і загрозлива.  

Компартійна влада, м’яко кажучи, не лю-
била і не приймала оригінальних новаторських 
досліджень, вважаючи їх небезпечними для ко-
муністичної ідеології та існуючого ладу. Вона 
пильно стежила за роботою гуманітаріїв і рішуче 
боролася за "чистоту" марксизму-ленінізму. За 
свої філософські новації провідні науковці Інсти-
туту філософії, до них належав і М.Попович, за-
знавали гострих ідеологічних нападок та полі-
тичних звинувачень, різних форм переслідувань і 
тиску. В цьому партійним органам "успішно" 
допомагали окремі ортодоксальні філософи. Ті 
часи вже проминули, однак сьогодні було б грі-

хом не пом’янути серед особливо завзятих із них 
директора Інституту історії партії при ЦК КПУ 
І.Д.Назаренка, завідуючого кафедрою філософії 
Д.Х.Острянина, професорів Ф.Ф.Єневича та 
О.В.Шугайліна з Київського держуніверситету, 
професора Г.М.Логвина з Української сільгосп-
акадамії, завідуючого кафедрою філософії 
В.І.Войтенка з Київського політехінституту, до-
центів М.С.Пастуха і М.К.Скудара з Вищої пар-
тійної школи про ЦК КПУ. Вони постійно ви-
ступали в партійній пресі і писали листи-доноси 
до ЦК КПУ, вимагаючи рішуче засудити ревізіо-
ністів і провідників буржуазної філософії в краї-
ні. М.Поповичу закидали відступ від принципу 
партійності в науці, в запозиченні з Заходу пози-
тивістської проблематики, в пропаганді «антина-
укової» ідеї множинності істини (так трактувала-
ся ними важлива логіко-семантична проблема 
істинністної багатозначності некласичних логіч-
них формалізмів), відхід від ленінської теорії ві-
дображення і критерію практики тощо. То були 
для тих часів тяжкі звинувачення і вони тягли за 
собою серйозні неприємні наслідки. Цим поясню-
ється наявність парадоксу, котрий полягав в тому, 
що нова тематика і її розробки насправді далеко 
виходили за межі марксистсько-ленінської філосо-
фії, в багатьох аспектах суперечили їй, однак нау-
ковцям захищаючись доводилося заперечувати це, 
доводити і публічно заявляти, що вони працюють в 
межах діалектичного матеріалізму. 

Незважаючи на гострий партійно-ідеоло-
гічний пресинг, теоретичні розробки в галузі ло-
гіки, методології та філософії науки продовжу-
валися, розширювалися і поглиблювалися. В кі-
нці 60-тих і на початку 70-тих років вони вили-
лися в академічний логіко-методологічний рух, 
що об’єднував вчених з багатьох галузей – основ 
математики і кібернетики, теоретичної фізики і 
біології, філософської і формальної логіки, зго-
дом нетрадиційних структуралістської лінгвісти-
ки та структуралістської культурології. Здійсню-
валися спільні розробки, проводилися спільні 
семінари, теоретичні конференції, симпозіуми. 
На них відбувалося ґрунтовне обговорення зага-
льної міждисциплінарної логіко-методологічної 
проблематики, яка рівною мірою зацікавлювала 
усіх. М.Попович, котрий після переходу 
П.В.Копніна на роботу в Москву в 1968 році 
очолив відділ логіки наукового пізнання (в пода-
льшому його назва змінювалася), стає однією з 
провідних постатей цього руху. Він завойовує 
науковий авторитет в радянській академічній 
науці і отримує визнання в світових логіко-
методологічних колах. В цей період яскраво про-
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являється його талант організатора науки. Завдя-
ки цьому Київ виступив науковим і організацій-
ним центром проведення переважної більшості 
Всесоюзних симпозіумів з логіки, методології та 
філософії науки. В 1971 році М.Поповича оби-
рають членом керівного органу Відділення логі-
ки, методології і філософії науки Міжнародного 
союзу історії та філософії науки, де він виступає 
активним учасником і одним із організаторів 
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 розгорнули-
ся в Радянському Союзі та Україні в другій по-
ловині 80-тих років, створили нові історичні реа-
лії. Для України вони завершилися завоюванням 
державної незалежності і створили сприятливі 
передумови для вільного демократичного розви-
тку, соціального та національного відродження. 
За радянських часів М.Попович не був дисиден-
том в прийнятому тоді значенні, але він безумо-
вно був вільнодумцем, для якого критерії істини 
і моральності важили більше за особисті мирські 
блага. Тому Мирослав Володимирович гаряче 
відгукнувся на процеси, що обіцяли кардинально 
змінити неприглядну реальність. Він з прита-
манною йому самовідданістю занурився в гро-
мадсько-політичне життя на цьому переломному  
етапі української історії, додаючи зусиль до при-
скорення бажаних змін. В 1989 році він активно 
працює в так званій Демократичній платформі, 
що була внутрішньою опозицією до КПРС, ви-
ступає одним із засновників Народного Руху 
України і стає головою першого його осередку – 
Київської міської організації, яка відіграла роль 
вихідної бази для поширення ідей соціального та 
національно-демократичного відродження, акти-
візації дій громадськості республіки. В цей час 
відбулася знаменита привселюдна дискусія Ми-
рослава Володимировича на Центральному теле-
баченні з секретарем ЦК Компартії України 
Л.М.Кравчуком, наслідком якої були глибокі 
зрушення в масовій свідомості українців, що 
значною мірою зумовило прискорення процесів 
національного самовизначення. В перші роки неза-
лежності політична діяльність М.Поповича безпо-
середньо пов’язується з Партією демократичного 
відродження України, одним із співголів якої він 
був. З часом він відходить від членства в якійсь 
одній із партій, надаючи перевагу вільній громад-
сько-політичній діяльності і науковій творчості. 

Нові історичні реалії пред'явили суспільст-
вознавцям країни нові запити, знову повіяло ду-

хом свободи і перед гуманітаріями відкрилися 
обнадійливі перспективи. Під впливом цих змін, 
а також в наслідок внутрішньої творчої еволюції 
дослідницькі інтереси М.Поповича поступово 
зміщуються в площину соціогуманітарної про-
блематики. Вчений прагне осмислити події, що 
відбуваються в нього на очах, порівнюючи їх зі 
світовим досвідом розвитку цивілізації і шукаю-
чи їхнє коріння в історичних джерелах українсь-
кого народу, в особливостях української мента-
льності. При цьому він сповна використовує до-
свід розробки логіко-методологічних проблем 
розвитку науки. В науковій творчості М.Попо-
вича цього періоду виразно виділяються два бло-
ки проблем: дослідження соціально-політичних 
процесів, що відбуваються у світі і в нашій дер-
жаві, а також дослідження історії української 
філософської думки та національної культури. В 
цей час з запізненням щонайменше на 20 років 
його обирають членом-кореспондентом (1992 
рік) і дійсним членом (академіком) Національної 
академії наук України (2003 рік).  

У циклі наукових публікацій, присвячених 
питанням стану та розвитку сучасного українсь-
кого суспільства, М.Попович аналізує проблеми 
свободи і прав людини, становлення відкритого 
суспільства, формування ідеології та ідейно-
політичних засад державотворення, стан суспі-
льної свідомості в посткомуністичній Україні, 
особливості української нації і національної мен-
тальності, шляхи гармонізації міжнаціональних 
та міжетнічних відносин, місце України в євро-
пейській спільноті. В книзі "Раціональність і ви-
міри людського буття" (1997 рік) автор застосо-
вує стандарти логіко-філософської мови і конце-
птуальний апарат, вироблений в методології на-
уки, до характеристики фундаментальних вимі-
рів людського буття – істини, добра і краси; до 
обґрунтування переваги соціально-демократич-
них ціннісних орієнтацій – свободи, справедли-
вості, солідарності. В низці інших публікацій, 
зокрема, "Європа – Україна – праві і ліві" (1996 
рік), М.Попович зупиняється на суперечливості 
процесів, що відбуваються в нашій державі, роз-
глядає український шлях до об’єднаної Європи. 
Значну увагу він приділяє політичному життю та 
становленню багатопартійності в Україні, а та-
кож перспективі її складових – демократичної і 
авторитарної, правої і лівої, ліберальної та соціа-
лістичної. При цьому, М.Попович позиціонує 
себе на боці соціал-демократії в європейському 
значенні цього слова, вважаючи соціал-
демократичну перспективу розвитку України 
найприйнятнішою. 
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Згодом виходить у світ нова об’ємна книга 
М.Поповича “Червоне століття” (2005 рік), котра 
за своїм жанром досить різнобічна. Її можна роз-
глядати як фундаментальне історичне дослі-
дження, що спирається на багатющий емпірич-
ний та ілюстративний матеріал; як філософське 
осмислення цивілізаційного процесу концептуа-
льними засобами філософії історії, що презенту-
ються категоріями модальності, можливості та 
дійсності, неперервності соціального часу та 
дискретності соціального простору, які ми нази-
ваємо історичними подіями, явищами, націями, 
державами, культурами, цивілізаціями тощо; як 
логіко-методологічний аналіз, що реконструює 
історичний процес в його послідовності і визна-
ченості, в логіці розгортання подій планетарного 
масштабу, їх передісторії, історії й післяісторії; 
як роман-есе, який у вільній композиції подає 
історію ХХ століття в образах, в дійових особах, 
в розмаїтті особистісних вражень і міркувань; як 
публіцистичний, популярний твір, що легко чи-
тається і сприймається. Коротко окреслити і в 
стислій формі передати зміст цієї фундаменталь-
ної праці практично неможливо, її треба просто 
читати і читач неодмінно відчує себе винагоро-
дженим. Можна лише сказати, що книга присвя-
чується системному аналізові фатальних для 
людської цивілізації подій, початковими та кін-
цевими віхами яких, що виділяють ХХ століття в 
окрему смугу історії, автор називає відповідно 
Першу світову війну і падіння комуністичного 
режиму в СРСР. Мотивом цього всебічного ана-
лізу виступає пошук смислу історії нашого часу 
та історії взагалі, соціального, морального і про-
стого людяного сенсу в розвитку окремих цивілі-
заційних організмів через національно-етнічні, 
культурні, політичні та державно-правові виміри, 
зробивши неявні зміни цих вимірів явними. 

І все ж таки основну перевагу він віддає 
дослідженням історії української філософії і на-
ціональної культури. Інтерес до цієї проблемати-
ки в нього зародився ще в часи розквіту логіко-
методологічного руху. В 1972 році, коли за рі-
шенням ЮНЕСКО весь світ відзначав 250-
тиріччя від дня народження Г.С.Сковороди, 
М.Попович у співпраці з визначними постатями 
– філософом Сергієм Кримським та поетом Іва-
ном Драчем підготували працю, присвячену 
цьому великому українському мислителю. В ній 
знайшли місце нові підходи до розуміння його 
творчості і її значення для української культури. 
Але процес видання книги просунувся лише до 
першої верстки і був загальмований ідеологіч-
ними цензорами. Працю звинуватили у ідейній 

незрілості, у відсутності класового підходу та 
інтернаціонального "пафосу", в милуванні старо-
виною тощо. Особливо компартійних чиновників 
дратувало те, що в книзі наводився багатий фак-
тичний матеріал про високий для тих часів рі-
вень освіти, художнього мистецтва та музичної 
культури українського народу. Книга "Григорій 
Сковорода" побачила світ лише через 12 років із 
значними літературними правками і купюрами.  

Проте часи, коли переслідувалися інакоми-
слення та будь-які відхилення від офіційної ідео-
логії, безповоротно канули у минуле. Вільний від 
фільтрів партійного і класового підходів, дотри-
мання вимушеної методи дихотомії матеріалізму 
та ідеалізму, діалектики та метафізики, інших 
“незграбних та фальшивих стандартних форм” 
тлумачення ідейного спадку видатних мислите-
лів минулого як “руху до марксизму – уявної ве-
ршини людської мислі”, Мирослав Володимиро-
вич у 2007 році видає фундаментальну наукову 
працю “Григорій Сковорода: філософія свобо-
ди”, в якій із врахуванням нагромаджених супе-
речливих трактувань цього феномену реалізує 
модерну реконструкцію світогляду та світорозу-
міння українського мислителя, бачення ним зов-
нішнього і внутрішнього світу людини. Він зма-
льовує доробок Г.Сковороди в історичному діа-
пазоні його життєдіяльності та великих духовних 
зрушень його епохи, в найширшому контексті 
філософських і в цілому культурних поворотів 
загальноєвропейського і цивілізаційного масшта-
бів. Дослідження розкриває гуманістичну і демок-
ратичну основу вчення великого мислителя, невід-
дільну від ідеалів свободи, мудрості, справедливо-
сті і милосердя. Філософія Г.Сковороди подається 
як філософія громадянського обов’язку і духовної 
свободи, як філософія гідності, віри, надії і любові, 
що складають основні засади життя людини і по-
ступу суспільства, слугують незамінною умовою 
досяжності щастя для кожного. 

Подальші культурологічні пошуки 
М.Поповича ознаменувалися появою шеренги 
ґрунтовних книжок, що стали помітним явищем 
в філософській науці. Виходять в світ "Нариси 
розвитку логічних ідей в культурно-історичному 
контексті" (1979 рік), "Світогляд стародавніх 
слов’ян" (1985 рік), де вперше висвітлюються 
глибинне історичне закорінення  духовності 
українського народу; "Микола Гоголь: роман-
есе" (1989 рік), де з’ясовуються народні витоки 
його художньої творчості, пов’язані з  глибоким 
проникненням в образність української міфоло-
гії, розкриваються зв’язки з українським культу-
рним середовищем та висвітлюється її вплив на 
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долю України, що зробило  Гоголя невіддільним 
від української духовної історії; "Національна 
культура і культура нації" (1991 рік), в якій піді-
ймаються проблеми культурної самобутності та 
національної ідентичності українського народу. 

Але найбільший суспільний резонанс мала 
фундаментальна праця "Нариси історії українсь-
кої культури", яка витримала два видання (1998, 
2001 роки). В 2001 році вона була удостоєна На-
ціональної премії України імені Тараса Шевчен-
ка. В книзі зображується процес розвитку украї-
нської культури від найдавніших часів до сього-
дення на глибокому фоні індоєвропейської та 
слов’янської міфології. Автор пов’язує українсь-
ку культурну традицію з індоєвропейськими тра-
диціями в духовній культурі слов’ян. Він висвіт-
лює знакові культурні явища і здобутки епохи 
Київської Русі, а також часів, що настали після 
неї, в контексті протистояння Сходу і Заходу, 
католицьких, православних та османських взає-
мин. Значне місце відводиться маловивченим 
процесам формоутворення української культури 
в період Ренесансу і Просвітництва, українського 
бароко, козаччини і діяльності Братств, приділя-
ється належна увага познакам литовських і поль-
ських впливів. Книга подає великий джерельний 
матеріал про культуру України в складі Російсь-
кої імперії, розкриває її пограничний характер у 
зв’язку з двома полярними культурно-політич-
ними орієнтаціями Росії. Автор послідовно роз-
глядає особливості основних явищ, здобутків і 
ключових (знакових) постатей української куль-
тури, відштовхуючись від початку ХІХ сторіччя, 
і обґрунтовує думку про появу у зв’язку з ними 
нового "культурного ландшафту" України. Книга 
малює картину культури України в період тота-
літаризму, комуністичної диктатури, коли вона 
(культура) зазнавала то деякого піднесення 
("українізація" 20-х років), то занепаду з трагіч-
ними наслідками для української інтелігенції, в 
першу чергу гуманітарної. І все ж таки, як пока-
зує автор, вона вистояла як народна культура 
повсякденного життя, гуманітарна  і науково-
технічна культура України. Новітня культура 
України розглядається М.Поповичем в усій її 
багатоманітності, включаючи і російськомовну 
гілку. Разом з культурою, вирощеною протягом 
століть, вона стала вагомим внеском українсько-
го народу в скарбницю світової культури. 

В 2009 році М.Попович подарував шанува-
льникам української культури та допитливому 
читачеві ґрунтовне, викладене в популярній фо-
рмі наукове дослідження “Культура: Ілюстрати-
вна енциклопедія України”. В багато ілюстрова-

ній книзі на широкій джерельній базі розкрива-
ється філософська глибина, неповторна самобут-
ність змісту і велика естетична сила української 
культури в усій її тематичному і жанровому ба-
гатстві. Автор захоплено розповідає про неоці-
ненні, витворені у продовж історії скарби народ-
ного мистецтва і творінь видатних постатей віт-
чизняної літератури і театру, кіномистецтва, жи-
вопису і фотографії, архітектури і церковного 
малярства. Він знайомить з давньою українською 
писемністю і спростовує міф про її пізню появу. 
М.Попович демонструє новий, сучасний підхід 
до розуміння і оцінювання культурних надбань 
нашого народу, що дозволяє вписати українсь-
кий культурний шар як ланку у велику будівлю 
загальноєвропейської та світової культури. Кни-
га знаменна ще й тим, що висвітлює визначні 
постаті й розкриває теми, котрі в період відомих 
нам часів знаходилися під патронатом табу або 
подавалися в недостовірному, тенденційно пере-
крученому вигляді.  

В сучасній науці і в практичній суспільній 
діяльності все більшої ваги набирає проблема 
людини, яка стає головним мірилом природного і 
соціального буття. Навколишній світ дедалі 
більш стає антропоцентричним, де все, що відбу-
вається в ньому, безпосередньо торкається лю-
дини, оцінюється і в зростаючих масштабах 
спричиняється нею. Досить гостро стоїть питан-
ня про природу людського єства, про добро і зло, 
про свободу і справедливість, злет інтелекту і 
продукування загроз, про братерство і відчужен-
ня, самобутність і втрату особистості. Теоретич-
ному осмисленню широкого кола цих проблем 
присвячена нова книга М.Поповича «Бути люди-
ною», що побачила світ в 2011 році. Здійснюючи 
детальний філософський аналіз трактування про-
блеми людини в античної філософії та в раціона-
лістичній традиції Модерну і узагальнюючи до-
свід різноманітних практик з інтелектуальними 
та морально-етичними включно, автор долає 
принципові труднощі логіко-методологічного 
характеру і обґрунтовує власну концепцію, 
спроможну побудувати універсальну несупереч-
ливу картину людського буття й дати відповіді 
на сучасні колізії. Він визначає сутність і приро-
ду людини як суб’єкта інтелектуальної і практи-
чної діяльності, що має складну духовну архітек-
туру, серцевинним змістом котрої виступає світ 
цінностей. Фундаментальними серед них є сво-
бода, справедливість, солідарність, котрі визна-
чають і координують всю систему цінностей, що 
роблять людину особистістю і соціальною істо-
тою. Реалізація світу цінностей робить суспільс-
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тво відповідним критеріям людяності, забезпечує 
індивідуальну і колективну відповідальність. 
Розвинута і на матеріалах природничих і соціо-
гуманітарних наук достатньо обґрунтована 
М.Поповичем концепція людини, втілює світо-
гляд гуманізму, що виходить з уявлення про лю-
дину як найвищу і абсолютну цінність. 

Вагомий науковий доробок, який вніс 
М.В.Попович в філософську науку та споріднені 
з нею галузі знання, вивів його в коло видатних 
вчених сучасності. Результати його досліджень 
широко відомі не тільки в вітчизняному інтелек-
туальному середовищі, а й в середовищі світово-
го наукового співтовариства. Його наукові твори 
перекладаються іноземними мовами і читаються 
в багатьох країнах світу. Вони дали поштовх до 
нових наукових пошуків. На працях М.Поповича 
виховано і виросло не одне покоління молодих 
вчених. Його теоретичні напрацювання слугують 
відправною науковою базою для прикладних 
розробок в соціогуманітарній сфері, що мають 
безпосередній вихід в практику сьогодення. Під 
його науковим керівництвом вчені Інституту фі-
лософії постійно беруть участь в важливих дер-
жавних наукових проектах. У продовж останніх 
років ними виконано і продовжує виконуватися 
за замовленням українського уряду та інших 
державних установ ряд актуальних тем, спрямо-
ваних на розробку методології розбудови україн-
ської державності, становлення політичної нації і 
громадянського суспільства, вироблення соціа-
льних, політичних, культурних та інтелектуаль-
них стратегій розвитку, пов’язаних з проблемами 
цивілізаційного вибору і системної європейської 
інтеграції України. Досліджуються процеси 
трансформації гуманітарної сфери, спрямовані 
на відродження й модернізацію національної 
культури, подолання моральної кризи та елемен-
тів міжконфесійної відчуженості, примноження 
та раціональне використання інтелектуального і 
духовного потенціалу нації. 

Плідна діяльність М.Поповича не обмежу-
ється лише сферою академічної науки, де він, як 
вчений, готує нові наукові праці, котрі побачать 
світ найближчим часом, а також конструктивно 
поєднує наукову роботу з науково-організа-
ційною діяльністю. Як директор Інституту Ми-
рослав Володимирович віддає багато сил адміні-
стративній, господарській, науково-коорди-
наційній та педагогічній роботі, підтримує висо-
кий творчий дух керованого ним наукового ко-
лективу, дбає про актуальність та фундаменталь-
ність науково-дослідної проблематики. Як дійс-

ний член Національної академії наук, він конс-
труктивно впливає на академічне життя. 

Поряд з цим Мирослав Попович віддає ба-
гато сил і енергії громадсько-політичній та нау-
ково-публіцистичній роботі. Він є головним ре-
дактором українського науково-теоретичного 
часопису «Філософська думка», президентом 
Філософського товариства України, членом Ко-
мітету з державних премій України в галузі нау-
ки і техніки, чим активно сприяє розвитку нау-
кових досліджень в нашій державі й піднесенню 
їх рівня. М.Попович багато років є незмінним 
президентом Товариства "Україна–Франція", 
учасником постійного франко-українського діа-
логу, де сприяє зміцненню позитивного іміджу 
нашої країни і поширенню культурних націона-
льних надбань. В 2005 році його заслуги винаго-
роджено національною відзнакою Франції – Ка-
валер ордена Почесного Легіону.  

Заслуговує на те, щоб окремо відзначити 
ту частину багатогранної діяльності М.Попо-
вича, наслідком якої є благотворний вплив на 
українське суспільство, його цивілізаційні і полі-
тичні орієнтаціє, громадянське і моральне відро-
дження. Передусім слід підкреслити, що він сис-
тематично виступає в масовій пресі, на радіо і 
телебаченні з найпекучіших питань поступу 
українського суспільства. У продовж останнього 
десятиліття Мирослав Володимирович стає уча-
сником багатьох всеукраїнських і міжнародних 
форумів, "круглих столів", конференцій, полі-
тичних і громадянських ток-шоу, де обговорю-
ються доленосні питання внутрішньої і зовніш-
ньої політики, міжнародного співробітництва 
України, державного будівництва і консолідації 
українського народу. Адекватним віддзеркален-
ням цього аспекту його діяльності, який найбі-
льшою мірою перебуває на видноті та привертає 
увагу громадськості, може слугувати видання у 
2010 році книжки «Істина. Правда. Життя. Думки 
небайдужої людини», в котрій зібрано його нау-
ково-публіцистичні статті і виступи, інтерв’ю, 
що були опубліковані в провідних вітчизняних 
газетах і популярних журналах. Вражає ширина 
тематики і глибина її розгляду, актуальність і 
гострота постановки питань, прямота і відвер-
тість суджень. Сформульована в них позиція 
завжди об’єктивна і принципова, висловлена ду-
мка завжди чесна і сприймається з повагою, до 
них дослухаються як однодумці, так і його опо-
ненти. Їх зміст спонукає до роздумів і бажання 
виробити свою власну гідну позицію, долає гро-
мадську байдужість і зароджує потяг до корисної 
дії. Від них не може просто так відмахнутись 



Епоха вибирає особистість, а особистість змінює епоху 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 453 

владна верхівка і відповідно не відреагувати. Все 
це робить постать М.В.Поповича досить поміт-
ною на суспільному горизонті і дає достатні під-
стави віднести його до категорії тих людей, які 
заслужено вважається моральним авторитетом 
нації. При цьому не можна не згадати того бага-
тообіцяючого факту, що група визначних поста-
тей, моральних авторитетів нації, до складу якої 
входить Мирослав Володимирович, в кінці ми-
нулого року, в день двадцятиріччя Всеукраїнсь-
кого референдуму за Незалежність, започаткува-
ла новий громадський рух, що отримав назву 
Ініціативи «1 грудня». Ініціатива планує постійне 
проведення (і вже проводить) всеукраїнських і 
регіональних «круглих столів», інших цивілізо-

ваних форм громадського спілкування з широ-
ким залученням до участі в них молодого поко-
ління та всіх небайдужих. Метою цих заходів 
буде активізувати громадянське суспільство в 
боротьбі за високі моральні цінності, справедли-
вість і вільний вибір, утвердити їх критеріями 
повноцінності політичного, соціального, культу-
рного і економічного життя. 

Своєю громадсько-політичною і публіцис-
тичною діяльністю М.Попович активно сприяє 
утвердженню демократичних цінностей і тради-
цій в житті нашої держави, становленню та роз-
витку громадянського суспільства, позитивно 
впливає на формування конструктивної громад-
ської думки в країні. 
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АКАДЕМІКУ НАН УКРАЇНИ Ю. С. ШЕМШУЧЕНКУ – 75 РОКІВ 
 

Юрій Сергі-
йович Шем-

шученко, 
якому випо-
внилося 75 
років, – зна-
ний в Украї-
ні та за кор.-
доном пра-

вознавець і організатор української юридичної 
науки й освіти.  

Наукове кредо вченого: юридична наука 
має працювати на випередження, визначати роз-
виток суспільної практики [1, с. 10]. Він є дирек-
тором Інституту держави і права імені В. М. Ко-
рецького Національної академії наук України, 
почесним ректором Київського університету 
права НАН України, академіком НАН України і 
Академії правових наук України, іноземним чле-
ном Російської академії наук, заслуженим діячем 
науки й техніки України, лауреатом Державної 
премії України в галузі науки й техніки. 

Упродовж більш ніж 45 років творчої дія-
льності Ю. С. Шемшученко зробив вагомий вне-
сок у розвиток української юридичної науки. Він 
є автором більше 900 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, 8], підготував понад 30 докторів і кан-
дидатів юридичних наук. Нагороджений ордена-
ми й медалями, іншими державними відзнаками, 
зокрема орденами князя Ярослава Мудрого V, IV 
та III ступенів. 

Ю. С. Шемшученко народився 14 грудня 
1935 року в старовинному Глухові Чернігівської 
(тепер – Сумської) області в робітничій сім’ї. 
Його предки походили з козацького роду. 

У 1944-54 рр. навчався у Глухівській сере-
дній школі № 2. Коли він навчався у третьому 
класі померла мати. Було важко. Батько – Сергій 
Іванович – працював і виховував трьох дітей, 
зігріваючи їх теплотою свого серця й душі. 

Після школи юнак став студентом Глухів-
ського 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 
державного 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 закон-
ності у діяльності сільських Рад» у другому но-
мері журналу «Радянське право» за 1965 р. 

Від 15 листопада 1966 до 15 листопада 
1969 р. Ю. С. Шемшученко – аспірант Сектора (з 
червня 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 ус-
пішно захистив кандидатську дисертацію на те-
му «Забезпечення соціалістичної законності в 
діяльності місцевих органів радянського держав-
ного управління засобами прокурорського на-
гляду (на матеріалах Української РСР)». Вона 
лягла в основу першої монографічної праці авто-
ра, підготовленої у співавторстві з І. Бутко – 
«Місцеві Ради і забезпечення законності» (1973). 

У листопаді 1969 р. Ю. С. Шемшученко 
обійняв посаду молодшого, а у грудні 1972 р. – 
старшого наукового співробітника Інституту. У 
цей же час він обрав новий напрям наукової дія-
льності – екологічне право. Саме ця проблемати-
ка визначила зміст подальшого творчого пошуку 
Ю. С. Шемшученка й принесла йому широке на-
укове визнання. 

У 70-80-х роках він опублікував самостій-
но або у співавторстві низку монографічних 
праць еколого-правового характеру. Серед них: 
«Адміністративно-правова охорона природи 
Української 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 навколишньо-
го середовища у сільському господарстві» 
(1984), «Правова охорона навколишнього сере-
довища в галузі промислового виробництва» 
(1986), «Правові проблеми екології» (1989). 
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У лютому 1979 р. Ю. С. Шемшученко ус-
пішно захистив докторську дисертацію «Держа-
вне управління охороною навколишнього сере-
довища в СРСР». 

У цих роботах учений виявив себе як фун-
датор нової наукової школи – управління якістю 
навколишнього середовища. Теоретичні виснов-
ки цієї школи були покладені в основу вдоскона-
лення екологічного законодавства та механізму 
його реалізації. 

На початку 1979 р. Ю. С. Шемшученка бу-
ло затверджено завідувачем відділу проблем ра-
дянського будівництва, а в квітні 1982 р. – заві-
дувачем відділу правових проблем сільського 
господарства й охорони навколишнього середо-
вища Інституту. У жовтні 1985 р. за рішенням 
ВАК при Раді Міністрів СРСР йому було при-
своєно звання професора.  

У січні 1988 р. Загальні збори АН УРСР 
обрали Ю. С. Шемшученка членом-кореспон-
дентом АН УРСР за спеціальністю «Право». Во-
сени цього ж року колективи Інституту й Відді-
лення історії, філософії та права АН УРСР демо-
кратично обрали, а 12 жовтня Президія АН УРСР 
затвердила Ю. С. Шемшученка директором Ін-
ституту 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 
конституційного 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 зако-
нодавства Європейського Союзу тощо. Входить 
до складу Комісії з реформування правоохорон-
них 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 проблем 

теорії та історії держави і права, політології, кон-
ституційного права і державного управління, ко-
смічного, кооперативного й аграрного права. Ю. 
С. Шемшученко є співавтором і відповідальним 
редактором «Політологічного енциклопедичного 
словника» (1997 і 2004), монографій «Українсь-
кий парламентаризм: минуле і сучасне» (1999), 
«Юридична наука і освіта на Україні» (1992), 
«Жертви репресій» (1993), «Право власності в 
споживчій кооперації України» (1996),  «Держа-
вотворення і правотворенняв Україні» (2001) 
тощо. За редакцією вченого у 1997 р. побачила 
світ видатна пам’ятка українського права «Пра-
ва, за якими судиться малоросійський народ». За 
цю працю Ю. С. Шемшученко був удостоєний 
премії НАН України ім. М. П. Василенка. Зага-
льнодержавне і велике наукове значення має дія-
льність Ю.С. Шемшученка як голови редакційної 
колегії 6-томної «Юридичної енциклопедії» 
(1996-2004). Він був автором цього проекту, до-
мігся прийняття урядової постанови з даного пи-
тання й доклав багато зусиль як керівник творчо-
го колективу з підготовки цього фундаменталь-
ного видання. У 2004 р. «Юридична енциклопе-
дія» одержала Державну премію України в галузі 
науки й техніки.  

Ю. С. Шемшученкові належить ініціатива 
видання 10-томної «Антології української юри-
дичної думки» (2002-2005) за його загальною 
редакцією. Він був мозковим центром цього про-
екту. Фундаментальний багатотомник увібрав 
найкращі надбання вітчизняних правознавців за 
два з половиною століття.  

Вчений очолює Раду з координації фунда-
ментальних правових досліджень НАН України. 
Як академік НАН України (1992 р.) і директор 
Інституту тісно співпрацює з Президією НАН 
України. У 1993 р. під його керівництвом було 
підготовлено й видано монографії «Правовий 
статус Академії наук України», а у 1998 р. – 
«Академічна юридична думка».  

Ю.С. Шемшученко чимало зробив для реа-
білітації другого президента ВУАН М. П. Васи-
ленка 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 діяль-
ність Ю. С. Шемшученка. Він є експертом Ради 
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Європи, членом Міжнародного арбітражного су-
ду, Міжнародної ради з права навколишнього 
середовища (з 1990 по 1992 рік був Регіональним 
координатором цієї ради), Комісії екологічного 
права Міжнародного союзу захисту природи, 
почесним 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 
Міжнародний центр космічного права НАН Украї-
ни. За його редакцією кілька видань витримав збі-
рник законодавчих актів «Космічне право Украї-
ни», а нині видається багатотомник «Космічне за-
конодавство країн світу». Центр тісно взаємодіє з 
Національним космічним агентством України.  

Ю. С. Шемшученко бере активну участь у 
громадському житті України. Він стояв біля ви-
токів утвореної 1991 р. Української асоціації по-
літологів і був першим її президентом. Ініціював 
і організував створення професійної громадської 
правничої організації – Спілки юристів України. 
Був першим її головою (1991-1993). 

Протягом десяти років (1994-2004) очолю-
вав Комісію з питань громадянства при Президе-
нтові 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 під-
вищення правосвідомості та правової культури 
громадян. На це спрямовані його численні кваліфі-
ковані виступи в пресі, по радіо й телебаченню. 

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 – понад 30 докторів і кандидатів юридич-
них наук працюють у багатьох країнах світу.  

Ю. С. Шемшученко ініціював утворення 
першого академічного навчального закладу – 
Вищої школи права при Інституті держави і пра-
ва ім. В. М. Корецького НАН України. Від 2000 
р. цей заклад має назву Київського університету 
права НАН України. Разом з Інститутом він ста-
новить унікальний науково-освітній комплекс 
нового, європейського типу. Тут готуються на 
високому професійному рівні й з урахуванням 
новітніх досягнень юридичної науки юристи XXI 
століття. Вчений 10 років був ректором Універ-
ситету, під його керівництвом було налагоджено 
видання академічних підручників з різних галу-
зей права, він є головним редактором «Часопису 

Київського університету права», веде майстер-
класи для студентів тощо [7]. 

Академік Ю. С. Шемшученко зробив вне-
сок у розвиток філософії права в Україні. Він 
став редактором-співзасновником часопису 
«Проблеми філософії права». Юрій Сергійович 
також підготував кілька праць з філософії права. 
Так, у своїй статті «Що є право?» (2005) він об-
стоює думку про те, що право є «системою соці-
альних загальнообов’язкових норм, встановле-
них чи санкціонованих державою» [2, c. 74; 3, с. 
46]. В інтерв’ю «Юридичній газеті» в 2007 році 
вчений, відповідаючи на питання «прихильни-
ком якого праворозуміння ви себе вважаєте?», 
відверто відповів: «Я позитивіст. Вважаю, що 
право – це той інструмент, який має реально дія-
ти. А коли насправді право не функціонує як ре-
гулятор суспільних відносин, то вся правова ма-
терія в державі розмивається» [6].  

Разом із тим, вчений визнає значення й ін-
ших підходів. Він вважає, що є безперечно є міс-
це природно правовим ідеям й при позитивізмі. 
«Особливо, коли йдеться про розробку проектів 
законів та інших актів, де такі принципи як спра-
ведливість, гуманізм мають бути закладені» [6].  

Також, під час святкування 10 річчя Київ-
ського університету права НАН України він зве-
рнувся до студентів та гостей з такими словами: 
«Сьогодні ми вчимо наших студентів не тільки 
догми, але й духу права, що випливає із принци-
пу верховенства права. Ми даємо студентові не 
тільки диплом, а й ґрунтовні знання» [4]. Акаде-
мік Ю. С. Шемшученко підтримує розвиток фі-
лософії права в Україні. 

Життя вченого не обмежується суто про-
фесійною науковою та освітньою діяльністю. 

У нього широке коло друзів. Він захоплю-
ється поезією, історичною та мемуарною літера-
турою, малює і грає в шахи, підтримує тісні 
зв’язки зі своїми земляками-глухівцями та сум-
чанами. Очолює Глухівське відділення Сумсько-
го земляцтва у Києві. У 2000 р. видав працю про 
свого земляка, поета пушкінської плеяди В. І. 
Туманського («Наш друг Туманский»), а у 2003 
р. перевидав «Історію Малоросії» М. А. Марке-
вича, 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, 



Шемшученко Юрію Сергійовичу – 75 років 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 457 

талановитий і працьовитий учений, умілий орга-
нізатор юридичної науки й освіти. Його наукове 
кредо – юридична наука має бути об’єктивною й 
працювати на випередження, визначаючи розви-
ток суспільної практики. Ця парадигма червоною 
ниткою проходить через його науковий доробок. 

14 грудня 2010 р. у великому конференц-залі 
НАН України (м. Київ, вул. Володимирська, 55) 
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького про-
вів міжнародну наукову конференцію до 75-річчя 
академіка НАН України Ю.С. Шемшученка «Дер-
жава і право у світлі сучасної юридичної думки». 

До ювілею відомого українського право-
знавця, директора Інституту держави і права ім. 
В.М. Корецького НАН України було видано збі-
рник наукових праць «Держава і право у світлі 
сучасної юридичної думки». У книзі вміщено 
спеціально підготовлені статті друзів і колег 
ученого з актуальних проблем розбудови право-
вої держави і правової системи в Україні, розви-
тку міжнародного права. Подано ексклюзивне 
інтерв’ю Ю.С. Шемшученка для цього видання з 
питань місця й ролі юридичної науки в сучасний 
період. Також видано вибрані праці Ю.С.Шем-
шученка «На перехресті століть» [8]. 

Юрій Сергійович – великий життєлюб і па-
тріот України. Він звеличує її славу не каяттям у 
патріотизмі, що стало у наш час досить пошире-
ним явищем, а наполегливою творчою працею й 
конкретними її результатами. Йому не байдуже 
як майбутнє України, так і її славне минуле. Щи-
ро вітаємо ювіляра зі знаменною датою, зичимо 
міцного здоров’я на довгі роки, плідної наукової 
праці, творчих успіхів і наснаги.  
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АКАДЕМІКУ НАН УКРАЇНИ Ю. С. ШЕМШУЧЕНКУ – 75 РОКІВ 
 

Статтю присвячено 75-річчю від дня народження академіка Ю. С. Шемшученка. Детально ви-
кладаються основні віхи й наукові досягнення вченого, який є головним співредактором міжнародно-
го часопису «Проблеми філософії права». 

 
АКАДЕМИКУ НАН УКРАИНЫ Ю. С. ШЕМШУЧЕНКО – 75 ЛЕТ 

 
Статья посвящена 75-летию со дня рождения академика Ю. С. Шемшученка. Подробно изла-

гаются основные вехи и научные достижения ученого, который является главным соредактором меж-
дународного журнала «Проблемы философии права». 

 
75 ANNIVERSARY OF ACADEMIC YU. S. SHEMSHUCHENKO 

 
The article is devoted to the 75th anniversary of academic Yu. S. Shemshuchenko. It details the 

jurist’s major milestones and scholarly achievements who is, inter alia, the co-editor in chief of the 
international journal "Philosophy of Law Issues." 
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ПЕТРУ МОЙСЕЙОВИЧУ РАБІНОВИЧУ – 75 РОКІВ 

 
В. С. Бігун 

Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Київ 
 

ГОРДІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОЗНАВСТВА 
 

Особистість правознав-
ця – одна з важливих 
основ юридичної науки. 
Такою особистістю є й 
академік П. М. Рабіно-
вич. Мені пощастило 
вчитися у нього, а зго-
дом і співпрацювати з 
ним з 1992 року: спочат-
ку як студенту та науко-
вому учню, а відтак як 
молодшому колезі. Отож 
пропоную увазі читачів 
невеликий ювілейний 

нарис, у якому спробую представити окремі сторі-
нки біографії цієї зразкової постаті й українського 
правознавства, доповнені особистими враженнями. 

Початок. Осінній Львів. Франковий уні-
верситет. Актова зала центрального корпусу – 
будівлі колишнього Галицького сейму. У цей 
храм науки не просто відкрити двері. Вони важ-
кі, наче обтяжені трьома з лишком віками. Менш 
важкі, але не менш високі двері аудиторій. Одна 
з них переповнена першокурсниками юридично-
го факультету. Викладач розпочинає читати курс 
із теорії права і держави. Насправді, не читати. 
Оповідати – без папірців, виразно, осмислено. 
Захоплююче. Терміни поступово перетворюють-
ся на поняття, вони наче оживають у розумі; 
«держава – організація політичної влади…», «за-
гальносоціальне право — це певні можливості 
учасників суспільного життя…». З часом забува-
ється, що аудиторія ледь освітлена; що на дворі 
падає дощ; відчувається світло знання – ось що 
таке освіта. Правопізнання.  

Минає час. Зростає інтерес. З’являються 
питання. Триває пізнання. Пошук кличе до біблі-
отеки. Після лекцій деякі студенти буквально 
біжать до неї, щоби першими дістатися до інших 
джерел знань – посібника чи то праць класиків. 
Читання дає новий матеріал для подальшого 
осмислення. Осмислення та дискусії, які не обме-
жуються лише формою семінарів. Чудово, що є ще 
один форум спілкування – науковий гурток теорії 
держави і права. Невелике коло однодумців пере-

творюється на організований колектив – наукове 
співтовариство. За всім цим стоїть Педагог і Нау-
ковець – Професор. Так він між іншим творить те, 
що називається науковою школою. В цьому випад-
ку – це те, що можна позначити як одну зі суттєвих 
складових Львівської школи права. 

 Ці рядки – мої спогади 1992 року. Мож-
ливо, вони відображають й закономірності деся-
тиліть, що повторюються. Можливо, саме таким 
було входження в юридичну науку й самого юві-
ляра, яке він відтак майстерно відтворив щодо 
нас, зробивши це традиційним…  

Становлення. Народжений восени 1936 
року, син офіцера, політпрацівника Червоної 
Армії,  П. М. Рабінович восени 1954 відправля-
ється з Києва до Львова. Тут він розпочне ви-
вчення правознавства у Франковому університе-
ті. Маловідомо, що цій події передувало його 
прагнення вступити на філософський факультет 
Київського університету. Вступити не вдалося, 
але прагнення залишилося. Й реалізовувалося. 
Уже в зрілі роки ювіляр неодноразово згадував 
це, засвідчуючи свій тривалий філософський ін-
терес до права. Саме любов до мудрості, осмис-
лення реальності, зокрема правової, її умоглядне 
конструювання – такі необхідні риси філософа-
аналітика згодом утвердять його як одного з 
провідних сучасних українських фахівців з теорії 
права – сфери, успіх і визнання у якій неможливі 
без його філософського осмислення.  

Саме у студентські роки сформувалося по-
кликання правознавця. Як відзначав  через пів-
століття один із його сокурсників, «з-поміж нас 
були такі, чиє покликання міг розпізнати кожен. 
Чи й не від самого початку наш студентський 
загал визнав за П. Рабіновичем обов’язок інтеле-
ктуальної праці: бути йому професором та й го-
ді... Він справдив наші прогнози: став відомим 
вченим і зістався душею нашого товариства і в 
чомусь його символом» [5]. 

У ті роки становлення професійного інте-
лектуального потенціалу П. М. Рабіновича акти-
візувалося у студентському науковому гуртку з 
теорії держави і права, старостою якого  він був 
упродовж навчання на юридичному факультеті. 
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Керівником же гуртка був відомий вітчизняний 
правознавець – професор П. О. Недбайло. Саме 
під його впливом відбувалося формування й роз-
виток теоретико- й філософсько-правового світо-
гляду П. М. Рабіновича. Професор П. О. Недбай-
ло, який з 1940 року працював у Львівському 
університеті – деканом, завідувачем кафедри 
державного права, керував підготовкою допові-
дей на студентському науковому гуртку (а та-
кож, зокрема, − й дипломною роботою ювіляра), 
читав лекції на випускному курсі. Усе це було 
складовою формування унікальної дослідницької 
школи правового мислення.  

Наукова співпраця, як і традиції того часу 
(зокрема, й науковий гурток), з роками лише 
утвердяться: професор П. О. Недбайло, очолив-
ши уже у 1960-му році кафедру теорії держави і 
права Київського університету імені Т. Г. Шев-
ченка, продовжував співпрацювати зі своїм, цьо-
го разу вже молодим колегою. Відтак закономір-
ним був вступ правознавця до аспірантури про-
відного у той час центру правових досліджень – 
Інституту держави і права Академії наук Союзу 
РСР (м. Москва) саме з теорії держави і права. 

Велика наука. Лаконічність його виразів, 
ясність думки, глибина аналізу професором 
П. М. Рабіновичем явищ реального та ідеального 
світу вражає й донині. У цьому міг переконатись 
кожен, хто мав нагоду, для прикладу, слухати 
наукову доповідь метра. Документальний доказ 
цьому – його, постійно удосконалюваний, посіб-
ник із основ загальної теорії права та держави, 
який протягом майже 20-ти років витримав де-
сять перевидань…  

Усе зазначене – це результат не лише яск-
равих розумових здібностей, розвинутих чи ге-
нетично успадкованих, але й практичного досві-
ду. Здобувши в 1959 році диплом юриста, він 
працює у 1959-1966 роках, за державним направ-
ленням, адвокатом у м. Нововолинську та у смт. 
Стара Вижва Волинської області (до 1962 р.), а 
пізніше − інженером-патентознавцем на підпри-
ємствах у Києві (до 1966 р.). Водночас заочно 
навчається в аспірантурі зазначеного Інституту, 
яку завершує в 1966 р. захистивши кандидатську 
дисертацію «Законність і доцільність у радянсь-
кому праві». Відтак – повертається до львівської 
Alma Mater, де працює асистентом, доцентом, а 
згодом – після захисту докторської дисертації 
«Зміцнення законності – закономірність соціалізму 
(питання теорії і методології дослідження)» (1979 
р.), – професором (з 1981 р.) кафедри теорії та істо-
рії держави і права (нині – кафедри теорії та філо-
софії права). У 1993 році він обирається членом-

кореспондентом, у 2009 р. — дійсним членом (ака-
деміком) Академії правових наук України. Як фа-
хівець із загальної теорії права і держави (зокрема 
теорії прав людини) та філософії права, він опублі-
кував майже 800 наукових праць.  

Цей хронологічний виклад варто доповни-
ти обрисом змісту наукової творчості ювіляра. 
Як відзначає академік В. Т. Нор, наукову твор-
чість П. М. Рабіновича можна розділити на три 
етапи [4]. Перший тривав з другої половини 
1960-х до кінця 1970-х років. Він відзначався 
дослідженнями теоретичних проблем законності, 
зокрема її співвідношення з доцільністю, емпі-
ричного визначення її рівня, ефективності засо-
бів її забезпечення, її закономірностей у суспіль-
стві, яке тоді йменувалось «соціалістичним». У 
цьому зв’язку розроблялась і більш широка про-
блема методологічного рівня – загальна концеп-
ція державно-правових закономірностей. Резуль-
тати цих досліджень, опубліковані в двох моно-
графіях автора (1975, 1979 рр.), використовують-
ся науковцями й донині. 

Другий етап припадає на 1980-ті роки. У 
цей період основним предметом досліджень юві-
ляра стала низка проблем філософсько-правового 
рівня, як-от: об’єктивне і суб’єктивне у праві; час 
у правовому регулюванні; аксіологія права й ін-
ших юридичних явищ. Результати досліджень 
було представлено, зокрема, у постановці й роз-
робці питання про так званий потребовий підхід 
як методологічний фундамент розкриття цінності 
права та й взагалі його соціальної сутності (а від-
так, і сутності будь-яких державних і юридичних 
явищ); у конструюванні емпірично фіксованих 
показників цінності права особистісної, групової 
(класової) та загальносоціальної. Ці результати 
було оприлюднено 1985 року в третій індивідуа-
льній монографії вченого − «Соціалістичне право 
як цінність». (У 2006 році її перевидано в Одесі у 
серії «Антологія юридичної думки».) Вони вико-
ристовувались у наступних кількарічних конкре-
тно-соціологічних дослідженнях аксіологічних 
засад правосвідомості молоді, які виконувались 
− із залученням студентів-гуртківців − у Львові 
під керівництвом П. М. Рабіновича. 

З початку 1990-х років і донині триває, 
можна сказати, третій етап наукової творчості 
П. М. Рабіновича. Основним об’єктом його до-
сліджень стають загальносоціальні («природні») 
права людини – насамперед у їх загальнотеоре-
тичному осягненні, включаючи й філософсько-
правовий «вимір». У зв’язку з цим робиться 
спроба закласти підвалини сучасної вітчизняної 
загальної теорії таких прав. І деякі її положення 
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вже тоді було включено П. М. Рабіновичем до 
концептуально й методологічно «реформовано-
го» уже згадуваного навчального посібника з ос-
нов загальної теорії права і держави, який було 
відзначено спеціальним дипломом на V Всеукра-
їнському конкурсі на краще юридичне видання 
(2003). Він також стає лауреатом престижної 
Премії імені Ярослава Мудрого, присудженої 
Національною юридичною академією України і 
Президією АПрН України (2004). 

Наукова школа. Аби краще зрозуміти 
особистість ювіляра як науковця, ще раз зверні-
мося до постаті одного з його наукових учителів. 
Про наукову складову особистості професора 
П. О. Недбайла ювіляр, як співавтор статті до 
його 100-річчя, в 2007 році напише: «Усе життя 
П. Недбайло займався викладацькою діяльністю, 
вихованням наукових кадрів. І в цьому яскраво 
виявилась його творча індивідуальність, методи-
чна майстерність, тактовність та доступність. Й 
не випадково чимало студентів Львівського та 
Київського університетів, що навчались у 
П. Недбайла, згодом присвятили себе саме тій 
науці, яку він їм викладав; багато з них з часом 
стали докторами юридичних наук – теоретиками 
держави і права (М. Козюбра, В. Кравченко, 
О. Лукашова, В. Патюлін, А. Піголкін, В. Соку-
ренко, О. Сурілов та й автори цієї статті − (М. 
Вітрук і П. Рабінович). Біля 20-ти аспірантів під 
керівництвом П. Недбайла підготували канди-
датські дисертації» [2].  

Те ж саме можна упевнено сказати й щодо 
нашого ювіляра.  

Фундаментальні ідеї та наукове визнання, 
талановиті та наполегливі учні – ось що стано-
вить основу наукової школи дослідника. Її базою 
стала очолювана ним із 1996 року Львівська ла-
бораторія прав людини АПрН України  (з 2001 р. 
– Львівська лабораторія прав людини і громадя-
нина Інституту державного будівництва та міс-
цевого самоврядування АПрН України). У цій 
Лабораторії формується нове покоління сучасних 
науковців – теоретиків і філософів права, котрі 
здійснюють плідну дослідницьку роботу. Лабо-
раторія стала центром методологічних правозна-
вчих досліджень проблематики прав людини. Під 
керівництвом П. М. Рабіновича її співробітники 
вперше в Україні розпочали у 1997 році переклад 
рішень Європейського суду з прав людини укра-
їнською мовою, зробивши їх доступними для 
широкого загалу вітчизняних юристів. Ця діяль-
ність триває й нині. 

Як науковий керівник або ж як консуль-
тант П. М. Рабінович безпосередньо сприяв під-

готовці й захисту кандидатських дисертацій з 
теорії держави і права таких правознавців, з-
поміж інших, як Г. Г. Шмельова, Л. А. Луць, Є. І. 
Федик, В. М. Косович, С. Г. Краснояружський, 
І. М. Панкевич, Н. М. Раданович, В. С. Канцір, 
Ю. П. Лобода, О. В. Грищук, С. Є. Федик, Л. В. 
Ярмол, С. П. Добрянський, О. З. Панкевич, М. Б. 
Рісний, Т. І. Пашук, І. Я. Сенюта, Д. А. Гудима, 
Р. Б. Сивий, Т. І. Дудаш, Т. Т. Полянський, В. В. 
Гончаров, а також докторської дисертації М. А. 
Дамірлі. Значна частина цих здобувачів – під час 
їх навчання на юридичному факультеті Львівсь-
кого університету – працювали у вже згадувано-
му студентському науковому гуртку з теорії пра-
ва та держави, яким вже впродовж 45 років опі-
кується П. М. Рабінович. 

Професор П. М. Рабінович відомий як вче-
ний і в інших країнах. Його праці публікувались 
на Заході в юридичних наукових журналах, зок-
рема у Німеччині (1964, 1977, 1988), Польщі 
(1989), Канаді (1999). Рецензії на його моногра-
фії друкувались у Болгарії 1975), Чехословаччині 
(1976), Німеччині (1977), Угорщині (1980), 
Польщі (1995). П. М. Рабінович є досить відомим 
серед колег-теоретиків Росії: його статті та реце-
нзії на його книги неодноразово публікувались у 
провідних періодичних фахових російських ви-
даннях, а також у наукових збірках, що виходили 
друком у Москві, Ленінграді, Свердловську, Са-
ратові, Ярославлі, Красноярську, Омську. Він 
виступав із лекціями та доповідями у Німеччині 
(м. Бонн, 1995), США (м. Міннеаполіс, 1995), 
Угорщині (м. Будапешт, 2001, 2002), Англії (м. 
Ноттінгем, 2000), Польщі (м. Жешув, 2001) [4]. 

Від теорії − до практики права. Професор 
П. М. Рабінович вирізняється неабиякою актив-
ністю у впровадженні наукових здобутків у 
практику. Вже відзначалася його плідна публіка-
ційна діяльність – в її основі прагнення практич-
ного застосування наукових ідей та рекоменда-
цій. Зокрема, він брав участь у розробці проекту 
Закону України «Про вищу освіту» (1991) , а та-
кож Засад державної політики України в галузі 
прав людини (1999). Він був членом Науково-
консультативної ради при Верховному Суді 
України. За запитами Конституційного Суду 
України готував низку експертних висновків 
стосовно конституційних подань, які розгляда-
лись цим органом. Отож закономірно, що його 
було відзначено Дипломом Голови Конституцій-
ного Суду України і Почесною грамотою Мініс-
тра юстиції України (2003), а також нагороджено 
Грамотою Кабінету Міністрів України (2004). 



Гордість українського правознавства 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 461 

Він удостоєний почесного звання «Заслу-
жений професор Львівського національного уні-
верситету імені Івана Франка» (2002 р.). А у 2007 
році йому було присвоєно почесне звання «За-
служений діяч науки і техніки України». 

Та чи не найголовнішим же видається те, 
що наукова постать П. М. Рабіновича як профе-
сора й нині залишається зразковою. І не лише 
для його студентів, наукових учнів, колег, для 
яких він виступає надихаючим наставником і вод-
ночас суворим, але доброзичливим критиком. Він 
продовжує дослідницьку роботу, часто друкується; 
його наукові розвідки очікуються і читаються з 
великим інтересом. Відтак тішить те, що й зараз 
професор П. М. Рабінович провадить інтенсивну 
наукову й педагогічну діяльність, реалізовуючи 
свої творчі ідеї, активно реагуючи на актуальні су-
спільні проблеми з позицій загальнотеоретичного 
праводержавознавства та філософії права. 
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СТЕПАНУ СТЕПАНОВИЧУ СЛИВЦІ – 60 РОКІВ 

 
 

Виповнилося 60 років від 
дня народження відомого 
українського філософа 
права та правознавця 
професора Степана Сте-
пановича Сливки. 
Степан Степанович на-
родився 14 квітня 1951 
року, у с. Ганачівка Пе-
ремишлянського району 
Львівської області.  

 
У 1976 році він закінчив фізико-матема-

тичний факультет Івано-Франківського держав-
ного педагогічного інституту імені Василя Сте-
фаника, а у 1988 році – юридичний факультет 
Львівського Національного університету імені 
Івана Франка.  

У 1967–1982 роках (з 16-річного віку) пра-
цював учителем, заступником директора серед-
ньої школи з навчальної роботи, директором 
школи, перериваючи свою працю у школі стро-
ковою військовою службою (1969–1971). З 1982 
по 1994 рік працював заступником начальника 
райвідділу внутрішніх справ з кадрів, заступни-
ком начальника відділу кадрів управління внут-
рішніх справ Івано-Франківської та Львівської 
областей; з 1994 по 2010 рік працював у Львівсь-
кому державному університеті внутрішніх справ 
на посадах викладача, начальника кафедри, про-
фесора кафедри, начальника факультету, першо-
го проректора з навчальної та методичної робо-
ти. З 16 лютого 2011 року С.С. Сливка працює у 
посаді завідувача кафедри теорії та філософії 
права Інституту права та психології Львівської 
політехніки.  

У 1994 році у спеціалізованій вченій раді 
Київського Національного університету імені 
Тараса Шевченка захистив кандидатську дисер-
тацію за спеціальністю 12.00.01 (теорія та історія 
держави і права; історія політичних і правових 
учень), в 2002 році у Національній юридичній 
академії імені Ярослава Мудрого (м. Харків) за-
хистив докторську дисертацію за спеціальністю 
12.00.12 (філософія права).  

Вчене звання доцента і почесне звання 
“Заслужений юрист України” присвоєне 1996 
року, а професора – 2003 року.  

У навчальних закладах III-IV рівнів акре-
дитації викладав юридичну деонтологію з 1994 
року, філософію права з 1996 року, проблеми 
філософії права з 1997 року, канонічне право з 
2011 року.  

 У 2001 році підручник С.С. Сливки 
“Юридична деонтологія” затверджено Міністер-
ством освіти України. Кожних два роки його пе-
ревидає київське видавництво «Атіка», що стало 
можливим забезпечити всі навчальні заклади 
України II-IV рівнів акредитації. У 2010 році у 
Львові, а 2012 році у видавництві «Атіка» ви-
йшов навчальний посібник С.С. Сливки “Філо-
софія права”. У цьому видавництві у 2012 році 
вперше випущено навчальний посібник «Каноні-
чне право» об’ємом 9,3 ум. друк. арк. 

Загалом у С.С. Сливки є біля 350 наукових 
праць з проблем теорії та філософії права, прав-
ничої етики, юридичної деонтології, культуроло-
гії права, синергетики права, канонічного права, 
філософії людини: 13 монографій; 5 підручників 
з грифом Міністерства освіти і науки України; 21 
навчальних та навчально-методичних посібників; 
30 програм навчальних дисциплін, курсів, мето-
дичних вказівок та рекомендацій; 91 стаття, опу-
блікована у журналах і збірниках, що внесені 
ВАК України до переліку фахових видань; 65 
виступів, тез доповідей, виголошених на конфе-
ренціях, круглих столах тощо.  

С.С. Сливка є засновником у сучасній 
юриспруденції інноваційних підходів щодо ви-
значення об’єкта й предмета філософії права. 
Вдаючись до своєрідного природно-правового 
акорду, розуміючи, що сутність та явище права 
має філософську природу, використовуючи тео-
рію множин та магістральні проблеми математи-
ки і фізики, їх силогізми, встановлює функціона-
льну залежність філософії права від юридичної 
деонтології та канонічного права, залишаючи 
місце для висновку і нерозв’язаних завдань у 
проблемах філософії права. Його юридична део-
нтологія як вступ до філософії права висвітлює 
культурологічну множину компонентів, дослі-
джує гештальт – якості юриста, його онтологічне 
улаштування й скерування права на гармоніза-
цію суспільних відносин. Канонічне право як 
спеціальний вступ до філософії права скеровано 
на пізнання природного та надприродного права, 
його рефлексію, а потім реалізацію природного 
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права у позитивному екзистенціалізмі сьогоден-
ня. У проблемах філософії права дослідник при-
діляє увагу не тільки антропним, а й антропо-
софським властивостям права, доводячи існу-
вання надприродного права, яке перебуває у си-
нергетичному взаємозв’язку відкритої правової 
системи простору. Маючи знання (у вигляді дип-
ломної роботи з математики) з деяких наближе-
них методів знаходження періодичних розв’язків 
систем інтегрально-диференціальних рівнянь, 
вважає що філософія права випливає із розв’я-
зання деяких завдань механіки суспільного сере-
довища, теорії коливань в’язко-пружних тіл з 
пружною оболонкою. Вдаючись в окремих випа-
дках до трансцендентальної медитації, вивільнюю-
чись від розумових штампів і “гніту” інтелекту, 
занурюючись у глибини власної душі, досліджує 
проблеми ідентичності людини та суспільства, ре-
презентує своєрідну, умовну систему інтегрально–
диференціальних рівнянь позитивного правотво-
рення, які розв’язує на інтелігібельному та сенси-
бельному рівнях з метою встановлення такої пра-
вової системи суспільства, яка була б максимально 
наближеною до природно-правової.  

Під науковим консультуванням і керівниц-
твом професора захищено 6 докторських та 24 
кандидатських дисертацій. С.С.Сливка є заснов-
ником наукової філософсько-правової школи в 

Україні, що має вже три покоління дослідників у 
галузі. Деякі колишні студенти, які працювали 
над науковою темою з 1-2 курсів, зараз залучені 
до докторських досліджень.  

С.С.Сливка є членом двох спеціалізованих 
вчених рад, членом редколегії Наукового Вісни-
ка. Був членом експертної ради ВАК України.  

Захоплюється філософією, математикою, 
архітектурою, будівництвом, дизайном, вокалом. 
Є координатором будівництва храму у м. Пере-
мишляни. Має державні, відомчі нагороди, від-
знаки українських християнських церков.  

Крім того, професійна діяльність 
С.С.Сливки висвітлювалась в деяких наукових 
вісниках, журналах, газетах. Кандидат юридич-
них наук Н.А. Гураленко свою монографію “Су-
довий прецедент у системі джерел права: філо-
софське і теоретичне осмислення” (Чернівці: 
Вид-во Чернівецького національного університе-
ту, 2011. – 220 с.) присвятила С.С. Сливці, як ко-
лишньому науковому керівникові кандидатської 
дисертації, а тепер – науковому консультантові 
докторської дисертації. 

Редколегія міжнародного часопису «Про-
блеми філософії права», членом якої є Степан 
Степанович Сливка, вітає його з ювілеєм і бажає 
йому міцного здоров’я, творчої наснаги й пода-
льших наукових звершень. 

 
 

СТЕПАНУ СТЕПАНОВИЧУ СЛИВЦІ– 60 РОКІВ 
 

Ювілейна стаття, присвячена 60-річчю відомого українського філософа права та правознавця 
професора Степана Степановича Сливки. 

 
СТЕПАНУ СТЕПАНОВИЧУ СЛИВКЕ – 60 ЛЕТ 

 
Юбилейная статья, посвященная 60-летию известного украинского философа права и право-

веда профессора Степана Степановича Сливки. 
 

60TH ANNIVERSARY STEPAN STEPANOVYCH SLYVKA 
 

An anniversary article to commemorate the 60th anniversary of the famous Ukrainian philosopher of 
law and legal scholar Professor Stepan Stepanovych Slyvka. 
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СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ МАКСИМОВУ – 55 ЛЕТ 

 
А.В. Стовба 

Харьковский национальный університет имени В.Н. Каразина, Харьков 
 

МЕЖДУ ПРАВОМ И РЕАЛЬНОСТЬЮ ИЛИ (ДЕ)ОНТОЛОГИЯ ПРАВА 
 

Философия издавна 
считалась весьма опас-
ным занятием. Эмпе-
докл погиб в кратере 
вулкана, Аристотель, 
вероятно, был отрав-
лен, а Пифагор исчез 
при пожаре, когда сго-
рела его собственная 
школа. Судьбы же Сок-
рата, Сенеки, Боэция, 
Пьера Абеляра, Томаса 

Мора, Ницше, а в новейшее время – Жиля Делеза 
слишком хорошо известны современному чита-
телю, чтобы напоминать о них.  

Все это указывает на одну простую истину. 
Философия весьма ревнива и требует для себя от 
человека полного само(за)бытия. Ставя под во-
прос весь мир, философ неминуемо выдерживает 
в «вопросительной возможности небытия» (М. 
Хайдеггер) и самого себя. 

Сказанное в полной мере относится и к фи-
лософии права. По удачному замечанию В. Май-
хофера, основным философско-правовым вопро-
сом можно назвать такой: «Почему вообще есть 
право, а не, наоборот, Ничто»? Отсюда отчет-
ливо становится видно, что в данном ракурсе во-
прошания, право из «голой» позитивистской со-
вокупности норм превращается в основание бы-
тия, удерживающее мир от распада и противо-
стоящее Ничто. 

Как известно, в советском правоведении 
право мыслилось исключительно как «должное», 
т.е. совокупность норм, дистанцированных от 
той действительности, которую они были при-
званы регламентировать. Напротив, онтология 
права предполагает укорененность права в ре-
альности. Соответственно, подобная правовая 
реальность есть первейшая и исходная данность, 
с которой приходится «работать» правоведу. 

Вместе с тем, правовая реальность есть ре-
альность весьма особого свойства. Эта реаль-
ность ежесекундно и ежечасно рискует превра-
титься в «ирреальность» Ничто посредством 
правонарушения. Более того, она постоянно под-

вергается подобной опасности: ведь реальность 
права наиболее очевидно кристаллизуется в суде, 
когда речь всегда идет о явном либо мнимом 
правонарушении, которое стало поводом для то-
го, чтобы подсудимый, ответчик, истец, про-
курор, адвокат, свидетели, эксперты и все ос-
тальные предстали перед судом. Парадоксаль-
ным образом, по выражению Р. Марчича, право 
оказывается укоренено в неправе. 

Именно эта фундаментальная (де)онтоло-
гическая двойственность права, его расположен-
ность «всегда между»: «должным» правовых 
установлений и «сущим» судебного процесса, 
преступления и наказания стала тем исходным 
пунктом, из которого взяло исток то осмысление 
права, опыт которого предпринял один из наибо-
лее оригинальных и самобытных отечественных 
правоведов, профессор, доктор юридических на-
ук С. И. Максимов. 

Едва ли случайно, что подобной двойст-
венностью пронизаны многие обстоятельства его 
жизни и творческого пути. Сергей Иванович Ма-
ксимов родился 21 февраля 1956 года в с. Гу-
баревка Богодуховского района Харьковской об-
ласти. В 1978 г. он окончил философский фа-
культет Уральского государственного универси-
тета в г. Свердловске (ныне Екатеринбург), од-
нако начал работать не в философском, а в пра-
вовом ВУЗе – Харьковском юридическом инсти-
туте. Подобная «растянутость» между правом и 
философией преследовала С. И. Максимова всю 
жизнь. Так, в 1996 г. его философское образова-
ние было дополнено юридическим (диплом 
НЮАУ им. Я. Мудрого), а кандидатская диссер-
тация по философии (1986 г.) – защищенной в 
2002 г. докторской диссертацией по юридиче-
ской специальности «философия права». 

Именно эта работа, основные положения 
которой были изложены в монографии под на-
званием «Правовая реальность: опыт философ-
ского осмысления» (Харьков, 2002) стала, без 
преувеличения, прорывом в национальной фило-
софии права. Причин тому было несколько. 

Как уже было сказано, в советское время 
право мыслилось исключительно как совокуп-
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ность государственно-властных норм, призван-
ных упорядочивать общественные отношения в 
«должном» направлении. Вместе с тем, при та-
ком подходе возникал целый ряд вопросов. Яв-
ляется ли правом декларативная норма закона? 
Можно ли назвать правом несправедливый за-
кон? Существуют ли иные формы бытия права 
помимо нормы? Ответ на эти и ряд иных вопро-
сов в рамках догматической методологии, дос-
тавшейся в наследство от советской правовой 
мысли, был невозможен. Работа же С. И. Макси-
мова развернула «сухую» действительность по-
зитивистской науки в многомерный и сложный 
мир права – правовую реальность. 

С этим связана и вторая причина, по кото-
рой диссертация С. И. Максимова стала «новым 
словом» в отечественном правоведении. Если 
ранее право мыслилось как «чистый» инстру-
мент, в котором личность его «применителя» не 
играла никакой более-менее значимой роли, то в 
концепции С. И. Максимова в полной мере вы-
явилось «человеческое», антропологическое из-
мерение права. Украинский правовед убеди-
тельно показал, что человек права – это не без-
личный правовой субъект, но живое существо, ко-
торое осмысляет свое бытие-с Другими на ос-
новании права. Реальность права оказалась не-
разрывно связана с реальностью человека: как чре-
звычайно выразительно сказал сам С. И. Мак-
симов, «право представляет собой сферу драм и 
конфликтов, трудных экзистенциальных выборов и 
решений, когда буквально на каждом шагу обна-
жаются глубинные основы человеческого бытия». 

Экзистенциальный мотив применительно к 
праву начинает звучать в данной работе отнюдь 
не случайно. И это третья причина, по которой 
данное диссертационное исследование стало 
впоследствии одним из наиболее цитируемых в 
отечественной философии права. Если ранее фи-
лософия права для многих оканчивалась на Кан-
те и Гегеле, а в лучшем случае – на Кельзене и 
Харте, то после книги С. И. Максимова отече-
ственному читателю в полной мере открылась 
зарубежная феноменологическая, герменевтиче-
ская, экзистенциальная философия права. По-
этому, наряду с В. С. Нерсесянцем, В. Г. Граф-
ским, В. А. Четверниным, С. И. Максимов может 
быть с полным правом назван тем, благодаря ко-
му на постсоветском пространстве впервые по-
лучили представление о работах А. Кауфмана, В. 
Майхофера, Дж. Кона, Э. Фехнера и ряда других 
интереснейших представителей мировой фи-
лософско-правовой мысли. 

Отметим, что в докторской диссертации 
С.И. Максимова было убедительно показано, что 
право не является замкнутой, формально-логиче-
ской системой инструментальных норм, но жи-
вым, изменчивым, динамичным явлением, когда 
право проходит путь от «чистой» идеи права, яв-
ляющейся объектом феноменологии, через «закон» 
как предмет интереса позитивистской юриспруде-
нции к «правовой жизни», которая может быть ос-
мыслена в экзистенциальном ключе.  

Плодотворность проведенного С. И. Мак-
симовым исследования в полной мере можно 
оценить лишь со временем. Кроме уже упомяну-
того «индекса цитирования» (А. Н. Литвинов), 
таким «индексом» стал сам отечественный фило-
софско-правовой дискурс. Можно с уверенно-
стью утверждать, что после выхода данной ра-
боты любое онтологическое осмысление права 
неминуемо предполагает изложение концепции 
правовой реальности С. И. Максимова и творче-
скую полемику с ним. Таким образом, итогом 
данного фундаментального труда стало целост-
ное направление, заданное онтологическо-право-
вому вопрошанию современного украинского 
правоведения.  

Но подлинным показателем творческой 
энергии С. И. Максимова стал этап после защиты 
докторской диссертации. Не секрет, что многие 
ученые после написания подобного opus magnum 
предпочитают почивать на лаврах, удовольство-
вавшись заработанным авторитетом и доктор-
ской степенью. Однако С. И. Максимов можно 
сказать, добровольно отказался от спокойной 
жизни. Так, после защиты упомянутой работы 
украинский правовед – возможно, единственный 
на постсоветском пространстве – принимает уча-
стие в 4-х конгрессах IVR (Международной ас-
социации философии права и социальной фило-
софии). Соответствующие выступления были 
сделаны С.И. Максимовым в г. Лунд (Швеция, 
2003), г. Гранада (Испания, 2005), г. Краков, 
(Польша, 2007), г. Пекин (Китай, 2009). Кроме 
того, С.И. Максимов активно занялся анализом 
самой современной зарубежной правовой мысли, 
а также переводами последних философско-пра-
вовых исследований. Так, ему принадлежат пе-
реводы работ таких известных правоведов как Р. 
Алекси (Германия), А. Аарнио (Финляндия), Е. 
Булыгина (Аргентина), Ю. Хабермаса (Герма-
ния), Ф. Лапорты (Испания) и многих других. 

Отдельно следует упомянуть о С. И. Мак-
симове как преподавателе. Его лекции для сту-
дентов и аспирантов всегда были и есть образ-
цом стиля. Сложные и громоздкие правоведче-



А.В. Стовба 

466 Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 

ские конструкции в изложении Сергея Ивано-
вича превращались в ажурные и изящные арки 
правовой мысли. Думается, именно эта способ-
ность не упрощать сложное и не усложнять про-
стое и сделала С. И. Максимова тем, кто открыл 
многим мир философии права. 

Все сказанное позволяет утверждать, что 55-
тилетний юбилей Сергея Ивановича Максимова, 
который приходится на 2011 год, является не апо-
геем, но его философской молодостью. Ведь для 
философа 55 лет это лишь начало расцвета.  

Поэтому коллеги и ученики С. И. Макси-
мова поздравляют его с юбилеем, желают ему и 
далее быть для них образцом неиссякаемой энер-
гии, творческого начала и неутомимости фило-
софского поиска! 

Редакция международного журнала «Про-
блемы философии права», редактором которого 
изначально является Сергей Иванович Максимов, с 
благодарностью за значительный вклад в его раз-
витие, присоединяется к поздравлениям юбиляру. 
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АНТОНУ АНТОНОВИЧУ КОЗЛОВСЬКОМУ – 50 РОКІВ 

 
Виповнилося 50 років від 
дня народження одного з 
творців та головного іні-
ціатора міжнародного ча-
сопису «Проблеми філо-
софії права», відомого 
українського філософа 
права та правознавця про-
фесора Антона Антоно-
вича Козловського. 

А. А. Козловський 
народися 9 квітня 1959 

року в Чернівцях.  
У 1985 році він закінчив філософський фа-

культет Московського державного університету 
імені М. В. Ломоносова. Десятьма роками опісля 
професійне захоплення філософськими аспекта-
ми права увінчалося дипломом юридичного фа-
культету Київського національного університету 
ім. Т. Шевченка.  

У тридцять років у 1989 році Антон Анто-
нович захистив кандидатську дисертацію, в 1990 
році йому присвоєно науковий ступінь кандидата 
філософських наук за спеціальністю 09.00.01 – 
діалектичний та історичний матеріалізм.  

З 1989 року Антон Антонович працює в 
Чернівецькому університету: асистент кафедри 
філософії, відтак доцентом кафедри теорії та іс-
торії держави і права. У 1996 він стає заступни-
ком декана юридичного факультет з наукової 
роботи. Вчене звання доцента кафедри теорії та 
історії держави і права присвоєно у 1998 році. З 
1999 року працює завідувачем кафедрою теорії 
та історії держави і права університету. 

8 листопада 2000 року в Київському націо-
нального університеті імені Тараса Шевченка 
захистив дисертацію «Гносеологічна природа 
права (філософсько-правовий аналіз)» підготов-
лену за науковим консультуванням М. І. Козюб-
ри на здобуття наукового ступеня доктор юриди-
чних наук зі спеціальності 12.00.12 – філософія 
права. У 2003 році здобуває вчене звання профе-
сора кафедри теорії та історії держави і права. 

Зазначений рік стає знаменним як для про-
фесора А. А. Козловського, так і для розвитку 
української філософії права. Йдеться про започа-
ткування міжнародного теоретичного часопису 
«Проблеми філософії права», співзасновником та 
співредактором якого став професор 
А. А. Козловський.  

У 2008-2009 роках і з 2010 року – донині 
завідувач кафедрою конституційного та адмініс-
тративного права Національного транспортного 
університету (м. Київ). 

У 2005 році нагороджений знаком «Від-
мінник освіти України».  

Професор А. А. Козловський – член Екс-
пертної ради з права при Державній акредита-
ційній комісії з ліцензування та акредитації ви-
щих навчальних закладів І-ІV рівня підготовки 
фахівців. 

28 листопада 2006 року Указом Президен-
та України № 1004/2006 А. А. Козловському за 
вагомі «досягнення у професійній діяльності, 
багаторічну сумлінну працю» присвоєно найви-
щу державну нагороду юриста – почесне звання 
«Заслужений юрист України». 

Професор А. А. Козловський плідний до-
слідник проблем філософії права, соціології пра-
ва, теорії держави і права, юридичної логіки, 
психології права.  

У зазначеному вище докторському дослі-
дженні «Гносеологічна природа права (філософ-
сько-правовий аналіз)» визначив його «основну 
мету» в тому, щоби «на основі новітніх досяг-
нень теоретико-правової науки, результатів фі-
лософсько-правових досліджень, сучасної гносе-
ологічної науки та світової когнітивістики про-
вести комплексний аналіз закономірностей фун-
кціонування права як потужної гносеологічної 
системи, що діє як у межах загального соціального 
організму, так і у формі самодостатньої і самогене-
руючої правової системи». Об’єктом дослідження 
ним обрано «процеси формування, розвитку та фу-
нкціонування права як найефективнішого регуля-
тивного соціального інституту…», предметом – 
«пізнавальну природа права і пізнавальні можли-
вості права як такі, що істотним чином зумовлю-
ють його регулятивний потенціал». 

З-поміж іншого, в дослідженні обгрунто-
вано «предмет самостійної науки – гносеології 
права». Так, на підставі новітніх досягнень тео-
ретико-правової науки та філософської гносеоло-
гії наводиться положення про інтенсивність пі-
знавальних процесів, які супроводжують будь-
який акт виникнення, розвитку та функціонуван-
ня права на індивідуальному і соціальному рів-
нях. На думку вченого, істинність постає основ-
ним принципом взаємодетермінації нормативно-
сті та справедливості – справедливість не може 
бути хибною, а істина – ненормативною. Зумов-
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леність справедливості пізнанням з необхідністю 
породжує проблему гносеологічного обгрунту-
вання права. Її вирішення передбачає: по-перше 
– експлікацію предмета, методу та мети правово-
го пізнання, по-друге – демонстрацію норматив-
но-правової трансформації результатів соціаль-
но-історичного пізнання, «переливання» істин-
ного, хибного та невизначеного знання в зобов'я-
зуючі, забороняючі та дозволяючі диспозиції 
норм права, по-третє – демонстрацію власного 
евристичного потенціалу права як самостійного 
засобу соціального пізнання. Пізнавальна дина-
міка права проявляється в дії низки гносеологіч-
них констант, що значною мірою зумовлюють 
ефективність процесів правотворчості та право-
реалізації. Соціально-політичні, психологічні, 
аксіологічні, логічні та інші чинники правового 
мислення утворюють цілісну картину функціо-
нування права як пізнання і складають предмет 
самостійної науки – гносеології права. 

Між тим, за одним із його визначень філо-
софії права – це наука про закономірності ви-
вчення сутнісної природи права як динамічної 
єдності його онтологічних, гносеологічних, аксі-
ологічних і логічних засад [3, c. 200]. 

Додамо, що професор А. А. Козловський 
зробив значний внесок у підготовку та атестацію 
наукових кадрів з юридичних наук. Станом на 1 
квітня 2011 року під його керівництвом за спеці-
альністю філософія права захистилося 5 докторів 
і кандидатів наук, 23 рази він виступав офіцій-
ним опонентом на захистах дисертацій з цієї 
спеціальності.  

Редколегія журналу щиро вітає ювіляра, 
бажаючи йому здоров’я та подальших творчих 
наукових і педагогічних звершень. 

Перелік літератури: 
 

1. Неліп М. І. Козловський Антон Антоно-
вич // Юридична енциклопедія / Інститут держа-
ви і права ім. В. М. Корецького НАН України / 
Ю. С. Шемшученко (ред.). — К. : Вид-во «Укра-
їнська енцикло-педія» ім. М. П. Бажана: в 6 т. — 
К. : «Українська енциклопедія». — Т. 6: Т–Я. — 
2004. — 768 с. 

2. Євроінтеграція по-факультетськи: між-
народний часопис «Проблеми філософії права» 
(Інтервю М. Максимюк з професором А. А. Коз-
ловським) // Університетський вісник. Газета Че-
рнівецького національного університету імені 
Юрія Федьковича. — 2005. — № 7–9 (1657–
1659). — С. 6–8.  

3. Козловський А. А. Право як пізнання: 
Вступ до гносеології права. — Чернівці : Рута, 
1999. — 295 с. 

4. Козловський А. А. Юридична конфлік-
тологія: діалектичні константи правового пізнан-
ня // Науковий вісник Чернівецького університе-
ту. — 2000. — Вип. 82. — С. 5–13. 

5. Козловський А. А. Гносеологічна при-
рода права (філософсько-правовий аналіз): Дис... 
д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Чернівецький держ. 
ун-т ім. Ю. Федьковича. — Чернівці, 2000. — 
464 арк. — Бібліогр.: арк. 389–464. 

6. Козловський А. А. Гносеологічна при-
рода права (філософсько-правовий аналіз): Авто-
реф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Київський 
національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 
2000. — 40 с.  

 
АНТОНУ АНТОНОВИЧУ КОЗЛОВСЬКОМУ – 50 РОКІВ 

 
Ювілейна стаття, присвячена 50-річчю одного з творців та головного ініціатора міжнародного 

часопису «Проблеми філософії права», відомого українського філософа права та правознавця профе-
сора Антона Антоновича Козловського. 

 
АНТОНУ АНТОНОВИЧУ КОЗЛОВСКОМУ – 50 ЛЕТ 

 
Юбилейная статья, посвященная 50-летию одного из созидателей и главного инициатора ме-

ждународного журнала «Проблемы философии права», известного украинского философа права и 
правоведа профессора Антона Антоновича Козловского. 

 
50TH ANNIVERSARY OF ANTON ANTONOVYH KOZLOVSKY  

 
An anniversary article to commemorate the 50th anniversary of one of the founders and editors-in-

chief of the international journal “Philosophy of Law Issues”, the famous Ukrainian philosopher of law and 
legal scholar Professor Anton Antonovych Kozlovsky. 



 

Проблеми філософії права. – 2010-2011. – Том VІІІ-ІХ. 469 

IN MEMORIAM 
 
 

Зенон Баньковскі  
Единбурзькій університет 

 
НІЛ МАККОРМІК 

 
Зенон Баньковскі (Zenon Bańkowski) – професор теорії права Центру права та суспільства 

юридичного факультету Единбурзького університету, багато років пропрацював  
під керівництвом професора Ніла МакКорміка (переклад із англійської В. Бігуна) 

 
1. Вступ 

 
Ніл МакКор-
мік, який на 
момент смерті 
був президен-
том Міжнаро-
дної асоціації 
філософії пра-
ва і соціаль-
ної філософії, с

тав титаном юриспруденції, правової філософії та 
теорії права світового рівня, зокрема, й в Велико-
британії, де він був найвпливовішою постаттю 
епохи відродження цих дисциплін, започаткованої 
Г. Л. А. Хартом. 

МакКормік народився 27 травня 1941 року 
в Глазго. Він навчався в Університеті Глазго в 
1959-1963 роках, вивчаючи філософію та анг-
лійську літературу. Відтак він продовжив на-
вчання в Оксфорді, вивчаючи право. Хоча Мак-
Кормік вивчав право Англії, він завжди мав на-
мір повернутися до Шотландії, щоби зайнятися 
юридичною практикою в Единбурзі. З цією ме-
тою він став викладачем права в шотландському 
Університеті Сент-Ендрюс (Королівський ко-
ледж, Данді).  

Проте в Оксфорді він потрапив під вплив 
Харта, тодішнього професора юриспруденції, й 
через два роки викладання в Данді повернувся 
туди – в Коледж Балліоль, де викладав юрисп-
руденцію та філософію права. Згодом його приз-
начили на королівську (регіуську) кафедру з пу-
блічного права і природного права та права націй 
в Единбурзі в 1972 році (як на той час – у дуже 
молодому віці – 31-го року), яку він зразково 
обіймав до своєї відставки в січні 2007 року. Він 
також обіймав посаду іменної дослідницької 
професури Леверхульму в 1997-1999 роках і з 
2004 року – аж до своєї відставки. Він був чле-
ном Королівського товариства Единбурга і Бри-

танської академії, а також почесним Радником її 
Величності. За заслуги в сфері права в 2001 році 
його посвятили в лицарі, а в 2004 році – відзна-
чили Золотою медаллю Королівського Товарист-
ва Единбурга за видатні досягнення.  

Ніл МакКормік посідав чільне місце й в 
громадсько-політичному житті. У 1999-2004 ро-
ках він був членом Європейського парламенту 
від Шотландської національної партії (її віце-
президентом), крокуючи стежкою батька – однієї 
з ключових фігур шотландського національного 
руху. Він був і спеціальним радником Уряду 
Шотландії у європейських і зовнішньополітич-
них справах. 

 
2. Право, держава і практичний розум 

 
Чотири книги, видані МакКорміком у руб-

риці «Право. Держава. Практичний розум» (Law, 
State, and Practical Reason) у період його левер-
хульмського професорства – гідне свідчення зро-
стаючого значення і впливу його творчості та 
мислення.1. 

«Суверенітет під питанням» (Questioning 
Sovereignty) (1999) завершує працю, розпочату 
«Нарисами з юридичного права та соціал-
демократії» (Essays in Legal Right and Social 
Democracy) в 1982 році, охоплюючи теми полі-
тики лібералізму, націоналізму й ідентичнос-
ті. «Суверенітет під питанням» явно впливає на 
період його депутатства в Європарламенті, де він 
був членом Конвенту за майбутнє Європи в 
2002-2003 роках. Праця «Риторика і верховенст-
во права: Теорія правового обгрунтуван-
ня» (Rhetoric and the Rule of Law: A Theory of 
Legal Reasoning) (2005) стала його заключним 
словом у формуванні думки про якість правового 
                                                        
1 Всі ці роботи опубліковано видавництвом Oxford 
University Press. 
 Орган, уповноважений на підготовку Конституцій-
ного договору Європейського Союзу (прим. перекл.) 
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обгрунтування – сфери, яку він оживив публіка-
цією «Правове обгрунтування і правова тео-
рія» (Legal Reasoning and Legal Theory)1 в 1978 
році та яку він розглядав як невід'ємну частину 
морального і політичного теоретизування про 
цінність права як провідної установи нашого су-
спільства. Праця «Установи права: Нарис з пра-
вової теорії» (Institutions of Law: An Essay in 
Legal Theory) (2007) задає параметри загальної 
юриспруденції, поєднуючи філософію та соціо-
логію в дослідженні таких інститутів, як догові-
рне право, право власності та сімейне пра-
во. Його остання праця «Практичний розум у 
сфері права і моралі» (Practical Reason in Law and 
Morality), опублікована в 2008 році незадовго до 
смерті, є кульмінацією серії; вона викладає до-
слідження проблематики практичного розуму, 
розглядає те, як слід жити і розсуджувати, пере-
творюючи цю працю на фундаментальну.  

Це есе розглядатиме три теми з його праць 
у загальних рисах.  

2.1. Установчий правовий позитивізм. 
«Установи права: Нарис з правової теорії» ви-
кладає характеристики загальної юриспруден-
ції у вивченні установ у межах права. Цим за-
вданням давно зволікали, проте МакКормік вва-
жав його фундаментальним для серйозного ана-
лізу права з часів інавгураційної лекції 1974 ро-
ку «Право як установчий факт» (Law as 
Institutional Fact)2. Вона і стала відправною точ-
кою цієї праці, як і його книга (видана спільно з 
О. Вайнберге-ром) «Установча теорія права» (An 
Institutional Theory of Law)3. Остання пропонує 
онтологію, яка, як стверджується, є основополо-
жною для будь-якого аналізу права.  Пропону-
ється погляд, за яким насправді існуючими є 
«мисленнєві об'єкти» – об'єкти, які існують у 
межах певних способів мислення, радше ніж як 
«людські незалежні фізичні об'єкти». Їхнє існу-
вання не вимагає постулювання платонівської ца-
рини ідей. Воно істотно пов'язано з фізичним сві-

                                                        
1 Legal Reasoning and Legal Theory, Oxford: Clarendon 
Press (1978) (2nd edition, 1994, Oxford University 
Press).  
 Тут і надалі англійське слово institute перекладати-
меться як установа. Слово інститут також може 
вважатися адекватним, проте вибір слова установа 
видається більш виправданим з огляду на зміст теорії 
Н. МакКорміка – «установчої теорії права», що стане 
зрозумілим з прочитаного далі (прим. перекладача). 
2 ‘Law as Institutional Fact’, 90 Law Quarterly Review 
102-129. (Посилання на праці тут і надалі подаються в 
авторській редакції – прим. перекл.) 
3 An Institutional Theory of Law: New Approaches to 
Legal Positivism, with O. Weinberger D. Reidel. 

том, оскільки йдеться про людський світ, події 
(зміни) та дії якого можна пояснити звертаючись 
до «мисленнєвих об'єктів» різних видів. Вони на-
лежать до пояснювального апарату фізичного сві-
ту, а не до чогось постульованого як ідеально іс-
нуючого щодо існування фізичного світу чи неза-
лежно від нього. 

Початковою демонстрацією онтологічної 
проблематики, досліджуваної авторами, стало 
пояснення існування таких елементів, як догово-
ри, довірчі товариства тощо, які явно видаються 
існуючими, але настільки ж ясно видаються не-
існуючими, як і дерева та капуста. Тут вони опи-
раються на теорію «установчих фактів», розви-
нутих Елізабет Енском і Джоном Серлем4.  
Останні відзначали існування складових, які, як 
видається, існують у світі абсолютно незалежно 
від людських цінностей, суджень, способів мис-
лення, які вони назвали «грубими фактами».  Іс-
нування об'єктів такого ґатунку не залежить або, 
як видається, жодним чином не залежить від на-
шої волі та не є результатом нашої усталеної пове-
дінки чи впорядкування. Інші елементи, навпаки ж, 
як видається, не існують у такий спосіб. Візьміть, 
для прикладу, гол, забитий у футбольному мат-
чі. Якщо хтось спитає, що є забитим голом, то не 
віднайде матеріального  об'єкту, який би це позна-
чав. Неможливо вказати на м'яч, який перетинає 
лінію і сказати: «це те, що мається на увазі під го-
лом». І все ж можна дохідливо говорити про те, 
що гол таки був. Ці факти можуть називатися, за 
Серлем, установчими фактами, 

«[що] дійсно є фактами, проте їх існу-
вання, на відміну від існування грубих фактів, 
передбачає наявність певних людських уста-
нов. Тільки беручи до уваги установу шлюбу, 
можна стверджувати, що певні форми поведін-
ки констатують одруження пана Сміта і пані 
Джонс. Так само, тільки завдяки установі бейс-
болу, певні рухи, які вчиняють чоловіки, станов-
лять перемогу «Доджерс» над «Джаянтс» 3:2 
за подачами. Навіть на побутовому рівні, лише 
завдяки установі грошей в моїй руці зараз знахо-
диться $5-тидоларова купюра. Без цієї установи 
це лише аркуш паперу з різними зеленими і сіри-
ми маркуваннями» (ст. 51 праці). 

Так і пояснюватиметься «гол» з огляду на 
установу футболу як гри, так само, як гол може 
бути забитим (і таким чином «існувати») у фут-
больному матчі, так і юридичні особи, як вида-
ється, можуть існувати в деяких системних ме-

                                                        
4 Searle, Speech Acts, Cambridge University Press, 1969 
G.E.M. Anscombe, On Brute Facts, Analysis 18, 1958, p. 
69-72. 
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жах. Так само й, коли хтось заходить в автобус 
укладається договір із автобусною компанією, 
але ніхто не може вказати на це в матеріальному 
світі. Ми не можемо вказати на фізичних осіб під 
час посадки в автобус і купівлі квитків й сказати: 
«договір – це саме ця фізична подія». І все ж ми 
можемо, що й роблять постійно юристи – гово-
рити доступно, що договори укладаються, і, от-
же, «існують». Багато у цьому відношенні зале-
жить від поняття нормативних і установчих пра-
вил. Серл у цьому зв’язку зазначає:  

«Хочу прояснити різницю між двома різ-
ними видами правил, які називатиму регулятивні 
та установчі. Я досить впевнено стверджую 
про цю відмінність, проте її складно з'ясува-
ти. Для початку відзначимо, що регулятивні 
правила регулюють апріорно або самостійно 
існуючі форми поведінки, наприклад, багато 
правил етикету регулюють міжособистісні 
стосунки, які існують незалежно від правил. Але 
конститутивні правила не просто регулюють, 
вони створюють або визначають нові форми 
поведінки. Правила футболу чи шахів, напри-
клад, не просто регулюють гру в футбол чи ша-
хи, а вони, наче, створюють саму можливість 
грати в такі ігри. Діяльність гри в футбол чи в 
шахи конституюється діями згідно з (принаймні, 
значною мірою) відповідними правилами.  Норма-
тивні правила регламентують вже існуючу діяль-
ність, чиє існування логічно незалежне від пра-
вил. Установчі правила являють собою (а також 
регулюють) діяльність, існування якої логічно за-
лежить від правил» (ст. 33-34).  

Так й в футболі установчі правила встано-
влюють, що вважати забитим голом; регулятивні 
– що з ним робити (додати одне очко до загаль-
ного рахунку, розпочати з центру поля то-
що). Але зверніть увагу на те, що цей аналіз сто-
сується об'єктів, які є фізичними. Є дерев'яні ре-
чі, які ми називаємо «воротами», є позначення на 
покритті, названі «лінією воріт». Ці об'єкти, які 
розглядаються як шматки дерева або як мазки 
крейди на траві є фізичними об'єктами, які мо-
жуть і будуть існувати не залежно від того, чи 
гратиметься завтра в футбол чи весь людський 
рід буде знищено раптовою й руйнівною чу-
мою. Але, вважаючись стійками або лініями во-
ріт, вони обов'язково тлумачаться з точки зору 
установчих або регулятивних правил (а ми ж 
знаємо, що існування фізичних об'єктів у певно-
му місці, як правило, зумовлене тим, що хтось 
зреагував відповідно до положень цих правил, 
бажаючи «грати» цю «гру»).  

Зауважмо розмежування Серлі, детальніше 
розроблене в «Установчій теорії права». За Мак-

Корміком, твердження про те, що договір існує 
передбачає прийняття певного уявлення певних 
відносин між двома особами, а саме тих, які 
встановлено у межах певних організованих груп 
людей, в даному випадку – юридичної професії: 
суддів, співробітників правоохоронних органів 
тощо. У цьому світлі можна стверджувати й про 
те, що таке сама «установа». З юридичної точки 
зору, договори, заповіти і т.д. існують тимчасово. 
Вони створюються деякими діями чи подіями та 
продовжуються до моменту їх припинення ін-
шими діями чи подіями. МакКормік припускає, 
що існують три особливості, які формують наше 
використання цих понять: 

(1) «установчі правила» (institutive rules) – 
окремі правові норми, які встановлюють «умови, 
необхідні для існування кожної [будь-якої] такої 
установи», 

(2) «наслідкові правила» (consequential 
rules) – набір правил, які деталізують наслідки 
щодо прав, обов'язків, повноважень, які виника-
ють унаслідок створення певного випадку будь-
якої такої установи. «Для кожної установи є звід 
правил, оперативним фактом якого є існування 
випадку такої установи», 

(3) «припиняючі правила» (terminative 
rules) – право передбачає припинення певних 
установ у певний момент часу.  

Отже, для МакКормік, термін «установа 
права» (institute of law) означає  

«ті юридичні поняття, які регулюються 
сукупністю установчих, наслідкових і припиняю-
чи правил, в результаті чого їхні випадки існу-
ють упродовж певного часу, від появи установ-
чої дії або події до настання завершальної дії чи 
події» (МакКормік і Вайнбергер, 1986, ст. 66).  

Слід розмежовувати й установи, як такі, та 
випадки установ; установу договору і яким-
небудь конкретним договором або дією укладан-
ня договору:  

«Існування установи як такої залежить 
від певної правової системи, і залежить від то-
го, чи така система містить (чи не містить) 
відповідний набір установчих, наслідкових і при-
пиняючих правил. Якщо так, то поява такої по-
дії, або виконання певних дій, має завдяки прави-
лами ефект введення в буття випадку устано-
ви» (ст. 66).  

Це і є суть внеску МакКорміка в «Устано-
вчу правову теорію». Це його варіант теорії про 
те, як «мисленнєві об'єкти», за ідеєю Вайнберге-
ра, стають частиною буття.  

Про що стверджує ця теорія? По-перше, як 
вказує МакКормік, вона означає, що люди мо-
жуть збільшити кількість фактів у світі, не збі-
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льшуючи кількість матеріальних речей. Договір 
перевезення на автобусі, гол у футболі фізично 
не існують, але можуть уявлятися як існуючі. Це 
також вказує на те, як фізичні об'єкти значною 
мірою залежать від об’єктів нефізичних, як і на-
впаки. За МакКорміком, важливою є й здатність 
цих установ створювати довгострокові зв'язки і, 
таким чином, створювати те, що він називає «ді-
ахронічною практичною інформацією». Це стає 
актуальним, коли ми прагнемо стабілізувати 
миттєву практичну інформацію (інформацію що-
до дій на кожен конкретний момент часу), яку ми 
отримуємо і зменшуємо фактор випадковості у 
наших діях. Так установа договору зв'язуватиме 
воєдино різноманітні дії багатьох учасни-
ків. Отримані відтак факти уможливлять прийн-
яття практичних рішень, вмотивованих довго-
строкових рішень щодо того, що повинно бути 
зроблено. МакКормік у цьому зв’язку відзначає:  

«У будь-який конкретний момент можли-
во відтак розглянути умови існуючих домовлено-
стей, розтлумачених у світлі наслідкових пра-
вил, і, з урахуванням подій і обставин, розтлума-
чених у тому ж світлі, можна отримати мит-
тєві наслідкові обов’язки, свободи та повнова-
ження когось щодо даної угоди. Це показує міру 
можливостей практичної правової думки бути 
не хаотичною раз-у-раз відповіддю на нормати-
вні вимоги або їх відсутність, а, принаймні, по-
части, можливість постійного та передбачува-
ного процесу, в якому можливе певне надійне 
планування» (ст. 79).  

Право як «установчий факт» – це спосіб 
упорядкування нормативної діяльності. Коли ми 
вступаємо в певний установчий механізм, ми ке-
руємося певними, заздалегідь заданих  шляхами,  
закладеними установчими правилами. Це допо-
магає нам визначити наші права та обов'язки, й 
те, що ми повинні зробити без того, щоб прийня-
ти окремі та складні рішення на кожному ета-
пі. Але вона не тільки дає нам цю можливість, 
але і дозволяє іншим планувати свої дії та визна-
чати права та обов'язки щодо один одного. 

За установчою теорією МакКорміка, ці 
установи можна зрозуміти лише в тому, що вони 
створюються актами волі або подіями, заснова-
ними на «установчих правилах», які логічно пе-
редують цій установі. Але, якщо ці правила логі-
чно передують започаткуванню установи і це 
визначено їхніми умовами, то як вони виника-
ють? Це питання вказує на проблему. Попри пе-
вну узгодженість онтологічного опису права як 
установчого факту і, отже, у певному сенсі, того, 
що існує завдяки (нормативним) правилам, вона 
не чітко вирішує питання про існування або он-

тологію цих правил – що означає, що певне пра-
вило існує? Одна з причин цього, можна припус-
тити, – істотна відмінність між двома авторами 
щодо базових принципів. МакКормік успадковує 
британську емпіричну традицію і, як і раніше, 
наполягає, як мені видається, на практичній тео-
рії правил – про те, що правила і нормативність 
повинні засадничо ґрунтуватися в соціальній 
практиці, яку можна розгледіти в світовій прак-
тиці, тоді як Вайнбергер прагне це зрозуміти з 
позицій Канта і Кельзена. 

Можлива відповідь, якій віддає перевагу 
МакКормік: правила можуть виникати зі зви-
чаю. Його спеціалізована форма – судовий пре-
цедент. Можливо віднайти в прецедентному пра-
ві наочні приклади ланок рішень, які виникають 
для того, щоби впорядкувати певну проблему, 
яка, регулюючи поведінку певним чином, являє 
собою основу для установи, яка згодом може бу-
ти сформульована і названа. Це буде залежати 
від того, як концептуалізуються правила, але бу-
де основою для дій, які зрештою виникають із 
практичних змістовних причин прийняття рі-
шення. Саме таким чином можна пояснити, як ці 
установи розвивалися завдяки звичаю чи преце-
дентному праву. МакКормік розвиває цей по-
гляд, розглядаючи всю основу онтологічного 
статусу нормативності в «Установах права». В 
праці цей аналіз розвивається за допомогою при-
кладу масового обслуговування. Останнє, як він 
описує, звичайною практикою, що залежить від 
певних припущень. Ми «займаємо нашу чергу» й 
робимо винятки для надзвичайних ситуацій то-
що, і хоча ніколи не буває повної відповідності, є 
свого роду мінімальний рівень перед тим, як ми 
могли б назвати певну практику чергою.  

«Було б практично неможливо бути єди-
ною людиною, яка «займає свою чергу», оскільки 
«черга» вимагає взаємно скоординованої діяль-
ності двох або більше осіб. Коли істотна біль-
шість потенційних конкурентів за певну можли-
вість не визнає своєї черговості, це означає без-
глузде самозречення, якщо одна або кілька осіб 
діють, наче більшість інших готові зайняти 
свою чергу» (ст. 14). 

Це й зумовлюється нормативність за Мак-
Корміком. 

«Оскільки за наявності черги за чимось, 
чого ви хочете, ви повинні зайняти своє місце в 
ній, й люди, які займаються свою чергу, роблять 
це тому, що, на їхню думку, це те, що слід зро-
бити, тобто, слід робити в даному контекс-
ті. «Слід» (належність) як дороговказ дії попе-
реджає нас про наявність певних норм, а також 
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нормативний характер уявлень, які мають люди 
в таких умовах» (ст. 15). 

Але це також й нормативний порядок, 
оскільки чи мірою того, як це можна пояснити з 
огляду на те, що актори в тому, що вони роблять 
із огляду на думку щодо того, що вони та інші 
повинні робити. Ми можемо брати до уваги зов-
нішній порядок, доступний для сприйняття в та-
кому випадку шляхом поставлення цього в дію 
особам, які мають певне взаємне усвідомлення 
чогось (обізнаність), а також спільні або взаємо-
рівні очікування. Результатом стає своєрідна спі-
льна дія взаємно обізнаних учасників. Кожен діє 
з огляду на розуміння (або припущення, не обо-
в'язково окремо сформулюваного), що кожен з-
поміж інших зорієнтований на більш-менш теж 
уявлення щодо того, що кожен повинен роби-
ти. Це уявлення про те, що люди повинні робити, 
залежить від того, що Ерік Лагерспец 
(Lagerspetz) охарактеризував як «взаємні переко-
нання», становить невидиму норму, яка може 
бути зроблена видимою в спосіб, запропонова-
ний вище (ст. 17).  

Для цього не потрібні зовнішньо сформу-
льовані норми, проте існують неявні норми, які, 
загалом визнаються і дотримуються. Так що для 
нього в принципі основоположним є те, що люди 
– нормо-користувачі, чий спосіб життя залежить 
від визнання цих упорядкованих моделей і здат-
ності бачити їх у певних умовах щодо того, що є 
правильним чи неправильним і що слід робити. 
Так перехід до більш формальних правил і пози-
тивного права можна розглядати як крок, який, 
зрештою, заснований на цих практиках цих «не-
явних» норм, яких, зрештою, може бути достат-
ньо для конституювання нормативного порядку.  

Проте, коли необхідно подолати проблеми 
«явно ендемічні в неофіційному нормативному 
порядку», МакКормік показує, як це робиться на 
прикладі установчої черги, коли люди збирають-
ся разом засвідчуючи ситуацію стосовно товарів 
або послуг. Унаслідок цього нормативна практи-
ка черговості (масового обслуговування) стає 
дещо формалізованою шляхом додавання друго-
го рівня нормативної практики (яка, можливо, 
також виникла неформально) – уповноваження 
когось на контроль черги і прийняття рішення 
щодо усталеності практики в разі проблем із тим, 
як слід поступати в разі спору про місце в черзі 
тощо. Тепер у нас є два рівні й більше нам не 
доведеться покладатися на нечіткі та неявні нор-
ми. Зараз є настанови керівника або щодо того, 
як застосувати перший рівень норм або ухвалю-
вати настанови щодо їхнього змісту. Відтак існує 
певна ясність. З цього неформального рівня фо-

рмалізації можна згодом перейти до формалізації 
позитивного права, щоби створити повноцінну 
правову установу. Можливі різні типи установ, 
відомств, чиї функції – діяти в різних формах, як-
от законодавчі органи, компанії тощо; також іс-
нуватимуть й «установчі узгодження», такі як 
договори та заповіти, але всі вони будуть згаду-
ваними вище правилами трьох видів1.  

Проте, попри відмінності між цими рівня-
ми формалізації, між неформальними нормами і 
правилами, які були розроблені неявно або ін-
шим способом особам із владою, а потім за зако-
ном, завжди засадничо існуватимуть підстави 
протистояти нескінченному регресу, зрештою 
завершуючи виробленням звичайних норм. Саме 
про ці установи, які МакКормік вважає у своїй 
книзі такими, що знову відроджуються в англосак-
сонському науковому світі, цікавлять в цілому 
юриспруденцію та вдосконалюють онтологію та  
методологію, з дослідження яких він розпочинав.  

2.2. Локальний космополітизм.  «Сувере-
нітет під питанням» – ключова книга з цієї про-
блематики. Вона завершає роботу, розпочату 
«Нарисами з юридичного права та соціал-
демократії» (1982), в якій МакКормік безпосере-
дньо висловлює свої погляди в контексті право-
вої, соціальної та політичної теорії та виступає із 
сильною ліберальною соціал-демократичною 
позицією. Ця книга безсумнівно вплинула на його 
депутатську роботу, коли він був членом Конвенції 
заради майбутнього Європи з 2002-2003 ро-
ку. МакКормік розглядав свої філософські погляди 
як сумісні тій ролі, яку він відігравав у націоналіс-
тичній політиці в Шотландії та на європейській 
арені. В автобіографічних записках, які він мені 
показував, МакКормік зазначає, що його погляди в 
цьому відношенні викладені в наступних двох ци-
татах у праці «Суверенітет під питанням».  

[Ідея «ліберального націоналізму»] має іс-
тотне значення для ідеї громадянського націо-
налізму. «Громадянський націоналізм» визначає 
націю з позицій вірності її членів певним інсти-
тутам громадянського суспільства. Під цим ро-
зуміється в широкому сенсі, включно такі скла-
дові, як наприклад, юридичні норми та інститу-
ти, політичні представницькі органи, підрозділи 
державного і місцевого самоврядування, заклади 
освіти, церкви та релігійних громад в їхньому 
світському аспекті та інші подібні установи, 
які мають чітке територіальне розташування, 
до якого вони належать. Значення мають як ін-

                                                        
1 See Del Mar’s introduction in Del Mar, Bankowski 
(2009), Law as Institutional Normative Order Ashgate 
Publishing Company. 
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ститути громадянського суспільства, так і ін-
ститути держави. Територіально розташовані 
громадянські інститути можуть бути для лю-
дей предметом вірності, які розуміють їх як 
«свої», виконуючи серед них власні функції. Як 
громадянські інститути вони мають велике по-
літичне значення для спільноти, яку, певною мі-
рою вони й визначають. 

Природно, що є можливим і бажаним для 
таких громадянських інститутів охоплювати 
конституцію і повний арсенал державнос-
ті. Можливо, без цього якість громадськості 
інститутів громадянського суспільства є надто 
сумнівною. Але було б помилкою вимагати цього, 
за визначенням, оскільки це б означало підтри-
мання в принципі й так спростовуваного припу-
щення про те, що нині існуючі держави включа-
ють й сукупність націй, й, принаймні, сукупність 
націй в громадянському сенсі.  

Так чи інакше, чи громадянська нація є 
державою або представлена державою, або 
тим більше незалежною суверенною державою, 
основна позиція громадянської нації в тому, що в 
принципі вона відкрита на засадах добровільного 
членства. Співтовариство, характеризоване 
вірністю до установ, відкрите для всіх, хто хоче 
жити на її території та стати лояльним уста-
новам. Покинути це співтовариство заради ін-
шого місця та інших обов’язків також є можли-
вим і не вважається зрадою. Особа винна у зраді 
лише в разі, якщо залишившись частиною спів-
товариства вона непомітно підриває його ін-
ститути, водночас ніби то поважаючи їх та 
залишаючись їм лояльною. (Безсумнівною є від-
мінність між секретними диверсіями та від-
критою критикою, якою б не жорсткою вона не 
була, інститутів громадянського суспільства, 
що може вважатися неспроможною, застарі-
лою і тому подібною) (ст. 170). 

Існують, принаймні на перший погляд, під-
стави для існування певного права на повагу чи 
повагу на національну ідентичність у межах по-
ваги до осіб, оскільки основа поваги до людини – 
повага до того, що стосується індивідуальнос-
ті. Морально виправдані політичні принципи по-
винні враховувати почуття національності, за-
садничо властивого індивідуальності, в тому 
обсязі, в якому воно є життєво важливим для 
багатьох людей для їхнього самоусвідомлення та 
почуття власної гідності в визнанні членами пе-
вних легітимних і таких, що користуються по-
вагою, спільнот людей (ст. 183). 

Так що для МакКорміка націоналізм не 
означав реакціоністського відступу, відходу від 
ліберальних поглядів, яких він дотримувався в 

усіх своїх працях. Він сумісний з ліберальною 
соціал-демократією, оскільки вона не «обме-
жує», а «розширює» та гостинно приймає інше, 
трансформувавшись і перетворюючись разом із 
привнесеним ззовні. Для нього це основа, на якій 
повинен засновуватися усякий справжній космо-
політизм, й отже йдеться, якщо перефразувати Н. 
Волкера, про локальний космополітизм1.. 

Це найкраще видно в його працях про Єв-
ропу, в яких задіяні ці фактори. Починаючи з 
його фундаментальної статті «За межами суве-
ренної держави»2 і продовжуючи «Сувереніте-
том під питанням», МакКормік розробив, пока-
завши неспроможність традиційної теорії права 
пояснити унікальну природу Європейсько-
го Союзу, теорію поліцентричних «об’єднуваль-
них нормативних порядків», які ставлять під 
сумнів ідею суверенітету як цілісну та неподіль-
ну. Так ЄС може розглядався як єдине ціле, що 
може об’єднувати кілька легітимаційних центрів 
(sites of validity), складаючи цілісну систему, не 
обмежену традиційною державницькою теорією 
права. Остання вимагала одного центру для одні-
єї системи і, відтак, ЄС розглядався або як суку-
пність держав, об’єднаних договором, або як од-
на супердержава. Це було початком важливої 
методологічної розробки, що включає в теорію 
права та дослідження останньою ЄС методологі-
чний інструмент легітимації (validity). Маючи 
справу з питаннями, які ставить для теорії права 
ЄС, МакКормік став однією з домінуючих поста-
тей досліджень європейського наднаціонального 
права, помітно впливаючи на праці багатьох 
кращих учених цієї галузі.  

На підтримку зазначеного наведемо при-
клад, що доводить: націоналізм не повинен бути 
обмежуючим, а, насправді, охоплюючим. Коли 
ми концептуалізуємо Союз як систему взаємопо-
в'язаних нормативних сфер, він не повинен бути 
нашаруванням вертикальних ідентичностей на 
зразком руської матрьошки, коли «менші» іден-
тичності поглинаються «більшими»; як от: шот-
ландська, британська, європейська. Радше, іден-
тичності, у тому числі європейські, горизонталь-
но взаємопоєднуються. Визначаючи себе шотла-
ндцем, я при цьому не повинен виключати чо-
                                                        
1 Walker, N ‘ The Cosmopolitan Local’ in Menéndez, 
Agustín José; Fossum, John Erik (Eds.) (2011) Law and 
Democracy in Neil MacCormick's Legal and Political 
Theory Chapter 1. 
2 56(1) Modern Law Review 1-18 (1993).  See also ‘The 
Maastricht-Urteil: Sovereignty Now’, 1(3) European Law 
Journal 259-266.  Translated into German, as ‘Das 
Maastricht-Urteil: Souveränität heute’ 50 Juristenzeitung 
797-800. 
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гось: казати, що я шотландець, тому що не англі-
єць, але ми обоє – європейці. Мені не потрібно 
виключати англійця, оскільки я бачу його части-
ною того, чим я визначаю себе, оскільки я при-
вношу англійськість у свою особистість, коли 
намагаюся та розбираюся в собі як європе-
єць. Істотним є вважати себе шотландським  єв-
ропейцем (а не навпаки), оскільки ідентичність – 
засаднича локальність. Відтак я розумію, що моя 
особистість зараз складається, принаймні част-
ково, з тих, кого я виключив раніше з аналізу – 
англійців. Це так, оскільки вважати себе шотла-
ндським європейцем означає й те, що я повинен 
визнати, що це означає, що частина мого шотла-
ндства є англійська, оскільки вони є англійськи-
ми європейцями. Так що моя шотландська іден-
тичність змінюється, як і моя європейська іден-
тичність. І англійці, і французи, і німці та інші 
роблять це так само, як й інші групи нижчих рів-
нів всередині національної держави. Це означає, 
що ми зважаємо на нюанси до нашої ідентичнос-
ті, що, з огляду на численні міждисциплінарні 
схрещення, обмеження та охоплення, означає: 
ніхто не є повністю відмежованим. Більше того, 
оскільки йдеться про постійних рух, я ніколи не 
буду в стані постійного виключення, оскільки 
ніхто не може сказати, до чого мене приведе на-
ступна зустріч. З огляду на це європейська іден-
тичність не обов'язково всеосяжна, оскільки вона 
сама починається у місцевому співтоваристві в 
тому сенсі, що ми можемо бачити його, як відна-
чально таку, що складалася зі спільнот тих, хто 
живе і працює для Європи в європейських струк-
турах і периферійних установах. Саме їхня взає-
модія з іншими ідентичностями створює ще 
більш універсалістську європейську ідентич-
ність, що також розміщається в іншій місцевій 
громаді – «шотландських європейців». Саме ця 
модель була дуже важливою в дебатах щодо 
включення держав Центральної та Східної Євро-
пи, й зараз ми бачимо, як дебати щодо розши-
рення на Схід та Південь відступає від цієї моде-
лі. МакКормік, який як науковець і політик пра-
цював над деякими різновидами цієї моделі, й на 
основі цього формами соціального лібералізму, 
не поглиненому універсалізмом, а,  натомість, як 
я намагався показати, специфічно локальним.  

Такий соціальний лібералізм відображений 
і в поглядах МакКорміка на право та верховенст-
во права та на правову державу. Він вважав, що 
право має життєво важливе значення і що лібе-
ральне суспільство віддано функціонує за пра-
вом, вважаючи право своєю етичною осно-
вою. Це було: 

«позицією правової політики, за якою пи-
тання правового регулювання або спорів повинні, 
за можливості, регламентуватися відповідно до 
наперед визначених правил зі значною мірою за-
гальнообов’язковості та чіткості, в яких право-
ві відносини включають у першу чергу права, 
обов'язки, повноваження та імунітети, які до-
сить чітко визначено посиланням на такі прави-
ла, і в яких акти уряду, якими б бажаними вони 
не були, телеологічно повинні бути підпорядко-
вані повазі до правил і правам»1.  

Для МакКорміка давні дебати навколо по-
зитивізму (за і проти) були неплідними.  Важли-
вішим було вирішити ключові питання життя. Це 
стосувалося не лише того, яким повинно було 
бути право та як його застосовувати. Це стосува-
лося й того, як суспільство може прозоро та чіт-
ко розмірковувати про це. І все це знову порушує 
питання управління сферами взаємодії загально-
го та особливого. Саме цей аспект його роботи 
розглянемо наступним. 

2.3. Правове обгрунтування: загальне та 
особливе. Правове обгрунтування та правова те-
орія – це сфера, в якій закладено основу теорії 
правового обгрунтування МакКорміка. Якщо 
стисло, то він стверджує: основа будь-якого рі-
шення в праві – це внормоване підведення (суб-
сумція) сенсу певної справи, що приймає форму 
того, що він називає дедуктивним силогізмом: це 
правило стверджує, «якщо трапляються умови 
OC, тоді слід вчиняти дії Р, умови OC мали міс-
це, тому потрібно вчинити дії Р». Все це, очеви-
дно, набагато складніше у конкретних справах і в 
своїй книзі він дає вичерпний виклад цього про-
цесу, використовуючи справу 1938 року «Деніелс 
проти ТОВ Р. Вайта та синів та Тарбарда» (of  
Daniels v. R. White and Sons Ltd. and Tarbard 
[1938] 4 All E.R. 258), в якій бармен продав пля-
шку лимонаду марки Р. Вайта покупцю, і лимо-
над виявився забруднений карболовою кисло-
тою, що завдало шкоди покупцю і його дружині.  

У нескладних справах цей дедуктивний 
силогізм превалює. Їх не можливо ідентифікува-
ти лише за посиланням на семантичний / синтак-
сичний зміст слів, що міститься в правилі. Інші 
аргументи (наприклад, аргументи принципу) 
можуть перетворити семантично просту справу 
на юридично складну справу. У важких справах 
дедуктивний силогізм залишається основою об-
грунтування, на чому й завершається обгрунту-
вання. Але хоча він структурує рішення, цього не 
завжди буде достатньо й, можливо, будуть по-

                                                        
1 MacCormick, D. N. (1989), ‘The Ethics of Legalism’, 
Ratio Juris, 2 (2), 184-93 at 184. 
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трібні інші обгрунтування. Щоб виробити доста-
тньо обгрунтоване рішення щодо новели чи 
складного питання, суддя повинен прийняти рі-
шення щодо питання в справі. У цьому зв’язку, 
для МакКорміка задіюється ідея фальсифікації 
Поппера. Суддя приймає гіпотезу про те, яким 
буде право та випробовує її, намагаючись фаль-
сифікувати її. В цьому процесі він зважає на нас-
лідки такого рішення. Але такі очевидно широкі 
повноваження не є необмеженими для нього, 
оскільки вони обмежується тим, що можуть зре-
алізовуватися тільки завдяки узагальненню. Рі-
шення судді повинно стосуватися в узагальненій 
формі зі справою, яка розглядається судом, та 
всіма іншими за видом, визначеним резонами, 
визначеними судом у рішенні. МакКормік роз-
глядає це як вимогу формальної справедливос-
ті. Як приклад, МакКормік розглядає справу 
1972 року «Лондонської міської ради району 
Ілінг проти Ради з питань расових стосунків» 
(Ealing London Borough Council v Race Relations 
Board [1972] A.C 342) щодо дискримінації «за 
ознакою кольору шкіри, раси, етнічного або на-
ціонального походження», включно з приналеж-
ністю до держави. МакКормік відзначає, що по-
ставлене питання не є особливим, радше, що го-
ловуючий суддя лорд Ділгорн  

«вважає за необхідне вирішити, чи будь-
який акт дискримінації щодо кожного на тій 
підставі, що він не є британським підданим, яв-
ляє собою дискримінацію за ознакою «національ-
ного походження». Це – не питання про певний 
акт дискримінації: це логічно узагальнене пи-
тання» (ст. 78). 

Суддя таким чином узагальнює (універсу-
алізує) факти конкретної справи, справи польсь-
кого екс-комбатанта, якому, під час перебування 
у Великобританії після війни через політичну 
ситуацію в Польщі і збереження польського гро-
мадянства, відмовили в муніципальному помеш-
канні через відсутність британського підданст-
ва. Цим відтак узагальнюється питання, чим об-
межується розсуд судді, який тепер не може роз-
глядати наслідки справи лише щодо цієї нещас-
ної людини, але й для всього класу непідданих 
Великобританії. Ці рішення, згодом ще більш 
обмежені вимогами когерентності, тобто того, 
що вони повинні узгоджуватися з усією базою 
законів, що означає істотність ролі принципу, 
оскільки саме так вибудовується один із способів 
узгодження. Нарешті, і, радше, з позицій позити-
візму, рішення повинно узгоджуватися з існую-
чою масою законів.  

В цьому відслідковується взаємозв'язок 
між загальним і особливим. Подібно до того, як 

МакКормік розробив проблематику в працях про 
націоналізм, ідентичність і ліберальну соціал-
демократію, він розробляє цю проблематику в 
своїх пізніх працях про правове обгрунтуван-
ня. Ці розробки найбільш чітко викладені в роз-
ділі 5 праці «Риторика та верховенство пра-
ва», в якому він стверджує,  

що обгрунтування без узагальнення немо-
жливе, а мотивація не потребує узагальнення; 
але пояснення вимагає узагальнення. Для конкре-
тних фактів – або конкретних мотивів – для 
обгрунтування причин, вони повинні бути приве-
деними за відповідним принципом для дії загаль-
ного порядку (ст. 99).  

Цей аргумент розглядається в контекс-
ті справи 2001 року про дітей – сіамських близ-
нюків щодо їхнього хірургічного поділу 
(Children (Conjoined Twins: Surgical Separation 
[2001] 4 All ER 961). В цій справі питання поля-
гало в тому, чи хірурги мають законні підстави 
для хірургічного роз’єднання сіамських близню-
ків, якщо в результаті такої операції одна із бли-
знюків, Марія, однозначно помре, тоді як без 
операції і вона, і Джоді, яку б в іншому випадку 
можна було спасти, можуть померти. Ця справа та 
розділ, присвячений її викладу, стала предметом 
своєрідного ювілейного збірника для Ніла, в якому 
багато хто з його уже досвідчених колишніх студе-
нтів прокоментували його погляди. МакКормік 
зазначає, посилаючись на суддю Варда, що, 

щоб не здалося, що це рішення могло б 
стати підставою для ширшого використання, 
як, наприклад, для лікаря, який, як тільки визна-
чить, що пацієнт не зможе вижити, може вби-
ти пацієнта, важливо знову відзначити унікаль-
ні обставини, яких стосується ця справа та рі-
шення. Вони такі, що повинно бути неможливим 
зберегти життя X, не спричиняючи смерть Y, 
що Y своїм (чи своєю) триваючим існуванням 
неминуче призведе до загибелі X упродовж коро-
ткого періоду часу, і що X здатна на самостійне 
життя, але Y не здатна на таке ні за яких об-
ставин (включаючи всі форми медичного втру-
чання) життєздатного незалежного існуван-
ня. Як я вже відзначив на початку цього рішен-
ня, справа дуже унікальна [Суддя Вард].  

Унікальність, як можна було б заперечити, 
не допускає рівнів (як щось може бути «дуже 
унікальним»?). Зрозумілий наголос судді на 
«унікальному» характері справи слід розуміти як 
«малоймовірність його повторення». Проте, річ у 
тім, що остаточне рішення судді визнає, що 
справа, якою б незвичною, якою б неповторною 
вона не була, навряд чи повториться, повинна 
розглядатися в праві як справа типова, як уза-
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гальнено викладена ситуація. Без сумніву, в реа-
льному житті дуже мало реальних прикладів від-
носин, подібних до тих, які мали X і Y, описані 
вище Вордом. Проте, річ у тім, що якщо вони 
повторяться, то в аналогічній ситуації врятувати 
X ціною завчасної смерті Y було б так само ви-
правдано, як у справі Джоді та Мері. І, якщо таке 
не було б виправданим у такій уявній справі, то 
вона не може бути в ретельно розглянутій та 
описаній справі, яка зараз перебуває на розгляді 
суду, тому що йдеться не про особливі стосунки 
взаємодії Джоді з Мері, що виправдовують таке 
рішення, а певні зазначені аспекти відносин між 
ними в контексті конкретної практичної диле-
ми. Ці аспекти справедливо представлені суддею 
як виправдання свого рішення для належного 
способу вирішення дилеми. Річ у тім, що продо-
вження життя Марії спричинить смерть Джоді, 
тому що її легені не можуть підтримувати жит-
тєдіяльності їх обох упродовж наступних тижнів, 
що унеможливлює збереження життя Джоді і 
забезпечує їй можливість нормального існування 
– без проведення операції. Проте, річ й у тім, що 
операція неминуче призведе до смерті Ма-
рії. Вони обоє мають право на життя, але право 
Джоді може бути забезпечене лише завдяки ви-
конанню операцію, що спричинить кінець життя 
Марії. Якщо б ви сказали, тим не менш, що ви-
конання операції є правильним, і що це єдиний 
випадок за всю історію життя на Землі, що така 
операція буде правильною, незалежно від того, 
чи близнюки, спарені так само, коли-небудь з'яв-
илися б знову, по суті це було нечітким. Якщо 
відносини саме такого роду були б такими, що 
виправдовують операцію в будь-якій справі, то 
так повинно бути у всіх справах, якби нечасто, 
ми сподіваємося і за це молимося, не траплялися 
такі випадки. Виправдання «тому що» є універ-
сальним містком в такому розумінні: для певної 
дії бути правильним через певну ознаку або на-
бір ознак у певній ситуації означає змістовно, що 
таке саме діяння повинно бути правильним у всіх 
ситуаціях зі змістовно такою ж ознакою чи озна-
ками. В цьому зв’язку можливі винятки, що сто-
сується того, що відповідні додаткові ознаки мо-
жуть змінювати правильний результат, але виня-
тки є допустимим тільки, якщо вовни в свою 
чергу мають ті ж універсальні якості. Ми пови-
нні мати справу з деякою додатковою сукупніс-
тю відносин, що, в свою чергу, якщо вони мають 
місце повторно, можуть бути прийняті, щоби 
виправдати такий же виняток у подібній справі в 
майбутньому1 (ст. 16). 

                                                        
1 ‘Particulars and Universals’ in Z. Bankowski and J. 

Отже, загалом, певний ліберальний універ-
салізм – основа теоретизування МакКорміка, а 
особливе, враховуючи його місце, обмежене та 
здійснюється з урахуванням параметрів універ-
сального. Але це не означає, що праця МакКор-
міка перевантажена своєрідним прохолодним 
кантіанством, позбавленим емоційності. Знову ж 
таки, в цьому можна впевнитися, розглянувши 
його розмірковування над справою сіамських 
близнюків. Для цього він задіює сентименталіст-
ські теорії Адама Сміта. На думку МакКорміка, 
Сміт показує перехід від наших безпосередніх 
емоційних реакцій до  виправдання. МакКормік 
убачає це в формі «неупередженого глядача», 
який, за конструкцією Сміта, є моделлю повно-
цінно поінформованого неупередженого глядача, 
який зрештою й розглядає ситуацію, що відпові-
дає, по позицій МакКорміка, формі універсаліза-
ції (узагальнення). Ця проблематика всебічніше 
розкрита в його останній книзі «Практичний ро-
зум у галузі права та моралі», яка намагається 
об'єднати раціональність Канта та співчуття (спі-
льність) Сміта в моралі та практичному обгрун-
туванні. В цій книзі МакКорміка розглядає саме 
ті питання, про якій йшлося вище. Цим МакКормік 
бореться зі своїми емоційною та раціональною 
сторонами, намагаючись їх охопити. Це, мабуть, 
його найбільш особиста книга, написана тоді, коли 
він вже помирав не маючи багато часу для її напи-
сання. Але, можливо, це й не погано: через брак 
часу він міг сказати те, що він відчував, що було 
добре в цьому відношенні. Він не дозволив раціо-
нальному придушити емоційне – в цьому сенсі це 
відповідає якостям МакКорміка як людини.  

 
3. Висновок 

 
Проте, все наведене, навряд чи, віддає на-

лежне особистості МакКорміка. Тому завершу 
виклад деякими особистими міркуваннями. В 
академічній роботі Ніл завжди активно займався 
зі своїми колегами і студентами. За характером 
це заняття було пристрасним і морально-
інтелектуальним. Воно для нього було частиною 
покликання академічного життя і щось внутрі-
шньо йому притаманне. МакКормік серйозно 
ставився до своїх обов'язків. Те, чим він займав-
ся, він вважав не роботою, а покликанням – тим, 
чим йому пощастило займатися та ще й за вина-
городу. Він був надзвичайно відкритим і щед-
рим. Він був надихаючим учителем і вважав це 
важливою частиною свого академічного покли-

                                                                                          
MacLean (eds.), The Universal and the Particular in Legal 
Reasoning, Aldershot: Ashgate, 16. 
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кання. Ніл віднаходив час для кожного: від пер-
шокурсників до старших колег по факульте-
ту. Його двері завжди були відкриті, він завжди 
пропонував конструктивну та зважену крити-
ку. Він був майстром складного мистецтва бала-
нсу критики та позитиву. Йому було складно бу-
ти зовсім негативним. Він був непереборним оп-
тимістом й завжди міг відшукати щось цінне в 
чомусь чи комусь, тому що вірив у те, що таке 
було. Він завжди міг навіть пронизливі критичні 
зауваження обернути позитивним і обнадійливим 
чином. Це те, що зробило його винятковим нау-
ковцем і чудовим колегою та вчителем. Коли він 
займався з вами, то він підносив вас і оживляв 
ваші застиглі ідеї, він трансформував вас у щось 
не обов'язково краще, але в те, чим би ви могли б 
пишатися, почасти тому, що він зробив вас попу-

тником небезпечного пошуку істини, який, як 
казав С. Вейль, є «їжею для душі».  

Як один із його перших учнів, все це я пе-
режив на собі. Він викладав у мене курс юрис-
пруденції, коли розпочав викладати на юридич-
ному факультеті в Данді, починаючи наукову 
кар'єру. Я знаю його як учня, викладача, старшо-
го колегу та наставника, співавтора і друга, і мій 
інтелектуальний та особистий борг не можливо 
осягнути. Перед смертю він попросив мене про-
читати притчу про милосердного самаритянина 
на церемонії його відспівування. Зробити це було 
привілеєм. Крім того, ця притча була підходя-
щою. Він був теплим, люблячим і розумним чо-
ловіком, присутності якого нам багатьом буде 
невистачати, й особливо сильно – мені.  

 
Зенон Баньковскі 

НІЛ МАККОРМІК 
 

Стаття, присвячена пам'яті, життю і працям Ніла МакКорміка (1941-2009) – видатного філосо-
фа права, політика, президента Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії (IVR), 
підготовлена його учнем професором Зеноном Банковські, в перекладі В. Бігуна. Стаття коротко ви-
кладає віхи життя вченого, а також розглядає деякі основні його праці та ідеї. Зокрема, вони присвя-
чені проблематиці установчого правового позитивізму, локального космополітизму і правового об-
грунтування (в аспекті, загального і конкретного). У кінці статті дається уявлення автора про особис-
тість Н. МакКорміка як людини. 
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Статья, посвященная памяти, жизни и трудам Нила МакКормика (1941-2009) – выдающегося 

философа права, политика, президента Международной ассоциации философии права и социальной 
философии (IVR), подготовленная его учеником профессором Зеноном Банковски, в переводе В. Би-
гуна. Статья кратко излагает вехи жизни ученого, а также рассматривает некоторые основные его 
труды и идеи. В частности, они посвящены проблематике учредительного правового позитивизма, 
локального космополитизма и правового обоснования (в аспекте, общего и конкретного). В конце 
статьи дается представление автора о личности Н. МакКормика как человека. 

Ключевые слова: философия права, теории права, Нил МакКормик. 
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NEIL MACCORMICK 

 
This exclusive (in memoriam) article is dedicated to the memory and legacy of Neil McCormick 

(1941-2009), a prominent legal philosopher and politician, the president of the International Association of 
Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), prepared by his pupil Professor Zenon Bańkowski, as 
translated by Dr. Vyacheslav Bihun, LL.M. The article gives a brief account of scholar’s life and explores 
some of his basic works and ideas. In particular, it covers the issues of institutional legal positivism, local 
cosmopolitanism and legal reasoning: (in respect of the universal and the particular). Finally, it presents an 
author’s image of the personality of N. MacCormick as a human being.  

Key words. Philosophy of law, legal theory, Neil MacCormick. 
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ВИНФРИД БРЮГГЕР КАК МЫСЛИТЕЛЬ И ЧЕЛОВЕК (1950-2010) 
 

 
13 ноября 2010 года 
после непродолжите-
льной, но тяжёлой бо-
лезни в возрасте 60 
лет для всех неожи-
данно ушёл из жизни 
немецкий философ 
права и специалист  
по конституционному 
праву Винфрид Брюг-
гер(Бруггер; Brugger).  

Смерть забрала 
профессора Брюггера 

в разгаре напряженной творческой деятельности, 
в пике научной продуктивности. До самой смер-
ти он оставался директором Института государс-
твенного права, конституционной теории и фи-
лософии права, председателем Регионального 
совета немецко-американской ассоциации юрис-
тов (DAJV), соредактором журнала «Государст-
во» («Der Staat»), членом международного совета 
журнала «Проблемы философии права». Эти до-
лжности – немногие из тех, которые следует 
упомянуть среди его многих постов и обяза-
тельств, от которых ему пришлось неохотно от-
казаться в прошлые годы, чтобы высвободить 
силы для своих исследований.  

Слишком рано подошла к концу его чрез-
вычайно продуктивная жизнь. Он родился 26 
февраля 1950 года в юго-западной Германии 
около Боденского озера. Там он и посещал шко-
лу. Чтобы изучать право, философию и социоло-
гию он переехал сначала в Мюнхен, а потом в 
Тюбинген. После успешной сдачи двух государ-
ственных квалификационных экзаменов, 
В. Брюггер в 1980 году здесь же защищает свою 
первую диссертацию.  Тема этой философско-
правовой диссертационной работы – «Этос прав 
человека и политика ответственности. Вклад 
Макса Вебера в анализ и обоснование прав чело-
века». Эта тема, которая характеризуется межди-
сциплинарным интересом к групповым правам 
человека, подготовленная под влиянием Йога-
несса Швартлендера, глубоко заинтересовала 

Брюггера, и продолжала вдохновлять его всю 
профессиональную жизнь. 

Вторая габилитационная диссертация ка-
салась доктринальной темы прав человека, воп-
росы которой уже поднимались в первой диссер-
тации. В то время Брюггер оставил на год Тюби-
нгенский университет, чтобы провести его в 
Университете Калифорнии в Беркли. Здесь была 
проделана предварительная работа над изданием 
«Основоположные права и конституционная юс-
тиция в Соединенных Штатах Америки». Работа 
отражала сравнительно-правовой интерес В. 
Брюггера, который сохранялся к концу жизни. 
Большинство вопросов об основоположных кон-
ституционных  правах, среди которых – всеоб-
щее благо, hate speech («язык вражды»), государ-
ственно-религиозные отношения, права челове-
ка, вопросы конституционной интерпретации – 
В. Брюггер проанализировал в сравнении с пра-
вом США. Не менее важным было знакомство с 
социологом права Филиппом Селзником, кото-
рый был известным в Германии на протяжении 
длительного времени главным образом как соци-
олог теорий организации. В. Брюггер возвращае-
тся в Германию с его концепцией «ответственно-
го права» – одного из разработанных понятий 
естественного права и социально-научного обос-
нования коммунитаризма, связанного с основ-
ными человеческими потребностями. После воз-
вращения в Германию благодаря своим роботам 
в сравнительно-правовой сфере в 1986 году он 
получает место преподавателя в области публич-
ного права и философии права в Университете 
Тюбингена. В 1987 году он также работает на 
профессорской должности, замещая преподава-
теля в Университете Марбурга.  

Первое приглашение занять профессорс-
кую должность В. Брюггер принял в 1987 году, 
заменив на этой должности Герда Реллеке 
(Roellecke) в Университете Мангейма. Здесь вы-
ходит его небольшая работа «Свобода вещания и 
толкование Конституции», и теперь уже класси-
ческий труд «Введение в публичное право 
США». За этим последовал отказ от профессуры 
в Геттингене в 1990 году и исследовательские 
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визиты в США в качестве приглашенного про-
фессора Юридического центра Джорджтаунско-
го университета. В 1992 году В. Брюггер, нако-
нец-то, принимает приглашение на должность 
профессора публичного права, философии права 
и общего государственного права в Гейдельберг-
ском университете, которую он и занимал до 
своей кончины (несмотря на последовавшие при-
глашения, в частности из Кёльна). Восемнадцать 
лет, проведённые в Гейдельберге, могут рассма-
триваться как самый продуктивный его период 
творчества. Основными темами его исследования 
стали догматическая и эмпирически-обоснован-
ная антропологическая философии права, мето-
дология права, сравнительный конституциона-
лизм и догматика основоположных прав. Другой 
представитель Гейдельберга, Густав Радбрух, с 
его идеей права, вдохновил В. Брюггера на раз-
работку уже своей собственной концепции об-
щего блага. В соответствии с этой концепцией, 
государство основывается на трех принципах: 
правовая определённость (Rechtssicherheit), леги-
тимность (законность; Legitimität) и целесообра-
зность (Zweckmäßigkeit). Снова и снова, В. Брю-
ггер в своих работах обращается к вопросам ме-
тодологии толкования. Далек от того, чтобы по-
нимать общее благо как примат ограничитель-
ных рамок отдельных частностей, в своей разра-
ботке конструкции общего блага, В. Брюггер 
обосновывает рамочные конструкты, которые 
могут заполнить пробелы государственных целе-
сообразностей, оставаясь открытыми для разли-
чных конфигураций общего блага. 

Насколько совместимы открытость общес-
твенных интересов и единство государства, 
отвечающее общественным интересам, – это фу-
ндаментальный вопрос, который пронизывает 
работы либеральных коммунитаристов, исследу-
емые В. Брюггером. Эти вопросы просматриваю-
тся и в его исследованиях в сравнительной перс-
пективе проблем гомосексуализма и абортов в 
ФРГ и США («Развития личности как фундамен-
тальной ценности в Конституции США»), ре-
зультаты которых публикуются в 1983 году, в 
последующих исследованиях вопросов свободы 
выражения мнений. В последующем выходят его 
публикации на тему прав личности, свободы 
слова и «языка вражды». От темы открытости и 
терпимости он переходит к дискуссии на тему 
крестов в школе, по которой он опубликовал ан-
тологию, совместно со Стефаном Хустером. 

Начало этого дискурса стало также веду-
щим мотивом в обсуждения темы пыток, в кото-
рой он принял участие как первый немецкий 
специалист по конституционному праву. Но этот 

факт послужил поводом к обвинениям в его сто-
рону за упразднение этого табу. И это при том, 
что для него речь шла о рациональном обоснова-
нии этой проблемы. Начиная с 1996 года, а затем 
и особенно после соответственных уголовных 
дел и после событий 11 сентября 2001 года, он 
пытался развить рациональный правовой дис-
курс на тему ситуаций, в которых, по его словам, 
достоинство сталкивается с достоинством.  Це-
лью дискурса был не только поиск конкретных 
решений, что было определяющим фактором в 
этой дискуссии, но и рассмотрение проблемы с 
позиций юридических методов. Нападки в этот 
период, которые докатились до нападок на личную 
репутацию профессора, были им проигнорирова-
ны, но, возможно, и стали причиною его болезни. 

Это никоим образом не соответствовало 
его пониманию того, что интересы общественно-
сти, целей государства должны в одностороннем 
порядке ставиться выше интересов личнос-
ти. Критики могли неоднократно убеждаться в 
его приверженности к пониманию прав человека 
и человеческого достоинства. Его доклад на тему 
«Гарантированность свободы и безопасности в 
свете различных пониманий государства и консти-
туции» на ежегодном конгрессе Ассоциации пре-
подавателей конституционного права в 2003 году 
документально подтверждает дифференцирован-
ный подход, основание которого – фундаменталь-
ная либеральная и коммунитаристская мысль. 

Критика односторонней предопределенно-
сти, наконец, нашли свое убедительное выраже-
ние в образе «антропологического перекрестка 
решения» (Das anthropologische Kreuz der 
Entscheidung), обоснованного с позиций психо-
логических и поведенческих наук. В своём пер-
воначальном виде она была изложена В. Брюгге-
ром на церемонии празднования новоиспечен-
ных выпускников-практикантов как напутствие 
на их пути. Эта концепция занимала его уже с 
1996 года, и в разных интерпретациях была 
представлена в  монографиях 2005 и 2008 года 
(2-е издание), также была предметом отдельной 
конференции, материалы которой были изданы в 
междисциплинарной по содержанию антологии. 
Концепция креста показывает, как в ситуациях 
принятия различных индивидуальных и коллекти-
вных решений, рассматриваются четыре аспекта, 
которые предостерегают решение от ошибок. Эта 
концепция стала философским основанием, кото-
рое послужило началом критического рассмотре-
ния и пересмотра и догматических вопросов. 

Свою научную страсть профессор В. Брюг-
гер особенно плодотворно смог воплотить в пе-
риод с 2003 по 2008 год, когда он был сотрудни-
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ком Института Макса Вебера в Эрфурте. Межди-
сциплинарность интересов, открытость, а также 
личная контактность создали такую рабочую ат-
мосферу, которую особо ценил профессор В. 
Брюггер, и которую он смог отразить в различ-
ных работах, вышедших в то время. За это время 
он совершил множество зарубежных поездок – 
он посетил Тайвань, Китай, Южную Корею, Ту-
рцию, Бразилию, а также Украину, где он был 
желанным докладчиком. В этой же степени раз-
вивался и его интерес к конституционному срав-
нительному праву. Одновременно и нормой его 
экстраординарной трудовой этики стало чувство 
ответственности за исполнение своих организаци-
онных обязательств перед факультетом и универ-
ситетом в Гейдельберге. Винфрид Брюггер был не 
только деканом, заместителем декана, и, впоследс-
твии, деканом на общественных началах, но и 
ответственным за дела Ассоциации выпускников 
факультета. Он также был членом советов различ-
ных научных ассоциаций и редактором ряда жур-
налов в Германии и за рубежом. Его каденцию как 
Президента Немецкой секции Международной ас-
социации философии права и социальной филосо-
фии (IVR) можно рассматривать как особо продук-
тивные годы этой ассоциации.  

Открытость, доверие к другим и осознания 
того, что каждый участник получит выгоду от 
плюралистического дискурса определяло его от-
ношение к студентам и молодым ученым. Кто 
имел возможность слушать изложенные основа-
тельно, с легким юмором, выступления Винфри-
да Брюггера на конференциях или в научных 
дискуссиях запомнил его фейерверки аргумен-
тов, иногда провокационных, но всегда точных и 
чётко структурированных. И, наоборот, было то, 
что его радовало в учениках: контраргументы, 
проницательный анализ, альтернативные точки 
зрения. Все воспринималось им с уверенностью 
в любознательных способностях студентов и 
учеников. Эта дискуссия с ним была слишком 
рано прервана. Перед нами остаётся задача про-
должить её в его духе. 

Отдельно отметим, что профессор Брюггер 
является автором и редактором 17 книг и более 
200 научных статей и рецензий. Большинство его 
публикаций посвящены в основном проблемати-
ке прав и свобод человека, в частности вопросам 
свободы («языка вражды»), судебного надзора, 
теории интерпретации, либерализма и коммунита-
ризма, конституционного права в условиях чрез-
вычайного положения, теории принятия решений. 
Он также публиковал обзоры новых решений Вер-
ховного суда США в немецких журналах.   

Несколько работ профессора В. Брюггера 
были переведены и на украинский и русский 
языки. В частности, в 2003 году вышел перевод 
его работы «Образ человека в концепции прав 
человека» – сначала в журнале «Человек и поли-
тика» (№ 1 2003), а потом и в «Проблемах фило-
софии права».  В 2007 году профессор Брюггер 
дал интервью «Юридической газете» о немецкой 
системе подготовки юристов, содержание кото-
рого стало частью дискуссии о Болонском про-
цессе и юридическом образовании в Украине. В 
журнале «Религиоведение» (№ 4 2009) опубли-
ковано его работу «Разделение, равноправие, 
близость. Три модели отношений государства и 
церкви», в которой рассмотрены базовые модели 
отношений государства и церкви, правовые ос-
новы их взаимоотношений в законодательстве 
разных стран. В 2010 году украинский профессор 
В. П. Горбатенко в труде «История учений о го-
сударстве и праве» раскрыл некоторые аспекты 
его работ, как части мировой государственно-
правовой мысли в условиях глобальных транс-
формаций конца XX – начала XXI вв. 

Авторам этих строк посчастливилось вмес-
те работать и сотрудничать с профессором 
В. Брюггером. Отметим, что для украинского 
автора сотрудничество было весьма знаменате-
льно, поскольку оно ассоциировалось с традици-
ей получения опыта в системе германского пра-
воведения, заложенной еще в ХVIII – начале XX 
вв. В общении личном и профессиональном про-
фессор Брюггер был всегда прост и доступен. Ин-
тересно, что первая встреча состоялась не в униве-
рситете, а на хоккейном стадионе в Мангейме, в 
неформальной обстановке – все это казалось не 
свойственным представлению о немецком профес-
соре права. В тоже время в исследованиях и работе 
профессор Брюггер всегда был сосредоточен и 
сдержан. В нём чувствовалась невидимая страсть к 
качеству исследований, оригинальность мысли. Он 
также был смел в выражении своих научных 
взглядов, на это вдохновлял и других.  

Профессор В. Брюггер был светлым чело-
веком. В памяти сохранился его образ: положи-
тельный, с артикулированной речью, благород-
ной осанкой; ходящего по коридорам второго 
этажа юридического факультета Гейдельбергс-
кого университета. Встреча в Пекине на Миро-
вом конгрессе IVR в 2009 году, когда профессор 
Брюггер объявил о проведении Конгресса IVR 
2011 года во Франкфурте, была одной из послед-
них. Еще была одна приятная встреча в Киеве. 
Между тем, всегда продолжалось плодотворное 
общении, которое, кстати, помогало и утвержде-
нию журнала «Проблемы философии права», в 
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международный редакционный совет которого 
он изначально входил.  Светлый образ профессо-

ра Винфрида Брюггера, как мыслителя и челове-
ка, останется в памяти тех, кто его знал.  
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Foreword 

The following article is an upgrade version of the paper, which was presented under the title «Phenomenon of 
“a Law” as Fundamental-ontological Basement of Justice» on the latter IVR Congress in Beijing (September 15-th - 
September 20-th 2009). This presentation took place at the special workshop “Phenomenology and Hermeneutics of 
Law”, organized by the author. The philosophers from China, Russia, Switzerland, Turkey and Ukraine send their pa-
pers at this event, also legal scholars from Brazil, China, France, Hungary and Russia participated as guests. 

 
The one of so-called “eternal problems” of le-

gal philosophy is a question about the authentic 
process of trial – justice (Germ. – die Rechtspre-
chung)1. Austrian philosopher Rene Marcic says, 
that all philosophy of law has unlaw (Unrecht) in its 
basis. He wrote about one event, which had taken 
place in Ancient Greece, when brother of famous 
Greek poet, Hesiod, took the inheritance away from 
Hesiod with the help of corrupted judge. But the de-
cision of court was formally perfect. Frustrated and 
disillusioned, Hesiod asked himself: what are the main 
features, which separate real justice (Rechtsprechung) 
from the formally correct, but unjust in its core legal 
procedure? The answer was his well-known poem, 
“Works and Days”, which, in accordance with Marcic, 
is the first book of philosophy of law [9, S.16-17]. 

So, philosophy of law appeared from the fact, 
that not every trial is equal to justice. To reveal, 
what trial is justice, is possible by the way of legal 
philosophy. Contrary, legal theory can get us the for-
mal standards only. The idea of philosophy of law is 
close to the asserting, that law is not equal with the 
legislation or its pure logical or mechanistic applica-
tion. But if positive norms are not the authentic founda-
tion for the justice, what law is such?    

As we know, the classical answer was natural 
law in its varieties (the law of God, the law of rea-
son, the law of “folk’s spirit” etc.). The non-classical 
presuppositions were “idea of law” (phenomenol-
ogy), “right decision in the concrete situation” (exis-
tentialism), “act of communication” (communica-

                                                        
1 Not “Gerechtigkeit”, so under “justice” I don’t under-
stand “formal or any other kind of justice” but “authentic 
trial process”. It’s so hard to express this in English, be-
cause of “justice” means both “true trial process” and 
“justice as attribute of the good legislation or fair trial”. 

tional-discursive theory) or an endless chain of in-
terpretation (hermeneutics). But all similar attempts 
left without answer one important problem. What is 
the common ground, which gives to all this entity 
(ideas, decisions, communicative and interpretative 
acts) a certain – “legal” – status? For example, when 
I’m buying flowers, instead of stealing it, what 
really happens? Do I make a right “legal (not 
“moral” or “religious” for example), decision”? Why 
do I “explain” similar deed as “legal”? When I pre-
sent these flowers to my girl, is this “a legal com-
munication, a real contract of gifting”? No, of 
course. Law has nothing to do with this deal. It is 
“legal situation” on the external and artificial point 
of view only. The “idea of law” or “recognition of 
each other as participants of legal relation” also has 
no place in this case. It’s a private relation, not legal. 
This example points on the way of thinking, which 
leads us to the conclusion, that there is no “imma-
nent” legal entity as such. In order to prove this we 
can remember, that the process of trial in Nazi’s 
Germany or in Communist Soviet Union has no com-
mon with law, though its formal correctness and coin-
ciding with Nazi’s or Communist legislation. So, 
metaphorically saying the similar “idea of law” likes to 
vampire. It has no own body, but move into another’s 
“bodies”, live there till some moment, and than aban-
don it and come to the next one. The idea of law is 
“visitor” in each entity. 

But if it’s so, how we can speak about the jus-
tice? How we can reach a measure, where the differ-
ence between “authentic trial” and “formally correct 
trial” is clear enough? To do so, we have to think “law” 
out of “the law” i.e. the concrete entity. It is an attempt 
to conceive “Being of law”, which is primary to any 
“legal” entity – ideas of law, court’s decisions, positive 
norms, communicational/ interpretative acts etc.  
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Also, it’s important to stress on the circum-
stance, that all legal entity – legislation, contracts, 
court’s decisions, acts of interpretation etc. point to 
the real or possible “lack or deficiency of law”, 
which calls for its compensation with help of the 
legal entity.  For example, the application of legisla-
tion in court means that possible law is broken and 
harmed person or prosecutor apply to the court. The 
act of legislation tells about deeds, which have to be 
done, in order to restore or maintain legal order. The 
contract prevents possible misunderstanding between 
partners and includes the legal results (sanction) of the 
disobedience to its conditions. Act of interpretation 
points to the real or possible law-breaking, which has 
to be prevented by the interpretation and the “normal 
state of affairs” must be restored.   

Thus, all this push us to the assumption that if 
each legal entity is tool or means for compensation 
of lack of law, somewhere has to exist a “first law”, 
which is not “certain entity” itself and deficiency of 
it creates an emptiness, which calls for filling by the 
variety of legal entity.  We will call this “first law” 
“a law” in contrast to the legal entity, which will be 
signed as “the law”, i.e. positive law in the widest 
sense (legislation, precedents, contracts, acts of the 
legal interpretations etc.). 

Because “a law” is not a certain entity, we can’t 
explain it by the formal way of the legal theory. To 
explicate “a law” is possible through the philosophy 
only. It is Martin Heidegger’s fundamental ontology. 
The comprehension of law on the ground of this phi-
losophy gives us a fundamental-ontological basement 
of justice, rooted in human being. In accordance with 
similar questioning we can find “a law” not as local-
ized in certain entity, but in its “pure existence”.  

There are two main ways of Heidegger’s im-
plementation in philosophy of law. The first is pre-
supposition about fundamental-ontological ap-
proach, which consists in admittance that this phi-
losophy needs to be added by Edmund Husserl’s 
regional ontology. Heidegger gives to legal thinking 
a “common” ontological ground. But as we know the 
general aim of German philosopher is to reach the 
sense of Being, not the sense of particular entity such 
as law, so on account of E. Fechner, A. Kaufmann, W. 
Maihofer and many others legal philosophers special 
ontological region – region of Being of the special en-
tity, called “law” is necessary to work out1. So, from 
this point of view law is a certain kind of entity2. 

                                                        
1 See, for example: [1, S. 217; 5, P. 104-123; 6, S. 119 u 
s.w.; 7, S.53 u s.w.; 10, S.549-569; 11, P.p.4, 90 etc.].  
2 As, for example, A. Kaufmann asked: “what essential 
form, what ontological structure, what Being’s constitu-
tion that entity has, that we law call?”[6, S. 104]. 

The second modus of the relevance funda-
mental ontology to law is a thought that law is 
rooted in the construction of human existence – Be-
ing-there (Germ. – Dasein), so thinking of law is a 
necessary step on the road to the sense of whole Be-
ing (R. Marcic)[9, S.20]. Also, every assertion about 
Being as horizon of the entity necessary is reliable to 
the each entity, which is to be thought of legal phi-
losophy (W. Heineman)[4, S.50-51]. By similar ac-
count the authentic origin of law is Being, so named 
and others thinkers (such as E. Wolf, P. Minkinnen) 
concentrate their attention on the relevance of Being 
to law and connection between these phenomena, 
which is eternal, essential and necessary. They try to 
prove, that law is a component of Being itself.  

Both approaches are available for criticizing. 
The assertion about addition of the fundamental on-
tology by regional ontology misses the core of the 
main disagreement between Heidegger and Husserl. 
As we know, Heidegger stresses on the ontological 
ambiguity of the intentional objects of the phenome-
nological consciousness. He criticizes Husserl that 
the latter doesn’t strictly define the ontological status 
of the reduced consciousness and its objects and 
their modus of Being. So we can get a deal with the 
region of law not as with ontological area, but as 
with an area of senses only. Instead of that Heideg-
ger proposes his famous “ontological difference” 
between Being (Germ. – Das Sein) and entity 
(Germ. – Das Seiende). For example, consciousness 
and law as its intentional object are certain entity. 
But Being “is” as giving them their own “legal” 
status. The similar status of this entity is determined 
by its special – legal – modus of Being. As the result 
of Husserl’s ontological uncertainty Being couldn’t 
be grasped on the ground of phenomenological con-
sciousness, which doesn’t allow to make a distinc-
tion between Being and entity. So, the attempt of the 
combination of regional and fundamental ontology 
looks like a kind of methodological eclecticism.  

From the other side the equality between law 
and Being leave without an answer our “human 
question”: what we have to do? This answer, which 
in certain – legal – cases could be received on the 
basis of law only, is the core of the trial. Only the 
true answer constitutes each legal procedure as jus-
tice. In other cases it is possible to speak about the 
formally correct legal process only. But if we, simi-
lar to Marcic or Wolf identify law and Being, the 
question will have no answer. Being itself is mute. It 
“tells” something through the human only. As Hei-
degger said, the house of Being is language [3]. The 
language (Germ. – “die Sprache”) as speech (Germ. 
– “das Rede”) is a modus of human Being [2, S.160 
u s.w.]. So we have access to the law as Being 
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through the language in the modus of speech only. 
But in what way we can have an equal access to 
similar law? As we know, the question “what law in 
the concrete situation is” is most controversial. Asser-
tion about the identification law with Being doesn’t 
explain, how we can get a deal with this law without a 
common measure, which is revealed equal for the 
judge, who resolves a cases on the ground of law as 
Being, and for the human, who stands before court. 

In order to explain, what is the “authentic 
core” of the trial, which constitutes it as “real jus-
tice” we try to find the third way. It’s worth to note, 
that the fundamental ontology as an explication of 
ontological structure of  Being-there (Dasein) is only 
a path to sense of the whole Being [2, S.436]. On the 
similar way we meet different phenomena: fear 
(Germ. – die Angst), care (Germ. – die Sorge), reso-
luteness (Germ. – die Entchlossenheit), guilt (Germ. 
– die Schuld) and many others, which have no 
proper value, but signify about a certain “place” on 
the road to the sense of Being, where Being-there 
stands [2, S.s.140, 180, 280 u s.w.]. Not so hard to 
suppose, that the similar path is specially so close to 
law, in the point called “guilt”[2, S.281-282]. This 
place in famous Heidegger’s “Being and Time” 
(Germ. – “Sein und Zeit”) attracted the attention of 
many legal thinkers, such as W. Maihofer und G. 
Sprenger. These philosophers come to the conclu-
sion, that Heidegger put law as public legislation 
(Germ. – “oeffentliche Gesetz”) in the “unauthentic 
world of “They”” (Germ. – uneigentliche Welt von 
“Das Man”), so law has nothing to deal with the 
fundamental-ontological question (Germ. – Seins-
frage) [7, S. 29-30; 10, S. 549-569]. This assertion is 
a starting point to the above-mentioned turn from the 
fundamental to regional ontology.  

However, it seems that the position of W. 
Maihofer and G. Sprenger is not so good methodol-
ogically grounded. They try to explain the relevance 
of Heidegger’s approach to law by the way of inter-
preting his thoughts in “Being and Time”, as lawyer 
interprets legal texts by foreseeing of legislator’s 
will. But “Being and Time” is not a dogmatical 
book, where every sign is a final truth. As I have 
stressed already, it rather like a “map”, which guides 
us on the way to the whole sense on Being. When 
we start to follow it, from the diverse parts of this 
road different areas open, which don’t belong to this 
road, but begin to be visible from it only.  

This metaphor helps to understand the core of 
our approach better. I don’t make an attempt to use 
Heidegger’s works as “tools” to open law as 
searched ground of the authentic trial process – jus-
tice. Also I won’t make an “exegetic” enterprise in 
relation to Heidegger. I just try to see, what could be 

seen from the phase of the fundamental-ontological 
research, named “phenomenon of guilt”. As I sup-
posed, it is the “prima existentia” of law, “a law”, 
which is not equal to “the law”, i.e. law as certain 
entity, means for compensation a lack of “a law”. 

As Heidegger stresses, there are two main 
modus of guilt: the first is “to be ought to someone”, 
and the second is “to be guilty of”, i.e. “to be the 
cause of something” [2, S.281-282]. Both these 
meanings coincide in the relation, what is called “to 
become a guilty”, what means “to break a law and to 
make self punishable” (“ein Recht verletzen und sich 
strafbar machen”). The similar “self-making guilty” 
in the breaking a law has character of “become a 
guilty before the Others”. It is not occurred through 
the law-breaking as such, but ought to the fact of 
harming the Others in their existence. To “become a 
guilty before the Others” is possible without the 
breaking of legislation (Germ. – “das oeffentliche 
Gesetz”): it means “to be the basis of the defect in 
Being-there of the Others”. This “defectiveness” is 
“dissatisfaction to the request, which projects to the 
existences Being-with-Others” (“das Ungenuegen 
einer Forderung, die an das existierende Mitsein mit 
Anderen ergeht”) [2, S.282]. 

So, as we can see, the assumption about law 
as part of the world “Das Man” is groundless. In 
Heideggers terms “to break a law” is possible with-
out the violation of the legislation. It is not equal 
phenomena. “A law” rather could be identified with 
the “request”, which projects toward the existences 
Being-with-Others. What is this request? 

It is important to stress, that “a law as request” 
is not a certain entity, such as legislation or contract. 
It is an event, occurring, happening. So, we have not 
to ask “what is it?”, but “how it is?”, “how it hap-
pens?”. This event takes place during the one person 
enters in certain relations – legal relations – with the 
Other. In the moment of this “entrance” we reveal “a 
law” as “request” (“order”), which points us (me and 
Other) the way of the “behavior”, i.e. answers (“re-
quests”) on my “question”. Under the similar ques-
tion I don’t understand verbally formed question 
only. When I make a step in certain legal relation, at 
the same time means it to ask a question: who am I 
and the Other in this relation and how we must be-
have ourselves in order to escape “to be the basis of 
the defect in Being-there of each other?”. This re-
quest doesn’t “answer” us what we have to do, but 
how we must behave ourselves to avoid harming 
each other. By the “harm” I don’t understand the 
“physical” or even “material” harm. These kinds of 
harm are only derivative, secondary. Similar request 
“requests” how we can “not offend” the Other in our 
common possibilities “been with one another”. This 
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“request”, which happens in our everydayness life, is a 
“prima existentia” of law.  The positive law is only a 
tool to “repair a situation”, when so-called “prime law” 
is offended by someone’s dissatisfaction to the request.  

But how we can get knowledge of such “a law 
as request”? The answers give us Martin Heidegger 
and Werner Maihofer. M. Heidegger asserted that 
our being-in-the-world is also already being-with-
Others. The attribute of this being-with-Others is 
certain “disclosedness” (Germ. – “Erschlossenheit”) 
of the Others [2, S.120 u s.w.]. In accordance with 
W. Maihofer, while I exist with the others, I disclose 
them “as”: as patient I disclose the Other in his\her 
being-as-doctor, as lawyer I encounter the Others in 
their being as plaintiffs and defendants, accused and 
victims, attorneys and judges and so on [7, S.33, 114 
u s.w.]. A such meeting with the Other as “being-as” 
includes a request: “to be yourself and let the Others 
to be themselves”. When I want to be a buyer, I have 
to let the Other be a seller, and so on. But if I’m not 
the “true” buyer and trying to steal the thing instead 
of buying it, I “break” the Other in his\her “being-
as-seller” or “as-owner”. So, the “real harm” as I 
noted, is not “material harm”, but “violation of the 
possibilities of the Other “to be as””. Also, it’s clear 
to see, that “being-as-offender” and “being-as-
victim” are secondary, derivative modes of “being-
with-the-Others” which could be defined only nega-
tive (not in moral sense, but ontologically – being-
not-truly-as-somebody).  

So, we can come to conclusion, that “a law” is 
a happening of the “request”, which happens 
through the “entry” in legal relations and “requests” 
to the participants of it “truly to be themselves”. The 
phenomenon of similar so-called “first law” gives a 
searched measure to the justice and is primary in 
relation to the positive law, which every time has to 
prove its right to application firstly. In similar view 
the key question of the authentic process of trial is: 
“who is that, who stands before court, does he/she 
satisfy to the request, which was turned to him”? So, 
“a law” as request is a fundamental-ontological basis 
of the authentic process of trial – justice. The origins 
of this request have to be revealed yet1.  

                                                        
1 As Heidegger noted that: “it’s left without an answer 
here, how similar requests origin, and in what way on the 
ground of similar origin its request’s and legislation’s 
character has to be grasped” (“Es bleibe dahingestellt, wie 
solche Forderungen entspringen, und in welcher Weise 
auf Grund dieses Ursprungs ihr Forderungs- und Gezet-
zescharakter begriffen werden muss.”) [2, S.282]. 
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China) 

 
It is well-known that legal philosophy is an 

endless struggle: between positive and natural, writ-
ten and unwritten, eternal and historically deter-
mined law. The similar processes take place in con-
temporary age. All preview legal oppositions, called 
“classical”, are substituted by new – “non-classical”. 
For example, today we can speak about the opposi-
tions of fact and norm (J. Habermas)1, factual and 
critical dimensions of law (R. Alexy)2, or between 
general norms and decision in the concrete situation 
(G. Cohn)3. This list could be continued4.   

At the level of the trends of legal philosophy 
in the most extensive perspective we have deal with 
two basic directions – “analytical school of law” and 
“phenomenological-hermeneutical school”. At the 
end of the 20-th – beginning  of the 21-st century the 
first one, which is based on the works of positivistic 
and analytical stream of general philosophy (B. Rus-
sell, L. Wittgenstein, R. Carnap and so on) was more 
influential. The scientific interests of this philosophy 
consisted basically in the region of language. So, 
analytical and positivist’s problems of the concept of 
law, legal logic, legal argumentation and legal inter-
pretation were so much attractive for the similar re-
searches and dominated at previous Congresses5.  

In contrast, the same period for the phenome-
nological-hermeneutical school of law was its deca-

                                                        
1 Habermas J. Between Facts and Norms. Contribution to 
the Discourse Theory of Law and Democracy. – Oxford, 
1996. 
2 Alexy R. The Dual Nature of Law//IVR 24-th World 
Congress “Global Harmony and Rule of Law”. - Papers of 
the plenary session. - Beijing, 2009. – P.257-274 
3 Cohn G. Existentialism and Legal Science. – New-
York.: Occana publications inc., 1967.  
4 See, for example, opposition between “legal existence” and 
“legal essence” in: Kaufmann A. Ontologische Struktur des 
Rechts // Rechtsphilosophie im Wandel. – Frankfurt am 
Maine: Stationeneines Weges, 1972. – S. 104-134. 
5 See, for example: Law and Justice in a Global Society: 
Abstracts special workshops and working groups IVR 
22nd World Congress. – Granada.: University of Granada, 
2005. – P. 29-33, 299-315, 337-365; Law and Legal Cul-
tures in the XXI Century: Diversity and Unity; Abstracts 
special workshops and working groups IVR 23rd World 
Congress. – Krakow: 2007. – P.61-83, 94-104. 

dence. It seemed, that philosophy of M. Heidegger, 
E. Husserl, J.-P. Sartre exhausts their methodologi-
cal perspectives for legal thinking. So, after classical 
works of W. Maihofer, A. Kaufmann and E. Fechner 
there was no more interesting in the field of the phe-
nomenology and hermeneutics of law6. 

Is that so? Or phenomenology of law is still 
alive and its problems are worth of questioning yet? 
In attempts to find an answer on the similar ques-
tions the special workshop “Phenomenology and 
Hermeneutics of Law” has been organized. 

It is a first workshop during all history of Con-
gresses, which is founded by the legal scholars from 
the former USSR7. But geography of its participants is 
not restricted by the former soviet republics. The phi-
losophers from China, Russia, Switzerland, Turkey and 
Ukraine send their papers at this event, also legal 
scholars from Brazil, China, France, Hungary and Rus-
sia participated as guests8. So, it seems that a hesitation 
in perspectives of the legal phenomenology has disap-
peared even before the Congress. 

The opening presentation “Phenomenon of “a 
law” as Fundamental-ontological Basement of Jus-
tice” was made by coordinator of the workshop – 
Dr. Oleksiy Stovba from Ukraine. His paper was an 
attempt to find an ontological ground of the authentic 
process of trial, named justice. Instead of legal docu-
ments or common law (“the Law”), author proposed a 
more original phenomenon, which he called “a Law”.  

“A law”, which is considered from this phi-
losophical position, is not certain entity, like “idea of 
law”, “legislation” or “court’s decision”. This is an 
event, occurring, happening. This event takes place 
                                                        
6 As so rare exclusions during last years: Minkkinen P. 
Thinking without Desire. – Portland: Hart Publishing, 
1999. – 205 p.; Tontti J. Right and Prejudice. Prolegom-
ena to a Hermeneutical Philosophy of Law. – Burlington: 
Ashgate, 2004. – 204 p. 
7 Together with prof. V.G. Grafskiy, who has founded at 
the same Congress special workshop of Russian philoso-
phy of law. 
8 Abstracts of the papers, presented in the workshop are 
available at: Phenomenology and Hermeneutics of law// 
Global Harmony and Rule of Law: Abstracts special 
workshops and working groups (I) IVR 24th World Con-
gress. – Beijing., 2009. – P. 399-410. 
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during the one person enters in legal relations with 
the Other. In the moment of this “entrance” we re-
veal “a law” as “request” (“command” or “order”), 
which points us (me and Other) the way of the “be-
havior”. It is an “answer”, “re-quest” on the “ques-
tion” how we must behave ourselves, to avoid harm-
ing each other. This “re-quest”, which is happened 
in our everydayness life, is a “prima existentia” of 
law and authentic basement of justice. 

The second speaker was Dr. Vyacheslav Bi-
hun from Ukraine with the papers “Judicial Phi-
losophy as Applied Philosophy of Law”. In accor-
dance with his statements, philosophy of law is de-
termined by a certain concept, more precisely, un-
derstanding of law. These understandings, or con-
cepts, become practically relevant in judicial proc-
ess, because of the latter is a process of enlivening 
law, bringing a particular idea of law into realiza-
tion. Thus judicial process is where philosophy of 
law becomes an applied, practical philosophy of law. 
Participants of similar process are parasitizing phi-
losophers of law. So, judicial process is a procedure 
where the fight for a dominating, determining – for 
the purposes of practice, application – concept of 
law takes place. It is impossible to determine which 
of these concepts are right or wrong. It is the matter 
of judges and other participant’s preferences that 
determine which one will dominate and be applied. 

The third paper was “Phenomenological-
communicative approach to law” by Prof. A.V. 
Polyakov from Russia. The main intention of this 
presentation was to underline, that phenomenologi-
cal approach to law is possible due to the fact that, 
on the one hand, law is integrity, and on the other 
hand, law is an inter-subjective interaction. Such 
interaction is based on the corresponding texts which 
presuppose hermeneutic interpretation. The nature of 
texts lies in signs and symbols. However, every ac-
tivity may be characterized by signs and symbols as 
well as texts. Therefore, ordered actions can be in-
terpreted as a correlate to text. Reconstructing social 
action as a text means to describe the meaning of 
social integrity which has social events and roles as 
its counterparts. Phenomenological approach to law 
allows to consider law as an integrity which is sup-
ported by the continuity of legal communications. 
However, phenomenological method makes possible 
different interpretations and points of application. 
Thus, phenomenological reduction of law (discover-
ing and describing its phenomenological structure) 
presupposes intentional “accustoming” into the ob-
ject (law) and “grasping” of what constitutes the 
original, correlative but not the entities which can be 
reduced to each other. 

The next speaker was Prof. S.I. Maksymov 
(Ukraine) with the papers named “The Legal Real-
ity: Phenomenological Approach”. In accordance 
with his argumentation, a philosophical reasoning of 
the phenomenon of law is possible through the cate-
gory of the legal reality. By this way we understand 
law as particular world of human existence. The ap-
plication of phenomenological approach in ontologi-
cal, anthropological and axiological aspects allows 
to conceive the legal reality as a special relatively 
autonomous world of law, a multilevel system of 
law phenomena with its own structure, which should 
be taken into account in the process of creating ac-
tivity of human being. The similar conception gives 
the image of law from the inner perspective of the 
participant of legal processes. The structure of the 
legal reality is revealed in two aspects: static – as a 
unity of the shape of objects and ideal sense content 
(positive law and natural law) and dynamic – as a suc-
cessive and permanent movement from the first ideal 
forms (the idea of law) through the forms of signs and 
information (legal norms, laws) and towards concrete 
interrelations between subjects (legal life). 

The conclusive presentation by Dr. Ramazan 
Gunlu (Turkey) called “The Phenomenology of the 
Political and the Legal as Justice and Freedom”. 
The core of his thought was that the political and the 
legal are in relations with experimental, socio-
economic, socio-spatial dimensions. Time and space 
carrying the political and the legal into concrete 
level provide a framework in which we understand 
and explain the relational character of justice and free-
dom. An Arab proverb, ‘power is the shadow of free-
dom’ refers to this relation. Therefore, as a power phe-
nomenon, the political is the shadow of legal. In a phe-
nomenological link, the political cannot exist without 
the legal as well as the legal cannot exist without po-
litical. Therefore, the political and the legal allegedly 
move and shift the identity and the becoming free to a 
higher level in the time and space1. 

All presentations have been discussed vividly. 
For example, Prof. G. Uygur (Turkey) and Prof. C. 
Varga (Hungary) asked O. Stovba towards different 
aspects and possibility of process’s implementation 
of “a law”\”the law” distinction. Also was raised up 
a question about the specific of phenomenological-
                                                        
1 Also, due to some unpredictable circumstances three 
from our colleagues have sent their materials, but couldn’t 
participated: J. Haenni (Switzerland), Fan Jinxue, Liu 
Guoliang (both from China). Abstracts of their papers see 
in: Phenomenology and Hermeneutics of law// Global 
Harmony and Rule of Law: Abstracts special workshops 
and working groups (I) IVR 24th World Congress. – Bei-
jing., 2009. – P. 399-410. 
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communicative conception of Prof. A.V. Polyakov 
and its basic difference from communicative phi-
losophy of J. Habermas. Prof. S.I. Maksymov was 
asked about phenomenon of the crime in its attitude 
to the legal reality: does the latter include the first or 
not? More detailed connection between phenomena 

of power and freedom was the theme of Ramazan 
Gunlu’s paper discussion. Besides the named re-
searchers dr. J.-B. Pointel (France), Prof. V.G. Graf-
skiy and Dr. V. Arkhipov (Russia), Prof. Fan Yu 
(China), Dr. A. Luis (Brazil) and others legal schol-
ars have taken part in the discussion also. 
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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 юридичних 

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 правосуддя 
21.  Філософія правового волевиявлення. 
22.  Теоретичні засади сучасних філософсько-

правових концепцій. 
23.  Філософські-теоретичні засади позитивістсь-

кого підходу в праві. 
24.  Проблема співвідношення філософії права 

і загальної теорії держави і права. 
25.  Філософсько-теоретичні засади природно-

правових концепцій. 
26.  Філософсько-теоретичні засади соціологіч-

ного напряму в праві. 
27.  Філософські засади психологічного напря-

мку в праві. 
28.  Феноменологічна філософія права. 
29.  Екзистенціальна філософія права. 
30.  Проблеми юридичної герменевтики. 
31.  Історія філософії права. Специфіка концеп-

цій видатних представників класичної та су-
часної філософсько-правової думки.  

32.  Публікація перекладів творів видатних філо-
софів права з коментарями. 

33.  Філософські засади історичного формування 
та перспективи розвитку вітчизняної та сві-
тової філософсько-правової думки. 

34.  Пропозиції про заочні дискусії та «Круглі 
столи» з певних проблем філософії права. 

35.  Рецензії та обговорення нових монографій 
з філософсько-правової проблематики. 

36.  Публікація національних бібліографій з фі-
лософії права окремих країн.  

37.  Рецензії та обговорення наявних та нових 
підручників з філософії права. 

38.  Публікація й обговорення державних та ав-
торських програм з курсів і спецкурсів філо-
софсько-правового плану. 

39. Інформація про спеціалізовані вчені ради із 
захисту кандидатських і докторських дисерта-
цій зі спеціальності 12.00.12 – філософія права. 

40.  Оголошення про відкриття аспірантур та док-
торантур зі спеціальності 12.00.12 – філософія 
права. 

41.  Оголошення про офіційне затвердження ди-
сертаційних тем з філософсько-правової про-
блематики. 

42.  Оголошення про захист дисертацій з філо-
софсько-правової проблематики. 

43.  Інформація про захищені дисертації з філо-
софії права. 

44.  Інформація про заплановані наукові конфе-
ренції з філософсько-правової проблематики 
та публікація за її матеріалами найбільш ці-
кавих доповідей. 

45.  Інформація про відомі часописи з філософії 
права інших країн світу та співробітництво з 
їх авторами. 

46.  Інформація про діяльність Міжнародної асо-
ціації філософії права та соціальної філософії 
(IVR) та пропозиції стосовно вдосконалення 
форм діяльності Всеукраїнської асоціації фі-
лософії права та соціальної філософії як на-
ціональної секції IVR. 
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«PHILOSOPHY OF LAW ISSUES» TOPIC HEADINGS 
 
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 Philosophical Is-

sues in the Modern State Formation 
10.  Philosophical Foundations in Contemporary Con-

stitutionalism  
11.  Philosophy of Politics 
12.  Philosophical Issues in Public Law 
13.  Philosophical Issues in Private Law 
14.  Philosophical Issues in Academic Branches of Le-

gal Studies  
15.  Philosophy of Property Law 
16.  Philosophy of Roman Law 
17.  Philosophy of Crime 
18.  Philosophy of Punishment. General Philosophical 

Foundations of Legal Theory of Responsibility 
19.  Philosophy of Human Rights 
20.  Philosophy of Justice and Adjucation)  
21.  Philosophy of Legal Will 
22.  Theoretical Foundations of Contemporary Philoso-

phical and Legal Concepts 
23.  Philosophical Theoretical Foundations of Positivis-

tic Approach to Law 
24.  Issues in Correlation of Philosophy of Law and 

General Theory of State and Law 
25.  Philosophical and Theoretical Foundations of Natu-

ral Law Concepts 
26.  Philosophical and Theoretical Foundations of So-

ciological Approach in Law 
27.  Philosophical Foundations to Psychological Ap-

proach in Law 
28.  Phenomenological Philosophy of Law 
29.  Existential Philosophy of Law 
30.  Issues in Juridical Hermeneutics 
31.  History of Philosophy of Law. Specific Features of 

Prominent Representatives of the Classical and 
Contemporary Philosophical and Legal Thought 

32.  Publication of Translations of Works of Prominent 
Philosophers of Law with Comments 

33.  Philosophical Foundations of Historical Formation 
and Prospects of Development of Ukrainian and 
World Philosophical and Legal Thought 

34.  Suggestions Pertaining to Discussions by Cor-
respondence and Holding «Round Table» Dis-
cussions on Certain Philosophy of Law Issues  

35.  Book Reviews and Discussions Concerning New 
Monographs on Philosophical and Legal Issues 

36.  Publications of National Philosophy of Law Bibli-
ographies of Certain Countries 

37.  Book Reviews and Discussion Regarding Avail-
able and New Textbooks in Philosophy of Law 

38.  Publication of and Discussion concerning State-
Approved and Individual Authors’ Course and Spe-
cial Academic Courses Syllabi in Philosophy of 
Law 

39.  Information about Specialized Scientific Councils 
for Defending of «Candidate» (Ph.D./ D.Phil) and 
«Doctoral» (LL.D.) Theses in the Specialty 
12.00.12 – Philosophy of Law 

40.  Announcements of Post-graduate Courses (Leading 
Towards the «Candidate» and «Doctoral» Degrees) 
in the Specialty 12.00.12 – Philosophy of Law 

41.  Announcements of the Approval of Dissertational 
Philosophy of Law Topics 

42.  Announcements of the Public Defence of Phi-
losophy of Law Dissertations 

43.  Information about Defended Philosophy of Law 
Dissertations 

44.  Information about Forthcoming Planned Scientific 
Conferences on Philosophical and Legal Issues and 
Publication of Most Valuable Reports 

45.  Information about Foreign Philosophy of Law 
Journals and Cooperation with their Authors 

46.  Information about Activities of the International 
Association of Philosophy of Law and Social Phi-
losophy (IVR) and Suggestions Concerning the Im-
provement of the forms of Activities of the Ukrain-
ian 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 да-
льнейшего обсуждения на страницах нашего журнала:  

 
1. Проблема специфики современного толкования 

предмета философии права. 
2. Проблема соотношения философии права и тео-

рии 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 госуда-

ствоведения. 
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 юридиче-

ских наук. 
17.  Философия права собственности. 
18.  Философия преступления. 
19.  Философия наказания. Общефилософские осно-

вания и проблемы теории юридической от-
ветственности. 

20.  Философия прав человека. 
21.  Философия правосудия 
22.  Философия правового волеизъявления. 
23.  Теоретические основания современных фило-

софско-правовых концепций. 
24.  Философско-теоретические основания позити-

вистского подхода в праве. 
25.  Философско-теоретические основания ес-тест-

венно-правовых концепций. 
26.  Философско-теоретические основания социо-

логического направления в праве. 
27.  Философские основания психологического на-

правления в праве. 
28.  Феноменологическая философия права. 
29.  Екзистенциальная философия права. 
30.  Проблемы юридической герменевтики. 
31.  История философии права. Специфика кон-

цепций выдающихся представителей класси-
ческой и отечественной философско-правовой 
мысли. 

32. Публикация переводов с комментариями про-
изведений известных философов права. 

33. Философские предпосылки исторического фор-
мирования и перспектив развития отечественной 
и мировой философско-правовой мысли. 

34. Предложения о заочных дискуссиях и «Круглых 
столах» по проблемам философии права. 

35. Рецензии и обсуждения новых монографий с 
философско-правовой проблематики. 

36. Публикации национальных библиографий с фи-
лософии права отдельных стран.  

37. Рецензии и обсуждения изданных и новых учеб-
ников с философии права. 

38.  Публикация и обсуждение государственных и 
авторских программ курсов и спецкурсов фило-
софско-правового плана. 

39.  Информация о специализированных ученых 
советах по защите кандидатских и докторских 
диссертаций по специальности 12.00.12.  фило-
софия права. 

40.  Объявления  об открытии аспирантур и док-
торантур по специальности 12.00.12.  фило-
софия права. 

41.  Объявления об официальном утверждении дис-
сертационных тем с философско-правовой про-
блематики. 

42.  Объявления о предстоящей защите диссертаций 
с философско-правовой проблематики. 

43.  Информация о защищенных диссертациях по 
философии права. 

44.  Информация о запланированных научных кон-
ференциях с философско-правовой пробле-
матики и публикация по её материалам наиболее 
интересных докладов и выступлений.   

45.  Информация об известных журналах по фило-
софии права других стран и сотрудничество с их 
авторами.  

46.  Информация о деятельности Международной 
ассоциации философии права и социальной фи-
лософии (IVR) и предложения об усовершенст-
вовании работы национальных секций (в том чи-
сле Всеукраинской ассоциации философии права 
и социальной 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. Перелік використаної літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку 
згідно 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 і докторантам, що у відповідності до постанови 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 науко-
вими чи практичними завданнями; 

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми 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 звертатиметься до авторів із 

проханням доопрацювання статей або відмовлятиме у їх прийнятті до друку. 
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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 ex-
ceed 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 Bibliographi-

cal 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 Госстанда-

ртом 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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