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ПЕРЕДМОВА
ВНЕСОК ЛЬВІВСЬКИХ НАУКОВИХ УСТАНОВ
У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ПРАВА
П. Рабінович, Д. Гудима, В. Гончаров
Львівський національний університет імені Івана Франка,
Львівська лабораторія прав людини і громадянина
НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування
НАПрН України
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: rmp2009@mail.ru
Однією із загальновизнаних сучасних тенденцій розвитку суспільних наук є їх антропологізація. У системі правничих наук це знаходить
прояв у тому, що у них все рельєфніше виокремлюється антропологія
права як галузева юридична наука, а у структурі філософії права формується окремий підрозділ, присвячений антропологічній проблематиці.
Антропологізація відбувається й у сучасній українській філософії та
загальній теорії права. Свідченням цього є: розгортання саме антропологічно-правових досліджень (у тому числі дисертаційних) як у філософії, так
і в юриспруденції; інтенсивний розвиток вітчизняної загальної теорії прав
людини (здійснюваний, зокрема, дослідженнями Львівської лабораторії
прав людини і громадянина НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України); наявність окремої рубрики з антропології
права у вітчизняних журналах «Проблеми філософії права» і «Філософія
права та загальна теорія права»; висвітлення у деяких вітчизняних підручниках і навчальних посібниках з філософії права питань з антропно-правової
проблематики. Згадана тенденція «матеріалізується» й у низці монографій,
спеціально присвячених антрополого-правовій проблематиці.
Знаковою особливістю сучасного розвитку вітчизняної антропології
права є те, що він відбувається на засадах міждисциплінарності та методологічного плюралізму. Остання обставина, безперечно, демократизує і
збагачує шляхи пошуків істини, дозволяє більш повно та всебічно осягнути предмет дослідження – як людиновимірні характеристики права (яке би
явище не відображалось останнім терміно-поняттям), так і правові властивості людини (яким би чином не інтерпретувались її природа та сутність).
Поряд з цим процес інтенсифікації антрополого-правових досліджень в Україні відзначається певними проблемними моментами. До них
можна віднести, зокрема: недостатню координацію таких досліджень, які
6

виконуються представниками, з одного боку, філософської науки, а з іншого, – юридичної; перетворення у деяких дослідженнях методологічного
плюралізму на методологічний анархізм, методологічну нерозбірливість;
відсутність фахового видання, в якому би комплексно висвітлювалися
різноаспектні проблеми людинознавства; недостатнє врахування позитивних здобутків попередньої української наукової спадщини з цих проблем;
неповне й уповільнене засвоєння, а подекуди механічне застосування
досягнень сучасної зарубіжної антропологічної науки; брак самостійних
навчальних курсів, а також навчальної літератури з антропології права;
несформованість спеціальних наукових підрозділів з антропології права.
Задля сприяння розв’язанню таких і деяких інших проблем у розвитку
антрополого-правового напрямку наукових досліджень Львівська лабораторія прав людини і громадянина спільно з юридичним факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка восени 2005 року
розпочали організацію та проведення щорічних круглих столів на єдину
тему: «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)». Цей захід згодом набув міжнародного рівня.
Вже за наслідками І круглого столу його учасниками було ухвалено спеціальні рекомендації (які, до речі, було опубліковано у деяких
періодичних виданнях). У цьому документі зверталась увага , зокрема,
на необхідність:
− орієнтувати юристів-дослідників на вивчення саме антропних
властивостей права та держави;
− розширювати подальші антропологічно-правові дослідження,
зокрема збільшуючи їх питому вагу у дисертаційних й інших наукових
роботах з філософії права;
− підвищувати ефективність координації згаданих досліджень,
виконуваних у різних закладах України;
− більш повно враховувати сучасні здобутки філософської, релігійної, соціокультурної (соціальної та/чи культурної), етнічної, психологічної, лінгвістичної й інших антропологій і суміжних з ними галузей
наукового знання при виконанні антрополого-правових досліджень;
− налагоджувати контакти із зарубіжними представниками антрополого-правової науки;
− ретельніше відроджувати та використовувати наукову спадщину
тих українських учених минулого, які займалися антрополого-правовою проблематикою;
− перекладати, публікувати та вивчати зарубіжні наукові праці з
цієї проблематики;
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− враховувати те, що антрополого-правові дослідження – як і
будь-які дослідження у суспільних науках – мають відповідати таким
гносеологічним принципам: об’єктивна зумовленість обраних методів
дослідження специфікою його предмета; необхідність встановлення
єдиної істини, яку можна довести й перевірити за посередництвом
певного об’єктивного критерію; спроможність застосовуваного концептуального підходу та відповідних йому дослідницьких методів
наближувати, призводити до розкриття сутності антропно-правових
явищ;
− поступово запроваджувати викладання спеціальних курсів
з антропології права студентам вищих юридичних і філософських
навчальних закладів;
− створити авторський колектив для підготовки вітчизняного
навчального посібника (підручника) з антропології права;
− регулярно проводити всеукраїнські та міжнародні конференції,
семінари, круглі столи й інші наукові, а також інформаційні заходи з
антропно-правової проблематики.
… І ось минуло 10 років.
За цей час згадані круглі столи, проведені у Львові, характеризуються такими показниками:
– у десяти щорічних випусках матеріалів круглих столів було
опубліковано близько 400 статей учасників (загальним обсягом понад
250 друк. арк.) з більш ніж 100 ВНЗ і наукових установ Азербайджану,
Білорусі, Вірменії, Казахстану, Канади, Киргизії, Польщі, Росії, Узбекистану й України (див. діаграми 1, 2).

Діаграма 1

Діаграма 2
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Усі означені заходи, ясна річ, не могли не посприяти, так чи інакше, тому, що в Україні побачили світ такі монографії, як-от: «Права
людини: соціально-антропологічний вимір» (Львів, 2006), Грищук О.В.
«Людська гідність у праві : філософські проблеми» (К., 2007), Погребняк С.П. «Основоположні принципи права (змістовна характеристика)»
(Х., 2008), Гудима Д.А. «Права людини: антрополого-методологічні
засади дослідження» (Львів, 2009), Рабінович С.П. «Природно-правові підходи в юридичному регулюванні» (Львів, 2010), Удовика Л.Г.
«Трансформація правової системи в умовах глобалізації: антропологічний вимір» (Х., 2011), Завальнюк В.В. «Антропологічне осягнення
правової реальності : юриспруденція на перетині епох» (Одеса, 2012), а
також навчальний посібник «Антропологія права» за ред. В.І. Кушерця
(К., 2011).
Крім того, у деяких вітчизняних підручниках і навчальних посібниках з філософії права виокремились спеціальні розділи, присвячені
антрополого-правовій проблематиці (напр.: «Філософія права» за ред.
О.Г. Данильяна, Х., 2009; Сливка С.С. «Філософія права», К., 2012).
У згаданих вище новітніх українських часописах з філософії права
публікувались цикли статей саме з означеної тематики. Протягом років
роботи львівського круглого столу в Україні було захищено низку дисертацій з проблематики, яка має стосунок до антропології права, зокрема: Кравченко А.П. «Антропологічний принцип у філософії права» (Х.,
2008), Яремко О.М. «Контамінація раціонального та гуманістичного
вимірів у ґенезі інституту покарання в контексті європейської правової
традиції» (К., 2009), Боднар С.Б. «Рівність як категорія філософії права» (Львів, 2010), Павленко Ю.О. «Антропологічні виміри ідеології»
(К., 2010), Момот М.О. «Реалізація принципу справедливості в правотворчій діяльності» (К., 2011), Івашев Є.В. «Взаємозв’язок антропології
та аксіології права як чинник розвитку теорії прав людини» (К., 2014).
Усе це дає підставу стверджувати, що неабияку частину завдань ,
сформульованих 10 років тому учасниками І круглого столу з антропології права у Львові вдається виконувати. А отже, внесок у цю справу
означених львівських наукових установ є, як видається, досить вагомим.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
ВКЛАД ЛЬВОВСКИХ НАУЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ ПРАВА.
П. Рабинович, Д. Гудыма, В. Гончаров
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
Львовская лаборатория прав человека и гражданина
НИИ государственного строительства и местного самоуправления
НАПрН Украины
г. Львов, ул. Университетская, 1, e-mail: rmp2009@mail.ru
В статье характеризуются причины, по которым десять лет назад
Львовская лаборатория прав человека и гражданина НИИ государственного строительства и местного самоуправления АПрН Украины совместно с
юридическим факультетом Львовского национального университета имени Ивана Франко начали ежегодно проводить всеукраинские (а позднее
– международные) круглые столы на тему: «Антропология права: философское и юридическое измерения (состояние, проблемы, перспективы)».
Приводятся количественные показатели этого мероприятия в течение 10
лет. Характеризуется влияние упомянутых круглых столов на развитие
антропологии права в Украине.
Ключевые слова: антропология права, юридическая антропология,
философия права, методология правоведения.
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FOREWORD
CONTRIBUTION OF LVIV ACADEMIC INSTITUTIONS
TO THE DEVELOPMENT OF NATIONAL ANTHROPOLOGY
OF LAW
P. Rabinovych, D. Hudyma, V. Honcharov
Іvan Franko National University of Lviv,
Lviv Laboratory of the Rights of Men and Citizens
of the Research Institute of State Building and Local Self-Government
of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine
Lviv, Universytetska Str., 1, e-mail: rmp2009@mail.ru
The reasons for which a decade ago Lviv Laboratory of the Rights of Men
and Citizens of the Research Institute of State Building and Local Self-Government of the Academy of Legal Sciences of Ukraine in cooperation with the
Faculty of Law of Іvan Franko National University of Lviv began to conduct an
annual all-Ukrainian (and later – international) round table on the topic “Anthropology of Law: Philosophical and Legal Dimension (Status, Problems and Prospects)” are described in this foreword to the collection of articles. Quantitative
indicators of this event for 10 years are summarized. The influence of the mentioned round tables on the development of anthropology of law in Ukraine is
characterized.
Keywords: anthropology of law, legal anthropology, philosophy of law,
methodology of jurisprudence.
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АНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА
ЧИ ПРАВОВА АНТРОПОЛОГІЯ?
М. Альчук
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: al_chuk@bigmir.net
В історії філософії розроблено багато концепцій пізнання сутності
людини, які свідчать про складність і багатогранність даної проблеми.
Так, кожна філософська концепція відкривала нові підходи, розкривала
своєрідність, особливості та багатоманітність людини у різні історичні
періоди. Виділяються також різні способи інтерпретації, що намагалися сформувати цілісне уявлення та визначення людини у філософії:
дескриптивний (опис усіх ознак); атрибутивний (вибір якоїсь важливої
ознаки); сутнісний (визначення її природи).
Філософське розуміння суті людини виходить з того, що людина
є головною цінністю суспільства, а її розвиток має бути самоціллю
розвитку суспільства. Філософська концепція людини лежить в основі
будь-якої правової, психологічної, педагогічної, соціологічної, історичної чи кібернетичної теорії. З іншого боку, розвиток цих наук та результати їхніх досліджень використовуються філософією для створення
загально-філософської концепції людини.
Філософський підхід до людини передбачає розкриття її сутності, багатоманітності конкретно-історичних форм її буття та діяльності. Треба наголосити, що проблема людини є центральною у
сучасній філософії. Зокрема, С. Пролеєв, який, пiдкреслюючи принципову багатовимiрнiсть будь-якої людини, зазначає: «Кожен з нас є дещо,
котре не вичерпується нашими словами, думками й вiдчуттями. Наше
«Я» неможливо звести до сукупностi наших дiй, наскiльки б широко
останнi не розумiлися... Я їм не тотожний, бо завжди є чимось iншим
понад будь-якої сукупностi дiянь» [6, с. 42]. Людина несе відповідальність за своє існування. Особа відповідає за свої вчинки і це робить її
суб’єктом права. Також особа трансформує зовнішній світ у внутрішній і це, особливо, є важливо, коли вона планує щось здійснити. Таке
здійснення відбувається щонайменше у три етапи: самовизначення,
самореалізація, самоствердження. Всі ці етапи є для нас однаково важливими. Таку ж аналогію можна провести і для становлення нації, громадянського суспільства, держави. Сьогодні великою мірою такі етапи
визначають історичну долю європейської цивілізації. Так, всі знаменні
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події в Європі XIX – XX століть пов’язані з визначенням, реалізацією,
утвердженням місця, способу життя, своєрідності кожної нації.
Німецький філософ Макс Шелер (1874 – 1928) у своїх працях
(«Людина та історія» 1926, «Становище людини в Космосі» 1928)
намагався поєднати різні уявлення про людину для її цілісного бутя.
Він виділив два шляхи розгляду проблеми людини: перший – культурософський, пов’язаний з культурною традицією; другий, – з будовою
біопсихічного світу, який виводить на природничо-наукове уявлення про людину на досить пізньому етапі розвитку життя на планеті.
Він заснував і назвав таку гуманістичну спрямованість філософською
антропологією, а також визначив її головне завдання – виробити єдину
системну теорію людини на основі окремих наукових досліджень. Ця
теорія спрямована на розкриття та осягнення цілісності людини, вироблення власних засобів її пізнання і самопізнання. Вона спрямована на
вивчення феномену людини в її цілісності та вживається у широкому
й вузькому значеннях. У широкому – вчення про природу й сутність
людини, а вузькому – течія західноєвропейської філософії ХХ ст. Вважається, що вперше поняття «антропологія» вжив Аристотель, маючи
на увазі саме духовну природу людини.
Філософська антропологія є ґрунтовним підґрунтям сучасної
антропології права. Філософія права своє головне завдання вбачає в
тому, щоб розкрити сутність права через поняття справедливості, рівності, свободи. Тому виникає необхідність досліджувати людину, її
природу для того, щоб глибше зрозуміти феномен права. Для розкриття
сутності та характерних особливостей особи, її ціннісних орієнтацій
необхідно розглядати право як людський феномен. Людина – право –
взаємовідношення є логічною конструкцією такого аналізу. В. Бігун
зазначає, що «правове людинорозуміння – це процес усвідомлення
сутності, сенсу та значення людини в праві. Структурно правове людинорозуміння – це система понять, категорій, концепцій, поглядів, підходів, тлумачень, уявлень, ідей щодо людини в праві, які формують
і відображають зміст і форму розуміння людини в праві» [1, с. 128].
Саме через призму філософських та правових, філософсько-правових
концепцій необхідно досліджувати гуманність права. Досить логічним
є виділення антропології права у структурі філософії права разом із
онтологією, аксіологією, гносеологією права. Д. Гудима підкреслює,
що «було би коректніше (доцільніше) називати правову антропологію
у філософії права філософсько-правовою антропологією» [2, с. 124].
Дослідники задаються питанням – як більш доцільно і коректніше вжи13

вати: антропологія права чи правова антропологія, можливо, і філософсько-правова антропологія?
Відповідь на поставлені питання можна отримати у філософськоправовому дискурсі. Філософське обґрунтування особливо потрібне
тоді, коли виникають серйозні проблеми правового статусу особи та
її буття в світі, тому використовують засадничі принципи, культурні
цінності. Відповідно важливим є дослідження особливостей філософсько-правових дискусій на межі століть. Філософи, політологи,
соціологи, юристи активно обговорюють питання стратегії реалізації
філософсько-правового дискурсу. Причина уваги до цього питання
полягає в тому, що перспективи розвитку правового дискурсу безпосередньо пов’язані з проблемами опису сучасних соціальних феноменів.
Німецький філософ права О. Гьофе, наголошує, що в роботах сучасних
дослідників аналізуються проблеми глобальних філософських утопій
лібералізму і правової держави, які більш не визначають розвитку суспільства [3].
Для дискурсів важливим є пізнання права, в процесі якого розкривається сутність, онтологічні засади, методологія права. Дискурс – це
знаходження синтезу і вихід за його межі, а це вже – плюралізм підходів. В основі дискурсу є аргументативна дискусія між різними позиціями, що виробляє синтетичне знання. Філософсько-правовий дискурс
має поєднати множинність знань, тобто, синтез єдиного (одного) і
множинного у правовому знанні. А. Козловський зосереджує увагу на
важливості дискусії як культурної цінності для розвитку української
філософсько-правової думки. «Дискусія, що стала дискурсом, породжує концепти, смисли, із трансцендентної сфери здатна переходити
в трансцендентальне, з ноуменального у феноменальне, з духовного
у соціально-практичне, правове» [4, с. 15]. Слушною є думка, що у
процесі дискурсивного пізнання права можливо розкрити його зміст,
сутність і характерні особливості. Також підкреслено важливість гносеології права, як філософсько-правової науки. «Гносеологія права –
це наука про закономірності правового пізнання як необхідної умови
функціонування і розвитку самого права» [5, с. 265]. Гносеологічна
система права утворюється з плюралістичних правових концепцій, які
надають їй різноманітності та життєздатності.
Наприкінці ХХ ст. в Україні зростає зацікавленість правознавців
до вивчення людського виміру права та правового виміру людини.
Філософи права в Україні – О. Бандура, В. Бігун, О. Грищук, Д. Гудима, А. Козловський, С. Максимов, П. Рабінович, В. Шкода – вживають
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поняття «антропологія права», «правова антропологія», «юридична
антропологія», «правове людинознавство». Такі найбільш поширені
назви, дослідники, зазвичай, використовують як взаємозамінні. Перш
за все, вибір назви може бути зумовлений особливостями перекладу з
іноземної мови (Legal Anthropology з англ., чи L’anthropologie juridique
з фран.). Також залежить від того, як саме розглядається науковцями,
в межах якої науки чи напряму – філософської антропології, історії,
правознавства, соціології (юридичної чи політичної). Може ще залежати від уподобання або уявлення самого автора, який ставить на перше місце – «людину» чи «право». Право взаємопов’язане з природою
людини. Філософсько-антропологічний підхід має розкривати сутність
і значення права.
Зазначимо, що з вересня 2005 року, на юридичному факультеті
Львівського національного університету проводяться щорічні Всеукраїнські круглі столи з філософії права «Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи)». Учасники
круглого столу обговорюють проблеми антропології права, особливості їх становлення та вирішення у філософії права. Також акцентується увага на сучасній тенденції антропологізації української філософії
права та загальної теорії права. Антропологія права (в окремих виступах – правова антропологія, юридична антропологія) розкривається як
структурний елемент філософії права, а також розглядається як і окрема юридична дисципліна.
Українські правознавці використовують також іноземний доробок міждисциплінарних напрямів, які знаходяться на перетині права з
антропологією. Сучасні західноєвропейські науковці наголошують на
складність і дискусійність проблем праворозуміння та на різноманітність підходів до розкриття суті права, антропології. Не завжди дається відповідне визначення і однозначне розуміння антропології права.
Тобто, потрібно з’ясовувати, хто такий антрополог права і як конкретно
визначаються людина і право. Зокрема, О. Гьофе поєднує моральний і
антропологічний аспекти в праві, тобто, використовується етична проблематика. У найбільш широкому тлумаченні предметом антропології
права є основні загальні закономірності виникнення, розвитку та функціонування взаємовідношення людини і права. Система таких знань
поділяється на три групи: антропологічні в правознавстві, правознавчі в
антропології, антрополого-правові, які взаємозумовленні. Антропологія
права – це сфера знань і сукупність теоретичних підходів, які спрямовані
на висвітлення взаємовідносин людини з правовою реальністю.
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Підсумуємо, що філософське обґрунтування особливо потрібне
тоді, коли виникають серйозні проблеми правового статусу особи та
її буття в світі, тому використовують засадничі принципи, культурні
цінності. Отже, дослідження антропологічно-правових проблем є
достатньо різноманітними і різноплановими. Науковці висвітлюють
підходи у різних культурах, які зорієнтовані на врегулювання конфліктів та забезпечення соціального контролю; порівняльно-правові
та етнографічні аспекти впорядкування людського суспільства; право
як інтегральна частина культури; взаємовідносини права та правового
процесу, їх значення для людського буття; плюралізм правових систем
різних суспільств і народів та роль людини у створенні певної правової
реальності. Спроби вирішувати фундаментальні теоретичні проблеми
правознавства без філософського обґрунтування призводять, зазвичай,
до релятивізму або догматизації.
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АНТРОПОЛОГИЯ ПРАВА
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Выделен философский подход к человеку, который предвидит раскрытие его сущности и необходимости исследовать природу для глубокого понимания феномена права. Философско-антропологический подход
высвечивает особенности личности, ее ориентацию на право как человеческий феномен. Именно философско-правовой дискурс, дискуссии должны
определять смысл и значение человека в праве.
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АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРАВА
ЯК ТИПУ МОВЛЕННЯ ТА КОМУНІКАЦІЇ
О. Балинська
Львівський державний університет внутрішніх справ,
м. Львів, вул. Городоцька, 26, e-mail: olga_bal@ukr.net
Правову дійсність як функціонально зорієнтовану сферу комунікації намагалися вивчати з позицій різноманітних підходів та методологій
як у суспільних, так і в гуманітарних науках. Адже право як специфічний різновид комунікації має безліч контекстів – міжособистісний,
культурний, політичний, міжнародний, расовий, етнічний, організаційний, структурний, дискурсний тощо. Беручи це за основу, доречно проаналізувати право як певний тип мовлення та комунікації з точки зору
функціонування у ньому людського чинника (адресанта й адресата), а
також з урахуванням його антропологічного спрямування.
Коли говоримо про право як тип мовлення та комунікації, йдеться
про притаманність йому основних характеристик мовлення, а також
усіх властивостей комунікації із поправкою на специфіку підходу до
аналізу «дійових осіб» у сфері права. Іншими словами, право: 1) є
продуктом мовленнєвої діяльності – результатом омовлення, означення, називання речей, предметів, явищ, дій, подій, фактів, об’єктів,
суб’єктів і т. д. правової дійсності; 2) у силу певної специфіки викладу
інформації та обов’язковості її використання на практиці право є водночас засобом мовленнєвого процесу, бо представляє безперервність
зв’язку право-творця і право-адресата; 3) а отже, воно є особливим стилем подачі відомостей, який за структурою текстів, застосовуваними
терміно-поняттями й адресним спрямуванням не схожий на жодний
текстографічний жанр; 4) крім цього, право як мовлення є різновидом комунікації, бо має комунікативну мету – вплинути на того, кому
адресовано зміст інформації (повідомити, що дозволено, застерегти
від забороненого й налякати покаранням за порушення встановлених
правил).
Першим у окресленій нами схемі аналізу права як типу мовлення
та комунікації з урахуванням людського чинника є підхід, що визначає
право як продукт мовлення. Право є результатом людської діяльності, зорієнтованої на означування певними мовними знаками (словами,
термінами, поняттями) правової дійсності як сукупності певних означуваних (явищ, дій, подій, фактів, предметів і т. д.). Як зазначають
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пост-структуралісти, природа відношення «означник – означуване»,
часова природа акту сигніфікації (регулятивний принцип поведінки
через посередництво мови) і центральність відмінності як керівної
сили будь-якого акту мови мають значимий вплив на формування знаків; а оскільки акт сигніфікації є довільним, то будь-яке значення, виражене в мові, – це фактично результат культурних припущень, ідей та
схильностей [1, с. 167]. І пріоритетну функцію тут відіграє людина як
творець цих мовних сигніфікованих знаків.
У цьому випадку основним (а може, і єдиним) суб’єктом виступає
адресант. А оскільки без чіткої наявності суб’єкта, якому був би адресований зміст створених знаків, не зовсім доречно говорити про адресанта як особу, яка адресує комусь певну інформацію, то тут ідеться
радше про іншу сутність, що можна визначити низкою понять, таких
як «автор» (відправник замовлення або дискурсу [2, с. 33–34]), «áгенс»
(суб’єкт дії, який виконує особливу наративну програму [2, с. 34], антипод – пацієнс як суб’єкт стану), «актант» (хтось, хто виконує певну дію
або здійснює вплив [2, с. 35–36]), «áктор» (антропоморфний агенс,
який виділяється на дискурсному рівні й виконує в ньому певну роль
[2, с. 37–38]), у деяких випадках – «арбітр» (áктор, який визначає успіх
чи невдачу виконання іншим суб’єктом своїх дій [2, с. 44–45], можливе
щодо означення ролі судді), «розкажчик-наратор» (адресат розповідінарації, представник актанта у письмовому тексті, якому делегував
свій голос автор шляхом прийому переключення [2, с. 146–147], доречно щодо репрезентатора, офіційного інформатора, наприклад, ЗМІ),
«суб’єкт» (без будь-якого уточнюючого доповнення означає наративну
функцію – актанта [2, с. 179]), «суб’єкт дìяння» (діє, здійснює певну
трансформацію певного об’єкта, по-іншому «оперуючий áгенс» [2,
с. 180–181]), «фокалізатор» (суб’єкт, очима якого описано означувані
явища, предмети та ін., синонім – спостерігач [2, с. 192]), «шифтер»
(термін Р. Якобсона, рівнозначний термінам «перемикач» і «вмикач»,
що означають суб’єкта переміщення дискурсу, відповідно, з точки
висловлювання або в бік точки висловлювання [2, с. 197]) тощо. Така
різноманітність термінів на позначення адресанта у праві демонструє
різноаспектність його характеристик.
Тобто адресант у праві як результаті мовлення – це активний
суб’єкт створення функціонально зорієнтованого мовного феномену
як певного типу наративу (повідомлення), замовник позитивного типу
поведінки в суспільстві, виконавець певної наративної (інформативної)
програми через відображення знакових відносин у сфері означування
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елементів правової дійсності та їх трансформації у вербальні знакивідповідники.
На підставі цього можна назвати такий підхід до аналізу права
та суб’єктів його творення наративним. Теорію «наратива» розробив
філософ-інтелектуал Ж.-Ф. Ліотар, давши йому визначення як «технічного апарату для впорядкування, накопичення та повторного аналізу
інформації, яка суперечить науковому знанню» [1, с. 58]. У контексті
«наративістської перспективи» він виділяє великий і малий наративи
як системні стратегії та можливості домовленості [3, с. 68]. Термін
«великий наратив» був запроваджений для позначення оповіді того
виду, яка лежить в основі конкретних варіантів вибору, що їм культура
приписує властивість бути можливими напрямками діяльності, а також
надає легітимності цим варіантам та пояснює їх [1, с. 58]. Великий
наратив, який по-іншому називають головним наративом, забезпечує
взаємозв’язок різноманітних конфліктів, що виникають в історії розвитку суспільства. Як приклади таких наративів Ліотар визначає християнство, Просвітництво, капіталізм і марксизм. У сфері правовідносин
також є великі наративи, метанаративи, кожний із яких пропонує свою
певну модель знаковості права: наприклад, правовий позитивізм, правовий реалізм, юснатуралізм, детермінізм та інші.
Постмодерністи, аналізуючи проблему великого наративу, дійшли
висновку, що Ліотар, очевидно, абстрагувався від тверджень К. ЛевіСтроса, які той висловив у своїй «Структурній антропології» про
те, що «міфи є зразком альтернативного або протонаукового пошуку
зв’язних пояснень для пережитого досвіду». Адже саме у такий спосіб
функціонує і великий наратив: «щойно кому-небудь щастить добутися
до місця адресата, він опиняється в точці, з якої може продовжити наратив» [1, с. 58].
Таким чином соціальний суб’єкт, опрацьовуючи правовий матеріал (наратив), може осягнути його настільки, що здатний буде бачити
всі його вади й недоліки, прогалини й недопрацювання, і тоді сам, пропонуючи зміни й доповнення, перетворюється на адресанта (розкажчика-наратора), відправника оновленого великого наративу правового
поступу. При цьому будь-яка неузгодженість, недосконалість у праві
стає диферендом.
Диференд, за Ліотаром, – це конфлікт, для вирішення якого немає
адекватних юридичних засобів [1, с. 59], а також нестабільний стан і
момент мови, в який те, що може бути об’єднане у фрази, ще не піддається цьому об’єднанню, і який включає в себе мовчанку, що є нега20

тивною фразою, але він також звертається до фраз, які в принципі є
можливими [1, с. 129]. Диференд у правовій дискурсній модальності
можна розуміти як щось поки що не висловлене, але вже ймовірно
передбачуване. Наявність таких диферендів (неузгодженостей, неспівмірностей) у праві може призвести до порушення рівноваги.
Результатом таких диферендів є поява малих наративів. Малі наративи, як вважав Ліотар, виходять на передній план, коли великі наративи втрачають свою вірогідність. У тій сфері, де правове втручання
великого масштабу виявляється майже неможливим, тільки локальне
втручання пропонує справді ефективний спосіб вирішення проблеми.
Йдеться про залагодження справ не на глобальному рівні, а стосовно
конкретних об’єктів. Наприклад, демонстрація феміністок чи сексуальних меншин має різне знакове наповнення для столиці держави і для
віддаленого гірського села.
Синонімами до поняття «малий наратив» Ліотар застосовував альтернативні терміни «мовна гра» або «паралогія» (що означає в цьому
контексті несподіваний, контрінтуїтивний хід). Це своєрідні винятки із
правил, які не підпорядковуються загальній парадигмі системного наукового знання. Приймаючи юридичну антропологію як один із великих
наративів правової дійсності у структурі постмодерного соціокультурного простору, людина як соціальний суб’єкт виступатиме малим
наративом у випадку виокремлення її із загалу. Наприклад, ті ж феміністки, відвоювавши свої емансиповані права й отримавши підтримку
як «відчайдушних домогосподарок», так і державних мужів, викликають спротив традиційного суспільства (з його усталеними кодами статі) щодо, скажімо, радикальних проявів маскулінізму (набуття жінками
властивостей, характерних чоловічому типові організму) чи фемінності (набуття чоловіками жіночих рис у поведінці, одязі, способі життя).
Француз А.Ж. Греймас на основі робіт російського семіотика В.
Проппа дійшов висновку, що сім проппівських «кругів дій» (застосовано до аналізу ста казок) можна звести до трьох бінарних опозицій –
«суб’єкт / об’єкт», «відправник / отримувач», «помічник / опонент»,
за допомогою яких описується будь-яка наративна структура [2, с. 20].
Як бачимо, наративний підхід дає підстави вважати право продуктом мовленнєвої діяльності його суб’єктів (у даному випадку суб’єктом
права виступає не право-реалізатор – той, хто виконує, додержує, використовує чи застосовує норми права, – а право-творець). При цьому,
враховуючи різні аспекти виконуваних завдань, такого суб’єкта, згідно
з усталеною схемою комунікації, тільки умовно можна називати адре21

сантом: він радше виступає дієвим áгенсом (якщо хочемо наголосити
на творенні права як великого наративу зі своїми виконавцями й провідною ідеєю), áктором (якщо акцентуємо власне на діяльнісному аспекті
активного учасника правового дискурсу) чи актантом (найбільш узагальнене, на нашу думку, поняття, що охоплює сукупність попередньо
зазначених характеристик автора права). Право як наратив виступає
вираженням низки інструкцій і норм у різних практиках комунікації,
засобом упорядкування таких практик, доповненням змісту ідеї свободи, рівності та справедливості, основою механізму захисту, виправдання чи покарання, становленням і закріпленням системи певної галузі
знань. Тому право має цікавити нас не тільки з точки зору його «авторського» походження чи можливих смислових інтерпретацій, а й як
індивідуальне втілення універсальних оповідних (наративних) законів.
Другий підхід, який запропоновано для аналізу права як процесу
та основи співіснування учасників правовідносин у ролі адресанта й
адресата, можна означити як біхевіористський, бо за основу аналізу тут
братимемо поведінку (англ. behavior).
Найяскравішим прикладом знаковості у поведінці людей в контексті біхевіоризму є використання типів мімічних і кінетичних рухів.
Іншими словами, це використання усталеного трактування часто повторюваних, а іноді навіть ідентичних рухових реакцій на один і той самий
збудник (наприклад, опускання очей, коли соромно або є що приховати; потирання носа під час брехні; покусування губи при хвилюванні;
надмірна жестикуляція руками в емоційно збудженому стані тощо). Це
власне ті знакові дії людини, розуміючи значення яких можна з упевненістю сказати, який стимул їх викликав (гнів, радість, сором, бажання щось приховати, страх і т. д.). Повертаючись до контексту нашого
дослідження, мусимо зауважити, що йдеться про дії не тільки адресата,
на чию реакцію власне і розраховує адресант, а й про дію самого адресанта. Адже він може спеціально використовувати саме такі збудники
(як вербальні, так і невербальні), щоб викликати необхідну реакцію:
налякати, збадьорити, змусити повірити, розсердити та інше).
З позицій вербального біхевіоризму правові відносини є сукупністю певних актів комунікації з виокремленими специфічними типами
дуалістичних відношень «адресант – адресат». По-перше, поведінка
соціальних суб’єктів у суспільстві є джерелом інформації про те, що
є бажаним і корисним для загалу та як можна взаємоузгодити різні
інтереси цих суб’єктів (тут суспільство – це своєрідний адресант); ця
інформація адресується право-творцеві (до моменту створення права
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це може бути тільки умовна назва з проекцією на його майбутню діяльність), який на її основі (як адресат, що адекватно сприйняв подану
йому інформацію) формулює загальні правила співіснування (право).
По-друге, держава (як адресант) у словесній формі передає соціальним
суб’єктам (своїм адресатам) правову інформацію, сподіваючись на їхню
певну реакцію – позитивну поведінку, дозволену і схвалювану правом,
водночас застерігаючи про покарання за негативну поведінку, заборонену правом. По-третє, самі ж соціальні суб’єкти, вступаючи у правові
відносини, комунікують і також сподіваються на певну реакцію своїх
правових адресатів (наприклад, одні повідомляють умови договору й
чекають їх виконання від інших; домовляються про шлюбні відносини;
погоджуються виконати певний обсяг роботи взамін на певну оплату;
вносять плату і сподіваються на певні послуги – здобуття освіти, організацію дозвілля, впорядкування побуту тощо). Й у всіх цих випадках
яскраво проявляється основний біхевіористський механізм «стимул –
реакція». У першому: суспільна поведінка – це стимул, право – реакція;
у другому: право – стимул, поведінка соціальних суб’єктів – реакція; у
третьому: поведінка соціальних суб’єктів виступає одночасно і стимулом, і реакцією з ремаркою лише на те, що йдеться про різних соціальних суб’єктів, де одні – стимули (адресанти), інші – реакція (адресати).
Мовою комунікації в даному випадку стимул – це адресант
(причому це може бути як суб’єкт, так і його діяльність), а реакція – комунікативний результат діяльності адресата. Тобто назагал
біхевіористський підхід до аналізу права в контексті адресованості й
адресності по-іншому можна назвати діяльнісним, процесуальним, бо
власне поведінка як різновид комунікативної діяльності є джерелом і
наслідком функціонування права.
Третій підхід із тих, які пропонується застосувати до розгляду
адресанта й адресата як антропологічних складових у праві, трактує
право як особливий стиль (жанр) подачі інформації. З урахуванням
наявності специфічних для типової комунікації суб’єктів викладу права як окремого типу мовлення та його сприйняття такий підхід можна
умовно поділити на п’ять основних сегментів: 1) право як монологічний тип мовлення; 2) право як діалогічний тип мовлення; 3) право як
полілогічний тип мовлення; 4) право у формі правосвідомості як внутрішнє мовлення; 5) право як безсуб’єктна комунікація. Розглянемо їх
кожен зокрема.
Монолог, за загальноприйнятим визначенням, – це «довготривала мова дійової особи літературного твору, звернена до самої себе, до
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інших дійових осіб або до глядача; виголошення думок наодинці або
перед слухачами» [4, с. 539]. Накладаючи це визначення на право як
монологічний тип мовлення, можна сказати, що все зазначене також
реалізується у праві: по-перше, беручи до уваги функціонування права у часі, воно є довготривалим; по-друге, право, однозначно, є мовою
(викладене засобами мови); по-третє, наявне збірне поняття дійової
особи зі символічним означенням «право-творець»; по-четверте, мова
права звернена як до самого автора «висловлювання», так і до інших
«дійових осіб», тобто загалом до всіх соціальних суб’єктів певного
правового поля, всіх учасників правовідносин. Єдина ремарка із попереднього визначення монологу: стосовно права йдеться, звичайно,
не про літературний твір, а соціокультурний простір, який у певному
розумінні також створила людина, але він (на відміну від літературного
твору) залишається незавершеним і постійно змінним.
При цьому ми не даємо оцінки (позитивної чи негативної) щодо
функціонування такого мовлення у суспільстві. Хоча у філософії права
та праворозуміння український дослідник М.Г. Братасюк, аналізуючи
монологічну доктрину права і, зокрема, вивчаючи право як монолог
державної влади в контексті сучасного українського розвитку, наголошує, що «необхідно формувати новий образ права, який має замінити
існуюче не гуманістичне розуміння права як винятково політико-державного явища, яке, возвеличуючи владу і державу, принижує перед
ними людину» [5, с. 54].
Діалог – це розмова між двома або кількома особами, співбесідниками, які міняються ролями того, хто слухає, та того, хто говорить, тобто постають як пасивний чи активний співрозмовник [4, с. 225–226].
Одним із відомих розробників діалогічної концепції права вважається російський учений Честнов І.Л., який досліджував принцип
діалогу в сучасній теорії права через аналіз проблем праворозуміння
[6]. Він називає родоначальниками діалогічного підходу М.М. Бахтіна,
М. Бубера, Ф. Розенцвейга, О. Розенштока-Хюссі, відзначає наявність
діалогічних ідей у семіотиці Ю.М. Лотмана, Б.А. Успенского, а також
сучасних філософів B.С. Біблера та Б. Вальденфельса. На основі перспективи застосування їхніх концепцій Честнов розглядає право як
діалог в діахронному (історичному) і синхронному вимірі, подаючи
механізм відтворення права і розуміючи при цьому діалог насамперед онтологічно; робить висновки про діалогічність соціального буття
загалом, а отже, і буття правової дійсності, що становить єдність взаємодії індивідів і ментальних уявлень, які зумовлюють їх відтворення
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і тим самим відтворення соціуму. Для нього діалог – це нетотожність
явища самому собі у його становленні; це взаємна зумовленість, доповнюваність і перехід одного в одне протилежних моментів, що формують структуру даного явища (права); це взаємодія даного явища як
цілого з іншим явищем, у якому проявляється його зміст; це існування
даного явища як моменту, сторони метасистеми (цілого вже вищого
порядку), в якій виявляється його службова роль, призначення, сутність
[6]. Тобто йдеться про так званий внутрішній діалог права (у процесі
взаємоузгодження норм під час становлення правової системи), багатоголосся (через наявність протилежних моментів, ідеального та реального, належного і наявного), діалог з іншими соціальним явищами
(економікою, політикою, культурою), діалог зі суспільством загалом як
метасистемою і трансцендентною основою права. Однак тут нічого не
згадується про активних суб’єктів такого діалогу, крім того, що Честнов означує сторонами соціального (правового) явища як елементарної
взаємодії, що полягає у співвідношенні поведінки конкретного індивіда з ментальним образом (моделлю); при цьому дослідник наголошує
на саме діалогічності таких відносин, бо право визнається широкими
верствами населення (є легітимним) і підтримується систематично
повторюваною поведінкою [6].
Нам ближчий один із напрямів діалогізму Бахтіна М., зокрема його
концепція «незавершеного», яку «можна розглядати як таку, що випередила певні критичні версії реакції читача, що трактують сприймача
тексту як особу, заангажовану в його часткове завершення» [1, с. 38].
Маємо на увазі діалог адресанта (держави) й адресата (суспільства) як
процес своєрідної апробації права в умовах функціонування соціокультурного простору з його постійно змінними обставинами (контекстом),
що власне й забезпечує не тільки іллокутивність (впливовість) права, а
й перлокутивність (погодження) сторін діалогу через узгодження суспільного життя із нормами права, а також у зворотному напрямку зміни
норм права за зміненими умовами суспільного життя.
Цікавим є також підхід української дослідниці Л.В. Озадовської,
яка обґрунтувала парадигмальний статус діалогу в сучасному мисленні, адже його підґрунтя – структурованість свідомості людини в нейрофізичному, психологічному та гносеологічному зрізах, а це, зі свого
боку, утверджує дії про нелінійну картину світу через не лінійність
мислення [7]. Згідно з таким підходом, діалог можна вважати своєрідним філософсько-правовим жанром і основою комунікації соціального
суб’єкта із правовою дійсністю на рівні онтологічних співвідношень.
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Полілог – це розмова трьох і більше співрозмовників, об’єднана
спільною темою. Полілогом називають мову засобів масової комунікації,
коли мовлення адресоване широкому колу аудиторій [4, с. 932]. На нашу
думку, право також є засобом масової комунікації, можливо, навіть найбільш вживаним, оскільки літературу можна не читати, радіо чи телебачення – не слухати чи не переглядати, а право знати зобов’язані всі, хоча
б у загальних рисах. Тобто право – це колективна форма спілкування,
причому як у його творенні, так і у сприйнятті. Тут основним дієвим
методом виступає обмін інформацією, що базується на смисловій та
комунікативній взаємопов’язаності адресанта й адресата.
Сфера функціонування полілогу вирізняється значним динамізмом і
відкритістю. Адже тут проявляються, а у випадку із правом – максимально узгоджуються різні точки зору (коли йдеться про творення права) та
максимально інтерпретуються (коли йдеться про сприйняття права). Це
ще раз підкреслює функціонування права як відкритої системи, що піддається зовнішньому впливові й на цій основі внутрішньо змінюється.
На підтвердження існування полілогу в соціальній сфері наведемо ідею вже попередньо згадуваного М. Бахтіна – теорію гетероглосії, яка передбачала критику авторського авторитету й, зі свого боку,
спричинила іншу тенденцію в антропологічному мисленні – руйнування умовності авторства [1, с. 24–25] (що власне характерне для права
як результату колективної творчості). На думку М. Бахтіна, «мова є
гетероглосною в тому випадку, коли вона доходить до мовців уже наділена соціальними резонансами та значеннями» [1, с. 91]. Про те, що
мова права є гетероглосною (зі стратифікацією різних «мов», якими
користуються мовці однієї офіційної мови, – за М. Бахтіним), свідчить
визнання її як атрибуту мови, функціонально зорієнтованої на лінгвістичну фрагментацію правової дійсності. Адресант права (держава як
полііндивідуальний суб’єкт) пропонує адресатові (загал соціальних
суб’єктів) мову, що вже містить закріплені в ній соціальні значення з
акцентуванням на їх суспільній значимості.
Внутрішнє мовлення – це форма мовлення, базована на скритій
вербалізації, що супроводжує процес мислення; його прояви найбільш
виразні при мисленнєвому вирішенні різноманітних завдань і плануванні, уважному вислуховуванні мовлення інших, читанні текстів
про себе, заучуванні та згадуванні [8, с. 67]. У сфері права внутрішнє
мовлення можна представити у формі правосвідомості, у межах якої
відбувається логічне впорядкування сприйнятої правової інформації,
включення її даних у вже наявну в свідомості систему понять, про26

водиться самоінструктаж, аналізуються власні дії та переживання
соціального суб’єкта – таким є один аспект (вхідний). Другий (вихідний) аспект права як внутрішнього мовлення пов’язаний із потребою
соціального суб’єкта перш ніж висловитись чи вчинити якусь дію,
спланувати це, окреслити основні контури, побудувати вислів, схему
міркування чи діяльності.
Водночас зауважимо, що не можна сприймати мову права і правову
свідомість (мовлення і мислення) «як два зовнішніх один щодо іншого
процеси, як дві незалежні сили, що відбуваються і діють паралельно
одна до іншої або перетинаються в окремих точках свого шляху і вступають у механічну взаємодію» [9, с. 279]. Феномен словесної думки чи
осмисленого слова полягає у єдності слова і думки, мовлення і мислення, адже мислення – це внутрішнє мовлення, що за своєю психологічною природою є особливим різновидом мовленнєвої діяльності. Адже,
як зауважує Л. Виготський, «внутрішнє мовлення – це річ для себе;
зовнішнє мовлення – це річ для інших» [9, с. 299]. Тобто, правова свідомість регулює дії та вчинки індивіда, а мова права – поведінку соціальних суб’єктів, громадян. Спільне між правовою свідомістю і мовою
права полягає також у тому, що вони є формами монологічного мовлення, ускладненого неможливістю зорового сприйняття співрозмовника,
його міміки та жестів, а також акустичного сприйняття інтонаційного
спектру мовлення. Однак на відміну від правової свідомості, що може
бути багатослівною і розгорнутою, мова права має бути стислою, чіткою, лаконічною, всеохопною (неситуативною), емоційно нейтральною, безапеляційною. Попри це, вважаємо за доцільне зазначити, що у
процесі правотворення правова свідомість відіграє роль внутрішнього
мовлення, що передує втіленню осмисленого у письмовій формі.
У контексті внутрішнього мовлення складно визначити адресанта
й адресата. Назагал все відбувається як і при монологічному мовленні,
хоча тут можливі два нюанси: 1) коли суб’єкт сприймає інформацію, що
надходить ззовні, й обмірковує її, можемо говорити про наявність обох
комунікативних компонентів – адресанта й адресата; 2) коли суб’єкт
обдумує вже відому йому інформацію, зіставляє наявні у свідомості дані,
адресант начебто є (точніше, був, бо так чи інакше ця інформація надійшла до суб’єкта), але правильніше буде вважати, що адресант і адресат
співпадають, суб’єкт здійснює внутрішню саморегуляцію мовлення.
Безсуб’єктна комунікація, теорію якої розвинули постмодерністи
[1, с. 213–214], можлива за умови, коли йдеться про людей, що входять до різних інтерпретаційних спільнот. При цьому зазначається,
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що існують лише контексти, безліч контекстів без будь-якого центру
абсолютного закорінення. До певної міри така ж ситуація виникає у
демократичному суспільстві, коли можливе різне сприйняття права
(звичайно, в межах чинного законодавства), адже так чи інакше кожний
окремий суб’єкт правовідносин проектує норми права на свою ситуацію, і тоді можливий так званий нескінченний семіоз (процес функціонування знаків) права у контексті правової комунікації.
Тому є підстави говорити про так званий безсуб’єктний (безадресний) стиль викладу права: всі (суспільство) адресують своє бажання
впорядкувати життя всім. Це складна система правового дискурсу, що
формується з безлічі одиничних релятивних (відносних) комунікативних нюансів. Д. Мамбі з цього приводу говорить, що «постмодерністська
комунікація … опрацьовує витончені й тонко нюансовані комунікаційні зв’язки між значенням, особистістю та владою» [1, с. 213]. Іншими
словами, є право (елементи якого мають своє незмінне значення, закріплене у нормах), його сприймають окремі індивіди (кожний із яких
інтерпретує правові знаки по-своєму), зважаючи при цьому на позицію
влади (тобто на значення, яке у право заклала держава). А оскільки ми
не можемо конкретизувати ані того, хто закладає значення, ані того,
хто його сприймає, тому йдеться власне про безсуб’єктну комунікацію.
Такий підхід, очевидно, суперечитиме розгляду права як інформації з елементами наказовості, однак він має об’єктивні підстави для
існування. Адже право, крім того, що передає волю держави її громадянам і всім, хто перебуває на її території, належить до такого типу
інформації, яка все ж передбачає альтернативну інтерпретацію. Тому,
зважаючи на те, що і творець і споживач права є багатосуб’єктним,
йдеться про двояке сприйняття його функціонування у соціокультурному просторі: 1) як міжсуб’єктну комунікацію з явними адресантом і
адресатом; 2) як безсуб’єктну комунікацію через неможливість чіткої
ідентифікації адресанта й адресата.
Загалом в аналізі права як типу мовлення межа між монологічним,
діалогічним, полілогічним і т.д. дуже розмита. Ми не можемо беззаперечно стверджувати, що право є тільки монологічним або тільки
діалогічним чи абсолютно полілогічним мовленням або безсуб’єктною
комунікацією. Бо воно містить ознаки всіх цих типів, а отже, є багатогранним явищем не тільки соціального характеру, а й, як бачимо, різноадресності.
Четвертий підхід, який ми обрали для аналізу права як мовлення, є власне комунікативний, що розглядає право як тип спонукального
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мовлення. У цьому контексті можна виділити три напрями: 1) волютативний (право як наказова інформація); 2) маніпулятивний (право як
засіб впливу з метою маніпуляції свідомістю та поведінкою); 3) герменевтичний (право як результат тлумачення суспільної інформації та як
предмет тлумачення соціальними суб’єктами).
Що стосується першого напряму, то однозначно зміст права є волютативним за своєю суттю, адже його створення розраховане на передачу
волі держави та безапеляційне сприйняття і виконання право-норм, що
містяться в ньому, у процесі правової поведінки соціального суб’єкта.
Волютативність тут слід сприймати як характеристику права,
що полягає у відтворенні й передаванні волі держави, а також велінні цю волю виконувати, тобто формуванні волі соціальних суб’єктів.
Волютативність у праві – це також здійснення свідомого контролю за
допомогою опосередкування поведінки людини через правове «програмування», завдяки чому вона набуває здатність діяти всупереч індивідуальній безпосередній мотивації на користь суспільних інтересів на
основі засвоєних певних правил поведінки у соціокультурному просторі [8, с. 69–70].
Волютативна функція права полягає в тому, що сприйняті право-норми спрямовують продуктивне творче мислення на вироблення
оптимальних варіантів правової поведінки соціального суб’єкта, сприяє конденсації у правовій свідомості та правовому світогляді нових
правових реалій, спонукає до пошуку зв’язків між цими реаліями, їх
аналогії, аналізу й синтезу, зіставлення й протиставлення. Іншими словами, волютативність права – це своєрідний алгоритм вибору найбільш
оптимальних варіантів вирішення правових ситуацій, поштовх до реалізації право-мислених інтенцій (прагнень, стремлінь) у правослухняній взаємодії з іншими.
Проблема інтенційності у праві не нова, вона пов’язана з поняттям так званого «первісного наміру», що «виникло у теорії права, коли
йшлося про те, щоб відкрити, які саме цілі ставили перед собою ті, що
стояли біля витоків Конституції Сполучених штатів. І в такий спосіб
створили основу для сучасних конституційних тлумачень» [1, с. 305].
Дискусії щодо концептуальної цінності «первісності» та «інтенційності» у праві тривають досі та в основному стосуються практичних і нормативних проблем, зокрема: який вид наміру (інтенції) слід вважати
первісним, як правильно виявити історичні наміри, які можливі ідеологічні наслідки, коли дозволити первісним намірам керувати сучасними
інтерпретаціями.
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Первісність («оригіналізм») до певної міри відтворений у юснатуралізмі, тобто притаманний теорії природного права, тоді як позитивізм дотримується текстової інтенціональності. На вирішення цієї
суперечки філософ права Р. Дворкін запропонував ліберальну версію
оригіналізму, запровадивши поняття різних рівнів наміру [1, с. 305]. І
ця позиція, на нашу думку, є найбільш об’єктивною, бо дає підстави
вважати право відтворенням різнопланових інтенцій (намірів) правотворців, а це, зі свого боку, дає можливість стверджувати, що право
максимально повно враховує суспільну інтенціональність. А загалом з
усієї цієї суперечки однозначним є те що право є чітко інтенціональним,
спрямованим, тобто, додержуючи термінології даного дослідження,
волютативним. І вся різниця у реалізації цієї волі суспільства і держави
полягає тільки в різному її прочитанні (сприйнятті, інтерпретації) кожним окремим соціальним суб’єктом.
Зазначимо також, що інтенціональною є і сама мова права, підпорядкування якому передбачає водночас і переоцінку правового імперативу, і визнання безмежного авторитету права. Інтенція права зорієнтована
на стримування й обмеження і розрахована на абсолютне сприйняття
виражених право-норм як беззастережної інструкції, керівництв до правових дій і вчинків. Інтенція права відноситься до інтенції право-мислення як об’єктивне і суб’єктивне, як стимул і реакція, як адресант і адресат.
Зокрема, аналогічним буде відношення між правовою свідомістю і правовою поведінкою. Феномен інтенції присутній у всіх аспектах правової
комунікації як прагнення констатувати невідворотність дії права, намір
зорієнтувати правове мислення у «потрібне» русло, веління діяти відповідно до інтенції права та правового світогляду.
Право містить «особливі формоутворення, завдання яких полягає
в тому, щоб переадресовувати вимоги універсальних законів світопорядку окремим індивідам і змушувати їх коригувати свою поведінку
щодо загальної системи соціальних взаємодій» [10, с. 147]. Попри те,
що право «пропонує еталонні зразки належної соціальної поведінки»
та знаходить засоби і способи примусу осіб із протиправними нахилами до такого типу дій і вчинків, воно ще й приводить ці «еталони»,
засоби і способи у відповідність до «універсальних принципів світобудови, сутнісних властивостей людської природи, потреб цивілізації і
культури» [10, с. 147].
Другий аспект спонукальності мови права – маніпулятивний,
коли право розглядають як засіб маніпуляції свідомістю та поведінкою
соціального суб’єкта. Цей аспект доволі часто згадують науковці, коли
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йдеться про політику, політичні технології та політичну комунікацію
загалом.
Лінгвоюридичний аспект феномену мовленнєвої маніпуляції найбільш комплексно досліджувала російський філолог І.В. Бєляєва [11],
зокрема вивчаючи проблеми мовленнєвої взаємодії, природно-мовної
аргументації та процеси мовленнєвого маніпулювання як в інституціональних типах дискурсу, так і в міжособистісній комунікації. При цьому
вона доводить, що зусилля представників міждисциплінарного підходу
до вивчення феномену маніпуляції (з урахуванням позицій соціологів,
філософів, політиків, культурологів, спеціалістів із комунікації, управлінців, психологів, лінгвістів та інших спеціалістів) спрямовані насамперед
на створення моделей оптимальної (без маніпулятивних прийомів) комунікації. Тобто ця дослідниця схильна сприймати маніпуляцію виключно
в негативному ракурсі. Натомість ми вважаємо, що маніпуляція є іманентною характеристикою будь-якої комунікації з похибкою на рівень
впливової зацікавленості та спроможності комунікантів.
Попри те, що Бєляєва виділяє ключовими елементами семантичного поля терміна «маніпуляція» негативну інтенціональність адресанта
і скритий (неявний для адресата) характер впливу [11, с. 24], маніпулятивність у праві має дещо іншу інтенцію. Ми не можемо погодитися
з позицією, що «маніпуляція – негативне соціально-психологічне явище, яке здійснює руйнівний вплив на особистість і суспільство загалом» [11, с. 12], адже комунікативний намір і мотив права має яскраво
виражений соціальний характер, а отже, передбачає відтворення саме
суспільної інтенціональності з урахуванням максимальної кількості
прагнень всього суспільства та кожного окремого соціального суб’єкта.
При цьому необхідно наголосити, що маніпуляція не розглядається як явище загалом, а тільки накладається такий аспект як імовірнісний прояв мовлення права. Іншими словами, ніхто не говорить про
право як вербальне шахраювання й навіювання інформації, вигідної
обмеженій кількості осіб або одній людині (хоча і такі приклади відомі
історії людства), а радше як про впливовий чинник розрізнення соціальних концептів типу «право – не-право», «правослухняне – протиправне – злочинне», «добро – зло» тощо. І в цьому випадку адресант
знаходиться у привілейованому становищі, бо його мовлення є апріорі авторитетним (іде від імені держави і закріплене нею), а адресат
змушений сприймати це безапеляційно. Власне такий «примус» і дає
підстави говорити про маніпулятивність права, але не більше. Адже
тут не йдеться про прихований неаргументований вербальний вплив
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адресанта, базований на некритичному сприйнятті інформації адресата і спрямований на виконання останнім запланованих маніпулятором
дій. Навпаки, установки та наміри адресанта й адресата здебільшого
співпадають, бо відтворюють бажання обох жити у впорядкованому
суспільстві з можливістю передбачати оцінку своїх дій оточенням.
Маніпулятивна здатність мови права має особливість розкриватися також через так званий «зворотний зв’язок», на який власне і розраховане право. Тут маємо на увазі сподівання на відповідну реакцію
право-сприймача, проявлену у правовій поведінці. Мова права зорієнтована на те, щоби під її впливом соціальний суб’єкт «формував
власну складну морально-правову систему, відчував потребу духовної
праці, інтелектуальну необхідність самооцінювання власної правової
поведінки, здійснював її кореляцію щодо інших людей, виробляв своєрідний морально-правовий та життєвий релятивізм, коригував свою
поведінку та життєдіяльність» [12, с. 39]. Тобто, на основі сприйнятого
права здійснюється внутрішня психологічна кореляція, окреслюється
певний «вектор» психологічно-правового скерування особи. Соціальний суб’єкт як виразник правослухняної поведінки, сформованої і
дотримуваної під впливом права, узгоджує свої правові дії та вчинки з
іншими учасниками правовідносин, пристосовується до оціонормативного простору, в якому перебуває, до суспільно-правових і моральноправових ситуацій, коригує свою щоденну правову поведінку, формує
своє правове оточення, демонструє свій правовий світогляд, намагається утвердити свої правові цінності, свою правову свободу, довести
доцільність своїх правових інтенцій, а також нав’язати їх правовому
оточенню та вплинути на кореляцію правової поведінки соціальних
суб’єктів, з якими перебуває у правовідносинах, тощо.
Маніпулятивні технології (вже у більш класичному їх прояві) використовують у сфері правореалізації, наприклад, адвокат чи прокурор,
намагаючись схилити правосуддя у той чи інший бік при прийнятті
рішення. Їхнє мовлення – це специфічна форма координації поведінки
індивідів, на яких спрямоване це мовлення. Через висловлювання мовець
(виразник мовлення, адресант) демонструє слухачеві (адресатові), що він
пов’язує з ним певні сподівання. По-перше, він сподівається, що адресат
зрозуміє його комунікативну мету (сподівання на розуміння); по-друге,
мовець сподівається, що слухач, розуміючи його мету, здійснить те, що
«наказувала» мета, або зробить щось інше, що можна було би вважати
оправданням чи поясненням невиконання мети мовця (сподівання на
реакцію). Відповідно до цього і будуються всі висловлювання.
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Але цей нюанс вже близький до третього аспекту, обраного нами
в контексті підходу до вивчення права як спонукального типу мовлення, – герменевтичного, який випливає із двох попередніх (волютативного й маніпулятивного), тому що базується на розшифруванні, розумінні
й тлумаченні отриманої інформації.
Теорія комунікативної компетенції [13, с. 84] також підтверджує
інтерсуб’єктивність права через здатність прогнозувати право-випадки, тобто міжсуб’єктну правову комунікацію слід розуміти як площину дії права, звільнену від деформацій реальних суспільно-правових
відносин. У центрі уваги постає мовленнєво-поведінкова діяльність
як результат зрілості право-суб’єктів, їхнього право-сприйняття і право-рефлексії. Засадничим принципом правової організації соціальних
суб’єктів є правова комунікація, а правова поведінка виступає інструментальною предметною діяльністю, що опосередковується правилами. «Технічне» додержання цих правил сприяє структуруванню
право-доцільної діяльності, спираючись на імперативи збереження
суб’єктів, узгоджуючи їхні схильності і потреби.
Якщо розуміти інтерпретацію права як психологічний процес
(діяльність право-мислення), то, на думку А. Славської [14], можна
виділити два типи інтерпретаторів: перший – це ті, хто намагається
максимально беземоційно розкрити логіку правового тексту, відводячи
власні враження на другий план; другий – ті, хто прагне виробити власну позицію щодо сприйнятих право-норм. Є підстави вважати, що більшість право-сприймачів належить до другої категорії інтерпретаторів
права, оскільки правовий світогляд кожного окремого індивіда наділений оцінювальною функцією і є власною позицією щодо «правильності» права. Однак, на нашу думку, право-сприймач за нейтральних
умов правовідносин є гібридним (змішаним) типом інтерпретаторів
права. Адже, по-перше, право як таке дає лише незначну можливість
інтерпретації, будучи загальнообов’язковим до виконання; по-друге,
саме право формує правовий світогляд соціального суб’єкта, подаючи
конгломероване ядро право-орієнтаційної інформації; по-третє, соціальний суб’єкт не ставить собі за мету проаналізувати й інтерпретувати
право по-своєму, а бере його за основу (інструкцію) правової поведінки
в соціумі.
Кодування і декодування мови права виводить його на «трансцедентно-адоративний рівень» [12, с. 219]. Це означає, що текст права
віддаляється» від автора (право-творця, адресанта), від його способу
мислення; реалізується контекстуальна функція права, що унеможлив33

лює оказіональне (випадкове, вибіркове) застосування елементів права
адресатом. Адже право вирізняється неподільною цілісністю цілеспрямованого впливу.
У цьому контексті пріоритетну роль відіграє адресат, якого доречно буде називати мовою психологів реципієнтом (від грец. receptor –
приймаючий), тобто суб’єктом, який отримує і перетворює вплив. При
цьому він інформацію має не тільки просто прийняти, а й зрозуміти
та осмислити. Така рецепція права у свідомість соціального суб’єкта
забезпечується шляхом зіставлення й узгодження отриманої інформації
з уже наявним світоглядом, досвідом, знаннями; і що більше підстав
для зіставлення, то глибшою і детальнішою може бути інтерпретація
нової «порції» права.
Як бачимо з усього наведеного вище, право можна вважати особливим типом мовлення та засобом комунікації зі специфічними характеристиками залежно від того, хто виступає адресантом та адресатом;
причому ці характеристики в сукупності тільки доповнюють одна одну
й забезпечують цілісний підхід до вивчення феномену права. По-перше,
право є результатом комунікативної діяльності людей; по-друге, право є результатом і основою кінетичної поведінки в соціокультурному
просторі; по-третє, право є особливим стилем викладу інформації (як
монолог, діалог, полілог, внутрішнє мовлення або безсуб’єктна комунікація); по-четверте, право є спонукальним мовленням (волютативним,
маніпулятивним, герменевтичним). Усі ці ознаки й властивості права
максимально повно окреслюють основних суб’єктів, яких було означено мовою комунікації як адресант і адресат; вони залежно від ситуації та аналітичної підходу можуть мінятися (іноді навіть між собою),
але однозначно дотримуються комунікативних технологій впливовості
мовлення та свідомого сприйняття.
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Львовский государственный университет внутренних дел,
г. Львов, ул. Городоцкая, 26, e-mail: olga_bal@ukr.net
Автор считает право особым типом речи и средством коммуникации со
специфическими характеристиками в зависимости от того, кто выступает
адресантом и адресатом; причем эти характеристики в совокупности дополняют друг друга и обеспечивают целостный подход к изучению феномена
права. Во-первых, право является результатом коммуникативной деятельности людей; во-вторых, право является результатом и основой поведения
в социокультурном пространстве; в-третьих, право является стилем изложения информации (как монолог, диалог, полилог, внутренняя речь или
бессубъектной коммуникация); в-четвертых, право является побудитель35

ной речью (волютативной, манипулятивной, герменевтической). Все эти
признаки и свойства максимально полно очерчивают основных субъектов,
которые были отмечены языком коммуникации как адресант и адресат.
Ключевые слова: адресант, адресат, право, бессубъектная коммуникация коммуникация, монолог, диалог, полилог, побудительная речь.
ANTROPOLOGY ASPECTS OF THE LAW
AS A TYPE OF SPEECH AND COMMUNICATION
O. Balynska
Lviv State University of Internal Affairs,
Lviv, Horodotska Str., 26, e-mail: olga_bal@ukr.net
The author considers the law as a particular type of speech and
communication with specific characteristics depending on the addresser and the
addressee; and these characteristics both provide a holistic approach to the study
of the phenomenon of law. Firstly, the law is the result of human communicative
activity; Secondly, the law is the result and the basis of behavior in social and
cultural space; Thirdly, the law is the style of presentation of information (such as
a monologue, dialogue, polylogue, inner speech or subjectless communication);
Fourthly, law is the motive speech (expression, manipulative, hermeneutical).
All these features and properties fullest outline the main subjects that were
identified as the language of communication the sender and the addressee.
Keywords: addresser, addressee, law, communication subjectless
communication, monologue, dialogue, polylogue, motivational speech.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС ВНУТРІШНЬО
ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ:
ПРОБЛЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ
О.-М. Бачинська
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, вул. Володимирська, 60, e-mail: olha_bachynska@meta.ua
Вступні зауваження. У нинішній час в Україні вирішення питання соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО),
є важливою складовою законодавчого врегулювання гарантованих її
Основним Законом прав і свобод цієї групи громадян (кількість яких
станом на кінець листопада 2014 року – за інформацією Уповноваженого Президента України з мирного регулювання ситуації в Донецькій
та Луганській областях – перевищує 470 тисяч осіб). Розв’язання цього
завдання становить важливий фактор в уникненні додаткової соціальної напруги в нашому суспільстві. Адже фактично кожен сотий громадянин України сьогодні потрапив у скрутне становище вимушеного
переселенця.
Згідно з Керівними принципами Управління Верховного комісара
ООН у справах біженців з питання переміщення осіб усередині країни,
ВПО – це особи чи групи осіб, яких змусили чи вони були вимушені
покинути власні домівки чи місця звичного проживання, в першу чергу – через бажання уникнути наслідків військового конфлікту, проявів
насильства, порушення прав людини чи в результаті антропогенної катастрофи, які, однак, не покинули міжнародно-визнаних меж держави [1].
Формування юридичного механізму забезпечення правового
статусу ВПО. Регулювання такого статусу стало актуальним для світового співтовариства у ХХ ст. у зв’язку з громадянськими війнами
на території країн Африки та Південного Сходу. Проблема полягала у
тому, що особи, які, з одного боку, перебували в ситуації, що є схожою до ситуації біженців, однак, з іншого боку, під останню категорію
осіб не підпадали, оскільки не перетинали кордон держави. А тому, як
наслідок, права таких людей міжнародними актами не гарантувалися.
Першим кроком України у регулюванні правового статусу ВПО
було затвердження 01 квітня 2014 року Кабінетом Міністрів України
Плану додаткових заходів з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України. Згідно цього акту створювалися регіональні
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штаби, до обов’язків яких входило розселення, облік та правова допомога ВПО [2]. Пізніше було прийнято Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій
території України», який заклав основу політики держави щодо тимчасово окупованих територій та захисту прав і свобод громадян України
на цих територіях [3]. Наступними актами стали: Постанова Кабінету
Міністрів України від 01.10.2014 р. № 505 «Про надання щомісячної
адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території України та районів проведення антитерористичної операції,
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг», а також Постанова Кабінету Міністрів України від 01. 10. 2014 р. № 509 «Про облік осіб, які переміщуються з
тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції». Нарешті, нещодавно набрав чинності Закон
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених
осіб» (далі – Закон про ВПО), який встановлює гарантії дотримання
прав, свобод та законних інтересів ВПО. Відповідно до п. 2 Пояснювальної записки до закону до ВПО основними його завданнями є забезпечення реалізації гарантованих Конституцією України прав і свобод
ВПО – громадян України, а також – завдяки організаційно-інформаційним заходам – створення для них належних умов соціальної адаптації, забезпечення тимчасовим житлом, сприяння у працевлаштуванні,
продовження здобуття освіти, сприяння можливості залучення коштів
гуманітарної, благодійної допомоги, в тому числі – з боку міжнародних
установ, організацій та інших країн [4].
Відповідно до ст. 1 Закону про ВПО, внутрішньо переміщеною
особою є громадянин України, який постійно проживає в Україні, якого
змусили або який самостійно покинув своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту,
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, масових порушень
прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного
характеру. Тобто Закон про ВПО вважає суб’єктами державної підтримки виключно громадян України [5]. Гадаємо, така позиція, дещо
суперечить Конституції України, оскільки остання у ст. 21 гарантує
рівність усіх людей у своїй гідності та правах і встановлює, що права і
свободи людини є невідчужуваними та непорушними [6], положенням
міжнародного права (зокрема Конвенції про рівноправність громадян
країни та іноземців і осіб без громадянства у галузі соціального забезпечення [7]), а також Закону України «Про правовий статус іноземців
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та осіб без громадянства» (за яким іноземці та особи без громадянства,
які перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими
самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і
громадяни України, крім законодавчо передбачених випадків – ч. 1 ст.
3 [8]). Це, безумовно, дає підставу для висновку про певну дискримінацію в Україні іноземців та осіб без громадянства у сфері регулювання
їх вимушеного внутрішнього переміщення.
Зарубіжний досвід щодо статусу ВПО. Для прикладу проведемо
аналіз практики правового опосередкування державної політики стосовно ВПО у таких пострадянських державах, як Грузія та Молдова.
За інформацією Управління Верховного комісара ООН у справах
біженців станом на середину 2013 року в Грузії нараховувалося майже
300 тисяч ВПО [9]. Від 1992 року в Грузії було прийнято більше 200
нормативних актів, що мають стосунок до проблематики ВПО. Ключовими є питання інфраструктурного характеру (адже найнеобхіднішим
для таких осіб є житло та супутнє забезпечення як для їх тимчасового, так і постійного проживання в місцях, куди їх було переселено).
Відповідно до державної стратегії вирішення проблем із житлом, було
виділено три ключові складові схеми дій: ремонт колективних центрів,
в яких перебувають ВПО, та передача їх у власність мешканцям; спорудження нового житла і передача його у власність мешканців; фінансова
підтримка з боку держави за умови купівлі чи ремонту власного житла
для ВПО. Крім того, спеціально будувалися нові поселення, ремонтувалося наявне у селищах житло або сім’ї отримували близько 10 тисяч
доларів на ремонт такого житла [11].
Крім того, Грузія запропонувала ВПО низку пільг, до яких входять
щомісячна матеріальна допомога та одноразова допомога одразу після
переміщення. Також ВПО можуть подаватися на загальнонаціональні
програми соціальної підтримки осіб, які живуть поза межею бідності.
У Молдові – внаслідок Придністровського конфлікту – тільки офіційно було зареєстровано 51 289 внутрішньо переміщених осіб (у т.ч. 28
746 дітей), а неофіційна кількість доходила до 100 тисяч. Програма для
ВПО реалізовувалася там у таких трьох напрямках: працевлаштування,
забезпечення житлом, надання матеріальної допомоги. Було законодавчо
встановлено їх пріоритет при працевлаштуванні та запропоновані курси
професійної підготовки. З метою розвантаження міського ринку праці
уряд передбачив матеріальні стимули переселення ВПО до сільської місцевості. В цьому випадку вони отримували разову фінансову допомогу
на сім’ю, а також додатково на кожного її члена, включаючи дітей [10].
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Як і в Грузії, уряд Молдови передбачив фінансову допомогу ВПО.
Сюди входили одноразова матеріальна допомога, щомісячні виплати
у розмірі мінімальної зарплати (у випадку безробіття) та допомога на
харчування. Крім того, держава відшкодовувала заподіяну шкоду майну, навіть якщо воно не було застраховане. Термін забезпечення постійним житлом був встановлений на рівні п’яти років (за програмою була
відкрита довгострокова лінія кредитування на період до 25 років) [12].
Актуальні проблеми реалізації прав ВПО в Україні. Беручи до
уваги усе викладене вище, можна дійти, зокрема, таких висновків. Дії
української влади мають передбачати розширення сфери правового
регулювання в галузі ВПО, а також гармонізацію вже прийнятих нормативно-правових актів із іншими джерелами права. Специфіка суспільних відносин, пов’язаних із воєнними діями на території України
потребує, з одного боку, ліберальних, а з іншого, – досить чітких правових норм, які б гарантували права ВПО. Новий Закон про ВПО не
повною мірою відповідає на усі питання, які ставлять вимушені переселенці перед державою, та не вирішує усіх основних їхніх проблем.
Так реалізація прав українських громадян у Законі про ВПО напряму пов’язується з оформленням ними довідки про взяття на облік ВПО.
Водночас цей закон однією з підстав відмови у видачі такої довідки,
продовження її дії або скасування її дії визначає втрату заявником документів, що посвідчують його особу та підтверджують громадянство
України до їх відновлення. Специфіка ситуації ВПО зумовлює потенційну можливість масових проблем зі збереженням документів, що
посвідчують особу та підтверджують громадянство України. Проте в
Законі про ВПО відсутні положення щодо розв’язання такої проблеми.
Також Закон про ВПО містить положення, що встановлюють
зобов’язання для держави-агресора компенсувати прямі втрати ВПО.
Але механізм реалізації цих положень тут не прописано.
Абсолютно відсутні механізми, процедури забезпечення деяких
норм щодо гуманітарної та фінансової допомоги міжнародного співтовариства. Варто звернути увагу, на те, що ключовий момент – відновлення втрачених документів, які, фактично й дають право на усі
подальші дії з отримання доступу до безоплатного житла, харчування,
влаштування на роботу, взагалі не регламентовано Законом про ВПО.
Законодавець не розробив соціальні програми адаптування ВПО, заохочення їх до трудової діяльності, забезпечення нормального рівня їх
життя. Вказують на інші недоліки юридичного забезпечення в Україні
прав і свобод ВПО [12].
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Врахувавши досвід іноземних держав, потрібно перейти від декларативних норм до чітко встановлених соціальних гарантій для усіх
осіб, які постраждали внаслідок тимчасової окупації Криму чи терористичних дій на Донбасі.
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г. Киев, ул. Владимирская, 60, e-mail: olha_bachynska@meta.ua
В статье анализируется актуальные проблемы правового положения
внутренне перемещённых лиц в Украине. Проводится анализ законодательства на эту тему, в том числе Закона Украины «Об обеспечении прав и
свобод внутренне перемещённых лиц». Выделяются ключевые элементы
этого закона, а также те важные для вынужденных переселенцев вопросы,
которые он не регулирует или регулирует не в полной мере. Кроме того,
освещается механизм гарантирования и обеспечения прав и свобод лиц во
время аналогичных ситуаций в Грузии и Молдове.
Ключевые слова: правовой статус, внутренне перемещенные лица,
дискриминация, обеспечение прав, гарантирование прав.

42

LEGAL STATUS OF INTERNALLY DISPLACED PERSONS
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The article analyzes the current issue of the legal situation of internally
displaced persons in Ukraine. The analysis of the legislation on this subject,
including the Law of Ukraine “On ensuring the rights and freedoms of internally
displaced persons.» Highlights key elements of the law, as well as the important
issues for internally displaced, which the law does not govern or regulate not
fully. In addition, highlights the guarantee mechanism and ensure the rights and
freedoms of persons in similar situations in the case of Georgia and Moldova.
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Структура – це слід, залишений діяльністю задля власного відтворення.
Аксіома смд-методології.
Спробуйте зрозуміти, що цей великий
механізм правосуддя певною мірою завжди
перебуває в стані неперервної зміни і що
людина, самостійно змінивши щось у ньому,
сама вибиває собі ґрунт з-під ніг і може навіть
упасти, тим часом як великий механізм, реагуючи на те невеличке порушення, десь в
іншому місці – адже все взаємопов’язане –
дуже легко знаходить собі заміну й зостається
без змін, якщо не стане – а така ймовірність
дуже висока – ще закритішим, пильнішим,
могутнішим і лихішим.
Франц Кафка, «Процес».

Розпочавши роботу з цим текстом, я довго розмірковував над
назвою. Стартував з «тотальності процесу», через «експансію» дійшов
до «розвитку» й зупинився на модному нині слові «аутопоезис». Цей
термін увійшов у широкий науковий обіг завдяки працям чілійських
учених Ф. Варели й У. Матурани, та використовується для позначення
самовідтворення системи через внутрішні для неї процеси (елементи,
операції), а не за рахунок зовнішніх впливів [11, с. 261]. Тобто, далі
йтиметься про юридичний процес як саморегульовану й здатну до розвитку динамічну систему та деякі особливості його / її функціонування.
А щоби бодай почасти виправдати «поетичну» назву цієї розвідки, її основні положення я висновуватиму з текстів уславленого роману Франца Кафки «Процес» і його літературних аналогів1. З огляду ж
1
На моє переконання, роман І. Єфімова [5] являє собою сучасну версію
найбільш відомого з «юридичних» творів Кафки [7]. Попри те, що автор
доволі ретельно перелічує у передмові цитовані в романі твори та запозичені теми й при тому жодним словом не згадує Ф. Кафку (до речі, як і
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на власний досвід і практику дискусій щодо плідності студій у річищі
«Law and Literature», що переконують у спрямованості більшості критичних закидів стосовно «неконструктивності» цього підходу лише на
ствердження права професійних юристів не знати й не використовувати в своїй діяльності художніх текстів, заздалегідь прошу вибачення за
надмірну насиченість цієї розвідки цитатами: я волів би, щоб читач в
усякому разі розумів, про що йде мова.
Отже, по-перше, видається доцільним звернути увагу на те, що
«процес» (або «правосуддя» в перекладі П. Таращука) постає в однойменному романі Кафки передовсім як комунікативна система, тобто
певним чином організована й більш-менш упорядкована сукупність
соціальних трансакцій, актів комунікації. На необхідність такої комунікації постійно вказує автор, наголошуючи, що «процесуальне» спілкування є необхідною умовою й смисловим осердям «процесу». Від
самого арешту, який і з точки зору К., і з позиції інспектора становив
лише специфічний акт комунікації («…ви, звісно, заарештовані, але
арешт не повинен заважати вам виконувати службові обов’язки; крім
того, вам нема потреби змінювати свій звичний спосіб життя» [7, с.
33]), до символічної страти, котра за «нормального» перебігу екзекуції мала б стати «доведенням до самогубства» («К. тепер достеменно
знав: його обов’язок полягає в тому, щоб самому схопити ножа, якого
передають над ним з рук до рук, і проткнути себе. Але він цього не зробив, а тільки покрутив іще вільною шиєю і обдивився навколо. Він не
міг остаточно довести свою спроможність і забрати в начальства всю
роботу, і за цю останню його помилку відповідає той, хто не дав йому
потрібної на те сили» [7, с. 217]) і лише через обмежену придатність К.
як далеко не взірцевого елемента системи до реалізації накинутих йому
функцій врешті-решт майже перетворилася на вбивство («Немов собаку!» – обурився К. [7, с. 218]), – увесь «процес» мав би становити безперервне добровільно-примусове спілкування (взаємодію) Йосифа К.
з окремими інстанціями і «правосуддям» у цілому. Саме спілкування,
В. Набокова, «присутність» якого в романі І. Єфімова також помітна неозброєним оком), паралелі з «Процесом» і «Запрошенням до страти» [9] не
потребують доведення в силу своєї очевидності. Зрештою, В. Набоков також категорично спростовував уплив Кафки на власну «хроніку» судової
справи Цинцинната Ц., – і то незважаючи на очевидність, свідчення друзів
і біографів (напр., В. Ходасевича) та беззастережні й однозначні висновки
літературних критиків. Як доволі своєрідний аналог «Процесу» розглядається й п’єса Ф. Дюрренматта «Аварія» [4].
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і насамперед – добровільне, про що Кафка окремо зазначає в уривку,
не включеному М. Бродом у остаточний текст роману: «Одного дня,
коли К. уже от-от мав виходити з роботи, йому подзвонили й вимагали
негайно з’явитись до канцелярії суду. Його застерегли, що непокора
матиме тяжкі наслідки. Його нечувані заперечення, – мовляв, допити
непотрібні, не дають і не можуть дати жодних результатів і він на них
не ходитиме, незважаючи ні на телефонні, ні на письмові запрошення,
а посланців викидатиме за двері, – всі до одного записані до протоколу
і вже багато йому нашкодили. Чому він не хоче скоритись? Адже хіба
судді не намагаються, незважаючи ні на час, ні на кошти, добрати ладу
в його вкрай заплутаній справі? Невже він заважає їм зумисне, змусивши їх зрештою вдатись до насильства, якого до нього досі ще не
застосовували?
…І все ж, добре усвідомлюючи своє право, К. запитав по телефону,
що станеться, коли він не прийде. «Тоді вас знайдуть», – була відповідь.
«І мене покарають за те, що я не з’явився доброхіть?» – знову запитав
К., і засміявся, чекаючи того, що йому доведеться почути. «Ні», – прозвучала відповідь. «Чудово, – мовив К., – тоді який мені сенс іти сьогодні
до канцелярії?» – «До вас прагнуть не застосовувати насильних методів
правосуддя», – відповів дедалі слабший і зрештою вже нечутний голос.
Украй кепсько, що вони цього не роблять, думав, виходячи, К., треба
таки спробувати дізнатись, які ті насильні засоби» [7, с. 219 – 220].
В «ігровій» проекції «Процесу» – п’єсі Ф. Дюрренматта «Аварія» –
головному герою також постійно наголошують на добровільності «гри
в судовий процес» [4, с. 227 – 228]; мотиви «добровільності», «згоди»
та хай навіть вимушеної «вдячності» виразно прослідковуються в
«Запрошенні до страти» В. Набокова й явлені навіть у назві твору [9].
Як буде видно далі, згода – одна з найліпших форм визнання; можливіть застосування насильства, примусу в «нормальному» процесі прямо
зумовлюється його визнанням і прийняттям. Добровільність – найкраша форма легітимації. А комунікація – найліпший спосіб досягти ящо
не згоди – то визнання.
«Процес» Кафки – це система, покликана забезпечувати комунікацію з приводу вини і кари (юрисдикційний процес) між її елементами
за певними правилами, зумовленими місцем і функціями взаємодіючих
елементів у системі. Вона має свою структуру й ієрархію: «Нема жодного сумніву, що за всіма словами цього слідчого, а в моєму випадку ще
й за арештом та сьогоднішнім розслідуванням, криється якась широка
організація. Організація, яка не тільки наймає вартових, що їх можна
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підкупити, дурнуватих інспекторів та слідчих, які в найкращому разі
скромні, а ще й утримує суддів високого і найвищого рангу, залучаючи
необхідну їм численну юрбу слуг, писарів, жандармів та решту допоміжних сил, може, навіть, не побоюся вимовити слово, катів. І, шановні добродії, який же сенс має ця широка організація? Її створено, щоб
заарештовувати невинних і порушувати проти них безглузду… судову
справу» [7, с. 60]. Йосиф К., характеризуючи таким чином елементи
системи, що забезпечують відтворення «процесу», належно усвідомлює і роль ієрархії («К. тямив на тому, що набагато важливіше за чемність і скромність: непомильно розбирався в ієрархії цього товариства
правників і до кожного ставився відповідно з місцем, яке той посідав у
цій ієрархії» [7, с. 226]), і неоднозначність такої оцінки мети функціонування системи (що визнає згодом у розмові з «судовим художником»
Тітореллі: «Моя невинність аж ніяк не спрощує справи, – заперечив
К., і немов силувано всміхнувся, спроквола похитавши головою. – Це
випливає з тих численних нюансів, у яких заплуталось саме правосуддя. Під кінець воно таки з’ясовує, що скоєно тяжкий злочин, і то там,
де його ніхто не сподівався» [7, с. 148]). Питання вини й ставлення до
цього питання самого звинуваченого й інших учасників процесуальної
комунікації визначає місце й функцію в системі «правосуддя» самого звинуваченого та характер його комунікації з іншими елементами
системи. У справі К. його непоступливість у питанні визнання вини
позбавляє його «нормального» функціонального місця в процесі й
перетворює на негодящу «складову» системи комунікації. «Так, отже,
ви невинні?» – перепитує в К. після гучної заяви останнього про власну невинність і подальше силуване визнання відносності такої оцінки
(див. вище) Тітореллі. – «Авжеж!» – «Оце якраз – якнайбільше лихо»
[7, с. 148]. «Не будьте такі непоступливі, від цього правосуддя боронитись нема змоги, треба зізнатися, розповісти про свій злочин. Аж
тоді замаячить надія втекти від правосуддя, тільки тоді», – переконує К.
інша «процесуальна» помічниця [7, с. 113]. Тобто, звинуваченому пропонується визначитись із своїм місцем і функцією в системі (питання
вини) і перейти до взаємодії з іншими елементами системи з приводу питання кари. Навіть обстоюючи власну невинність, слід діяти за
певними правилами, визначеними для такої позиції системою: «Твоя
поведінка мені не подобається, звинувачений, якщо він невинний і ще
не зневірився, так не поводиться», – застерігає Йосифа К. його дядько [7, с. 100]. А в цілому підсумувати можна словами самого К.: «Ви,
може, заперечите, що це взагалі не процес, – і матимете слушність, бо
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процес буде тільки тоді, коли я сам погоджусь його так називати» [7,
с. 56]. Іншими словами, сам визначу / визнаю власне місце в цій системі комунікації. Тож цілком слушною в цьому контексті видається думка
Дж. Агамбена щодо того, що «вина насправді стосується не порушення, тобто того, що визначене як дозволене чи заборонене, а самої чинності закона, його здатності бути застосованим у певній потенційній
ситуації» [1, с. 38].
По-друге, «процес» як «жива» комунікативна система становить
динамічне ціле; його характеристики (функції) є чимось більшим,
ніж сума характеристик (функцій) елементів, що його утворюють [11,
с. 255 – 257]. Це випливає, зокрема, із позірної безсенсовості дій, вчинюваних процесуальними акторами стосовно К. (на якій останній не
втомлюється наголошувати) і безуспішності пошуків протагоністом
таємничої інстанції, від якої залежить остаточне вирішення «по суті»
його «питання».
Так, наприклад, на самому початку роману К. звертається до
інспектора, який «заарештував» його: «З усього я висновую, що мене
в чомусь звинувачено, але не бачу за собою найменшої провини, за
яку можна звинуватити. Але й це – річ другорядна, головне питання
таке: хто мене звинувачує? Хто саме провадить цей процес?» І одержує
спокійну й доброзичливу відповідь: «Ви жертва величезного непорозуміння… оці добродії і я майже нічогісінько не знаємо про вас… Я,
крім того, зовсім не знаю, що ви звинувачені, чи, радше, не знаю, чи ви
справді звинувачені. Ви заарештовані, це правда, але більше я не знаю
нічого» [7, с. 30 – 31]. Пізніше дещо з цього приводу пояснює К. адвокат: «Становище суддів нелегке, тож не треба їх кривдити й казати, мовляв, їм зовсім неважко. Число ієрархічних щаблів та кількість інстанцій
правосуддя безкінечні, і навіть утаємничені не знають їм ліку. Розгляд
справи в різних судових палатах загалом зостається таємницею навіть
для нижчих судовців, на певному етапі вони беруть участь у розгляді,
проте за дальшим ходом процесу навіть не можуть простежити як слід,
тож судова справа потрапляє до їхньої судової ланки, а вони часто й не
знають, звідки вона прийшла; справа йде потім далі, а їм несила довідатись, куди саме. Отже, ця судова дрібнота навіть не має змоги вивчити
окремі стадії процесу і виснувати, яким буде остаточний вирок та його
причини. Їй можна працювати лише на коротенькому етапі розгляду
судової справи, закон забороняє їй знати весь хід і подробиці процесу,
тож про дальший його розвиток, тобто й про результати своєї праці,
вона часто знає ще менше, ніж адвокат, що, як правило, спілкується з
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обвинуваченим майже до кінця процесу» [7, с. 122]. До того ж, «остаточних вироків суду ніколи не оприлюднюють, вони недоступні навіть
суддям» [7, с. 153]. Варто зазначити, що за умови відсутності цілісного
бачення справи опублікування кінцевих судових рішень мало що змінило б у цьому питанні: оприлюднені рішення лишалися б так само
недоступними для розуміння.
Пошуки головним героєм «установи, звідки надійшли перші вказівки почати його справу» [7, с. 229], так само як і загадкової інстанції,
здатної дати «найголовнішу й цілком прийнятну пораду, яка, либонь,
підкаже йому не те, як можна вплинути на процес, а радше як позбутися його, обминути, як можна жити без процесу» [7, с. 205], природно,
зазнали поразки. А втім, відповідь насправді була відома К. від початку,
адже як знавець «ієрархій» він знав і те, що «до молоді в кінці столу,
яка ще не займала жодних місць у ієрархії, Гастерер (прокурор, який
ніколи, хоч як розшаленівши, не порушував зумовлених ієрархією
приписів) завжди звертався як до гурту, не розчленованої на індивідів
спільноти; проте саме молодь засвідчувала йому якнайвищу пошану, і
коли близько одинадцятої години він підводився, щоб іти додому, хтось
один уже допомагав йому вдягнути важке пальто, другий, низько схилившись, відчиняв двері і, звичайно, притримував їх, коли вслід за Гастерером з кімнати виходив К.» [7, с. 226]. Функції «цілого» не повністю
й не завжди можуть бути диференційовані до функцій «елементів» –
індивідів чи інстанцій; тим більше, коли йдеться про складні системи.
У цьому й полягає значення слів, сказаних Йосифу К. судовим священиком: «Вирок не оголошують одразу, процес мало-помалу обертається
на вирок» [7, с. 204]. Судове рішення – продукт функціонування цілої
системи, а не окремої її ланки.
Третій важливий момент для розуміння природи «процесу» становлять часово-просторові та структурні особливості функціонування
«правосуддя» як комунікативної системи. Юридичний процес – відносно автономна (час, простір, структура) й стала система; перебування в
«своїх» межах має для неї принципове значення. Не випадково дядько
К., людина досвідчена й оборотиста, передовсім пропонує племіннику
змінити місце перебування:
– Хай там як, а тобі найкраще негайно взяти коротеньку відпустку
й приїхати до нас у село. У селі ти наберешся сили, і це добре, бо попереду в тебе ще великі випробування. Крім того, так ти почасти уникнеш
правосуддя. Тут суд має всі можливі засоби впливу і в разі потреби
автоматично застосовує їх до тебе, натомість коли ти в селі, треба або
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делегувати туди судовий орган, або ж впливати там на тебе через листи,
телеграф і телефон. Звичайно, сила правосуддя ослабне, і хоч визволення не буде, ти зможеш відітхнути [7, с. 102].
«Процес» має й темпоральні характеристики. Від початку майбутній процес Йосифа К. інспектор називає «довжелезним» [7, с. 25],
згодом інший клієнт адвоката Блок розповідає про свій процес у тому
«віці», який нині має процес К. – «півроку» [7, с. 172], натомість процес самого купця Блока триває вже п’ять років [7, с. 173, 188], наприкінці твору сам Йосиф зве власний процес «однорічним» [7, с. 216].
Утім, астрономічний календар – непевний еталон для визначення
темпоральних характеристик процесу: розгляд справи К. добігає кінця
протягом року, тоді ж як справи деяких інших підсудних роками перебувають на початкових стадіях розгляду. Так само і з просторовими
характеристиками: в Кафки судові канцелярії розміщуються на горищах,
залами засідань «окуповані» житлові приміщення, екзекуції провадяться
в коморах… Про темпоральні й просторові особливості процесу Йосифа
К. писали, зрештою, більш поважні й кваліфіковані автори [напр.: 3; 6];
мною також була відзначена спорідненість ігрового й ритуального часу
/ простору з «процесуальними» [див., напр.: 2]. Натомість тут має йтися
радше про «внутрішній» для автономної системи час і простір, які визначаються властивостями самої системи та характеризуються відносною
сталістю в її рамках [10, с. 28 – 31, 37 – 40; 11, 256, 257]. «Якщо для певного персонажа «процес» мусить мати цілком конкретний відлік у часі,
то лише тому, що цей персонаж сам включається в нього й починає відлік
часу за земними годинником, проте «процес» перебуває поза звичним
часом, його перебіг цілком реальний, але не піддається обрахуванню, бо
складається з дій (бездіяльності) учасників процесу, – ба навіть за їх відсутності в ньому завжди залишається щось, що не змінює своєї сутності», – пише І. Ісаєв [6, с. 222]. «Процес» може відбуватись в будь-якому
місці будь-якого простору… яке виступає в ролі «священного кола»,
відмежованого від повсякденного буття, вилученого з нього [6, с. 211].
«Процес» і «закон», – також зазначає російський учений, – випадають із
рамок лінійного часу, а простір змінює свою структуру, то стискаючись
у точку, то розтягуючись у нескінченність [6, с. 230]. Тобто, статичність
– ось нормальний стан процесу, і навіть коливання маятника його процедури – це лише намагання зберегти сталість і незмінність системи [6,
с. 217]. Слушність цієї думки засвідчує й сам Кафка: «Процес не може
стояти на місці, якщо для того немає бодай яких-небудь причин. Отже,
процес повинен засвідчувати власне існування певними зовнішніми
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виявами. Від часу до часу слід видавати різні накази, які має виконувати
звинувачений, не припиняти розслідування тощо. Процес повинен ненастанно крутитись у тісному, штучно обмеженому колі» [7, с. 159]. Щось
на кшталт бігу на місці.
Оскільки «процес» являє собою соціальну систему, природно, що
провідне місце в його структурі посідає «людський фактор». Переважна більшість елементів (функціональних місць) у його структурі передбачає заповнення людським матеріалом. Стабільність «антропної»
складової системи забезпечується через професійну підготовку («…
той нахаба – студент і з часом може здобути велику владу» [7, с. 63])
та шляхом прямої передачі («Як ви вперше стали спілкуватися з суддями?» – поцікавився К. – «Дуже просто, – відповів художник, – зв’язок
із ними я успадкував» [7, с. 150]). Останній шлях не видаватиметься
таким вже неймовірним, якщо звернути увагу на так звані «професійні
династії» в судовій і правоохоронній системах.
Пристосування «людського матеріалу» до потреб системи та вимог
«функціонального місця» здійснюється й у перебігу функціонування
системи (в юриспруденції цей процес іменується «професійною деформацією» особистості, оскільки відбувається переважно за рахунок
нівелювання людських якостей заради покращення «функціональних»
властивостей). «Можливо, серед нас узагалі нема жорстокосердих, ми
б, певне, усі з радим серцем допомагали людям, але ж ми судовці…» –
виправдовуючись, пояснює Йосифові байдужість колег дівчина з судової канцелярії [7, с. 81 – 82]. «Судовики нітрохи не пов’язані з народом,
і хоч звичайні, пересічні процеси вони провадять добре, і ті процеси
йдуть майже самі собою, лише подеколи потребуючи принагідного
поштовху, – в найпростіших випадках, так само як і в найскладніших,
судовики часто безпорадні: адже змушені ненастанно, день і ніч утверджувати закон, вони вже не розуміють справжнього сенсу людських
взаємин і через те в таких ситуаціях ні в чому не спроможні розібратись. Отоді вони йдуть за порадою до адвокатів», – дещо зловтішно
повідомляє К. особливості «судової машинерії» адвокат Гулд [7, с.
121]. А втім, самі «адвокати… навіть гадки не мають хоч трохи вдосконалити роботу правосуддя і зберегти ті вдосконалення» [7, с. 123], тож
здивоване питання: «чуйний адвокат? хіба ж такі бувають? його б одразу визнали професійно непридатним!» [5, с. 149] цілком закономірне.
Частина «функціональних місць» процесу як системи передбачає
заміщення відносно випадковим, «функціонально сирим» людським
матеріалом. Це – свідки, присяжні й обвинувачені / підсудні. Звісно,
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попередній відбір присяжних («…зі сторони сходів залунав перестук
підошов і підборів. І з’явився цілий загін присяжних. Вони пройшли
через коридор мовчки, дивлячись просто перед собою. Чоловіки й жінки, літні й молоді, згорблені й стрункі, підтоптані й худі, усілякі. Всі такі
різні, але з однаковим виразом на обличчях: так, ми готові вирішувати
чужі долі, оскільки над власною жодної влади не маємо» [5, с. 150 – 151])
і рецидивна (професійна) злочинність сприяють формуванню «правильного» з точки зору системи розуміння свого місця в ній («…він (рецидивіст. – Д.Б.) переконаний, що людина, яка ніколи не краде й не порушує
закон, даремно пишається своєю чесністю. Поліціант, який міг би її заарештувати, адвокат, який міг би її захищати, суддя, який міг би її судити,
зрештою, тюремник, що міг би тримати її за ґратами – усі вони втратять
свою роботу, якщо не стане злочинців. Тож він уважає свою діяльність
навіть потрібною й корисною для нормального існування суспільства»
[5, с. 86 – 87]), і все ж елемент непередбачуваності при заміщенні цих
«функціональних місць» залишається значним.
Неготовність і небажання випадкової людини грати за правилами
системи та належно реалізовувати відведену їй функцію мають (для системи) позитивний і негативний аспекти. Негативний аспект виявляється
у виникненні напруженості та тимчасових збоїв функціонування наявної
системи чи її елементів, а також у загрозі руйнації (елементів / системи).
Бо «майже кожен звинувачений, навіть простакуватий і неосвічений,
тільки-но ставши об’єктом судового процесу, починає думати про вдосконалення» [7, с. 123], а частина з них тішиться з того, що своїми діями
перешкоджає сталому функціонуванню системи. Так, наприклад, «з певною втіхою К. думав про те, що правосуддю, в разі, якщо воно справді
функціонує, він створив неабиякі труднощі» своєю непоступливістю [7,
с. 220]. Розмірковує він і про покращення «правосуддя» («Ви хочете змінити тут щось на краще? – Власне, я не збиравсь, як ви кажете, міняти
тут щось на краще… Звичайно, з власної волі я й справді не втручався
б у ці справи, потреба вдосконалити правосуддя ніколи не заважала б
мені спати. Але через те, що мене нібито заарештовано, – а мене справді
заарештовано, – я був змушений говорити про такі речі, щоправда, задля
себе самого» [7, с. 64]), і про злам цілої системи: «Хіба він і досі не має
такої свободи, що міг би розтрощити весь апарат правосуддя, – принаймні ту його частину, що опікується ним?» [7, с. 68].
Серйозних загроз системі такі ініціативи зазвичай не створюють, що доволі переконливо доводить головному герою його адвокат:
«Спробуйте зрозуміти, що цей великий механізм правосуддя певною
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мірою завжди перебуває в стані неперервної зміни і що людина, самостійно змінивши щось у ньому, сама вибиває собі ґрунт з-під ніг і може
навіть упасти, тим часом як великий механізм, реагуючи на те невеличке порушення, десь в іншому місці – адже все взаємопов’язане – дуже
легко знаходить собі заміну й зостається без змін, якщо не стане – а
така ймовірність дуже висока – ще закритішим, пильнішим, могутнішим і лихішим» [7, с. 123 – 124]. Більше того, як випливає з цілком
слушних слів досвідченого захисника, згадані пертурбації йдуть навіть
на користь системі. Ентропійні процеси (динамічний хаос) становлять
(у допустимих межах) обов’язкову умову нормального функціонування й розвитку системи [11, с. 270 – 271]. Уведена в належний формат
(«…його процес ще тільки народився, а він уже береться повчати мене,
чоловіка, чий процес триває п’ять років, – скаржиться адвокатові
купець Блок. – Нічого не знає та ще й лає мене, бо я, скільки вистачало мені сили, докладно простудіював, чого вимагають пристойність,
обов’язок і традиції правосуддя» [7, с. 188]) така активність забезпечує
системі необхідну динаміку, убезпечує її від стагнації та змушує до розвитку. «Бунт, – зазначає І. Ісаєв, – не виведе героя за рамки процесу,
це одне з правил гри, він від початку вже запрограмований «законом».
Звідси дивовижна терплячість до спалахів «бунту» в інспекторів, слідчого, адвоката й інших персонажів, пов’язаних із К.» [6, с. 205]. Ось
приклад: «Можливо, – говорив далі К., – годиться віддухопелити ще
декого з судовців, а то й усіх гамузом. – Так-так, – кивав головою судовець, немов ішлося про очевидні речі. Потім подивився на К. з довірою,
що її попри всю його приязність досі не відчувалося, й додав: – У нас
завжди виникають якість бунти» [7, с. 73 – 74].
«Пристойність, обов’язок і традиції правосуддя» перетворюють
«активіста» Блока на «бездоганного» з точки зору процесу обвинуваченого. «Блок у процесі дуже роботящий і завжди якнайпильніше стежить
за своєю справою, – визнає адвокат Гулд. – Звичайно, в особистому
спілкуванні він не дуже приємний, має огидні звички, неохайний, зате
з процесуального погляду він справді бездоганний» [7, с. 190 – 191]. Як
бачимо, відповідної деформації «в процесі» зазнає й особистість обвинувачених. Можна, мабуть, також назвати цю деформацію «професійною», оскільки «бездоганний обвинувачений» – це вочевидь надовго.
Адже у «відформатованого» під своє «функціональне місце» обвинуваченого – лише дві можливості опікуватися власним процесом.
На позір можливих цілей процесуальної активності три: справжнє
виправдання, начебто виправдання й затягування справи. Але в прак53

тичному сенсі «справжнє виправдання» в Кафки являє радше ідеал (що
його можна прагнути, рухатись у його напрямку, але навряд чи можливо досягти), ніж практично досяжну ціль. «Справжнє виправдання – звісно, найкращий варіант, проте… я ніколи не чув про справжнє
виправдання, – змушений визнати пов’язаний із «правосуддям» Тітореллі. – Тільки-но я сам уже мав змогу ходити до суду, я ніколи нічого
не пропускав, прослухав незліченні процеси на найважливіших стадіях
розгляду і, скільки міг добачити, стежив за їхнім дальшим розвитком,
але, мушу признатися, ще ніколи мені не траплялося стати свідком
справжнього виправдання» [7, с. 151 – 152]. Статистика виправдальних вироків на наших теренах свідчить, що ситуація зі «справжніми
виправданнями» у вітчизняному правосудді не надто відрізняється від
змальованої в романі Кафки.
Різниця між «справжнім» і «начебто» виправданням полягає в тому,
що перше – остаточне, тоді як друге лише тимчасове. «При справжньому виправданні всі документи, пов’язані з процесом, викидають,
цілковито зникають з обігу не тільки звинувачення, а й матеріали процесу і навіть виправдальний присуд – усе те знищують. Зовсім інша
річ при начебто виправданні. З актом звинувачення і документами,
що підтверджують невинність, містять виправдальний вирок та його
обґрунтування, не відбувається жодних дальших змін. Проте з обігу
вони не виходять і, оскільки судові канцелярії вимагають неперервного
руху паперів, потрапляють на вищі щаблі правосуддя, потім повертаються на нижчі, тож мандрують отак вгору-вниз з більшою чи меншою
швидкістю, з довшими чи коротшими затримками. Каналів, якими
рухаються документи, безкінечна кількість. Коли дивитися зовні, іноді
може видатись, що все вже давно забуто, обвинувальний акт утрачено
і виправдання остаточне. Та втаємничені ніколи такому не повірять.
Правосуддя не втрачає жодного документа, судді нічого не забувають.
Одного дня, коли вже ніхто й не сподівався, який-небудь суддя пильніше придивиться до паперів, побачить, що в цьому випадку звинувачення ще чинне, і віддасть наказ про негайний арешт» [7, с. 156]. Звісно,
це не виключає можливості повторного «начебто виправдання». Але за
другим виправданням іде третій арешт, за третім виправданням – четвертий арешт і так далі. Саме в цьому полягає суть терміна «начебто
виправдання». Натомість затягування справи полягає в тому, що процес
увесь час утримують на найнижчих етапах розвитку [7, с. 158].
З пояснень, люб’язно наданих К. пов’язаним із «правосуддям»
художником Тітореллі, зрозуміла різниця в методах досягнення цих
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реальних цілей, яка полягає лиш у тому, що начебто виправдання (періодично) вимагає великих, але недовгих зусиль, а затягування справи –
набагато менших, зате тривалих (власне, постійних) [7, с. 155]. Спільне
для обох методів те, що вони не дають негайно засудити звинуваченого.
– Але не дають і виправдати його по-справжньому, – тихо додав К.,
мов соромлячись визнавати цей факт.
– Ви збагнули найголовніше, – проказав швидко художник [7,
с. 159 – 160].
Що моделі поведінки, орієнтовані на затягування справи та начебто виправдання не лише толеруються «правосуддям», але й становлять
обов’язок «взірцевого звинуваченого», видно з відповіді довідковця
судової канцелярії звинуваченому, який очікує в надії дати свідчення в
справі: «Ваша ревність гідна всілякої хвали, хоч ви тільки дурно займаєте тут місце (бо справжнє виправдання недосяжне. – Д.Б.), але я вам,
аж поки мені остогидне, взагалі не заважатиму пильно стежити за розглядом вашої справи. Надивившись на тих, хто злочинно занедбує свій
обов’язок, навчаєшся виявляти терпіння до таких, як ви» [7, с. 82]. Це
й не дивно: адже ці моделі поведінки найліпшою мірою забезпечують
відтворення «процесу», стале, тривале й безпроблемне функціонування системи «правосуддя».
На відміну від «бездоганного з процесуального погляду» звинуваченого Блока, який «у процесі дуже роботящий і завжди якнайпильніше
стежить за своєю справою» [7, с. 190 – 191], Йосиф К. належить радше
до категорії «тих, хто злочинно занедбує свій обов’язок». Публічний
демарш під час першого ж допиту (Блок готовий плазувати й цілувати
руки тим, хто навіть гіпотетично може бути корисним для його процесу), відмова від адвоката (в Блока їх шість разом з Гулдом, і він домовляється з сьомим), демонстративне нехтування процесом і припинення
будь-якої процесуальної комунікації (Блок «дуже роботящий» у процесі;
він навіть ночує в адвоката, щоб завжди бути напохваті) з «процесуального погляду» характеризують його аж ніяк не найкращим чином. Але
головною вадою К. як учасника процесуальної комунікації є принципове
неприйняття свого «функціонального місця» в цій системі й прагнення
будь-що опинитися поза її межами [7, с. 205]. «Не розрізняючи облич, не
впізнаючи нікого, Кіпер прямував до дверей суду. Аж поки не помітив
тонку руку, що перекрила йому шлях. Плата за вихід?.. Він згодний, він
готовий сплатити будь-яку ціну», – так змальовує цей стан літературного двійника Йосифа К. (прикметно, що Кіпер – також К.) І. Єфімов
[5, с. 162]. І якщо неприйняття актором свого «функціонального місця»
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в процесі для системи не є справжньою проблемою, адже вона цілком
спроможна переміщувати акторів «з місця на місце» в рамках одного
процесу (свідок може стати звинуваченим або цивільним відповідачем, обвинувачений – цивільним відповідачем або свідком і т.ін.) або
визначати їм нові «функціональні місця» шляхом реплікації процесів
(ця тема добре розвинена в романі І. Єфімова [5]), то «припинення процесу» становить загрозу цілій системі «правосуддя». У такому випадку
«Феміда відкладає терези й береться обома руками за меч» [5, с. 162].
Адже виходів із процесу передбачено лише два: «справжнє виправдання» й «негайне засудження». Перше – предмет судових легенд, та «хіба
можна покликатись на легенди перед лицем правосуддя?» [7, с. 153].
Справжнє виправдання засвідчує ґандж системи, її початкову помилку
(«…високе начальство, якому ми служимо, докладно з’ясувало підстави арешту й довідалось про особу підозрюваного, перше ніж віддавати
наказ про арешт; помилки тут не може бути», – повідомляють заарештованому вартові на самому початку процесу [7, с. 26]), а отже дискредитує
систему, ставить під сумнів її ефективність. Тому реальним виходом із
процесу залишається тільки негайне засудження. З точки зору системи
негайне засудження також небажане, оскільки пов’язане з остаточною
вибраковкою «людського матеріалу», а значить – із його неефективним
(неекономним) використанням. Окрім того, негайне засудження в процесі, який не визнаний обвинуваченим – не більше ніж убивство. Тому
система максимально зацікавлена в «пристосуванні» негодящого людського матеріалу до прийнятних для нього «функціональних місць» всіма можливими способами.
Не можна заперечувати того, що й у випадку Йосифа К. були
досягнуті певні результати в цьому напрямку. «Мені ця справа чужа», –
стверджує він на першому допиті [7, с. 59]. «А якщо вам раптом спаде на
гадку, ніби мені байдужісінько, чим скінчиться процес, і я лише поглузую з вироку, – переконує К. дружину судовця (й себе) трохи згодом, –
то й тоді ви не повинні ображатися. Це, звісно, якщо процес узагалі
матиме якийсь кінець, у чому я дуже сумніваюсь» [7, с. 66]. На певному
етапі зневага, з якою він ставився раніше до процесу, вже зникла. Якби
К. залишився на світі сам, йому було б неважко нехтувати процес. Крім
того, він був певен, що процес тоді взагалі не почався б. А тепер…
його становище вже не було цілком незалежне від розвитку процесу…
одне слово, К. уже не мав вибору – приймати процес чи відхиляти, він
став його об’єктом і мусив тепер боронитись [7, с. 127 – 128]. Відмовившись від послуг адвоката Гулда, Йосиф усвідомлює потребу всього
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себе присвятити процесові. «Поки він доручав свій захист адвокатові,
процес, по суті, майже не зачіпав його, він здалеку приглядався до нього, і процес навряд чи міг підступити безпосередньо до К., він міг поцікавитись, коли заманеться, як посувається його справа, але потім коли
завгодно міг знову викинути її з голови. Натомість тепер, коли він сам
візьметься за свій захист, він мусить – принаймні на мить – усім єством
віддатись правосуддю… Хіба ретельний захист – а будь-який інший
був би безглуздям – не означає водночас необхідності якомога швидше
звільнитись від усього? Чи пощастить йому триматись до кінця? І як
узгодити потребу захищатись із роботою в банку?» [7, с. 133]. Насамкінець «думки про процес уже ніколи не полишали К.» [7, с. 117]. Процес
уже заволодів життям Йосифа К. без останку й «відформатував» його
під єдине функціональне місце, з яким узгоджувалося непохитне прагнення К. припинити процес – місце засудженого. Про це свідчить те,
що фінальна сцена роману попри всю її брутальність («Немов собаку!»
– обурився К. [7, с. 218]) сприймається головним героєм у цілому не
як убивство, а як страта: «Невже я маю тепер показувати, що однорічний процес нічого не навчив мене? Невже я маю загинути як нетямуща
людина? Невже потім казатимуть про мене, ніби ще тільки на початку
процесу я прагнув завершити його, а тепер, коли настав кінець, хочу
почати його знову? Я не хочу, щоб про мене пішла така поголоска. Я
вдячний уже за те, що в останню путь мене проводжають ці напівнімі й
безтямні добродії, і мені залишено змогу самому (мотив добровільності, згоди. – Д.Б.) сказати необхідне» [7, с. 216]. Бувши вкрай поганим
«обвинуваченим», К. «відбувся» як цілком пристойний «засуджений».
І це безперечна, хоч у даному випадку й часткова, перемога Процесу
над Людиною.
Успіх «правосуддя» в реалізації цього завдання почасти зумовлений вторгненням процесу в принципово непроцесуальні сфери життя
й їх «асиміляцією». Як випливає з вищенаведеного, процес фактично
заволодіває життям К., зливаючись із ним і не лишаючи місця ні роботі, ні відпочинку, ні навіть думкам «про інше». Усі, хто оточує К., тою
чи іншою мірою долучаються до розв’язання питання про вину і кару,
поступово перебираючи на себе процесуальні функції свідків і обвинувачення. Усі, починаючи з родичів, колег і сусідів та завершуючи
цілком сторонніми людьми – фабрикантом, художником, випадковими
знайомими і так само випадковими жінками. Якщо в розмові з дядьком
Карлом і фабрикантом К. іще висловлює своє здивування й обурення
їх обізнаністю щодо процесу й намаганням втрутитись у його справу
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(звісно, лише для того, щоб допомогти) [7, с. 98, 135], то згодом лише
пригнічено констатує чергове підтвердження того, що його процес
вочевидь перестав бути його приватною справою («Яка сила людей
пов’язана з тим правосуддям! – понурив голову К.» [7, с. 135]); насамкінець він усвідомлює, що всі навколо нього є учасниками процесу (адже
з «правосуддям» пов’язане все [7, с. 149]): «Звичайно К. лягав тоді на
канапу в своєму кабінеті… і подумки перебирав усі свої спостереження. К. не обмежувався тільки людьми, пов’язаними з правосуддям, у
напівдрімоті вони змішувались усі, він тоді забував про велику роботу
правосуддя, йому ввижалося, ніби він єдиний звинувачений, а решта
людей метушаться як службовці та юристи в коридорах будинку правосуддя, навіть найтупіші опустили підборіддя на груди, понадимали
губи, повтуплювалися очима в простір і міркували, усвідомлюючи весь
тягар відповідальності» [7, с. 230 – 231]. «Ні, від того, що всі знатимуть
про процес, К. добра для себе не сподівався. Бо хто не зможе, як суддя,
підвестись і, заплющивши на все очі, якнайшвидше засудити його, той
намагатиметься – тепер це зовсім неважко – бодай принизити його» [7,
с. 241], тобто безвідносно до процесу вказати К. на його вину й «легітимність» потенційної кари.
Відзначена раніше просторова, темпоральна й «кадрова» (інколи
ті, хто пов’язаний із «правосуддям», позначені лише «позолоченим
ґудзиком» [7, с. 72], та частіше нічим не відрізняються від інших [7, с.
30]) невизначеність меж «процесу», змальованого Ф. Кафкою, засвідчує не так специфіку згадуваних раніше внутрішніх часово-просторових характеристик здійснення «правосуддя» і проблему розмежування
«людського» й «функціонального» в тому «матеріалі», яким заповнюються «функціональні місця» процесу, як особливості самого процесу.
Адже «це не такий процес, який розглядає звичайне правосуддя» [7,
с. 101]. Але водночас – це саме такий процес, лиш у стадії зумовленої
саморозвитком системи трансформації, «надзвичайного стану» [1, с.
73] процесу.
Отже, по-четверте, складні соціальні системи здатні не лише до
самовідтворення, але й до саморозвитку. Цей тип системних об’єктів
характеризується розвитком, під час якого відбувається перехід від
одного виду саморегуляції до іншого. Здатним до саморозвитку системам властива ієрархія рівневої організації елементів та спроможність
формувати нові рівні. При тому кожний новий рівень здійснює зворотній вплив на рівні, що склалися раніше, трансформує їх, унаслідок чого
система набуває нової цілісності [11, с. 262]. Ускладнення системи в
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перебігу її розвитку, пов’язане з виникненням нових рівнів організації,
передбачає зміну інваріантів у процесі переходу від одного типу саморегуляції до іншого [11, с. 265]. Нарощування системою нових рівнів
організації супроводжується змінами її внутрішнього простору й часу
[11, с. 266].
Іншими словами, «процес» як складна саморегульована система
здатний до саморозвитку за рахунок експансії в суміжні сфери та принципової зміни способу взаємодії з матеріалом, залученим у процес.
«Процес» Кафки – це процес у стадії трансформації системи, нарощування нових рівнів шляхом експансії в принципово непроцесуальні
сфери життя й їх «асиміляції». Змальовані Дж. Агамбеном (надзвичайний стан) і А. Гарапоном (неможливість (припинення) правосуддя)
наслідки такої трансформації пов’язані з руйнацією старої структури
процесу як комунікативної системи, розмиванням визначених сталою
структурою меж і зміною «правил» взаємодії елементів і рівнів системи. Неможливість розрізнення між законом і життям – це «надзвичайний стан» [1, с. 73] гібридного процесу.
Експансія «процесу» в царину гри, сакральну сферу, мораль породжує його нові «гібридні» форми / рівні, які «опікуються» не лише
питанням вини, але й питанням кари (хоч саме вина, а не санкція, зумовлює «вторгнення» закону в життя [1, с. 38], легітимізує й уможливлює
початок такого «процесу»). Цей аспект відображений і романі Кафки,
наприклад, темою самогубства. Ще під час арешту ця тема «виринає»
на поверхню тексту: «Лиш одне дивувало, ба просто спантеличувало
К.: що собі думає та варта, дозволивши йому зайти до кімнати й залишатися тут насамоті, де він має не одну нагоду накласти на себе руки?
А водночас він уже дивувався своїм думкам: які в нього можуть бути
причини вкорочувати собі віку?» [7, с. 27]. Натомість наприкінці роману така думка вже не викликає в нього здивування («К. тепер достеменно знав: його обов’язок полягає в тому, щоб самому схопити ножа,
якого передають над ним з рук до рук, і проткнути себе» [7, с. 217]). Різниця між ставленням К. до цієї думки в першому і в другому випадку
визначається рівнем його «відформатованості» під своє «функціональне місце» в процесі (питання вини); сама думка про самогубство як
«кару» – продукт гібридного рівня процесу. Режисер радянської екранізації п’єси Ф. Дюрренматта «Аварія» [4] В. Жалакявічюс покладає
покарання засудженого на гібридному «ігровому» процесі Трапса на
зустрічну автівку, згодом І. Єфімов так само страчує свого заплутаного
в судових процесах і життєвих колізіях К. (Кіпера) [5, с. 403 – 407].
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Що таке «гібридна війна» ми, на жаль, уже знаємо з власного
досвіду. Натомість Ф. Кафка дає нам можливість пізнати не менш жахливу природу «гібридного процесу», і то лише на підставі літературного твору. У в цьому одна з безперечних переваг напряму «Law and
Literature», якою не варто нехтувати.
Нарешті, п’яте. Визначивши «хворобу», Ф. Кафка визначив і
«ліки» від неї в одному з варіантів завершення роману: «Вони йшли
вуличкою, що піднімалась угору, на ній де-не-де стояли або ходили
поліцаї, то десь далеко, а то зовсім поряд. Один поліцай з пишною
бородою і рукою на ефесі шаблі, яку довірила йому держава, немов
зумисне підступив ближче до гурту, що таки видавався підозрілим.
– Держава пропонує мені свою допомогу, – зашепотів К. на вухо
одному з проводирів. – А що як я передам процес під юрисдикцію держави? Тоді, може, мені ще доведеться боронити вас від держави!» [7,
с. 243 – 244]. Щоправда, ця сцена не ввійшла повністю до «канонічного» тексту роману. Але в тому вже немає провини Франца Кафки.
Першочерговий обов’язок держави полягає не стільки в підвищенні ефективності процесу – процес сам здатний подбати про це, –
скільки в створенні правових гарантій від його «злоякісних» мутацій
в перебігу аутопоезису. Забезпечувані державою процедурні норми
передовсім покликані перешкоджати експансії процесу в принципово
непроцесуальні сфери життя й їх процесуальній «асиміляції», виступати в ролі системи «стримувань і противаг», правити за гарантії самообмеження процесу.
Отже, короткі підсумки:
1. Юридичний процес – це парадигма складної соціальної комунікативної системи, покликаної продукувати юрисдикційну діяльність.
2. Юридичний процес як система становить динамічне ціле; його
характеристики (функції) є чимось більшим, ніж сума характеристик
(функцій) елементів, що його утворюють.
3. Юридичний процес – відносно автономна (час, простір, структура) й стала система, здатна до саморегуляції та самовідтворення.
4. Юридичний процес (як система) здатний до саморозвитку за
рахунок експансії в суміжні сфери та принципової зміни способу взаємодії з матеріалом, залученим у процес.
5. Дбати про створення й додержання правових гарантій, що утримують юридичний процес від небезпечних трансформацій – прямий
обов’язок держави.
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І насамкінець – ще трохи Кафки. Однією з перших на пострадянському просторі з ідеєю кримінального процесу як інструменту
самообмеження держави виступила нині (сумно)відомий російський
політик Єлєна Мізуліна [8].
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г. Днепропетровск, ул. Рогалева, 8, e-mail: dmitroboch@mail.ru
В статье на материале романа Франца Кафки «Процесс» и других
художественных произведений юридический процесс рассматривается
как деятельность, способная к самовоспроизводству и развитию. Юридический процесс трактуется как динамическое «целое», определяющее
свои «части» и склонное к экспансии прилегающих областей человеческих отношений. Из этого следует, что процедурные нормы прежде всего
призваны препятствовать такой экспансии, выступать в роли «сдержек и
противовесов» юрисдикционной активности, служить гарантиями «самоограничения» процесса.
Ключевые слова: процессуальная деятельность, юридический процесс, динамическая система, юрисдикционная активность, принцип «сдержек и противовесов», самоограничение.
AUTOPOIESIS OF THE TRIAL
D. Bocharov
Ukrainian Academy of Сustoms,
Dnipropetrovsk, Rogalyova Str., 8, e-mail: dmitroboch@mail.ru
In the article based on the novel by Franz Kafka “The Trial” and other
fictional works the legal process is considered as activity capable of selfreproduction and development. Legal process is construed as dynamic “whole”
which defines its “parts” and is prone to expansion of adjacent spheres of human
relations. This implies that procedural regulations are first and foremost aimed
at preventing such expansion, act as “Checks and balances” of jurisdictional
activity, serve as guarantees of trial “self-restraint”.
Keywords: procedural activity, legal process, dynamic system, jurisdictional
activity, principle of “checks and balances”, self-restraint.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА И РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА:
ПРОБЛЕМЫ РАВЕНСТВА
Д. Вовк
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,
г. Харьков, ул. Пушкинская, 77, e-mail: dmtr.vovk@gmail.com
1. Вступление
Верховенство права – продукт длительного развития европейской
культуры [1, с. 126], один из трех столпов европейских правопорядков
(вместе с правами человека и демократией). Как пишет Б. Таманага,
верховенство права преследует две основные цели: ограничение произвола государственной власти (исторически эта идея возникает первой)
и защита прав человека [2, с. 23]. Существуют попытки рассматривать
верховенство права вне контекста прав человека. Так, для М. Кригера
верховенство права есть там, где право эффективно ограничивает произвол любой публичной власти [3, с. 34]. Тем не менее, представляется,
что права человека представляют собой, как минимум, единственный
понятный критерий системного ограничения носителей властных
полномочий. Показательно в этом смысле, что никаких современных
примеров государств, основанных на верховенстве права, где бы антипроизвольность власти не сочеталась с соблюдением прав человека,
М. Кригер не приводит.
Достижению указанных выше целей подчинены различные
принципы, институты и практики, с которыми принято связывать верховенство права: законность, правовая определенность, пропорциональность, юридическое равенство, due process, конституционный
контроль, административные суды и т.д. Эти юридические инструменты
эффективны, когда накладываются на определенную общественную
культуру, рассматривающую ограничение государственного произвола и
защиту основных прав как социальную ценность. В противоположном
случае, например, установление процедуры, ограничивающей административную дискрецию, может нивелироваться на уровне административной практики. Или, скажем, эффект от учреждения административных
судов – основного механизма защиты прав частных лиц в отношениях
с государством – будет сведен на нет отсутствием реальной независимости судебных органов, «обвинительной» психологией судей, которые
в спорах частных лиц с субъектами властных полномочий склонны «по
умолчанию» принимать сторону последних.
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Свобода религии составляет фундаментальное право человека,
защищаемое в государствах, руководствующихся верховенством права.
При этом универсальное обоснование религиозной свободы концептуально взаимосвязано с демократией и правами человека, о чем пишет
Ю. Хабермас [4, с. 237]. Вопрос о фундаментальных правах полноценно можно поставить только в светском обществе, основанном на признании равного достоинства всех людей, толерантности и плюрализме,
то есть в обществе, где религия – это вопрос индивидуального выбора,
а не государственной политики.
Более того, есть основания полагать, что право на свободу религии не только концептуально, но и исторически первое право человека.
Современный дискурс религиозной свободы зарождается в период Реформации (а некоторые Отцы Церкви и теологи пишут о свободе религиозного выбора значительно раньше). Импульс развитию представлений о
религиозной свободе придали события английской революции (ХVII век)
и сопровождавшая ее борьба различных конфессий. А, пожалуй, первая
влиятельная светская работа в сфере религиозной свободы – «Письма о
веротерпимости» Дж. Локка – вместе с другими его работами – составляют важную веху в развитии доктрины прав человека в целом.
Верховенство права и религиозная свобода, как философские
концепты, юридические доктрины и общественные практики, тесно
связаны. Развитие модерности – это, как писал Л. Колаковски, процесс секуляризации [6, с. 102], но также и связанный с ним процесс
демократизации политики и права (эти корреляции хорошо показаны в
фундаментальной работе Р. Инглхарта и К. Вельцеля [7]). Государство,
основанное на верховенстве права, – это всегда светское государство.
А религиозная свобода наилучшим образом защищена там, где все в
порядке с верховенством права. Тем не менее, реальное функционирование институтов верховенства права и религиозной свободы может
приводить к конфликтам, решение которых не всегда является легкой
задачей. В рамках настоящей статьи мы остановимся, в первую очередь,
на вопросе конфликта юридического равенства, как элемента верховенства права, и свободы религии, затрагивая также вопросы законности и
светскости в аспекте осуществления религиозной свободы.
2. Юридическое равенство и свобода религии
Вопрос равенства в современных европейских обществах один из
наиболее значимых. Здесь имеет место известный парадокс, согласно которому чем больше социум продвинулся на пути установле64

ния равенства, тем болезненней воспринимаются его членами даже
незначительные проявления неравенства, будь-то формального или
фактического. В связи с этим закрепление, гарантирование и соблюдение принципа равенства составляет важный приоритет в деятельности государства, основанного на верховенстве права. Речь не только о
формальном равенстве, предполагающем, как указывает К. Гринволт,
что «отношение со стороны закона, базовые возможности в обществе
и уважение к индивидам не зависят от их пола, расы, национального и этнического происхождения, сексуальной ориентации и …
религии» [8, с. 237]. В современном праве модель равенства имеет
дифференцированный по отношению к разным группам индивидов
характер с возможностью позитивных действий со стороны государства [9, с. 84-87, 125], то есть это равенство, имеющее фактический,
материальный компонент.
Естественно, возможности права и государства в достижении фактического равенства ограничены. Государству следует с осторожностью использовать уравнивающие инструменты, имея в виду, что борьба
с неравенством всегда несет опасность продуцирования нового неравенства. Н. Больц отмечает, что «любая попытка государства уменьшить неравенство создает бесчисленное количество новых неравенств.
Всегда найдутся люди, которым выгодно равенство возможностей,
паразиты, пользующиеся уравниловкой. В данном смысле это совсем
не Геракл, который выжег бы неравенство, как головы гидры» [10,
с. 13]. В этих словах есть изрядная доля преувеличения (по крайней
мере, если мы говорим о юридических механизмах обеспечения равенства), обусловленная желанием автора привлечь внимание к проблеме
вмешательства государства в свободу индивидов под декларируемым
лозунгом достижения социального равенства. Однако, тем не менее,
постановка вопроса о том, что позитивные действия государства для
обеспечения равенства одних могут обращаться неравенством других,
является правильной. С другой стороны, повторим, что концепция
юридического равенства не может быть сведена и к сугубо формальной стороне. Р. Тригг высказывает справедливую мысль о том, что
юридическое равенство не должно заведомо приводить к тому, что
для некоторых людей вмешательство государства оказывается более
обременительным [11, с. 4].
Свобода религии часто претендует на то, чтоб считаться основанием для исключений из принципа формального равенства, то есть, чтоб
считаться основной для дифференциации правового регулирования. В
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определенных случаях это оправдано, поскольку, например, формальное
равенство в обязанностях не должно очевидно и безосновательно ставить
верующего в более сложную жизненную ситуацию в сравнении с неверующим человеком. В других ситуациях в конфликте формального равенства и свободы религии приоритет должен отдаваться первому. Ниже мы
рассмотрим эту проблему в контексте разных составляющих юридического равенства – равенства в правах и обязанностях, перед запретами, в
возможности получить привилегию и перед законом и судом.
2.1. Равенство в правах
Равенство в правах является абсолютной конституционной ценностью. Свободой религии не могут обосновывать дискриминационные
действия по отношению к другим лицам, отказ в защите определенных
прав, либо защита последних в неравном с другими лицами объеме.
Никакие положения веры или доктринальные установки той или иной
религии, традиция, сложившаяся практика не являются основанием
для установления правового регулирования, правоприменения и правореализации, при которых определенные индивиды либо группы людей
были бы ограничены в своих правах по мотивам свободы религии
других лиц. Речь, в частности, идет о дифференцированном подходе к
мужчинам и женщинам, представителя разных вероисповеданий, национальностей, рас и т.д. Работодатель не может отдать приоритет мужчинам в приеме на работу, ссылаясь на свои религиозные убеждения и
вытекающие из них предписания (например, невозможность привлекать женщин к определенным видам работ). Аналогично законодатель
не может установить, а суд признать на уровне своей практики неравенство супругов в вопросе воспитания детей, даже если оба супруга
исповедуют религию с подобного рода правилами.
Свою специфику имеет проблема равенства прав, когда мы
рассматриваем ее в связи с принципом автономии религиозных
общин и созданных ими организаций. Автономия предполагает, что
религиозные общины вправе самостоятельно решать свои внутренние вопросы, к которым относиться структура религиозных институтов, членство и лидерство в них, взаимоотношения между лидерами
и членами общины и т.п. Религиозная автономия вытекает из права
на свободу религии, составляет ее важную часть, и в этом смысле не
предоставляется, а только лишь защищается государством, руководствующимся верховенством права, как неотъемлемая составляющая
природы любого института гражданского общества. Без возможности
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на основе собственных критериев выбирать себе пастырей, самостоятельно решать вопросы внутренней жизни своей церкви, претендовать
на соблюдение установленных религией критериев, предписаний и
практик верующие в значительной степени утрачивают свою религиозную свободу. При этом учет религиозной автономии не предполагает
отказ от абсолютного по своему характеру принципа равенства прав,
но создает определенный угол зрения на проблематику соотношения
равенства и свободы религии применительно к отношениям внутри религиозной общины. Прежде всего, речь идет о том, что религия
создает определенный этический, а шире – духовный фон, на который
накладываются все структуры, практики и отношения в религиозной
общине. Отказ государства учитывать этот факт и попытки трактовать
религиозные отношения в сугубо нерелигиозном ключе может оборачиваться неоправданными обременениями для верующих, ущемляющими их автономию.
Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) в деле «Профсоюз «Добрый пастырь» против Румынии» рассматривал вопрос правомерности отказа государства зарегистрировать профсоюз священников
и мирян Румынской православной церкви, созданный без согласия органов последней. ЕСПЧ указал, что особенностью работы священнослужителей является то, что она имеет и духовную цель и выполняется в
рамках церкви, которая пользуется определенной автономией. Таким
образом, священнослужители берут на себя обязательства особенного
характера: они связаны высокой обязанностью лояльности, которая,
в свою очередь, основывается на личном и, в принципе, безотзывном
обязательстве, которое принимает на себя каждый клирик. ЕСПЧ также
отметил, что уважение к автономии религиозных общин, признанных
государством, означает, в частности, что государство должно признавать право таких общин реагировать в соответствии с собственными
правилами и интересами на возникновение внутри них любых диссидентских движений, которые могут представлять угрозу для сплоченности, репутации или единства общины. Поэтому национальные
органы не обязаны быть арбитром между религиозными общинами и
разными диссидентскими фракциями, которые существуют или могут
быть образованы в таких общинах.
Таким образом, ЕСПЧ исходит из того, что право образовать профсоюз внутри церковной ограды не может рассматриваться по аналогии
с профсоюзом на коммерческом предприятии или подобном учреждении. Религиозная община вправе сама определять внутреннюю
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структуру и государство должно с уважением относиться к нежеланию
церкви создавать внутри себя институт, изначально настроенный на
создание структурного и функционального напряжения внутри церковной организации. И в этом смысле работа священника близка по
своей природе к членству в любом другом институте гражданского
общества. Например, политическая партия вправе не допустить создания или прекратить деятельность внутренних оппозиционных образований, а члены партии имеют возможность защитить свое право на
оппозицию только в порядке, предусмотренном уставом партии и другими корпоративными документами (в частности, путем обращения
во внутрипартийный арбитраж). Аналогичная логика заложена и в ч.
4 ст. 17 Кодекса административного судопроизводства Украины, предусматривающей, что юрисдикция административных судов не распространяется на публично-правовые дела по поводу отношений, которые
согласно закону, уставу (положению) объединения граждан относятся к
его внутренней деятельности или исключительной компетенции.
Важно понимать, что изложенный подход распространяется
именно на деятельность священников или деятельность мирян, имеющую исключительно или преимущественно религиозный характер
(выработка доктрины, культовые действия и т.д.). Предположим, что
профсоюз хотят образовать лица, вступившие с церковью в обычные
трудовые отношения (например, сотрудники образованных церковью
столовых для бедных). Здесь нет требования лояльности общины
(если нет дополнительных факторов, как, например, духовный сан или
подобный статус таких работников) и нет оснований для рассмотрения
вопроса трудовых прав с учетом религиозной автономии. Следовательно, отказ в регистрации профсоюза такими лицами не может быть
обоснован требованиями свободы религии и религиозной автономии и
должен рассматриваться как нарушения равенства в правах.
Религиозной автономией охватывается также и вопрос лидерства в
религиозной общине. Последняя вправе сама устанавливать критерии
и порядок отбора лидеров, ориентируясь на вероучение и традицию,
а не на светское понимание лидерства в общественных и тем более
публично-властных институтах. Известным примером в этой связи
является запрет на рукоположение женщин, который сохраняется во
многих христианских конфессиях (исключение составляют некоторые
протестантские церкви и деноминации). Причем этот запрет сохраняется, не смотря на то, что основные церкви сейчас уже не настаивают
на утверждениях, лежащих в его основе.
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Запрет на рукоположение женщины был следствием представлений о ее большей греховности по сравнению с мужчиной (в том числе,
особой ролью в грехопадении). В связи с этим, согласно Апостолу Павлу, женщина не могла учить вере (1 Тим., 2:12). Естественно, сегодня
ни один авторитетный христианский богослов не возьмется утверждать, что женская природа хуже мужской. Католический священник
и исследователь Нового Завета Р. Шнакенбург пишет, что «Иисус не
делает никакого различия между мужчинами и женщинами – ни в
исцелении, ни в прощении грехов. В призыве ближайших сторонников
невозможно усмотреть какое-то предпочтение, отданное мужчинам. В
том обществе не было смысла даже думать об участии женщин в активном содействии Иисусовому Провозглашению – они не допускались к
общественной жизни, даже к службам в синагогах. Но, несмотря на это,
Иисус привлек их к своему сопровождению» [12, с. 167]. Однако женщин по-прежнему не рукополагают, теперь уже скорее в силу традиции,
а не вероучения. Сколь бы не казались разумными и убедительными
доводы, к примеру, О. Хеффе о сомнительности церковного отказа
рукополагать женщин в современном мире [13, с. 82-83], в 2014 году
Папа Римский Франциск подтвердил, что запрет служение женщин
в качестве священников является окончательным. Вполне возможно
потому, что как раз доводы разумности и тем более рациональности
здесь не являются решающими.
Отказ от рукоположения женщин охватывается религиозной автономией, правом религиозной общины сформировать и воплотить в
жизнь критерии отбора лидеров и не может рассматриваться как дискриминация по половому признаку. Это же касается, например, положений о том, что лицо, занимающее некий статус в иерархии религиозной
общины, должно принадлежать к определенной национальности или
владеть тем или иным языком. Аналогично не является дискриминацией на сексуальной почве нерукоположение геев. К. Гринволт пишет,
что церковь, исповедующая идею мужского священничества и осуждающая гомосексуальную активность как греховную, не должна нанимать священника-женщину или мужчину, являющегося открытым геем
[8, с. 249]. Там же где религиозная организация выступает в качестве
обычного работодателя, подобный рассказ будет дискриминационным,
нарушающим принцип равного отношения.
Здесь следует вспомнить еще два важных в этом смысле дела
ЕСПЧ, а именно «Обст против Германии» и «Шют против Германии».
В первом деле заявитель (Обст), работал на должности европейского
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директора по общественным связям Церкви Мормонов и был уволен
за прелюбодеяние, которое было формальным нарушением одного из
положений его трудового договора. Хотя дело рассматривалось в связи
с возможным нарушением ст. 8 Конвенции о защите прав человека и
основных свобод (право на уважение к частной жизни), ЕСПЧ отметил особый характер профессиональных требований, предъявляемых
к заявителю в связи с тем, что они были сделаны работодателем, чьи
этические нормы основаны на религии и убеждениях. По мнению
ЕСПЧ, трудовые суды государства-ответчика достаточно доказали, что
обязательства, наложенные на заявителя, были приемлемы в том, что
они были направлены на сохранение доверия к Церкви мормонов. ЕСПЧ
также обратил внимание, что апелляционный суд по трудовым спорам
четко указал, что его выводы не следует понимать как универсальные
для признания любого факта супружеской неверности основанием для
увольнения [без предварительного уведомления] сотрудника церкви,
но что он учел значения факта измены для Церкви мормонов и важность должности, которую занимал заявитель, а также то, что занимаемая должность накладывала на заявителя особые обязательства.
В деле «Шют против Германии» рассматривалась схожая ситуация. Заявитель был органистом и хормейстером в католическом приходе. Он был также уволен за совершенное прелюбодеяние. Причем факт
супружеской измены был предан огласке. И в увольнении заявителя не
последнюю роль сыграло то, что, по мнению прихожан, в такой ситуации настоятель церкви и заявитель не могли продолжать отправлять
церковную службу вместе. ЕСПЧ, признавая в этом деле вмешательство в право заявителя на уважение к частной жизни, указал также,
что «апелляционный суд по трудовым спорам не рассматривал вопрос
о соответствии деятельности заявителя основной миссии церкви. …
Если, в соответствии с Конвенцией, работодатель, этические принципы
которого основываются на религии или философских убеждениях, имеет право налагать особые обязательства на сотрудников, то решение
об увольнении на основании нарушения таких обязательств не может
приниматься от имени такого независимого работодателя, при ограниченном судебном рассмотрении, осуществленном судом по трудовым
спорам компетентной юрисдикции, если не принимается во внимание занимаемая заявителем должность и если не проведено изучение
затронутых интересов в соответствии с критерием соразмерности».
Таким образом, ЕСПЧ не рассматривает в качестве нарушения прав
человека само по себе установление этических требований к работни70

ку, вытекающих из церковной доктрины. Однако, суды, разрешая такого рода споры, должны оценивать возможность распространения таких
требований на конкретного работника (очевидно, ЕСПЧ полагает, что
относительно ряда работников они будут чрезмерными).
С подходом ЕСПЧ можно согласиться при условии, что этот подход будет оставаться светским и религиозно нейтральным. Задачей
суда в подобных спорах является рассмотрение вопросов о том, имеет
ли должность работника отношение к религиозной жизни общины во
всех ее проявлениях, должен ли был работник соблюдать определенные
дополнительные требования этического характера в силу трудового
договора и представляет ли соблюдение этих требований значительную
ценность для самой общины и ее членов. Суду не следует пытаться
различать более или менее значимые должности в религиозной иерархии, хотя, вполне возможно, пиар-директор и органист имеют разное
влияние на формирование имиджа церкви. И суд не должен пытаться
дать оценку роли работника, исходя из своего понимания миссии церкви, так как тем самым он выходит за пределы светского подхода. В
конечном счете, совершенно неочевидно, что для религиозных людей
необходимость регулярно посещать мессу с участием человека, чье
поведение в их глазах сомнительно, менее обременительна, чем нахождение в церкви c несоблюдающим моральные заповеди руководителем,
с которым их личный контакт может быть минимальным.
Безусловно, если исходить из изложенной выше логики, то
круг работников, на которых распространяются дополнительные
этические требования, окажется достаточно широким. Однако именно это и вытекает из религиозной автономии. При этом требования
законодательства в части минимального возраста работников, продолжительности труда, санитарных норм и т.п. для лиц, работающих в
религиозных и нерелигиозных организациях, являются одинаковыми,
так как здесь речь идет о равенстве в праве на труд, которое не может
быть скорректировано доводами свободы вероисповедания или религиозной автономии.
И, наконец, религиозная автономия еще большее отношение, чем
к лидерству в религиозных общинах, имеет к членству в них. Религиозная свобода предполагает, что прием в члены религиозной общины
происходит на основании внутренних, сформированных самой религией критериев и требований. Данные критерии могут быть самыми
диковинными и непонятными с точки зрения нерелигиозного человека,
однако это ничего не меняет. Чтоб увидеть абсурдность вмешательства
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государства в процессы определение этих критериев (в том числе и
на основе представлений о правах человека), приобретения и утраты
членства в религиозной организации и сопровождающие их споры,
достаточно представить решения судов, обязывающие провести гиюр
(обращения нееврея в иудаизм) или разрешающие считаться христианином человеку, верящему в Христа, но сомневающемуся в Спасении.
Членство в религиозных общинах может предполагать половую,
национальную, языковую, социальную или иную дискриминацию.
Однако, поскольку определение критериев членства – компетенция
самой общины, эта дискриминация не имеет юридического значения.
Если церковь реально отделена от государства, то членство в церкви
не является необходимым условием для реализации человеком своих
прав. А значит и отказ в таком членстве не связан с нарушением прав
человека. Поэтому если религиозная община полагает, что люди определенной сексуальной ориентации или национальности не могут быть
ее членами, то она в своем праве отказать им.
Здесь возникает вопрос, что делать, если человек имеет искренние
религиозные убеждения и при этом столь же искренне ощущает, скажем, свою альтернативную гендерную принадлежность. Можно говорить о том, что непринятие в религиозную общину или исключение из
нее станет для такого человека серьезным испытанием. Тем не менее,
думается, что подобная ситуация находится вне пределов правового
регулирования. Задача права – обеспечить свободу в исповедании индивидами своей религии, включая возможность свободного объединения
с этой целью. Но право не должно и не способно принуждать религию менять внутренние критерии такого объединения (хотя светское
право и светскость в целом способны стимулировать возникновении
внутренних религиозных дискуссий на эти темы). Это вопрос самой
религии и тех корпоративных норм, которые создают религиозные
общины. Показательно в этом смысле, что сегодня ряд протестантских
церквей являются открытыми для лиц нетрадиционной сексуальной
ориентации1. Более примирительной стала и риторика Римо-католической церкви. Недавно Папа Франциск, обсуждая вопрос ЛГБТ сообщества и церкви, заявил: «Если кто-то является геем, но ищет Бога, и у
На многих протестантских церквях США сегодня изображают радугу – знак терпимости к сексуальным меньшинствам и открытости церквей
для них. Очевидно, что такие изменения суть следствие трансформации
религиозной доктрины под давлением идеи толерантности и культуры
прав человека.
1
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него добрые намерения, кто я, чтобы осуждать его» [14]. Очевидно, что
компромисс между религиозными потребностями лица и автономией
религиозных общин может (если может) быть достигнут только путем
подобных поисков точек соприкосновения, но не через давление светского государства на те конфессии, для которых сексуальные контакты
между лицами одного пола являются недопустимыми и греховными.
2.2. Равенство в обязанностях
Речь здесь пойдет об обязанностях индивидов, предусмотренных
конституцией и законами с целью защиты прав других лиц, поддержания правопорядка, обеспечения публичного интереса. Общую обязанность не нарушать права других лиц можно рассматривать по аналогии с
изложенным выше равенством в правах. Религиозная свобода не является
основанием для оправдания нарушения прав других лиц. Соответственно
и обязанность не нарушать права и для верующих, и для нерелигиозных
людей абсолютна. Сфера обязанностей, преследующих, в первую очередь, определенную публичную цель, является более гибкой. Учитывая
религиозные убеждения и потребности индивидов, государство в
некоторых случаях может устанавливать исключения из тех обязанностей,
которые вступают в противоречие с религиозной свободой.
Помимо того, что эти исключения не могут приводить к нарушению
прав других лиц, они должны обосновываться именно необходимостью
осуществления религиозной свободы, то есть иметь отношение к религиозной жизни лица, а также не могут вредить светскости государства
и установленному в демократическом обществе религиозному плюрализму. Например, уплата налогов не конфликтует со свободой религии,
даже если лицо искренне верит в существование такого конфликта, так
как выполнение обязанности налогоплательщика не связано с религией, а отклонение от равенства в исполнении этой обязанности ставит в
неравное положение других налогоплательщиков.
В этом случае, однако, может действовать и иная логика, обуславливающая различия в налогообложении, связанные с религией.
Известно, что в США члены религиозных общин (самый известный
пример – амиши), которые сознательно отказываются от благ социального страхования, освобождаются от уплаты связанных с этим налогов.
Здесь нельзя говорить о неравенстве обязанностей по мотивам свободы
религии. Скорее можно вести речь о том, что уплата налогов членами
таких религиозных общин и другими лицами, – это в принципе две
разные ситуации, поскольку публичный интерес от уплаты налогов
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(установление некого минимума социальной поддержки индивида) в
случае с амишами и другими подобными общинами и организациями
не достигается, а их право на социальную помощь не реализуются.
Поскольку нет прав, то утрачивает смысл и установленная для их обеспечения обязанность.
Аналогично обязанность не причинять вреда культурному наследию является абсолютной. Нарушая эту обязанность, лицо вторгается в сферу прав других лиц, наделенных правом пользоваться этим
наследием, ив публичный интерес, связанный с желанием общества
сохранять свою историю и поддерживать коллективную память. Кроме того, повреждение объектов культуры по религиозным мотивам
(вспомним уничтожение талибами памятников Будде и бодхисатвам
в Афганистане) может рассматриваться как посягательство не только
на общественно значимые ценности, но и на религиозный плюрализм,
предполагающий терпимое отношение к визуальным проявлениям других религий. Обязанность обеспечить получение ребенком минимума
образования также не предполагает исключений по мотивам религиозной свободы родителей, поскольку подобные исключения приводили
бы к нарушению прав детей на образование.
Рассматривая вопрос возможных исключений из равенства обязанностей, необходимо различать обязанности частных лиц и обязанности
лиц, выполняющих публичные функции. Ситуация с частными лицами
является более благоприятной для установления исключений. Поэтому
там, где выполняются все упомянутые выше критерии (не нарушаются
права других лиц, ситуация касается религиозной жизни человека, нет
угрозы светскости и религиозному плюрализму), государство может в
ряде ситуаций дифференцировать исполнение обязанностей верующими, содействуя тем самым реализации их религиозной свободы.
В частности, в стране, где установлена всеобщая воинская повинность, для лиц, чьи религиозные (а равно и любые иные этические)
убеждения противоречат службе с оружием в руках, должна предусматриваться возможность альтернативной службы. Причем условия
альтернативной службы (в первую очередь, ее срок) не могут быть
более обременительными для лица, чем, если бы оно проходило воинскую службу в общем порядке. В трудовых отношениях законодатель
должен предусмотреть возможность установления по соглашению собственниками предприятия и работника нерабочих дней для отмечания
религиозных праздников либо времени для определенных практик,
обязательных с точки зрения религии работника.
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Более сложным представляется вопрос о том, составляет ли свобода религии основание для исключения из равенства обязанностей, связанных с прохождением частными лицами определенных
публичных процедур, направленных на идентификацию такого лица. В
таком случае государство соизмеряет значимость цели идентификации
и религиозных потребностей индивида. Два противоположных примера здесь – это присвоение физическими лицами идентификационных
налоговых номеров и фотографирование для получения паспорта и
аналогичных документов или виз.
Цель установления идентификационного налогового номера – упрощение администрирования налогов и сборов и повышение
эффективности контроля в сфере налогообложения и социальной помощи. Эта цель важна для самого государства, так как внедрение таких
номеров улучшает контролируемость финансовых потоков, составляющих базу налогообложения, упрощает выявление сомнительных сделок, расследование налоговых правонарушений и т.п. Тем самым отказ
лица от получения налогового номера не нарушает прав других лиц, а
скорее задевает интересы самого государства. В тоже время, очевидно,
что присвоение налоговых номеров – далеко не единственный инструмент, который позволяет государству контролировать финансовые
отношения и уплату налогов и иных сборов. Кроме того, в ситуации,
когда реализация функций государства осуществляется слишком
обременительным для индивида способом, это скорее повод для того,
чтоб найти альтернативные пути достижения поставленной цели, а не
принуждать человека к совершению действий, не согласующихся с его
совестью. Таким образом, законодательное закрепление возможности
отказаться от налогового номера по религиозным мотивам является
допустимым (хотя, отметим, законодательство стран Европы не предлагает единого подхода в этой сфере).
Обязанность фотографироваться на документы с максимально
открытым лицом является проблемой, о которой часто говорят члены
мусульманских общин в связи с тем, что подобная обязанность исключает возможность для женщины фотографироваться в хиджабе. Мы
полагаем, что государство вправе устанавливать такого рода требования, и свобода религии не выступает основанием для исключения из
такого рода правила. Мы исходим из того, что институт идентификации
личности сам по себе является полезным. Во-первых, это простой способ удостоверится, например, что паспорт принадлежит лицу, которое
его предъявляет. Во-вторых, этот институт, кроме прочего, направлен
75

на обеспечение общественной безопасности и прав других лиц, так как
идентифицированность лица повышает безопасность взаимодействия
членов социума, является фактором, предупреждающим правонарушения, и укрепляет взаимное доверие в обществе. Этот вывод справедлив для всех членов общества, и религиозных, и нерелигиозных. С
учетом этого отступление от требования идентификации однозначно
ухудшит ситуацию с правами человека. Таким образом, идя навстречу
религиозным потребностям некоторых индивидов и позволяя фотографироваться в хиджабе (или, скажем, специальном головном уборе,
темных очках, в гриме и т.п.), мы одновременно ухудшаем положение
всех людей в рамках определенного социума, в том числе и тех, чьи
религиозные потребности требуют особых условий фотографирования.
Кроме того, поскольку речь идет о светском государстве, то оно не
вправе каким-либо образом градировать исключения из общего правила
на основании религиозной свободы. Либо любое религиозное требование носить определенную одежду, головной убор, аксессуар или макияж (давайте представим паспорт адепта культа Мерлина Мэнсона или
группы «Kiss») является достаточным условием для того, чтоб лицо не
подпадало под правило о фотографировании с максимально открытым
лицом, либо никакое подобное требование таким условием не является. Государство не может установить, что хиджаб, закрывающий уши,
допустим, а никаб – платок, закрывающей все лицо кроме глаз, либо
макияж, меняющий черты лица, недопустим, поскольку и то, и другое
может иметь религиозное основание и в этом смысле должно трактоваться одинаково.
Аналогичным образом должен решаться и конфликт между
религиозной свободой и требованием не носить одежду, полностью закрывающую лицо, если таковое установлено законом. В июле
2014 года Большая палата ЕСПЧ в деле «S.A.S. против Франции» признала, что подобное требование не нарушает права человека, так как
преследует две легитимные цели – общественную безопасность и защиту прав и свобод других лиц. Здесь также стоит вопрос об идентификации индивида, уже физической, а не документальной, и о связанных
с этим преимуществах для общества в целом и его отдельных членов.
Говоря о том, может ли религиозная свобода быть основанием для
отклонения от формального равенства применительно к обязанностям
лиц, осуществляющих публичные (в том числе публично-властные)
функции, следует учитывать, что здесь именно в силу публичности действует более сильный принцип религиозной нейтральности
76

указных лиц. Кроме того, когда речь идет о носителях властных полномочий (должностных лицах и государственных служащих в целом)
необходимо также принимать во внимание выдвигаемое к данным
субъектам требование политической лояльности. В чем-то это напоминает особенности работы священника, который должен понимать, что
церковь – особый работодатель, для которого этика жизни работника
имеет значение. Так и здесь. Занятие публично-властной должности,
приобретение соответствующих полномочий и возможности выступать
от имени государства обуславливает обязанность принятия основных
принципов, на которых основано демократическое государство, руководствующееся верховенством права. И одним из таких принципов
выступает светскость и поддержка религиозного плюрализма и толерантности. Очевидно, что чиновник, не разделяющий такие принципы,
не может занимать должность в аппарате государства, на этих принципах основанного.
При этом следует различать ситуации, когда указанные лица реализуют свою свободу путем демонстрации собственной религиозной
идентичности и когда реализация религиозной свободы связана с отношениями с другими людьми. Возможность открытой религиозной идентификации для чиновников и других лиц, выполняющие публичные
функции (скажем, медики в государственных медицинских учреждениях), в значительной степени зависит от модели государственно-церковной автономии. В странах с сепарационной моделью, где религия
воспринимается исключительно как частное дело граждан (например,
Франция), чиновники, а также учителя в государственных школах не
могут в процессе выполнения своих функций демонстрировать свою
религиозную идентичность. В странах, где действует кооперационная
модель (например, Соединенное королевство) эти требования могут
быть более мягкими.
По нашему мнению, абсолютный запрет на демонстрацию религиозной идентичности в публичной и, особенно, в публично-властной
сфере является оправданным только в период становления государственно-церковной автономии, когда существует реальная опасность
вмешательства церкви в дела государства и масштабных проявлений
религиозной дискриминации. В условиях устойчивой и поддерживаемой обществом автономии ношение должностным лицом христианского распятия или символов другой религии не нарушает прав частных
лиц и не может рассматриваться как посягательство государства на
религиозную свободу, если демонстрация религиозной идентичнос77

ти не дополняется какими-то действиями, которые можно разумно
интерпретировать как отступление от светскости и религиозной нейтральности (например, учитель-христианин положительно выделяет
среди учеников своих единоверцев, руководствуясь религиозными
мотивами). Опосредованно такую логику подтверждает и ЕСПЧ,
который в деле «Эвейда и другие против Соединенного королевства»
исследует вопрос природы запрета носить религиозные символы на
рабочем месте и признает такой запрет пропорциональным, если ношение этих символов может быть потенциально опасным для третьих
лиц (фактор политической лояльности здесь, правда, не учитывается).
При этом независимо от модели государственно-церковных отношений, более существенные ограничения религиозной свободы являются
оправданными в армии и аналогичных милитаризованных службах,
где унификация служащих и связанное с этим ношение формы могут
определенно запрещать любые религиозные символы (см. дело ЕСПЧ
«Калач против Турции»).
Когда реализация религиозной свободы связана с отношениями
с другими людьми, требования светскости и религиозной нейтральности являются практически абсолютными. Гражданский регистратор
может быть убежден, что гомосексуальные связи являются грехом.
Однако если законодательство страны разрешает однополые союзы,
то такой регистратор не может отказаться регистрировать эти союзы,
ссылаясь на свои религиозные убеждения (см. дело ЕСПЧ «Лейдэйл
против Соединенного королевства»). Врач государственной больницы
может считать экстракорпоральное оплодотворение противоречащим
его религиозным представлениям о зарождении жизни и роли божественной воли в этом процессе. И, тем не менее, он должен провести
соответствующую процедуру пациентке, которой она была назначена.
Из абсолютного характера требований светскости в данном случае, думается, есть только одно исключение. Оно касается ситуации
серьезного морального конфликта, возникающего при столкновении
религиозных убеждений должностного лица с его обязанностями. Имеются в виду такие моральные вопросы, как жизнь и смерть человека,
вторжение в которые со стороны права может быть неэффективным
или даже вредным и опасным. Закон, который предписывает врачу прекратить жизнь человека через эвтаназию, в случае конфликта
с религиозными убеждениями врача может провоцировать отказ от
выполнения такого рода обязанностей. Поэтому в тех странах, где
эвтаназия разрешена, врач должен иметь возможность отказаться от
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ее проведения на основании своей религиозной свободы [11, с. 108].
Таким образом данная проблема решена в Нидерландах, где существует реестр врачей, которые могут заменить семейного врача, который в
силу требований своей религии отказывается от проведения эвтаназии
пациенту.
Конечно, врач, проводящий экстракорпоральное оплодотворение, также может столкнуться с такого рода конфликтом. Однако он
не настолько серьезен, поскольку речь идет о возникновении жизни, а
не о прекращении жизни уже живущего человека, когда человеческое
сознание может легко провести аналогию между эвтаназией и участием в умышленном убийстве, пусть и по воле самой «жертвы».
Здесь также может возникнуть вопрос, применима ли такая же
логика к абортам. Мы полагаем, что нет. Человеческая жизнь является ценностью, вокруг которой существует безусловный моральный
консенсус в любом цивилизованном обществе. Практически все
религиозные учения и светские этические доктрины согласны с тем,
что жизнь – это дар, и неестественное прекращение жизни составляет
серьезную моральную проблему и не только когда речь идет об убийстве. В тоже время никакого консенсуса, особенно в нерелигиозных
этических системах, по поводу морального статуса человеческого
эмбриона не существует. Это касается и возможности признать его
человеческую природу, и вопросов самостоятельной субъектности
эмбриона, необходимой для того, чтоб рассматривать права последнего как противовес праву матери на распоряжение своим телом. Более
того, существует ряд ситуаций (аборт по медицинским и социальным
основаниям), относительно которых в современных социумах, как
минимум, нет резкого неприятия. Это дает основания полагать, что
врач, работающий в государственном медицинском учреждении, не
может отказаться от проведения аборта, исходя из своих религиозных
убеждений.
2.3. Равенство перед запретами
Равенство перед запретами, установленными законом и
необходимыми в демократическом обществе, является абсолютным.
Религиозными убеждениями не может обосновываться совершение
действий, определенных в законодательстве как правонарушение. В
Докладе видных деятелей Совета Европы «Жить вместе: соединение
разнообразия и свободы в Европе ХХІ века» первым среди основополагающих принципов мирного сосуществования называется обязательное
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выполнение закона, что включает невозможность освобождения лица
или группы от этой обязанности на основании и культурных (в том числе, безусловно, и религиозных – Д. В.) особенностей [15, с. 45]. Речь в
данном случае идет не о запретах, связанных непосредственно с самой
религией (например, запрет религиозной символики в государственных
школах), поскольку это вопрос не равенства, а пределов вмешательства
государства в религиозную сферу, а об общих запретах, противоречащих положениям или практикам определенной религии.
В этом контексте можно упомянуть о позиции Верховного Суда
США, который считает, что Первая поправка к Конституции США,
гарантирующая свободу религии, не требует делать исключения
из запрета на галлюциногенные наркотики [16]. Соответственно,
религиозные практики, предполагающие использование наркотических
веществ (в упомянутом деле речь шла о мескалине, изготавливаемом из
растения под названием «пейотль» и используемом в ритуалах Церкви коренных американцев), не подпадают под гарантии религиозной
свободы, и общий запрет на производство, распространение и употребление наркотиков сохраняет свое действие. Р. Дворкин не без иронии
пишет по этому поводу: «Если для племени [коренных американцев]
сделано исключение [из запрета на галлюциногенные наркотики] по
причине важности пейотля для его ритуалов, то закон дискриминирует
по признаку религии, например, последователей Олдоса Хаксли, верящих, что нахождение в трансе – это наилучший способ жизни. Если
закон в этой связи признает нетеистическую религию и при этом не
признает убеждения тех, кто считает, что употребление наркотиков дает
особенное понимание смысла жизни, то закон дискриминирует, также
по признаку религии, тех, кто просто хочет «улететь»» [17, с. 125-126]1.
Можно также обратится к делу ЕСПЧ «Ча’аре Шалом Ве Цедек
против Франции». В нем суд упомянул о том, что религиозные требования в сфере питания не являются достаточным основанием для
исключения из общего правила забоя скота на скотобойне с целью
соблюдения требований общественной гигиены, что, однако, не
исключает религиозно мотивированных особенностей этой процедуры
(например, осуществление забоя сертифицированным религиозной
организацией мясником, обеспечивающим необходимое качество продуктов, их религиозную «чистоту»).
Различные точки зрения вокруг «дела о пейотле» см. также: [8, c. 249;
18, c. 256].
1
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2.4. Равенство в возможности получить привилегию
Говоря о привилегиях, мы в данном случае имеем в виду ситуации, когда физическое или юридическое лицо получает определенную
дополнительную юридическую, организационную или финансовую
поддержку со стороны государства в связи со своим статусом или
осуществляемой деятельностью. Распределение привилегий должно
осуществляться на равной основе в том смысле, что лицу, претендующему на привилегию и отвечающему установленным условиям,
не может быть безосновательно отказано в ее получении, и наоборот лицу, не соответствующему некоторым общим или специальным
условиям, не должна предоставляться привилегия наравне с другими
лицами. В контексте затронутых нами проблем следует рассмотреть
вопрос о том, являются ли религиозные убеждения достаточным
основанием для того, чтоб отклонится от принципа равенства в получении привилегий.
Когда мы говорим о привилегиях, связанных со статусом лица, то
речь может идти о налоговых или таможенных льготах для религиозных
организациях либо предприятий, ими основанных, а также о льготном
режиме оплаты энергоносителей, если соответствующие тарифы централизовано устанавливаются государством. Здесь следует учитывать
ряд факторов. Во-первых, принцип светскости, требующий, чтоб государство не вмешивалось в дела религий и не поддерживало ни одну
из них. При этом принцип светскости не исключает чувствительности
государства к религиозным потребностям граждан. Во-вторых, преимущественно негативный характер права на свободу религии, предполагающий, что основная задача государства обеспечить религиозную
автономию человека, включая, как уже было сказано, невмешательство
в эту сферу органов публичной власти и третьих лиц. Позитивные
же действия государства должны быть обусловлены серьезным
общественным интересом или необходимостью обеспечения прав. В
связи с этим, в-третьих, следует, говоря о постсоветском пространстве,
учитывать советский период антагонистических отношений государства и религии, характеризовавшийся вытеснением религии из общественного пространства, уничтожением религиозных организаций и их
инфраструктуры, репрессиями по отношению к священнослужителям
и т.д. Все это расширяет возможности оправданных позитивных действий государств, образовавшихся после распада СССР, по обеспечению свободы религии. Как отмечал в начале 90-х годов ХХ в. В. Коул
Дерем мл., процесс возрождения церквей в Центральной и Восточной
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Европе обязательно повлечет за собой тесное сотрудничество между
государством и церквями [19, с. 47].
В этой связи можно говорить о том, что государство вправе
предоставлять религиозным организациям и общинам привилегии,
недоступные для других организаций. Например, государство может
отказаться от обложения ввозными пошлинами товаров, религиозного
назначения (печатная продукция, предметы культа и т.д.), или установить налоговые льготы для предприятий, основанных религиозными
организациями, при условии, что эти предприятия производят продукцию, имеющую непосредственное религиозное значение (скажем,
ритуальные свечи). Это не касается производства продуктов питания,
одежды общего пользования и всего остального, чья связь с религией
не так очевидна, поскольку в такой ситуации льготное налогообложение открывает путь к потенциальным злоупотреблениям. Предоставление льгот на оплату энергоносителей может быть оправдано, исходя из
довода о необходимости учета советского (как и любого иного тоталитарного) прошлого. На период восстановления нормальной религиозной жизни такая мера может применяться с пониманием того, что это
скорее исключение из общего правила, нежели общепринятая практика. Кроме того, принцип светскости означает, что прямое финансирование государством религиозных организаций или общин (по аналогии
с демократической практикой финансирования политических партий)
недопустимо.
Проблема привилегий, связанных с деятельностью физических и
юридических лиц, может касаться, в частности, социального служения
церквей. Государство может финансово, материально или организационно поддерживать, определенные социальные программы (помощь
бедным, содействие в усыновлении, опека над пожилыми людьми и
т.п.). Однако когда такие программы осуществляются церквями, то
они неминуемо накладываются на религиозную этику и ее требования. Здесь государству следует руководствоваться правилом, согласно
которому социальные программы, дискриминирующие определенные
группы людей, не могут претендовать на государственную поддержку. Если церковь или община хочет бесплатно кормить людей исключительно определенной веры и национальности, она может это
делать, но не вправе претендовать на дополнительное содействие со
стороны государства. Если агентства по усыновлению, созданные
религиозными организациями, не предполагают помощи, например,
однополым парам, которые, согласно законодательству страны, име82

ют право на усыновление, то государство не должно рассматривать
религиозные мотивы отказа однополым парам, как достаточное основание, чтоб отклониться от равенства в привилегиях и поддерживать
такие агентства наряду с другими агентствами. Р. Дворкин отмечает,
что «финансирование католических агентств по усыновлению, которые
не принимают однополые пары в качестве кандидатов в усыновители,
на тех же условиях, что и агентств, которые это делают, может быть
оправдано с той точки зрения, что последних достаточно, а значит ни
дети, ни однополые пары, ищущие детей для усыновления, не страдают. Однако, если … исключение подвергает людей серьезному риску,
который закон стремится избежать, то отказ в подобном исключение
не ставит под сомнение равное отношение. Этот приоритет недискриминационного коллективного управления над частным религиозными
практиками выглядит неизбежным и правильным» [17, с. 136 – 137].
2.5. Равенство перед законом и судом
Равенство перед законом предполагает равное отношение закона ко
всем лицам, подпадающим под его действие. Негативный аспект равенства перед законом очевиден. Нарушение этого принципа, в результате чего верующие оказываются в худшем положении, чем остальные
индивиды, считается дискриминацией. Однако нас интересует вопрос,
порождают ли требования религиозной свободы какие-то особенности
в понимании равенства перед законом и законности и равенства перед
судом.
Важной составляющей многих развитых форм религиозности
являются нормы религиозного права, регламентирующие различные
стороны жизни верующих. Может ли государство, руководствующееся верховенством права, признавать юридическую силу институтов
религиозного права, тем самым отклоняясь от равенства перед законом? Например, вправе ли государство признать брак, заключенный по
религиозным канонам, или таляк (мусульманский развод), процедура
которого имеет так мало общего с его светским эквивалентом?
По нашему мнению, в данной ситуации приоритет имеет светский правопорядок, как правило, исключающий установление
общеобязательных норм религиозного характера. Если речь идет о
заключении религиозного брака в светском государстве, то подобная
процедура не порождает последствий, аналогичных государственной
регистрации брака и рассматривается наряду с другими доказательства
фактических семейных отношений между людьми (если это значи83

мо в рамках конкретной правовой системы). Если же имеется в виду
заключение религиозного брака в стране, где такой брак признается
порождающим юридические последствия, то светское государство
вправе поставить вопрос признания такого брака в зависимость от его
соответствия своему законодательству и тем самым, например, не признать полигамный брак.
Вторая проблема, о которой часто упоминают, – это возможность
для лиц одной религии передать свой спор на разрешение религиозного
арбитража, применяющего религиозные нормы, а не светское законодательство. С одной стороны, светский правопорядок предполагает, что
негосударственные способы разрешения споров также осуществляется
с использованием национального (светского) права, а не религиозных
либо любых других норм. С другой стороны, категорический запрет в
условиях свободного общества разрешать споры через добровольно
выбранный сторонами механизм религиозного арбитража может показаться чрезмерным. Л. Цукка считает, что «когда речь идет о конфликте между различными лицами, чьи представления о мире совпадают,
то сугубо юридический подход, ориентированный на свободу, должен
гарантировать им возможность разрешения данного конфликта арбитром, назначенным в соответствие с их мировоззренческими принципами. Поэтому, например, два мусульманина свободны выбрать арбитром
того, кто разбирается в мусульманском праве» [20, с. 154]. Кроме того,
следует упомянуть о прецедентах существования такого рода арбитражей в светских правопорядках, хотя все известные примеры этого
связаны с одной правовой системой, а именно с английским правом (в
частности, деятельность Muslim Arbitration Tribunal в Лондоне).
На наш взгляд, создание и деятельность подобных арбитражей возможно при соблюдении нескольких условий, направленных на защиту
верховенства права: (1) обращение к ним является добровольным; (2)
сфера их деятельности – частноправовые отношения (предпринимательство, споры, касающиеся внутренних вопросов религиозных организаций); (3) применяемые нормы не противоречат правам человека;
(4) право на обжалование решений таких арбитражей в светский суд
гарантируется.
Заключение
Светскость – важная составляющая верховенства права. Государства, руководствующиеся верховенством права, являются светскими
и должны защищать светскость и религиозный плюрализм (см. дело
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ЕСПЧ «Партия благоденствия против Турции»). При этом светскость не
предполагает вытеснение религии на обочину общественной жизни и ее
полное игнорирование в процессе законотворчества и правоприменения.
Свобода религии предполагает, что религиозные убеждения – не
только объект правовой защиты, но и в ряде случае достаточное основание для применения к их носителям специфического регулирования,
отклоняющегося от принципа формального равенства.
Решение вопроса об исключении из формального равенства зависит от того, о каком элементе формального равенства идет речь: равенство в правах, обязанностях, перед запретами, в возможности получить
привилегию и перед законом и судом. Религиозная свобода не может
быть реализована за счет ограничения прав других лиц. При этом свою
специфику имеет проблема равенства прав, когда мы рассматриваем
ее в связи с принципом автономии религиозных общин и созданных
ими организаций. Аналогично религиозные убеждения не являются
основанием для нарушения установленных законом и необходимых в
демократическом обществе запретов.
Там же, где речь идет о выполнении индивидами своих обязанностей, государство может проявлять достаточную гибкость, стремясь
уравновесить публичный интерес и реализацию религиозной свободы.
Где-то это возможно (например, установление исключения из всеобщей воинской повинности), где-то приоритет остается за публичным
интересом (например, обязанность фотографироваться с максимально
открытым лицом для получения ряда документов).
В вопросе равенства перед законом и судом признается приоритет светского правопорядка над институтами религиозного права. При
этом свобода религии предполагает, что при соблюдении верховенства
светского права деятельность религиозных арбитражей в ряде ситуаций может допускаться.
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ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА І РЕЛІГІЙНА СВОБОДА:
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ РІВНОСТІ
Д. Вовк
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, вул. Пушкинська, 77, e-mail: dmtr.vovk@gmail.com
Стаття присвячена співвідношенню верховенства права і релігійної
свободи в аспекті проблеми юридичної рівності. Вирішується питання, чи
можуть релігійні переконання бути підставою для виключень з принципів
рівності у права, обов’язках, перед заборонами, у можливості отримати
привілеї і перед законом і судом.
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ЛЕГІТИМАЦІЯ ЗАГАЛЬНОВИЗНАНИХ ПРАВ
ЛЮДИНИ ЯК МАТРИЦЯ ОБҐРУНТУВАННЯ
ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПОДАТКИ
Р. Гаврилюк
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2, e-mail: gavrilyuk.ruslana@mail.ru
Будучи соціальним конструктом, одним із основоположних способів співбуття індивідів у соціумі, право людини на податки для його
адекватного пізнання вимагає застосування некласичних і постнекласичних (за термінологією В.С. Стьопіна) стандартів науковості. Як вважають фахівці-наукознавці, стосовно пізнання права цим стандартам
властиві: «визнання приреченості спроб пізнання людиномірних феноменів за допомогою раціоналістичного критицизму і позитивізму» [1,
с. 290]; відмова від жорстких детерміністських схем у поясненні соціальної в цілому та правової зокрема реальності; переконаність у тому, що різні дослідницькі парадигми не виключають, а навпаки, доповнюють одна
одну, оскільки міра складності соціальної в цілому і правової зокрема
реальності настільки велика, що необхідна взаємодія та взаємодоповнюваність багатьох пізнавальних методів і парадигм; визнання неможливості
елімінації оціночного моменту при вивченні якої б то не було соціальної (в тім числі і правової) матерії, необхідності забезпечення єдності
каузального та аксіологічного підходів; розширення застосування у
правознавстві загальнонаукових методів і методик, що парадигмально
належать до постнекласичних, які спільно здатні синтезувати у загальній
картині правового життя як об’єктивні (соціально сконструйовані), так і
суб’єктивні (особистісні стереотипи, ментальні стани, орієнтири, мотиви, оцінки тощо) підстави та умови правової активності; розуміння того,
що у сфері правової дійсності всезагальність і раціональність органічно
вплетені в індивідуальні прояви і виміри права [2, с. 72–73].
Звідси найадекватнішим для пізнання природи податку і податкового права є антропосоціокультурний філософсько-методологічний
підхід. Він уже давно реалізується у правопізнанні в тій чи іншій його
частині, але представниками різних пізнавальних традицій та наукових
шкіл іменується по-різному: методом соціальної (культурної) антропології [3, с. 8]; соціально-антропологічною дослідницькою програмою
[4, с. 103]; методом структурної юридичної антропології [5, с. 17]; методом юридичної антропології [6, с. 1]; методом антропології права [7,
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с. 28–36]; антрополого-потребовим (чи антрополого-екзистенціалістським) праворозумінням [8, с. 23] та рядом інших, проте у цілісному
виді застосовується ще рідко. Біля витоків антропосоціокультурного
підходу до правопізнання лежить антропологічний поворот у загальній філософії, а пізніше і у практичній філософії, який здійснився
ще в першій половині – середині ХХ ст. Його квінтесенцією стало
утвердження у пізнанні світу принципу: «Людина – міра всіх речей»
[9, с. 372–375]. Від позитивістського пізнавального підходу у правознавстві він кардинально відрізняється тим, що принцип останнього
протилежний: «Держава – міра всіх речей».
Антропосоціокультурний підхід до пізнання природи податкового права з усією жорсткістю та визначеністю поставив перед ученими-правознавцями вимогу кардинального перегляду, порівняно з
філософсько-методологічними вимогами юридичного позитивізму,
співвідношення суто правового та антропосоціокультурного контекстів
у предметі дослідження. Адже у відповідності з цим підходом право є
тільки момент, сторона, спосіб співіснування індивідів у суспільстві і
в чистому вигляді ніколи в реальності не існує, а також аналогічного
перегляду традиційних поглядів на природу, співвідношення і взаємодію феноменів держава – суспільство – людина. Якщо з точки зору
юридичного позитивізму держава і суспільство виступають відносно
самостійними субстанціями і підносяться над людиною як сукупністю
усіх суспільних відносин, а людина розглядається в якості похідного
від суспільства явища, то в антропосоціокультурній парадигмі все
виглядає навпаки – системоутворюючим ядром і суспільства, і держави
з її світоглядно-філософсь-ких позицій є людина.
Антропосоціокультурний підхід, як і будь-який інший підхід до
об’єктивної реальності, належить до складних евристичних інструментів. У його основі лежить так званий антропний принцип, який є, за
свідченням багатьох відомих наукознавців сучасності, одним з основоположних принципів наук про людину та Всесвіт [10]. Як зазначає
В. В. Казютинський, термін «антропний принцип» запропонував ще
англійський математик Б. Картер і пояснював його наступним чином:
«те, що ми очікуємо спостерігати, повинно бути обмежено умовами,
необхідними для нашого існування як спостерігачів» [11, с. 131] (тобто,
людей).
У соціальному пізнанні антропоцентризм протистоїть соціоцентризмові чи соціологізму. Особливо це помітно при зіставленні та порівнянні атомістичної і субстанційної концепцій суспільства, з одного
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боку, та кооперативної концепції суспільства, з іншого. Остання репрезентує соціум як результат узаємодії індивідів унаслідок необхідності
задоволення ними іманентних їм потреб та чималої кількості інших
комунікативних чинників і визначає суспільство як саморегулюючу
процесуальну систему соціальної взаємодії індивідів. Тобто, в основі кооперативної моделі суспільства лежить принцип самореференції.
Невипадково відомий сучасний американський соціолог Дж. С. Александер звернув увагу на те, що іще Т. Парсонс наприкинці своєї творчості намагався пояснити, як сфера солідарності може різнитися від
ринку і держави та від більш специфічних ідейних та емоційних сфер,
таких, як релігія, наука і сім’я [12, с. 231–249]. Загальновідомо, що
наріжні камені кооперативної концепції суспільства були закладені
ще А. Смітом [13, с. 77–78], а у своїх сучасних рисах сформульовані
Ф. А. Гайєком [14; 15; 16; 17 ].
Методологічно, як зазначає Н. М. Смірнова, антропоцентризм
протистоїть натуралістичному детермінізмові та історіоцизму, однозначно віддає пальму першості цілеспрямованій людській діяльності
перед соціальними структурами і «законами історичної необхідності».
Для антропоцентризму, продовжує вона, також не властиве масштабне
соціальне планування та жорсткі соціальні технології, які перетворюють людину у гвинтик державної машини. Антропоцентризм апріорі
містить у собі вимогу співрозмірності соціальних перетворень людині та окреслює межі втручання влади у людську повсякденність [18,
с. 142]. Детальніше про це пише Д. К. Танатанова [19].
Нарешті, антропосоціокультурний підхід атрибутивно містить у
собі і культурну складову, яку В. С. Стьопін визначає як «систему надбіологічних програм людської життєдіяльності (діяльності, поведінки і
спілкування), що історично розвиваються та забезпечують відтворення
і зміну соціального життя у всіх його основних проявах» [20, с. 341].
Ці надбіологічні програми, як уточнює вчений, діють за допомогою
соціокодів: «...поряд з біологічним, генетичним кодом, який закріплює
і передає від покоління до покоління біологічні програми, у людини
існує ще одна кодуюча система – соціокод, за допомогою якого передається від людини до людини, від покоління до покоління масив соціального досвіду, що розвивається» [20, с. 341].
Отже, антропосоціокультурний підхід до пізнання природи податкового права можна визначити як такий евристичний інструмент, за
допомогою якого воно пізнається як атрибутивно людиномірний феномен з філософсько-методологічних позицій людини як єдиного творця
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соціуму та повноправного його суб’єкта за допомогою соціокоду публічних потреб людини.
У виділені та обґрунтуванні нами у самій назві доповіді права
людини на податки «схоплено» один із найбільших світоглядних парадоксів сучасності. З одного доку, як справедливо відзначається більшістю прихильників антропосоціокультурного підходу до праворозуміння,
проблема людини залишається ключовою у філософії та науці загалом,
включаючи правознавство. Пізнаючи людину, ми пізнаємо світ та його
невичерпні прояви. З іншого боку, пізнаючи ті чи інші людиномірні
феномени природи, пізнаємо людину. Право в його онтологічній різноманітності – один із таких феноменів. Поза людиною права немає. Водночас право й не замкнуте в окремій людській особистості, як вважали
в минулому цілі пізнавальні традиції доктрини природного права. Його
справжнє місце – це простір міжлюдських відносин.
Відомий російський філософ права А. В. Поляков справедливо
звернув увагу на ту обставину, що коли навіть визнати, що метою права
є не людина, а суспільство чи держава, то все одно як дія права, так
і його оцінка можливі тільки через окрему особистість. Хоча право
конституюється, з його точки зору, через соціальні інститути, одержує
через них глибинний правовий смисл, усе ж головною дійовою особою у
праві залишається людина. Одвічний дуалізм особистості і суспільства
(системи, держави), з погляду А. В. Полякова, в якості наукової парадигми вимагає все нових та нових інтерпретацій і теоретичних осмислень його правових розв’язків [21, с. 6].
Починаючи з середини ХХ ст., пошук такого розв’язку найінтенсивніше ведеться на основі та у філософсько-методологічних межах доктрини прав людини. Ще один парадокс полягає в тому, що
вона – не винахід правознавців сучасності, а сягає своїми витоками
ще давньогрецької філософсько-правової, в цілому світоглядної традиції. Як відомо, саме давньогрецькому софісту Протагору належать
слова: «Людина – міра всіх речей», що згодом стали одним з найфундаментальніших світоглядних та пізнавальних принципів. Невипадково
антропосоціокультурний підхід до праворозуміння в цілому, до розуміння природи, ролі і місця прав людини склався також у Стародавній
Греції. Уперше він втілився у потребовому підході Сократа до пізнання
людини та її властивостей.
Центральною для всієї сократівської філософії, як відомо, стала тема
добра як цільової форми причинності та доброчинності як форми активності людей у досягненні ними добра. Визначальною властивістю добра
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у розумінні Сократа була його атрибутивна корисність, здатність задовольняти реальні людські потреби. Останні, згідно з Сократом, завжди
від людської природи структуровані. Найбільшим благом для людини, як
був переконаний Сократ, є розум та знання [22, с. 130]. Так що першовідкривачем потребового підходу до праворозуміння, мовою сучасної філософії, є Сократ. Він продемонстрував також, що людська особистість і
природне право атрибутивні, вони є причиною одне одного. Поза такими
особистостями, стверджував Сократ, природне право не може ні постати,
ні існувати й розвиватись.
Софісти [23, с. 28; 24, с. 490–491; 25, с. 37–42] першими збагнули
докорінну відмінність природи соціальної (людинотворної) і природи
фізичної (нелюдинотворної). Вони помітили, що визначальний вплив
на спосіб та особливості мислення і соціальної поведінки давніх греків
мав спосіб їх життя, який внаслідок хронічного перенаселення первинних місць їх проживання супроводжувалося постійною міграцією, а
остання – перманентним переміщуванням різних груп людей з різних
місць відповідно з різними, часто не лише суперечливими, але й взаємовиключними правовими звичаями. Тому таким новим соціальним
групам людей щоразу доводилось на нових місцях створювати систему
нових, взаємоприйнятних для всіх, правил співжиття, виявляючи при
цьому постійну готовність почути та сприйняти Іншого, щоб вижити
самому, а не загинути разом у взаємному несприйнятті.
За таких умов для спільного виживання пріоритетними виявились
не самі попередні правила співжиття різних груп людей у попередніх
соціумах, тому що в минулому у різних людей вони були різними, а
правила про створення правил, їх право на співжиття у праві
людей. У зв’язку з цим відомий російський філософ права І. Д. Невважай доречно зауважує: «В умовах, коли стикаються різні мови, культури, спільне співіснування можливе на основі правил, що виробляються
спільно. Винайдені людьми правила, право (виділено мною – Г. Р.)
стало головним засобом управління і співробітництва у цих поселеннях» [26, с. 259–269].
Згідно з новим критерієм, виробленим давніми греками практикою
їх міграційного життя, як збагнули ще давньогрецькі філософи-софісти, законне й незаконне, справедливе й несправедливе і т.д. є таким не
за своєю фізичною природою, а тому, що воно загальноприйняте
таким у суспільній думці і на час, упродовж якого ця думка і відповідне сприйняття зазначених феноменів зберігаються в соціумі.
Софісти також підхопили ідею Сократа про природне право і розви92

нули її до повноцінної концепції, побачивши у ній насамперед природну свободу і природну рівність усіх без винятку індивідів, а також
їх трансцендентальну взаємозалежність та взаємодоповнюваність у
соціумі. Мовою пізнішої науки ця їх концепція одержала назву егалітаристського природного права [27, с. 258; 28, с. 37–38; 29, с. 31–39].
Таким чином, як досить влучно зауважив І. Д. Невважай, єдність
права вимоги з боку одних та його визнання з боку інших індивідів, в
чому й полягає квінтесенція комунікативного розуміння права, й породила перше – давньогрецьке – розуміння та обґрунтування прав людини, його першу парадигму. «Матриця, на якій виникає право, – резюмує
І. Д. Невважай, – виникає з первинного права вимоги індивіда (індивідів) і вторинного визнання іншими індивідами цієї самої вимоги. Саме
така матриця виникла і сформулювалася в Античній Греції» [26, с. 259].
Як показала вся наступна більше як двохтисячолітня теорія і практика правопізнання, жодна нова парадигма прав людини не змогла
вибудувати своєї парадигми без опори на давньогрецьку матрицю прав
людини як природного права, тобто, вони є частково новими, видозміненими парадигмами все тієї ж давньогрецької матриці. А ключовим у цій матриці прав людини є те, як пише І. Д. Невважай, «щоб
людина діяла всупереч обставинам, які фактично примушують її до
певної поведінки, щоб діяла з принципу (виділено мною – Г. Р.), який
виражає гідність людини і який підвищує ступінь автономії людського
буття щодо зовнішніх обставин і природних потягів, реалізує рух у бік
сходження до метафізичних, духовних потреб» [26, с. 262].
Нинішня європейська культура прав людини, більше того – вся західна культура прав людини є діалектичним зняттям і водночас прямим продовженням на якісно вищому рівні давньогрецької культури прав людини,
її основоположної матриці мати право на право. Давньогрецький досвід
також переконує, що ця парадигмальна матриця прав людини може бути
успішно реалізованою не в будь-якому, а лише в людиноцентристському
суспільстві та інструментальній державі. Цей висновок підтверджується всією наступною історією розвитку та реалізації формули прав людини як соціального конструкту [30, с. 260–261; 31, с. 224–225; 32, с. 274;
33; 34; 35], а ще більше – фактичною історією європейських соціумів.
Занепад, а пізніше і зникнення давньогрецької людиноцентристської
цивілізації та постання на її руїнах давньоримської етатистської цивілізації повернулися також зникненням прав людини як соціального феномена і, звичайно, давньогрецької матриці прав людини й утвердження
на їх місці давньоримської матриці права держави і самого позитивного
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права держави. Внаслідок цього більше як на тисячу років у Західній
Європі утвердилося розуміння права як заборон та звинувачувальна
(інквізиційна) парадигма правосуддя [36, с. 28–34; 37, с. 32–42].
Тільки у другій половині XVIII ст. в Західній Європі стався своєрідний новий коперніканський переворот у розумінні квінтесенції
правового регулювання суспільних відносин. Віщуючи появу кантівських формул права і прав людини, філософи й теоретики права епохи
Просвітництва почали відроджувати давньогрецьку ідею про те, що в
розумно влаштованому суспільстві будь-яким державним заборонам і
вимогам передують первісні права вимоги одних людей та зобов’язання
визнати і виконати їх інших людей, у скороченій формулі взаємні
визнання-дозволи людей. Тлумачення права ними знову перетворилося
із заборонного у дозвільне [38, с. 191–192], зумовивши також появу і
дозвільної концепції прав людини.
Квінтесенцію коперніканського перевороту у розумінні природи
прав людини склали кантівські ідеї, найбільш концентровано викладені І. Кантом у його «Метафізичних началах вчення про право» й ряді
інших праць. У них він переконливо показав, що «право людей – найсвятіше, що є в Бога на землі». «Природжене право тільки одне-єдине, – резюмував І. Кант, – свобода (незалежність від примушуючого
свавілля іншого), оскільки вона сумісна із всезагальним законом, і це
є єдине первісне право, властиве кожній людині з огляду на її приналежність до людського роду» [39, с. 147].
І. Канта більше всього турбувала негативна ситуація, що склалася в царині наукової обґрунтованості доктрини прав людини, самих
прав людини та найочевидніше проявились у фактичному нерозумінні тодішніми політико-правовими елітами їх генетичної єдності та
нерозривності. Однак чи не найслабкішою ланкою у доктрині прав
людини, яка дісталася від попередників І. Кантові, була повна відсутність адекватного їх природі розуміння обов’язковості прав людини
для соціуму й держави – вимога останнього сприймалася як якась нісенітниця чи божевілля.
У якості ключової ланки, за допомогою якої І. Кант узявся успішно
розв’язати весь вузол проблем, що нагромадилися у сфері прав людини, була свобода людини, у якій в концентрованому вигляді знайшли
своє втілення й усі інші права людини. Обов’язковість прав людини, на
думку І. Канта, також ясніше всього проглядалася з того, що «правомочність [примушувати – Г. Р.] закладена уже в самому принципі природженої свободи» [39, с. 148]. І. Кант вважав, що трактування прав
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людини як одного-єдиного права дозволяє найточніше позначити їх
одвічну і неперехідну цілісність, яка є наслідком аналогічної цілісності
людини [40, с. 323].
Виходячи із свободи як основоположного права людини, І. Кант
обґрунтував усезагальне поняття, всезагальний принцип і всезагальний закон права, іншими словами, його універсальну формулу: рівність у свободі за всезагальним законом [40, с. 383]. Цей закон виступає
філософсько-методологічним ключем до адекватного розуміння прав
людини та їх істинної природи. Згідно з цим законом, по-перше, свобода людини не є продуктом права, його похідною. Навпаки, вона сама
передує праву, визнається ним у якості незчезаючої за жодних обставин
антропосоціокультурної реальності і породжує всі інші права людини,
виступає їх системоутворюючим началом. По-друге, будучи одвічно
метафізично безмежною, свобода, щоб не загинути разом з людиною
і людством, співрозмірюється правом рівноправно, однаковою мірою
кожній людині. По-третє, оскільки в розвинутому, державно-організованому суспільстві свобода кожної окремої людини обмежується державою, то лімітуюча сила рівноправ’я спрямовується на саму державу.
Універсальна формула права як прав людини, а ще точніше –
права як свободи, як відомо, матеріалізується у трьох різних, проте
взаємозв’язаних його формулах, які більше відомі під назвою формул
категоричного імперативу. Перша з них – це формула універсалізації
(стандартна формула). Зокрема, в «Основоположенні до метафізики
моралі» І. Кант стверджує: «Немає нічого, крім всезагальності закону
взагалі, з чим повинна бути узгоджена максима вчинку, і, власне, одну
тільки цю узгодженість імператив і являє необхідною. Таким чином,
існує тільки один-єдиний категоричний імператив, а саме: вчиняй тільки згідно з такою максимою, керуючись якою ти в той же час можеш
побажати, щоб вона стала всезагальним законом» [41, с. 260]. Друга
формула категоричного імперативу І. Канта – це формула персональності та фундується на повазі до особистості людини її «самоцільності» [41, с. 272]: «Вчиняй так, щоб ти ніколи не ставився до людства як у
твоїй особі, так і в особі будь-кого іншого, лише як до засобу, а завжди
у той же час і як до мети» [40, с. 169]. Що стосується третьої формули
категоричного імперативу, то вона фіксує момент добровільності, власного вибору у встановленні чи визнанні універсального правила поведінки людей та називається формулою автономії: «Воля... повинна бути
не просто підпорядкована закону, а підпорядкована йому за власним
рішенням, як сама собі законодавча» [41, с. 273].
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Отже, якщо Дж. Локк та інші представники ліберальної традиції
правопізнання лише мовчазно погодилися з пропозицією Т. Гоббса, що
«право (jus) парадигмально є свобода», проте не завжди були у цьому
послідовними, то І. Кант довів істинність цієї парадигми з математичною точністю й витонченістю. Після І. Канта і в антропосоціокультурній традиції правопізнання у філософсько-методологічній площині
також уже жодного разу не поставало запитання-дилема про первинність чи вторинність прав та обов’язків людини. У вищезазначених
парадигмах розгляду прав людини сумнівів уже не залишилося, що
«кожна людина має невід’ємні права, від яких вона не може відмовитись, якщо б навіть і хотіла» [40, с. 323].
З часом постали інші концепції й теорії пояснення причин існування та природи прав людини: теорія прав людини як її вибору; теорія прав
людини як переваг особистості; теорія прав людини як певної корисності благ, якими вона наділена; теорія прав людини як справедливості;
теорія прав людини як сукупності юридичних відносин, встановлених
позитивним правом, та ін. [42; 43; 44; 45]. Із другої половини ХІХ ст.
став пробивати собі дорогу дискурс про права людини як можливості
задоволення її основоположних потреб [46, p. 44; 47, с. 157–212]. Згідно з термінологією Дж. Фінніса, він пізніше почав іменуватись «основними аспектами людського процвітання» [30, с. 259].
Принциповим кроком уперед в обґрунтуванні прав людини стала
поява у 1892 р. спеціального дослідження відомого німецького філософа й теоретика права Г. Й. Єллінека «Система суб’єктивних суспільних
прав» [48], присвяченого дослідженню передісторії ідеї і основоположних положень французької «Декларації прав людини і громадянина».
Це дослідження з’явилося раніше відомої праці М. Вебера «Протестантська етика і дух капіталізму» й випередило появу деяких фундаментальних ідей, за якими пізніше утвердився статус «веберіанських».
Серйозною заслугою Г. Й. Єллінека, як резонно зауважив Е. Ю. Соловйов, було утвердження як безспірного того наукового факту, що права
людини первісно мали релігійно-моральні витоки. Невипадково історично першим, пріоритетним і базисним серед усіх прав людини стала «свобода совісті з такими прямими й очевидними експлікаціями, як свобода
слова, проповіді, друку, зборів» [38, с. 169].
Г. Й. Єллінек у «Системі суб’єктивних суспільних прав» усі людські права класифікував на кілька відносно самостійних видів. Зокрема, він, дійшов висновку, що фактично теорія права і конституційної
держави, що склалися на Заході наприкінці ХІХ – початку ХХ століть,
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розрізняли три види суб’єктивних суспільних прав (прав людини): стосовно вимог суб’єктів права до правопорядку і державного устрою
status negativus передбачав особисті свободи, status activus – права на
участь у здійсненні народовладдя, status positivus виступав як утілення
вимог громадян до власного суспільства [49, с. 33–34]. Тобто, наприкінці ХІХ – початку ХХ століть парадигма прав людини зазнала ще
однієї суттєвої зміни – ієрархізації прав людини.
Найвизначнішим утіленням цієї зміненої парадигми розуміння
прав людини та їх природи стали «Всесвітня декларація прав людини»
1948 р., а також ряд інших офіційних актів, прийнятих державами світу
на її основі і в розвиток її: Пакти ООН «Про громадянські і політичні права» та «Про економічні, соціальні і культурні права» (1966 р.),
«Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод»
(1950 р.) тощо. Як писав із цього приводу згадуваний нами Дж. Фінніс,
такі ретельно продумані документи заслуговують на пильну увагу від
кожного, хто хоче осмислити проблеми людського життя в суспільстві
у категоріях прав людини чи природних прав [30, с. 266–267].
Зокрема, серед прав людини, проголошених у Всезагальній декларації з прав людини, називаються: життя, свобода, особиста недоторканність (ст. 3), рівність перед Законом (ст. 7), недоторканність приватного
життя (ст. 12), шлюб та захист сім’ї (ст. 16), власність (ст. 17), соціальне
забезпечення і здійснення прав в економічній, соціальній і культурній
сферах (ст. 22), участь в управлінні (ст. 21), право на працю, захист
від безробіття, задовільне винагородження праці (ст. 23), відпочинок
і дозвілля (ст. 24), насолодженя мистецтвом, участь у науковому прогресі і користування його благами (ст. 27), соціальний і міжнародний
порядок (ст. 28).
Ці та інші загальновизнані права людини об’єднує дві фундаментальні обставини. По-перше, усі вони джерелом свого походження
мають реальне життя, типові життєві випадки, які незліченну кількість
разів повторювалися раніше й повторюються щоразу заново у співбутті індивідів у соціумі. Дж. Фінніс із цього приводу писав, що «існує
тільки єдина можливість для того чи іншого права людини – це подумки
споглядати певний зразок (pattern) чи ряд зразків людського характеру,
поведінки і взаємодії в суспільстві і вибрати таку конкретизацію прав,
щоб вона в тенденції підтримувала прийнятий нами зразок чи ряд зразків» [30, с. 276–277]. Це не що інше, як некласичний підхід до виявлення й обґрунтування прав людини, з’ясування їх природи і властивостей.
Згідно з цим підходом, право і права людини існують лише в процесі
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життєвої взаємодії людей, місцем їх буття є простір міжлюдських відносин, а основоположною причиною виникнення – необхідність задоволення людських потреб.
По-друге, у практичному праворозумінні та правозастосуванні у
цивілізованих країнах світу після Другої світової війни на перше місце
рішуче пробився антропосоціоцентризм із його потребовим підходом як філософсько-методологічна й світоглядна матриця правопізнання та пізнання прав людини особливо. На європейському континенті
це найяскравіше проявилося в діяльності Європейського Суду з прав
людини. В Україні ця проблематика найбільш цілеспрямовано, глибоко
і всебічно розробляється Львівською лабораторією прав людини при
Львівському національному університеті ім. І. Франка під керівництвом П. М. Рабіновича. В центрі творчої уваги цього колективу природно перебуває проблема, що таке право? [50, с. 10]
Виділивши й обґрунтувавши основні властивості права, яке репрезентує у своїх рішеннях Страсбурзький Суд із прав людини, П. М. Рабінович дійшов переконливого висновку, що, «згідно з європейським ...
праворозумінням, право – це об’єктивно зумовлені наявними біологічними і соціальними факторами конкретні і реальні можливості задоволення потреб (інтересів) суб’єктів соціуму, справедливо збалансовані з
можливостями задоволення потреб (інтересів) інших суб’єктів і всього
суспільства й забезпечені відповідними обов’язками останніх. Природно, – уточнює П. М. Рабінович, – цією дефініцією позначено поняття про право так зване загальносоціальне (соціально-природне), а не
державно-вольове, не «юридичне» [50, с. 10]. При цьому П. М. Рабінович уточнює, що коли взяти до уваги той визначальний філософський
концептуальний підхід, на якому базується ця інтерпретація, то таке
праворозуміння можна віднести до інструментально-потребового,
а оскільки мова іде про людські потреби, то воно є фундаментально
антропологічним [50, с. 10].
У своїй монографії «Методологічна традиція доктрини природного
права» ми розцінили філософсько-методологічний підхід П. М. Рабіновича до правопізнання в цілому, а також до дослідження прав людини і його формулу права як можливостей індивідів як адекватний для
обґрунтування відповіді на запитання «Що таке право?» в межах класичних стандартів науковості [51, с. 755–757]. Немає підстав відмовлятись від даної оцінки і нині. Проте поглибленіший аналіз проблеми
податкового права людини, пізнання його не у статиці, а в антропосоціокультурному розгортанні й життєвій динаміці, іншими словами,
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обґрунтування відповідей на запитання «Як виникає у людини її право
на податки?» та «Як воно діє?» з класичних філософсько-методологічних позицій інструментально-потребового праворозуміння, запропонованих П. М. Рабіновичем, не можливе. Для цього мусять бути задіяні
некласичний та постнекласичний наукові підходи до його пізнання.
Сказане зовсім не означає негативну оцінку справді великого
наукового доробку П. М. Рабіновича особисто та Львівської лабораторії з дослідження прав людини в цілому. Враховуючи евристичний
потенціал пізнавальної матриці класичного підходу до правопізнання,
який фактично був основою їх методологічного інструментарію, вони
тим не менше забезпечили суттєвий приріст нових наукових знань про
таку винятково складну дійсність, як права людини. Чого лише вартий
принципово важливий філософсько-методологічний постулат про те,
що права людини – це певні її можливості, які, з одного боку, необхідні для задоволення потреб її існування й розвитку у конкретних
соціально-історичних умовах, а з іншого боку, об’єктивно зумовлені
досягнутим рівнем прогресу суспільства і забезпечені обов’язками
інших суб’єктів. Цей постулат, як жоден інший, пояснює причини появи і природу так званої технологічної формули прав людини – формули його основних прав, іншими словами, основних прав людини
і свобод, що виникла ще в середині ХХ ст. [52, с. 17, 39, 47; 53, с. 99,
117, 125 та ін.].
Загальновідомо, що тоді надзвичайно гостро постало як у теоретичній, так і в практичній площині запитання про критерії віднесення до
прав людини тих чи інших її вимог. Антропосоціокультурна парадигма
прав людини, яка вже тоді стала домінуючою, непохитно стояла на тому,
що правами людини є всі вроджені, тобто нерозривно пов’язані з людиною
як видом її права. Але в той же час далеко не щодо всіх цих прав тодішні
держави й суспільства могли взяти на себе позитивні зобов’язання забезпечити їх. Дилема ця залишається гострою практично для всіх соціумів
донині. Проте алгоритм її поступового розв’язання знайдено і час підтверджує його конструктивізм.
Винайдена людством технологічна формула прав людини – формула її основних прав – передбачає першочергове визнання правовості
за життєво найнеобхіднішими правами і свободами людини, які в той
же час можуть бути забезпечені в конкретно-історичних умовах з боку
суспільства й держави і без яких неможлива повноцінна людська особистість. Це право на життя, право на свободу, право на людську гідність, право на своє місце у світі та ряд інших, які за своєю природою
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належать до фундаментальних людських прав. До них, безсумнівно,
належить і право людини на податки, без реалізації якого здійснення
жодного іншого права людини неможливе, неможлива і сама людина
з огляду на свою дуальну – психобіологічну та соціокультурну – природу. Саме за ці права повсюдно розпочинається боротьба людей з
державами і традиціями. Навіть політичні і громадянські права людей
поступаються їм в актуальності за цією шкалою.
Чи існує в дійсності право людини на податки? Якщо так, то
чи належить воно до основних прав людини та її свобод? Позитивістська традиція правопізнання дає лише негативну відповідь на ці
запитання. Максимум, що допускають учені юристи-позитивісти, – це
наявність у людини «права на справедливе стягування податків» [54,
с. 209] державою. Проте чекати від них у цих питаннях чогось іншого
було б рівносильним очікуванню від атеїста доведення існування Бога.
Обґрунтування права людини на податки, як і будь-яких інших її прав,
переконує величезний історичний досвід, можливе лише з філософсько-методологічних позицій доктрини природного права, антропосоціокультурного підходу до розуміння людини та її прав. Саме на цьому
шляху були обґрунтовані всі уже визнані й позитивовані права людини
цивілізованими суспільствами і державами світу. Саме з цих парадигмальних підходів належить обґрунтовувати і право людини на податки.
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ЛЕГИТИМАЦИЯ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА КАК МАТРИЦА ОБОСНОВАНИЯ
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА НА НАЛОГИ
Р. Гаврилюк
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича,
г. Черновцы, ул. Коцюбинского, 2, e-mail: gavrilyuk.ruslana@mail.ru
В статье обосновывается, что надлежащие место среди фундаментальных прав человека принадлежит праву человека на налоги, без реализации которого осуществление любого другого права человека невозможно,
невозможен и сам человек в виду своей дуальной природы. Обоснование
права человека на налоги, как и любых иных прав человека, возможно
только с философско-методологических позиций доктрины естественного права, антропосоциокультурного подхода к пониманию человека и его
прав. Именно при помощи антропосоциокультурного подхода были обоснованы уже признанные цивилизованными обществами и государствами
мира в качестве юридических права человека.
Ключевые слова: право человека на налоги, права человека, легитимация общепризнанных прав человека, антропосоциокультурный подход,
доктрина естественного права.
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LEGITIMATION OF UNIVERSALLY RECOGNIZED HUMAN
RIGHTS AS AN UNDERLYING CAUSE OF ARGUMENTATION
OF THE RIGHT OF MAN TO TAXES
R. Havrylyuk
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,
Chernivtsi, Kotsubynskyi Str.,2, e-mail: gavrilyuk.ruslana@mail.ru
The article substantiates a thesis that right of man to taxes takes its proper
place among fundamental human rights. Inability to realize this right leads to
both the impossibility to fulfill any other human right and inability of the existence of man due to his dual nature. Argumentation of the right of man to taxes,
as well as any other human right, is possible only with the philosophical and
methodological positions of the Natural Law Doctrine and Anthroposociocultural approach to comprehension of the man and his rights. Therefore, the author
substantiates already recognized by civilized societies and nations around the
world human rights as legal rights by using Anthroposociocultural approach.
Keywords: right of man to tax, human rights, legitimation of universally
recognized human rights, Anthroposociocultural approach, Natural Law Doctrine.
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ДО ПИТАННЯ ПРО СПІВВІДНОШЕННЯ
СПРАВЕДЛИВОСТІ І ПРАВА
О. Грищук, З. Добош
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: oksanalex@mail.ru
Правова система України зазнає на сьогодні істотних змін, що
зумовлено, насамперед, трансформацією правосвідомості українського
суспільства як однієї із складових такої системи. У той час, коли європейська правова традиція склалася з огляду на пріоритет суспільства
над людиною, у країнах загального права панував постулат про перевагу людини над суспільством, то в державах із тоталітарними режимами
у праві втілилися засади домінування держави над людиною. За таких
обставин право формувалося не завдяки зусиллям всього суспільства, а
створювалося авторитетом влади, при чому ігнорувалися вимоги природного права та його основні цінності.
Конституційне проголошення людини найвищою соціальною
цінністю визначило нові правові стандарти, нову правову ідеологію, а, отже, і кардинально нові засади функціонування правової
системи, усі елементи якої було оновлено. Однак лише системний
характер перетворень може забезпечити «безперебійне» і ефективне
оновлення правової системи: нова соціальна і правова орієнтація,
правосвідомість повинні гарантуватися і перетворенням традиційної системи джерел права. Тільки завдяки джерелам права основні
правові цінності здатні реально увійти у правову систему і перетворитися із інструментів правосвідомості у реально діючі нормативи.
Саме тому окремих досліджень потребують джерела права, перш
за все природного, саме тому правові цінності, серед яких рівність,
свобода і справедливість, продовжують бути актуальними темами
дослідження.
Окрім того не менш важливою залишається проблема критеріїв
оцінки правових явищ. Справедливості ж, як основній правовій цінності, належить визначальна роль у розумінні права, побудови його
інститутів, у формулюванні вимог, що ставляться перед правовим
регулюванням відносин у сучасному суспільстві. Відповідно процес
конвергенції (збігу) справедливості і права здатний виступити гарантією ефективності права, а отже, підтвердити його цінність як найбільш
дієвого соціального регулятора.
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Справедливість займає визначальне місце серед цінностей, що
становлять онтологічну основу права. В юридичній та філософській
літературі неодноразово підкреслювався саме ціннісний характер справедливості. Так, справедливість «визначається як поняття моральної
свідомості, що характеризує захід впливу та вимоги прав і благ особистостей або соціальної спільноти, міру вимогливості до особистості,
правомірність оцінки економічних, політичних, правових явищ дійсності і вчинків людей, а також їх самооцінки». [3, с. 13] Висловлюються думки, що справедливість є попередньою умовою здійснення всіх
інших цінностей, що визначають орієнтири в життєдіяльності людини.
Крім того, зауважують, що справедливість має нормативну природу,
належить до компетенції практичного розуму. Це означає, що вона
більш чутлива до відмінностей, менш універсалізована. Мінімум справедливості в суспільстві гарантується правом. Однак право ґрунтується
на «усередненій» нормі справедливості, а тому чим різноріднішим є
суспільство, тим відчутнішим є дефіцит справедливості та тенденції її
перетворення в свою протилежність. Зміст і суть справедливості передає біблійний вислів: «кожному своє». [5, с. 99]
Конвергенція розглядається як сходження, наближення, збіг ознак,
властивостей у явищах, незалежних між собою. Відповідно проблема
співвідношення справедливості і права, яка має дуже давню історію, не
є нічим іншим, як проблемою їх конвергенції. Будучи різними явищами,
справедливість і право мають безліч точок стикування, які впродовж
віків досліджуються мислителями, вченими. Сучасні філософсько-правові розробки цієї тематики будуються насамперед на працях: Платона, який одним із перших сформулював концепцію справедливості у її
зв’язці із державою та правом в античні часи; Аристотеля – обговорення ним питання про те, як добитися в суді справедливості, загальновизнано одним із важливих етапів розвитку юриспруденції; Цицерона,
що повністю окреслив проблематику справедливості у її стосунках із
правом; Ульпіана та запропонованого ним найуніверсальнішого формулювання справедливості.
Пошук транскультурного критерію справедливості сигналізує про те,
що філософи знову хочуть покинути «платонівську печеру», в якій вони
зараз коротають свої дні. У світлі розуму справедливість повинна звільнитися від міркувань класу, групи, сім’ї, статусу, національності, віку, тобто
категорій, які повністю належать «платонівській печері». [9, с. 388]
Відповідно сьогодні можна виокремити певні тенденції у вивченні конвергенції досліджуваних явищ. Першою – є комплексний підхід,
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що дозволяє розглядати справедливість як складну етико-соціальну і
філософсько-правову категорію. Хоча справедливість, як відзначає
Е.А. Лукашева, часто оголошується етиками як категорія специфічноморальна, а юристами - як специфічно – правова, проте як і права та
свободи людини її не можна віднести до предмету тієї чи іншої окремої
соціальної науки чи галузі знань (соціології, політології, політекономії,
юриспруденції чи етики. [7, 100] В.П. Малахов відносить ідею справедливості до моральної свідомості, а той факт, що міркування справедливості постійно присутні у правових відносинах лише свідчить про
реальну переплетеність різних форм соціально-духовної організації
життя людей. [13, с. 155]
Досліджуючи еволюцію моральної концепції справедливості,
російські вчені довели, що в основі такої концепції три уявлення : 1)
моральне добро (правда, чесність); 2) рівноцінність людей; 3) відплата
згідно заслуг. При цьому ведуча асоціація справедливості – торжество
правди, тобто добра. Справедливість таким чином, виступає у якості
морального закону в суспільстві і міжособистісних стосунках, будучи
моральним аналогом права. [1, с. 105]
Г. Радбрух вважає, що справедливість представляє собою особливий феномен, що не може бути зведений ні до морального ідеалу, ні до
права. [17, с. 10] Підставним бачиться говорити про правову та етичну
природу справедливості, оскільки справедливість є тим принципом, де
мораль і право найбільш тісно взаємодіють і виражають свій ціннісний
потенціал та зміст. [2, с. 88]
Г.Д. Гурвіч підсумовував такі дискусії наступним чином: враховуючи тісний взаємозв’язок понять права і справедливості, в тих
випадках, коли відсутня диферентація права від сукупності моральних,
релігійних та інших норм, і в тих випадках, коли дослідник примикає до філософських концепцій, в рамках яких подібна диферентація
виявляється неможливою, термін «справедливість» розуміється у дуже
широкому значенні і означає усю моральність в цілому. І лише за умови
встановлення чіткого розмежування між моральним ідеалом, ідеалом
релігійним і справедливістю можна чітко визначити саме поняття справедливості. [6, с. 284]
Ми, в свою чергу, приєднуємося до позиції, прийнятої Ю.А. Тихомировим, який відзначав чергу, низку факторів, що неминуче впливають на правотворчість і правозастосування, і не дозволяють зробити
правову систему закритою і аксіоматичною. Це, зокрема, система пануючих у суспільстві цінностей, у тому числі і таких, що існують у формі
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суспільних уявлень про справедливість, масових очікувань, традиції
правозастосування, рівень освіти учасників обороту, рівень розвитку науки, в тому числі і правової, наявність значимого суспільного і
публічного інтересу, що зумовлюється суспільними викликами. [16,
с. 45] Саме такий підхід створює сприятливе методологічне підгрунтя
для досліджень явищ справедливості і права, їх «відкритість» одне для
одного, що відповідає ідеї конвергентності.
Другою тенденцією бачиться дослідження правових можливостей
справедливості. Тобто вчені обговорюють її функції, прояви у правовій
площині, а саме, у праві, у правовому регулюванні, зокрема правотворчості і правозастосуванні, у законодавстві. А саме, досліджуючи співвідношення справедливості і права, Фрідріх фон Хайєк вказав, що право,
яке складається із правил фізичної поведінки, має зовсім інший статус,
який зумовлює для нього особливу назву (nomos) і також демонструє
надзвичайну важливість відмежування його від інших розпоряджень
також іменованих правом, так, щоб у процесі розвитку цього виду права було чітко видно його особливі характеристики. Причина тут в тому,
що, якщо ми хочемо зберегти вільне суспільство, то тільки та частина
права, яка складається із правил справедливої поведінки, повинна бути
зобов’язуюча і обов’язкова для приватної особи – громадянина, а інша
частина права повинна бути обов’язкова для членів урядових організацій. Ми побачимо, що втрата віри у право , що слугує справедливості ,
а не приватним інтересам чи приватним цілям уряду, є головною причиною поступального розмивання особистої свободи. [21, с. 202]
Як основоположний принцип – засаду права вирізняє справедливість С. П. Погребняк. Він досліджує об’єктивну і суб’єктивну справедливість, формальну, змістовну і процедурну (суто процедурну,
абсолютну і неабсолютну процедурну справедливість), роблячи при
цьому висновок, що всі види справедливості тісно пов’язані між собою,
при цьому детально аналізує її роль у правотворчості і судочинстві.[15,
с. 39–74]
С. І. Максимов визначає право через справедливість, тобто право – це втілена та закріплена в предметно-інституційних формах регулювання зовнішньої поведінки людей справедливість. [12, с. 171] Як
якість правового закону, оцінює справедливість М.І. Козюбра. [10,
с. 83] В.С. Нерсесянц, аналізуючи проблему правового закону, формулює поняття «формальної справедливості», що означає не співпадіння
прав і обов’язків, а їх баланс, що визначається нормами об’єктивного
права (закону) в якості допустимого, прийнятного для даних умов (міс109

ця і часу) компромісного співвідношення. Це і є, на його думку, формальна правова справедливість в дії.[14, с. 208]
Третьою тенденцією є, на наш погляд, дослідження справедливості
та супроводжуючих її категорій у праві. Загальний принцип, який можна виявити, аналізуючи різні втілення ідеї справедливості, полягає у
тому, що стосовно один одного люди мають право на певний відносний
стан рівності або загальним і безумовним моментом усіх сучасних концепцій справедливості є ідея прав людини, тобто визнання однакового
поводження з людьми і відмова від привілеїв та імунітетів, пов’язаних
із національними релігійними ознаками, або нерівності, відповідно до
якої розподіляються блага. Саме образ людини, на думку О.Г. Данильяна, багато у чому визначає вибір концепції справедливості. [19,
с. 172] Дуже активно в науковій літературі обговорюється проблема
справедливості та рівності. Так, Г.І. Іконнікова розуміє справедливість
як правову рівність. На її думку, філософсько-правове бачення справедливості включає: 1) рівність всіх в одинаковій дії в одинакових умовах; 2) взаємозв’язок вчиненого і розплати; 3) рівновага між втратою
і набутим (справедливий обмін). Але самий простий зміст принципу
справедливості полягає у вимозі дотримання рівності.[8, с. 267]
Паралельно аналізують вчені також справедливість і еквівалентність, зокрема справедливість називають буттям еквівалентності в
моралі. Принцип справедливості, як вважає В.М. Сирих, не наділений
всезагальною дією у праві, оскільки: 1) предмет правового регулювання значно ширший за сферу дії справедливості у праві; 2) є низка правових відносин, які не повною мірою відповідають вимогам моралі; 3)
справедливість є частиною правосвідомості і знаходиться за межами
права. Саме тому, на його думку, основною ознакою права є не справедливість, а еквівалентність. [18, с. 422]
Ж.-Л. Бержель розмежовує справедливість і користь у праві:
різні правові системи стикаються із двома головними альтернативами – справедливість чи корисність, з одного боку, та індивідуалізм чи
колективізм, з другого. І в результаті вчений приходить до висновку,
що ідеологічною основою кожної правової системи можуть бути і ідея
корисності, і ідея справедливості, які можуть виступати в такій ролі або
почергово, або одночасно.[4, с. 63]
Четвертою тенденцією бачиться наявність у поняттєво-термінологічному апараті правових досліджень утворень типу: «надправо»
(С. В. Черниченко [22]), «неправове право», «неправо» (Г. Радбрух
[17]), «сила права» (Г.І. Іконнікова [8]), які теж, в свою чергу, вводять
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у сферу правового аналізу категорію справедливості, зокрема в рамках
дослідження проблеми обумовленості права, його джерельності.
Таким чином, як відзначає О. Хеффе, першопочатково справедливість означала лише відповідність діючому праву. Однак вже давно
поняття справедливості набуло більш широкого морального значення, не
втрачаючи при цьому тісного зв’язку з правом. При першому наближенні воно означає зміст права з об’єктивної точки зору і добропорядність
певної особи із суб’єктивної. В якості об’єктивної справедливості воно
є основним поняттям людських потреб: предметом людських прагнень і
людських вимог одночасно. Ні одна культура і ні одна епоха не бажають
відмовлятися від справедливості. З давніх часів однією із основних цілей
людства було те, щоб у світі запанувала справедливість.[21, c. 10]
Саме тому не випадково, що у юридичній науці простежують процеси конвергенції. По – перше, мова йде про правову і моральну системи. А саме, Е.Н. Лукашева відзначає, що загальне у правовій і моральній
системах визначається не тільки спільними для них суспільними відносинами, але і характером взаємодії внутрішніх структурних елементів
цих систем, прямими і зворотніми зв’язками між відносинами, свідомістю, нормами, діалектикою взаємопереходів одних елементів в інші.
Тільки врахування складних параметрів внутрішніх взаємозв’язків елементів кожної системи допомагає простежити єдність цих систем, що
визначається їх орієнтацією на різні аспекти єдиних суспільних відносин. При цьому Е.А. Лукашева вказує на важливу обставину, яка зближує право і мораль: універсальні моральні категорії добра і зла, правові
категорії правомірності і протиправності конкретизуються у загальній
для цих соціальних регуляторів категорії справедливості. [11, с. 131]
По – друге, вчені констатують яскраво виражений на сьогодні у
правознавстві процес конвергенції юридичного позитивізму і теорій
природного права. Це, як відзначають дослідники, особливо проявилося у поглядах Харта, який зовсім не заперечує той факт, що розвиток
права відбувається під впливом моралі і що право у свою чергу виявляє
вплив на розвиток моралі. Аналізуючи концепцію природного права
Дж. Фінніса, Харт визнав, що вона багато у чому компліментарна, а не
ворожа юридичному позитивізму, адже Дж. Фінніс у монографії «Природне право і природні права» намагається сформулювати деяку ідею
права як такого.
Дослідження різних аспектів взаємодії справедливості і права
дозволяє простежити основні методологічні напрями їх конвергенції з
огляду на здатність справедливості:
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1) обумовлювати право з позицій моралі, зважаючи на приналежність категорії «справедливість» до сфери моралі, що, відповідно,
відображається поняттям «моральність права», «внутрішня мораль
права», «мораль, що робить можливим право». У зв’язку із цим формуються підстави для оцінки і права, і правозастосування; передумови
забезпечення його ефективності; проекція такої властивості права як
примусовість; взаємодоповнюваність справедливості і права як явищ
конкурентного середовища, залежного від конкретно-історичних умов
та ситуацій;
2) обумовлювати право з позицій цінностей, зважаючи на визнання
справедливості правовою цінністю. Розуміння справедливості як «блага, якого прагне людина», «належності», (зважаючи на зміст поняття
цінність) обумовлює і відповідне розуміння права.
При цьому різна класифікація справедливості в якості правової
цінності, а саме, як: вищої цінності, яку покликана захищати і культивувати вся система права (В.А. Бачинін); ключової цінності права,
яка визначає онтологічну основу права (І.І. Кальной, О.В. Грищук)
або основоположної (Н.Н. Алексеев, В.С. Нерсесянц, О.Г. Данильян);
ейдетичної правової цінності (нарівні зі свободою) (А.В. Поляков) у
формальному значенні, яка набуває свого соціокультурного змістовного навантаження; привнесеної (у правову площину зі сфери моралі)
цінності (М.Н. Марченко); такої, що зумовлюється конфліктом інших
рівнозначних цінностей (Г.Д. Гурвіч) – є свідченням різної ролі, яку
здатна виконувати справедливість в житті права.
3) визначати мету права. Це виправдано з огляду на методологічну
близькість понятть «мета», «цінність» і «благо». Саме тому цілком підставним є положення про те, що цінності, які намагаються знайти своє
втілення у законах суспільства, є всього лише окремим проявом, виразом загального прагнення людей до справедливості (Д. Ллойд). Саме з
огляду на мету права розрізняють справедливість формальну і реальну,
тобто істинну, справжню, що має важливе практичне значення;
4) формувати образ права, зважаючи на потенціал справедливості
як ідеї права. Оскільки, за самими загальними уявленнями, справедливість – це відповідність того, що людина дає суспільству і отримує
від нього, тобто відповідність прав і обов’язків, а саме вони складають
основу правової матерії, тому зі самого початку ідея справедливості
втілюється саме в праві і створює його модель, уявлення про нього;
5) забезпечувати призначення права. Оскільки під справедливістю
часто розуміють сукупність поглядів на належне, а жодне суспільство
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не характеризується єдністю поглядів на належне, то всі існуючі в
даному суспільстві погляди можуть бути реалізовані в межах діючого правопорядку і, відповідно, урівноважені. Цей правопорядок задовольняє бажання, які складають середину між крайніми побажаннями
найбільш відсталих частин суспільства і високими устремліннями найбільш розвинутих і передових. Діючий правовий правопорядок урівноважує різноманіття і розбіжності прагнень та інтересів, виражаючи
собою їх середній рівень у даному суспільстві.
6) конкретизувати та раціоналізувати право, зважаючи на контекст
справедливості як правового поняття. Це дозволяє погодитися із такими
дослідженнями логіки справедливості, яка визнає необхідність існування формального аналогу справедливості, оскільки вона має значення не
тільки як символ належного суспільного стану, але і як реальний цілеорганізуючий засіб, хоча раціонально і технічно не забезпечений. Тобто
справедливість підставно розглядати як змістовний компонент ціннісноорієнтуючої і нормативно-регулятивної соціальної системи;
7) виявляти сутність права, зважаючи на справедливість як його
властивість. Оскільки справедливість вводять у поняття права, а право
вважають «справедливим із засади речі», то справедливість відповідно
розцінюють як правову характеристику;
8) визначати першоначало, першооснову у праві, зважаючи на
якість справедливості бути принципом у праві (права, правотворчості
чи правозастосування).
Досліджувані співвідношення справедливості і права дозволяють
визнати безспірний їх зв’язок. Звернувшись до поняття детермінізму і
таких його основних категорій як зв’язок, взаємодія, причина, наслідок, закономірність, необхідність та випадковість, можливість і реальність, можна констатувати, що методологічну основу для дослідження
конвергенції справедливості і права складає причинність. Зокрема класифікація причин цілком співвідноситься із можливостями справедливості щодо права. А саме, якість справедливості обумовлювати право
з позицій цінностей, значимості, належності до ціннісно-орієнтаційної системи цілком відповідає змісту формальної причини. Сфері дії
формальної причини («що це є?») належить і здатність справедливості
формувати образ та змістовну серцевину, тобто виступати ідеєю права.
Аналогічні міркування можна висловити стосовно справедливості як
правового поняття, що конкретизує та раціоналізує право. Зважаючи
на контекст справедливості як властивості, що поряд із свободою та
рівністю формує якість права, можна виявити матеріальну причину.
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Справедливість як принцип у праві (чи права загалом, чи то правотворчості, чи правозастосування), яка складає першооснову права,
співвідноситься зі змістом діючої причини («як це створено, звідки це
походить?»). З огляду на такий вид причини можна виокремити і обумовленість права мораллю, оскільки справедливість характеризується
приналежністю саме до морально-етичної сфери.
Аналіз справедливості як мети права, як правопорядку, що відображає призначення права та його цінність в суспільстві, для людини
проектує цільову причину. Наведене засвідчує причинну залежність
у стосунках справедливості і права, а характер зв’язку між ними як
причинно-наслідковий. Додатковими аргументами у виявленні такого
зв‘язку бачаться положення про нормативну і правову природу справедливості, її якості бути: підставою правоздатності; онтологічною
основою оформлення правового простору, тобто можливостей окреслювати сферу правової матерії.
Дискусії з цього приводу можуть бути, на наш погляд, проаналізовані, в тому числі і під кутом зору розмежування понять справедливості
і правової справедливості. Відповідно під правовою справедливістю
пропонуємо розуміти нормативно-правове закріплення усередненого
рівня моралі, при якому забезпечується соціальний компроміс. Дане
поняття формується як результат процесу конвергенції справедливості і
права. Окрім того, такі категорії причинності як можливість і дійсність,
повністю відображають розмежування справедливості формальної та
реальної (істинної), що має важливе практичне значення.
Таким чином, особливості встановленого причинно-наслідкового
зв’язку справедливості і права виявляються в процесі загальнофілософської характеристики права, зокрема його прояву як природного
явища, а також його обумовленості: «почуттям справедливості» (яке
замінюється примусовістю, коли йдеться про реалізацію позитивних
законів (Ціцерон)); «вимогою здорового глузду, самої розумної природи» (Гуго Гроцій), «належністю» (В.В. Булгаков), «абсолютністю»,
«належністю на противагу дійсному (умовно існуючому в суспільстві) порядку речей» (Н.М. Коркунов), ідеєю (з огляду на право як
форму духу (Ю.О. Тихонравов), «моральністю як мінімумом добра»
(В.С. Соловйов). Дослідження соціальної і правової природи справедливості дає підстави прирівняти її до вищенаведених категорій, а відповідно констатувати, що справедливість, як «ідея, абсолют, вимога…»
обумовлює право у його природному розумінні. Цим проектуються
джерельні можливості справедливості щодо права.
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Приєднуючись до розуміння понять: справедливості як «незмінної
і постійної волі надати кожному його право»; джерел природного права «як всього того, що породжує і забезпечує реальність прав» можна
формально-логічно простежити здатність справедливості виступати
джерелом природного права, тобто відповідати якостям діючої причини. Додатковими аргументами цьому положенню слугує визнання
джерелом права самої людини (В.П. Малахов), «певної індивідуальної
душі» (А. Тойнбі), складових внутрішнього світу людини, «прошарків
душі, в яких складаються мотиви людської поведінки» (І.А. Ільїн), її
духовності, в основі якої людська гідність та похідні від неї цінності
справедливості, свободи і рівності (О.В. Грищук).
Зважаючи на існуючі в літературі класифікації джерел природного
права (зокрема за критерієм факторів, що творять зміст права), можемо
співвіднести справедливість із суб’єктивним матеріальним джерелом,
оскільки таке джерело охоплює все те, що відноситься до людської свідомості, для якої об’єктивні матеріальні фактори (соціальне середовище з усіма його умовами місця і часу) доносять матеріал. І цей матеріал
впливає на розвиток правового почуття. Відповідно почуття справедливості зумовлює правове почуття, і в цьому значенні справедливість
знову набуває джерельних якостей щодо права.
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В статье исследуется философско-правовая проблема конвергенции
справедливости и права. Отправной точкой процесса конвергенции этих
явлений рассматривается возникновение права как способа разрешения
конфликтов, что вызвало первоначальные представления о справедливости. Исторические особенности этого процеса отражены в сфере действия
этих явлений, их содержательных характеристиках, а результат воплощен
в понятии правовой справедливости.
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The article examines the philosophical and legal convergence problem of
justice and law. The starting point of convergence of these phenomena is seen
as a right of way of resolving conflicts that embodied the primitive idea of justice. Historical peculiarities of this process are reflected in the actions of these
phenomena, their essential features, and the result is embodied in the concept
of legal justice.
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10 грудня 2014 р. ми відзначили 66-у річницю від часу прийняття
Загальної декларації прав людини. І, здавалось, через 66 років після
прийняття цього, без перебільшення епохального документу, наріжним
каменем діяльності держави мала б стати людина та її права. Однак,
навіть більше, ніж через півстоліття після визнання людини на найвищому, міжнародному, рівні суб’єктом, який має не лише обов’язки, але
й права, з сумом можемо констатувати, що Декларація так і не стала
тим фактором, який визначає діяльність державних структур. Як слушно зазначає В.Я. Пивовар, для багатьох країн характерне і сьогодні
легістське або етатистське праворозуміння при якому право – це тільки
закон вимоги влади [1].
Натомість ми переконанні, що саме потреби людини мають визначати діяльність держави. І однією з таких потреб, на яку людина має
право є право на доступне надання адміністративних послуг. Це право
не ввійшло до каталогу прав, які містяться в Декларації 1948 р., але,
сьогодні, здається, ні в кого не викликає сумніву необхідність його
забезпечення. Надання ж адміністративних послуг пов’язане не лише з
адміністративним апаратом держави, але й з системою адміністративно-територіального устрою держави, яка має бути адекватною суспільним та державотворчим процесам.
З огляду на перманентну трансформацію суспільного життя, з часом
об’єктивно виникає потреба у реформі адміністративно-територіального
устрою держави. Особливо гостро стоїть ця проблема в Україні. Адже,
фактично, ми живемо в державі, адміністративно-територіальний устрій
якої сформувався ще в 30-ті роки ХХ століття при командно-адміністративній системі а, отже, не розрахований на ринкову економіку. Науковці,
фактично, не ставлять під сумнів необхідність проведення реформи адміністративно-територіального устрою української держави. Наприклад,
В. П. Новик доводить, що проблеми адміністративно-територіального
устрою негативно впливають на вирішення питань соціально-економічного розвитку, державного управління, забезпечення відповідно до
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Конституції України та законів України гарантій місцевого самоврядування, здійснення передбачених законодавством повноважень органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, забезпечення
наповнення відповідних місцевих бюджетів, фінансове забезпечення
надання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування повноцінних послуг населенню [2, с. 9].
В іншій роботі В. П. Новик продовжив: «Аналіз соціально-економічного розвитку регіонів України останніх років дає підстави зробити
висновок, що закріплена Конституцією України модель адміністративно-територіального устрою продемонструвала недостатню спроможність в умовах ринкової економіки результативно та ефективно
впливати на процеси соціально-економічного і культурного розвитку
територій, забезпечувати якісний рівень надання громадських послуг
населенню, що відповідав би європейським стандартам» [3, с. 101].
О. В. Скрипник також звертає увагу на те, що, за радянської
доби система адміністративно-територіального устрою створювалася
волюнтаристськими методами, без урахування історичних, національних, культурних, мовних та інших традицій [4, с. 186]. М. В. Пітцик,
Ю. І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Цимерманн також підкреслюють, що
починаючи з 60-х років адміністративно-територіальний устрій все
більше формувався з огляду на вузько-партійні інтереси, виходячи,
наприклад, з таких критеріїв, як кількість членів партії. В цьому вони
вбачають одну з причин нинішньої спотвореної, а часом і безтолкової
системи адміністративно-територіального устрою [5, с. 4].
В. Я. Малиновський стверджує, що за радянської влади адміністративно-територіальний устрій в Україні зазнав величезної кількості
необґрунтованих трансформацій (зокрема було прийнято понад 1300
нормативно-правових актів щодо створення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць) [6, с. 204]. Тому немає нічого дивного,
що керуючий справами виконавчого апарату Хмельницької обласної
ради В. Г. Брицький заявив, що нинішня система адміністративнотериторіального устрою є настільки архаїчною і суперечливою, що
забезпечити спроможність більшості громад виконувати надані законом повноваження просто неможливо [7, с. 35]. Власне, такої ж думки і
А. Б. Гетьман: «Територіальна основа місцевого самоврядування, якою
є адміністративно-територіальний устрій, повинна бути змінена для
розширення прав і можливостей муніципальної влади» [8, с. 53].
Мабуть, найбільш красномовно про необхідність проведення
реформи адміністративно-територіального устрою сказав М. І. Мель119

ник: „Необхідність проведення в Україні адміністративно-територіальної реформи практично ні в кого не викликає сумнівів, що пояснюється
неефективністю сучасної системи адміністративно-територіального
устрою з точки зору реалізації соціально-економічних перетворень,
фінансового розподілу коштів та надання якісних державних послуг
громадянам України» [9, с. 36].
Позиція інших вчених з цього питання близька до зазначених
вище. Таким чином, фактично, немає необхідності вкотре доводити
потребу у реформі системи адміністративно-територіального устрою
України. В той же час викликає подив та насторожує позиція вчених,
які вважають, що метою адміністративно-територіальної реформи не
повинна бути підтримка процесів створення чи відновлення регіональних спільнот зі стійкою ідентичністю. Натомість, з їх точки зору, визначальними мають бути чинники економічної доцільності, оптимізації
апарату управління та надання послуг населенню [10, с. 92].
Ми вважаємо більш продуктивними погляди тих вчених, які вважають, що територіальна проблематика в сучасному державознавстві
повинна розширюватися за рахунок використання таких розробок,
як територіальна свідомість і територіальна ідентичність [11, с. 112].
Т. В. Панченко теж наголошує на тому, що почуття регіональної ідентичності підтримується певною системою цінностей, що допомагає
індивіду почувати себе частиною спільноти і виступає об’єднуючим
колективним фактором. Як зазначає вчений, підтримка цього почуття
часто тримається на дихотомії, протиставленні «свого» регіону іншим.
Тобто будь-яка інформація, статистичні дані, що підтверджують відмінність певного регіону від інших складають когнітивний компонент
регіональної ідентичності й підтримують почуття спільності території
[12, с. 151].
Невдала спроба проведення реформи адміністративно-територіального устрою України у 2005 р. яскраво засвідчила, що неврахування антропологічної домінанти при проведенні реформи може звести
зусилля реформаторів нанівець. З огляду на це, важко не погодитися з
В.В. Пилипівим, який переконаний, що основним ідеологічним недоліком проекту реформи адміністративно-територіального устрою 2005
року, було саме нехтування соціологічних і психокультурних факторів
[13, с. 285].
І це при тому, що, як цілком справедливо зауважують Р.І. Зрайко та
Л.М. Калачнікова: «Сучасний адміністративно-територіальний поділ
України багато в чому є штучним, не збігається з культурно-історич120

ним, а за своєю глибинною суттю – із психологічним районуванням»
[14, с. 108]. Проблемою є і те, що з «технічної» точки зору ці відмінності не завжди вдається чітко зафіксувати. Як зазначають згадані вище
автори, в соціально-політичних опитуваннях ці відмінності можуть
затушовуватися, не виявлятися так яскраво [14, с. 108].
Натомість, як дослідив П.П. Горностай, групова ідентичність, яка
виявляється в потребі людини належати до групи, – це необхідний стан
існування групи та життя індивіда в групі [15, с. 112]. На це звертає
увагу і В.О. Васютинський: «Для нормального існування та повноцінної самореалізації особа повинна мати ідентичність» [16, с. 25]. Більше
того, професор стверджує, що належність до спільноти може забезпечувати почуття внутрішнього психологічного комфорту, і особливо це
може бути корисним у разі, коли реальне повсякденне життя дає замало
підстав для переживання такого комфорту [16, с. 30]. Крім того, зазначає він, переживання належності до спільноти допомагає особі уникнути самотності, дає можливість їй відчути свою причетність до чогось
«більшого», великого і величного, і це дозволяє їй забути або знецінити
власні страхи, почуття невпевненості в собі [16, с. 31]. Відомий німецький соціальний психолог та філософ Е. Фромм простежив психофізіологічну необхідність належності до спільноти. Дослідивши потребу
людини у спільноті він переконався, що дитина починає усвідомлювати
свою самотність та окремість, а це, на його думку, породжує почуття
беззахисності й тривоги. Тому, вважав вчений, аби побороти їх, дитині
потрібно злитися з навколишнім світом, розчинитися в ньому, підпорядкуватися йому [17, с. 34].
Вже згадуваний Васютинський, досліджуючи спільноту, дійшов
висновку, що переживання належності до неї стає джерелом позитивного самоставлення і самоповаги. При цьому він вказує на такий цікавий феномен: особа цінує спільноту, до якої, як вона гадає, належить,
приписавши їй усілякі щонайрозмаїтіші чесноти, а з другого – поважає
саму себе, позаяк належить до такої «похвальної» спільноти, відчуває
свій глибинний зв’язок з нею [16, с. 36].
Таким чином ми з’ясували, що бажання належати до спільноти є
базовим, базальним прагненням людини, яке, в тому числі, є запорукою
душевного комфорту особи. В той же час необхідно наголосити, що
особа «автоматично» не може з легкістю стати членом іншої спільноти
[18, с. 15]. Як вказують російські вчені О.І. Шкаратан та Г.А. Ястребов:
«Спільноти характеризуються спільністю умов існування, причинно
взаємопов’язаними подібними формами діяльності в різних сферах
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життя, спільними соціальними нормами й цінностями, стилем життя,
гомогенністю за основними статусними характеристиками, здатністю
до самовідтворення, специфічною сукупністю соціальних зв’язків»
[19, с. 42]. Більше того, зазначена вище спільність формує і колективний світогляд. Як стверджує Васютинський: «Так чи інакше, але
таке явище, як колективний суб’єкт існує як певна реалія людського
співбуття, виявляється і функціонує в інтерсуб’єктивному просторі,
творить цей простір, посідає та виявляє в ньому певні властивості [16,
с. 62]. Звісно, що в цьому контексті цілком слушно постає питання про
цілісного матеріального носія колективної суб’єктності. На поставлене
запитання вчений відповідає, що таким суб’єктом виступає сукупність
індивідуальних суб’єктностей, які поєднуються між собою складними
зв’язками та утворюють інтерсуб’єктне середовище, але при цьому аж
ніяк не «зливаються» в єдиного цілісного суб’єкта [16, с. 62]. Одним з
чинників, який необхідно враховувати при проведенні адміністративно-територіальної реформи в Україні, є чинник так званого інгрупового фаворитизму, фактично – спільнотного патріотизму. Для особи, яка
належить до даної спільноти все, що стосується цієї спільноти, без особливих труднощів виявляється кращим і виправданішим порівняно з
аналогічними параметрами інших, менш привабливих, груп [16, с. 62].
І.А. Верещук теж переконує, що розвиток місцевого самоврядування та системна децентралізація влади спричинили розвиток та посилення локальної самоідентифікації громадян. Тепер постала необхідність,
щоб локальна адміністративно-територіальна одиниця віддзеркалювала реально існуючу соціально-територіальну спільноту (громаду) [20,
с. 26]. О. М. Оргієць також вважає, що при проведенні адміністративно-територіальної реформи потрібно враховувати психоідентифікацію
більшості жителів як територіальної спільноти [21, с. 344].
За теорією самокатегоризації Дж. Тернера, відмінності між соціальними групами орієнтують увагу людей на те, що пов’язує їх разом
і відрізняє їхню групу від інших [22, с. 530]. Орієнтація на спільноту
в процесі самовизначення закріплює у свідомості та поведінці особи
типові для спільноти соціальні настанови (атитюди), усереднені й стереотипні форми оцінки, ставлення, поведінки, що актуалізовуються в
типових соціальних ситуаціях. У результаті соціальні настанови засвоюються особою, інтеріоризуються нею, переймаються від інших членів спільноти, а далі реалізовуються в її поглядах і вчинках як власні
особистісні елементи [16, с. 82]. Як стверджує В. Васютинський, «…
спільні ідентифікаційні, мотиваційні та когнітивні властивості членів
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спільноти забезпечують наявність і спільних рис поведінки. Натомість
спільна поведінка проявляється як типова, схожа, однакова поведінка
членів спільноти в типових, стандартних ситуаціях, виявляє близькість
і подібність їхніх поведінкових реакцій на однакові стимули» [16, с. 91].
Варто зауважити, що ці тези верифікуються і апостеріорі. Нариклад, за даними соціально-психологічних досліджень, проведених
співробітниками Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України в 2003 році чітко простежуються психологічні риси, притаманні кожному регіону за бінарними
шкалами. Крим – інтравертний, дуже екзекутивний; Правобережний
Центр – емоційний, екстравертний, екстернальний, інтенціональний;
Північний Схід – емоційний, раціональний, інтуїтивний, екстернальний, інтенціональний; Галичина – дуже емоційна, дуже сенсорна,
екстернальна, інтенціональна; Захід – емоційний, екстравертний,
ірраціональний, сенсорний, інтенціональний; Донбас – емоційний,
раціональний, інтуїтивний, інтенціональний; Схід – емоційний, сенсорний, інтернальний, інтенціональний; Південь – дуже емоційний,
інтравертний, раціональний, інтенціональний; м. Київ – емоційний,
інтравертний, дуже сенсорний, екстернальний, інтенціональний [14,
с. 107]. Суперечливість результатів по регіону (наприклад, емоційність
і раціональність) автори пояснюють тим, що до складу регіону входять
області з полярно протилежними психологічними характеристиками.
Вчені стверджують, що аналогічні психологічні «портрети» можна
створити для окремих областей, міст і навіть районів. «Причому точність їх, детальність і практичне значення будуть набагато більшими,
ніж по регіонах» – переконані науковці [14, с. 108].
Виходячи з того, що, як зазначено в статті 3 Конституції України
[23], людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а права і
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, при проведенні адміністративно-територіальної реформи в Україні необхідно враховувати і «психологічний фактор». Оскільки
дана реформа має проводитись насамперед в інтересах громадян України, то при її проведенні має враховуватись і психологічний «комфорт»
громадян. За результатами анкетування активістів, голів сільських рад,
представників районних рад та адміністрацій можливість виникнення
непорозумінь та конфліктів між місцевими територіальними громадами, приміром, у Волинській області – 18,4% опитаних, а в Чернівецькій – 53,2% [24, с. 247]. І дійсно, як чернівчани так і експерти вважають,
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що змінюючи межі адміністративно-територіальних одниць, потрібно
спиратися не так на „науково обґрунтовану мінімальну чисельність
населення для кожного рівня адміністративно-територіальної одниці,
як на регіональні соціально-політичні й економічні особливості. І наводять приклад Чернівецької області, у якій є дуже малі за чисельністю
населення громади. Вони вважають, що навряд чи можна об’єднати
в одну громаду сусідні села, які різняться за мовною, релігійною та
етнічною ознаками. Адже таке об’єднання, з їх точки зору, може призвести до погіршення ситуації та виникнення конфліктів [25].
Використання антрополого-правового підходу при реформі адміністративно-територіального устрою України, фактично, вимагає і
міжнародне право. Так, в статті 5 Європейської хартії місцевого самоврядування, яка була ратифікована Законом України від 15 липня 1997
року [26], зазначається, що зміни територіальних кордонів органів
місцевого самоврядування не можуть здійснюватися без попереднього з’ясування думки відповідних місцевих громад, можливо шляхом
проведення референдуму, якщо це дозволяється законом. Однак відповідно до пункту 4 прикінцевих положень Закону України «Про всеукраїнський референдум» [27], який був підписаний Президентом України
6 листопада 2012 року, з дня офіційного оприлюднення цього зазначеного вище Закону України, втратив чинність, Закон України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми» [28] прийнятий ще у 1991 році.
Як випливає навіть з назви новоприйнятого Закону України, в ньому не
регулюється проведення місцевого референдуму. Очевидно, планується врегулювати інститут місцевого референдуму окремим законодавчим актом. Проте, наразі він не прийнятий, що не дозволяє громадянам
реалізувати їх конституційне право на участь в управлінні державою та
на участь в місцевому самоврядуванні.
Однак, варто зауважити, що питання місцевого референдуму, в
контексті змін адміністративно-територіального устрою України, розглядається також і в Законі України «Про місцеве самоврядування в
Україні», що був прийнятий 21 травня 1997 року і залишається чинним.
В пункті 7 прикінцевих та перехідних положень зазначеного вище закону зазначається: «До прийняття закону про адміністративно-територіальний устрій України територіальні громади села, селища, міста, що
добровільно об’єдналися в одну територіальну громаду, шляхом місцевого референдуму можуть прийняти рішення про вихід з цієї громади
лише за умови наявності фінансово-матеріальної бази, достатньої для
забезпечення здійснення кожною з цих громад функцій і повноважень
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місцевого самоврядування відповідно до цього Закону». Проте, незважаючи на наявність цієї норми в Законі України, вона залишається
мертвою, оскільки відсутня процедура її реалізації.
Таким чином, прийняття Закону України «Про всеукраїнський
референдум» звело нанівець як конституційне право, так і право передбачене міжнародним правом, зокрема Європейською хартією місцевого
самоврядування на участь в зміні територіальних кордонів органів місцевого самоврядування. А отже, це спричинило до порушення не лише
конституційних прав громадян, але й до порушення Україною взятих
на себе зобов’язань.
Натомість проаналізувавши вітчизняні наукові дослідження з цього питання авторський колектив під керівництвом І.О. Кресіної, дійшов висновку, що все-таки переважна більшість вітчизняних науковців
погоджується з доцільністю широкого застосування інституту референдуму для вирішення спірних питань адміністративно-територіального характеру [29, с. 196]. На необхідності добровільного об’єднання
територіальних громад наголошує і О.М. Оргієць [30, с. 16]. А от
А.С. Матвієнко зазначає, що модель добровільного злиття вимагає значних часових та фінансових ресурсів, а примусове об’єднання суперечить принципам місцевого самоврядування. За словами вченого,
Фінляндія вибрала перший шлях, а Латвія пішла шляхом поєднання
цих двох моделей: спершу об’єднання муніципалітетів здійснювалося
добровільно за ініціативою відповідних територіальних громад, а на
завершальному етапі реформи громади укрупнювалися згідно з планом, розробленим урядом [31, с. 509]. Вчений зазначає, що громади,
що об’єднуються у Фінляндії, складають спільний договір про злиття,
який обов’язково містить такі пункти: назва нового утворення, форма
проведення зміни меж територіальної громади і графік її здійснення. Для стимулювання процесу об’єднання у період з 2008 по 2013
р. таким громадам виплачувалися дотації. Якщо на початок 2007 р. у
країні нараховувалося більше 450 муніципалітетів, то на початок 2013
р. їх залишилося 320 [31, с. 510]. У Латвії одноразовий грант з державного бюджету для процесу об’єднання складав 5% від загальної суми
бюджету одиниць, що об’єднуються. В результаті дослідник дійшов до
висновку, що для колишніх радянських республік найбільш оптимальним є латвійська модель укрупнення органів місцевого самоврядування, що передбачає поєднання добровільності на початку реформи та
примусовості на завершальному її етапі. Саме перспектива повної реалізації плану уряду щодо дефрагментації органів місцевого самовряду125

вання згідно з визначеними критеріями, а не лише дотації з державного
бюджету, - на думку вченого, – стимулювали представників місцевого
самоврядування до пошуку найбільш оптимальної моделі об’єднання
сусідніх територіальних громад [31, с. 511]. Однак наша позиція все ж
ближче до позиції І. Шумляєвої, яка переконана, що незважаючи на те,
що аналіз європейського досвіду укрупнення територіальних громад
свідчить про надзвичайну повільність процесу об’єднання на добровільних засадах на відміну від реформування територіального устрою
на підставі відповідних нормативних актів, усе ж таки в Україні слід
обрати ляд добровільного об’єднання громад сіл, селищ та міст [32,
с. 234]. Свою позицію з цього питання ми пояснюємо необхідністю
примату антрополого-правового підходу при проведенні реформ.
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В статье рассматривается необходимость проведения административно-территориальной реформы в Украине. Критикуется этатистский
подход к проведению этой реформы. Делается вывод, что только проведение реформы административно-территориального устройства Украины на
основании антрополого-правового подхода будет отвечать как интересам
граждан, так и нормам международного права.
Ключевые слова: Административно-территориальное устройство,
административно-территориальная единица, антрополого-правовой подход, регион, референдум.
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The article discusses the need for administrative-territorial reform in
Ukraine. Criticizes statist approach to the reform. It is concluded that only
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ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
(У СВІТЛІ СТАНДАРТІВ СТРАСБУРЗЬКОГО СУДУ)
Д. Гудима
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: hudym@mail.ru
Вступні зауваги. Останніми роками дедалі більше як вітчизняних,
так і зарубіжних вчених присвячують свої дослідження загальнотеоретичній характеристиці права на правову допомогу й окремим практичним проблемам його гарантування та реалізації [1-10]. Мабуть, в
Україні така ситуація невипадкова з огляду хоча би на те, що впродовж останніх років інститути правової допомоги, адвокатури та
захисту у кримінальному процесі зазнали суттєвих змін. І ці зміни
навряд чи остаточні, оскільки досі недосконало вирішеними на рівні
правотворчої та правозастосовної діяльності залишаються проблеми :
кола суб’єктів здійснення представництва і захисту у суді та надання правової допомоги у судовому процесі; відшкодування витрат на
юридичні послуги, понесених стороною спору під час розгляду справи судом; оподаткування юридичних і адвокатських послуг; належного застосування національними органами Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі – Конвенція) та практики
Європейського суду з прав людини (далі – Суд) для забезпечення права на захист тощо.
Достатньо лишень проаналізувати Закони України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», «Про безоплатну правову допомогу»,
вітчизняні процесуальні кодекси, а також рішення Конституційного
Суду України № 13-рп/2000 від 16 листопада 2000 р. у справі про право вільного вибору захисника (за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення
положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу (далі – КПК) України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення) і рішення Конституційного
Суду України № 6-рп/2013 від 11 липня 2013 р., що стало приводом
для серйозних дискусій [11-14], у справі про відшкодування витрат на
юридичні послуги у господарському судочинстві (за конституційним
зверненням Приватного малого підприємства – фірми «Максима» стосовно офіційного тлумачення положень ч. 1 ст. 59 Конституції України, ч. 1 ст. 44 Господарського процесуального кодексу України), аби
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зрозуміти відсутність послідовності органів влади України у питаннях
регулювання різних аспектів права на правову допомогу.
Міжнародні, зокрема, європейські стандарти прав людини не
регламентують імперативно питання про те, хто може бути захисником або представником особи у судах, який обсяг його процесуальних повноважень і на якій стадії процесу має бути надана можливість
скористатися правовою допомогою. У цих стандартах закріплюються,
зокрема, право без будь-якої дискримінації на рівний захист законом
(ст. 7 Загальної декларації прав людини, ст. 26 Міжнародного пакту про
громадянські та політичні права), право обвинуваченого у вчиненні
кримінального правопорушення захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд
(п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції), право обвинуваченого мати відносини з
вибраним ним самим захисником (п. «b» ч. 3 ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права), наголошується на необхідності забезпечення усіх можливостей для захисту обвинуваченого під час
судового розгляду (ч. 1 ст. 11 вказаної декларації), обов’язках держави
розвивати можливості судового захисту (п. «b» ч. 3 ст. 2 зазначеного
пакту).
Усе вищевказане, як видається, актуалізує тематику цієї статті.
Право на правову допомогу у Конвенції. Право людини на правову
допомогу Конвенція безпосередньо не закріплює. Проте, у п. «с» ч. 3
ст. 6 гарантує кожному обвинуваченому право на використання юридичної допомоги захисника, вибраного на власний розсуд, або – за браком достатніх коштів для оплати такої допомоги – право її одержувати
безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя.
Вказаний пункт Конвенції не визначає порядку здійснення передбачених у ньому прав. Як зазначив Суд у рішенні в справі «Imbrioscia
v. Switzerland» (1993), він «залишає за Договірними державами право
самим обирати спосіб, в який передбачені ним гарантії мають забезпечуватися в їхніх судових системах, а завдання Суду полягає лише в
з’ясуванні, чи відповідає обраний ними спосіб вимогам справедливого
судового розгляду» (п. 38 [15]). Крім того, у рішенні в справі «Artico
v. Italy» (1980), в якій заявник стверджував про порушення державою
обов’язку з надання йому безоплатної правової допомоги адвоката
після того, як наданий безоплатно адвокат повідомив заявника про
неможливість вести його справу у касаційному суді, «Суд нагадав, що
Конвенція покликана гарантувати не теоретичні чи ілюзорні права, а
їх практичне й ефективне здійснення; зокрема, це стосується права на
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захист у світлі того визначального місця у демократичному суспільстві,
яке займає право на справедливий судовий розгляд, з якого право на
захист випливає» (абзац 3 п. 33) [16].
Буквальне тлумачення п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції дозволяє стверджувати, що ця гарантія права на захист стосується лише кримінальних
проваджень. Однак, у рішенні в справі «Airey v. Ireland» (1979), в якій
заявниця не мала можливості належно представити у суді своє звернення про встановлення режиму роздільного проживання подружжя через
відсутність у неї коштів на оплату послуг адвоката, Суд, визнаючи з
огляду на вказане неефективність доступу заявниці до суду, вказав, що,
«незважаючи на відсутність подібного правила для спорів у цивільних
справах, стаття 6 п. 1 може в деяких випадках примушувати державу надавати допомогу юриста, коли вона необхідна для забезпечення
реального доступу до правосуддя чи якщо юридичне представництво
є обов’язковим згідно з внутрішнім правом деяких Договірних Сторін
у визначених категоріях справ або внаслідок складності процесу чи
самої справи» (п. 26) [17].
Таким чином, право на правову допомогу у практиці Суду розглядається як частина права на справедливе судочинство. Відтак, очевидно, що невизнання державою права на правову допомогу (за обставин
необхідності такого права у цивільних справах) і права на захист як
частини права на правову допомогу у кримінальному провадженні
нівелюватиме зміст гарантій ст. 6 Конвенції.
У рішенні в справі «Pakelli v. Germany» (1983), в якій внаслідок
відмови федерального суду призначити адвоката для захисту обвинуваченого під час судового слухання його апеляції, останній втратив
можливість протягом усного судового провадження впливати на результат своєї справи, Суд відзначив, що «пункт 3 (с) статті 6 гарантує особі, обвинуваченій у кримінальному правопорушенні, три права: право
захищати себе особисто, використовувати правову допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, і за певних умов одержати правову
допомогу безоплатно» (п. 31) [18].
Кожне з цих прав отримало у практиці Суду свою систему гарантій.
Однак, у цій статті звернемо увагу лише на деякі гарантії права обвинуваченого використовувати правову допомогу захисника, вибраного ним
на власний розсуд. Ці гарантії становлять водночас як елементи означеного права, так і елементи права на справедливий судовий розгляд.
Право на вибір захисника. Незважаючи на те, що ст. 6 Конвенції
гарантує право на справедливий розгляд справи саме судом, п. «с»
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ч. 3 ст. 6 застосовується як такий, що поширюється і на стадію досудового розслідування, оскільки невиконання вимог цього пункту може
призвести до порушення справедливості судочинства. Так, у рішенні
в справі «Imbrioscia v. Switzerland», в якій заявник, маючи адвокатів,
декілька разів був допитаний на досудовій стадії у їхній відсутності
(перший адвокат відмовився від справи заявника, а інший не був поінформований про дати допитів, хоча ненадання йому інформації не
оскаржував), Суд вказав, що вимоги ч. 3 ст. 6 можуть застосовуватися до кримінальних справ ще до того, як вони направляються до суду,
якщо справедливість судового розгляду може бути серйозно підірвана
початковим невиконання цих вимог (п. 36). У цій справі Суд не визнав
порушення гарантій ст. 6 Конвенції з огляду на те, що другий адвокат
заявника володів матеріалами справи, не скаржився на попередньо проведені без захисника допити, до та після них консультував клієнта та
був на завершальному досудовому допиті.
Конвенційне право на вибір захисника на власний розсуд не є абсолютним. Мова йде, для прикладу, про випадки, коли національне законодавство гарантує можливість обрання захисником не лише адвоката,
але й інших фахівців у галузі права, близьких родичів або інших осіб.
Для прикладу, у рішенні в справі «Shabelnik v. Ukraine» (2009), в якій
заявник скаржився, зокрема, на те, що національні суди всупереч чинному на той час КПК України 1960 року відмовили матері у праві бути
його захисником у кримінальній справі, Суд не встановив порушення
п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції. Він вказав, що «передбачене цим положенням право на юридичного представника, вибраного на власний розсуд,
не має абсолютного характеру. Законодавча вимога наявності у захисника юридичної освіти не є порушенням згаданого вище положення.
… на момент подання клопотання, про яке йдеться, заявника представляв адвокат… надалі цей адвокат протягом усього судового розгляду
представляв його інтереси. У матеріалах справи немає жодних свідчень
того, що заявник не міг вільно вибрати собі іншого захисника з відповідною кваліфікацією. Можливість бути представленим родичами,
передбачена кримінально-процесуальним законодавством, є додатковою до права на захист і не може підлягати захисту гарантіями пункту
3 (c) статті 6 Конвенції» (п. 39) [19].
У ситуації, коли національні органи обмежують здійснення захисту у кримінальній справі особою, яка має юридичну освіту, але не має
статусу адвоката, Суд дотримується аналогічної позиції. Так, у справі
«Zagorodniy v. Ukraine» (2011) заявника, щодо якого було порушено
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кримінальну справу, представляв захисник, який не мав свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю, але був допущений слідчим до участі у справі як фахівець у галузі права. Національні суди
доходили висновку про неможливість участі цієї особи як захисника у
зв’язку з відсутністю законодавчого регулювання участі в кримінальних справах фахівців в галузі права, які не є адвокатами. Суд вказав,
що «суди можуть не прийняти вибір особи, коли існують відповідні
та достатні підстави вважати, що того вимагають інтереси правосуддя.
… У цій справі право заявника на вільний вибір свого захисника було
обмежене, оскільки захисник за його вибором був юристом, але не мав
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. На думку
Суду, таке обмеження права на вільний вибір захисника само по собі не
порушує питання за пунктом «c» частини 3 статті 6 Конвенції, оскільки певна юридична кваліфікація може вимагатись для забезпечення
ефективного захисту особи… та безперешкодного функціонування
системи правосуддя» (п. 52-53) [20]. Щоправда, з огляду на рішення
Конституційного Суду України № 13-рп/2000 від 16 листопада 2000 р.
у справі про право вільного вибору захисника, яким вказане обмеження
було визнане неконституційним і невиконання якого Уряд обґрунтовував необхідністю «проведення додаткових законодавчих заходів», Суд
вказав, що, «залишаючи питання обмеження права на вільний вибір
захисника невирішеним протягом тривалого часу, державні органи
створили ситуацію, що є несумісною з принципом юридичної визначеності, закріпленим Конвенцією та який є одним з основних елементів
верховенства права… Отже, право заявника на вільний вибір захисника
було обмежено у спосіб, що є несумісним з вимогами пунктів 1 та 3
статті 6 Конвенції» (п. 55). Виходячи з такої позиції Суду, конвенційне
право обирати захисника на власний розсуд поширюється на обрання захисника лише з-поміж осіб, які мають юридичний фах (хоч і не
обов’язково адвокатів).
З огляду на те, що Кримінальний процесуальний кодекс (далі –
КПК) України 2012 року визначив захисником лише адвоката (ч. 1
ст. 45), проблема вільного вибору захисника з інших фахівців у галузі
права в Україні формально перестала існувати. Хоча конституційність
означеного припису КПК України доволі сумнівна, оскільки на момент
ухвалення цього кодексу положення ч. 1 ст. 59 Конституції України про
те, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав було офіційно розтлумачене Конституційним судом України як конституційне право підозрюваного, обвинуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення,
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а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
з метою отримання правової допомоги вибрати захисником своїх прав
особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. А положення КПК України 1960 року та Кодексу України про адміністративні
правопорушення, якими обмежувалося право на вільний вибір захисником іншого фахівця у галузі права, крім адвоката, були визнані неконституційними (абзац 10 п. 5 мотивувальної частини та п. 1 і 3 резолютивної
частини рішення № 13-рп/2000 від 16 листопада 2000 р.).
Зауважимо, що реалізація права на вибір захисника для того, щоби
таке право розглядалося як ефективний елемент справедливого судового розгляду, має гарантуватися, як правило, з першого допиту підозрюваного, за винятком випадків, коли за конкретних обставин відповідної
справи продемонстровано, що існують вагомі підстави для обмеження
цього права.
Право на відмову від захисника. Конвенція не закріплює право обвинуваченого на відмову від захисника. Проте, Суд вважає, що
«ні дух, ні буква статті 6 Конвенції не забороняють обвинуваченому
з власної волі прямо чи непрямо відмовитися від прав, які стосуються гарантій справедливого судового розгляду» (п. 77 рішення у справі
«Pishchalnikov v. Russia» (2009) [21]).
Тобто, можна дійти висновку, що з права використовувати правову допомогу захисника, вибраного ним на власний розсуд, виводиться
право відмовитися від захисника. Зауважимо, що загалом Суд не схильний вбачати у кожному конвенційному праві можливість відмови від
останнього, навіть якщо таке право не є абсолютним. Так, для прикладу, «Суд не переконаний, що право на життя, гарантоване статтею 2,
може бути витлумачене як таке, що містить негативний аспект» (п. 39
рішення у справі «Pretty v. the United Kingdom» (2002) [22]), тобто право відмовитися жити чи право на смерть.
Згідно з фабулою згаданої вище справи «Pishchalnikov v. Russia»
заявник був допитаний без адвоката, оскільки органи слідства згоду свідчити проти себе витлумачили як відмову від права на захист,
незважаючи на письмове прохання заявника у протоколі затримання
про залучення обраного ним адвоката. У подальшому обвинувачений
з незрозумілих причин мав адвоката на всіх слідчих діях, крім допитів,
на яких письмово відмовлявся від захисника з причин «боязні витоку
інформації». У суді заявник відмовився від свідчень, даних на досудовому розслідуванні.
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Європейський суд з прав людини у наведеній справі вказав, що для
того, аби відмова від права на захист відповідала Конвенції, вона «має
бути недвозначно висловленою, а також супроводжуватися мінімальними гарантіями, домірними важливості такої відмови… Відмова від
права, яка була заявлена один раз, має бути не лише добровільною, але
також усвідомленою та обдуманою. До того, як можна буде сказати,
що обвинувачений своєю поведінкою ствердив відмову від важливого
права, передбаченого статтею 6, має бути продемонстровано, що він
міг розумно передбачати наслідки його дій» (п. 77).
Суд виявив невпевненість у тому, що, даючи свідчення проти себе
у вказаній справі, заявник явно й усвідомлено відмовився від захисника, оскільки допити проводилися з ініціативи міліціонерів, які не відреагували на прохання заявника про виклик його адвоката, що містилося
у протоколі затримання, і немає жодних доказів того, що визнання вини
заявником у ході перших допитів були зроблені з його ініціативи. «Суд
не виключає, що у ситуації, коли прохання про надання допомоги адвоката залишається без адекватної відповіді, заявник, який… раніше не
мав досвіду спілкування з поліцією, не зрозумів, що вимагалося для
припинення допиту. Суд розуміє, що заявник міг не володіти достатніми знаннями, досвідом або навіть достатньою впевненістю у собі,
щоби зробити найкращий вибір без поради та допомоги адвоката.
Можливо, він не заперечував проти подальшого допиту за відсутності
правової допомоги, розглядаючи зізнання (правдиве чи ні) як єдиний
спосіб закінчити допит. З урахуванням відсутності правової допомоги Суд також вважає малоймовірним, що заявник дійсно міг оцінити
наслідки продовження його допиту за відсутності допомоги адвоката
у кримінальній справі щодо розслідування низки особливо тяжких
кримінальних правопорушень… Таким чином, Суд не вважає, що твердження заявника, зроблені за відсутності доступу до адвоката, можуть
вважатися дійсною відмовою від права» (п. 80).
Отож, відмова від захисника в інтерпретації Суду має характеризуватися такими властивостями: 1) добровільність; 2) недвозначність;
3) усвідомленість; 4) розумність. Урахування усіх цих властивостей
особливо важливе тоді, коли як відмова від права на захист розглядаються дії обвинуваченого.
Так, у справі «Salduz v. Turkey» (2008) [23] неповнолітній заявник
скаржився на відсутність доступу до адвоката на стадії досудового
слідства. Перед першим допитом заявник підписав формуляр, в якому
були роз’яснені права затриманої особи, а також надана інформація про
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висунуті проти нього обвинувачення та про право відмовитися свідчити проти себе. Під час допиту, проведеного у відсутності адвоката,
заявник надав свідчення, які його викривали. Однак, ці свідчення не
стали єдиною підставою для засудження, а під час розгляду справи у
суді обвинувачений мав захисника. З огляду на останнє палата Суду
не визнала порушення конвенційного права заявника на захист: «…
заявник мав можливість оспорити версію обвинувачення в умовах, які
забезпечували відсутність у його опонента будь-яких суттєвих переваг… при винесенні вироку… суд… взяв до уваги обставини, за яких
було затримано заявника, експертний висновок щодо почерку, яким
було зроблено напис на транспаранті, а також показання свідків. З
огляду на зазначене… ненадання заявникові адвокатської допомоги під
час тримання його під поліційною вартою не підірвало справедливості
судового розгляду його справи» (п. 46).
Переглядаючи рішення палати Суду у цій справі, Велика палата
наголосила на важливості слідчої стадії для підготовки до судового
розгляду кримінальної справи (оскільки докази, отримані на цій стадії,
визначають рамки, в яких розглядатиметься пред’явлене обвинувачення під час розгляду справи в суді), а також констатувала, що на стадії слідства «обвинувачений часто опиняється в особливо вразливому
становищі, ефект якого посилюється внаслідок того, що кримінальне
законодавство, особливо положення, які регулюють питання збору та
використання доказів, дедалі ускладнюється. У більшості випадків
таку особливу уразливість можна належним чином компенсувати лише
завдяки допомозі адвоката, завдання якого полягає, зокрема, в тому,
щоб забезпечити дотримання права обвинуваченого не свідчити проти
самого себе. Насправді, це право передбачає, що сторона обвинувачення в кримінальній справі, намагаючись довести свою версію проти
обвинуваченого, не може використовувати докази, здобуті за допомогою методів примусу чи утиску всупереч волі обвинуваченого» (п. 54).
Врешті, Велика палата Суду встановила, що, обґрунтовуючи відмову
обвинуваченого від права на захист, «не можна посилатися на формуляр,
в якому викладені права заявника і зазначено, що його поінформували
про право на відмову давати показання» (п. 59). Тобто, підписання обвинуваченим формуляру з переліком його прав, після чого він погодився
давати свідчення, не може розглядатися як відмова від права на правову допомогу захисника, оскільки таку «відмову» складно оцінити як
добровільну та недвозначну, а з огляду на вік заявника у вказаній справі
і відсутність у нього належних правових знань навряд чи можна ствер137

джувати, що «відмова» була розумною в його ситуації й усвідомленою
у сенсі прогнозування реальних наслідків надання свідчень проти себе.
Для прикладу, недвозначна та добровільна відмова від допомоги адвоката, яка не тягне порушення п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції, була
встановлена Судом у справі «Yoldaş v. Turkey» (2010) [24]. Заявник був
затриманий і утримувався близько тижня у поліції, після чого був взятий судом під варту за обвинуваченням у членстві в незаконній організації, а у подальшому – засуджений до довічного ув’язнення. Заявник
скаржився, що йому не була надана правова допомога під час утримання у поліцейському відділку.
Європейський суд з прав людини встановив, що ненадання правової допомоги обвинуваченому під час його утримання у поліції не було
наслідком систематичного застосування до нього нових законодавчих
положень, які обмежували право користуватися допомогою адвоката
під час провадження у судах національної безпеки. Отже, заявник міг
просити про таку допомогу.
Поліцейські склали звіт, в якому виклали права обвинуваченого,
зокрема, права на допомогу адвоката, копія якого була вручена заявникові. Незважаючи на таке нагадування про право на правову допомогу під
час знаходження у поліції, заявник від свого права відмовився. На думку
Суду, виходячи зі змісту свідчень, отриманих від обвинуваченого у поліції, можна було встановити, що заявник дав недвозначну та добровільну
відмову від права на допомогу захисника. Така відмова підтверджувалася
і тим, що надані свідчення перед суддею і прокурором не заперечували
ні висунуте проти заявника обвинувачення, ні зміст його показань, отриманих на стадії досудового розслідування. Крім того, заявник захищав
себе особисто у суді присяжних, внаслідок чого цей суд відхилив обвинувачення у шести злочинах, заснованих лише на свідченнях заявника
та не підтверджених іншими доказами. А тому обвинувачений не був
позбавлений права на справедливий судовий розгляд за змістом ч. 1 ст. 6,
взятої у поєднанні з п. «с» ч. 3 цієї ж статті.
Зауважимо, що порушення п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції тоді, коли
на стадії досудового слідства особа була проінформована про її права,
скористалася правом не свідчити проти себе, але не отримала правову
допомогу, може мати місце. Так, у справі «Dayanan v. Turkey» (2009) [25]
заявник був арештований під час проведення спецоперації проти організації «Хезболла» і утримувався у поліції як обвинувачений у причетності
до діяльності вказаної організації. Обвинуваченого проінформували про
його право на правову допомогу та не свідчити проти себе. Він скорис138

тався останнім. А право на правову допомогу під час утримання у поліції
не міг реалізувати з огляду на відповідну законодавчу заборону.
Розглядаючи скаргу заявника на ненадання йому правової допомоги під час утримання у поліції, Суд вказав, що «справедливість
кримінального провадження за статтею 6 Конвенції вимагає, щоби
підозрюваному, як правило, був наданий доступ до правової допомоги з моменту його взяття під варту поліції або досудового ув’язнення»
(п. 31). Це означає, що з моменту затримання особа має право на
допомогу адвоката, яка повинна надаватися не лише під час допиту:
«Справді, справедливість провадження вимагає, щоб обвинувачений
міг отримати весь спектр послуг, які за своєю специфікою пов’язані
з правовою допомогою. У зв›язку з цим адвокат повинен бути в змозі
забезпечити без обмежень фундаментальні аспекти захисту цієї особи:
обговорення справи, організацію захисту, збір доказів на користь обвинуваченого, підготовку до допиту, підтримку обвинуваченого, який
перебуває у стресі, та перевірку умов утримання під вартою» (п. 32).
Суд визнав порушення п. «с» ч. 3 ст. 6 Конвенції у зв’язку з ч. 1 цієї
статті з огляду на те, що обмеження права на захист було системним:
законодавча заборона щодо реалізації права на правову допомогу під
час утримання у поліції були загальною. Однак, вказівка Суду на «фундаментальні аспекти захисту» свідчить про те, що навіть за відсутності означених законодавчих обмежень, неможливість обвинуваченого
на стадії досудового розслідування обговорити справу з адвокатом,
організувати свій захист, не тільки використовуючи право не свідчити
проти себе, зібрати докази на свою користь тощо, має розглядатися як
порушення відповідного конвенційного права.
Деякі висновки. Особливості реалізації права на правову допомогу
у кримінальному провадженні значно залежать від змісту передбаченого законодавством порядку його здійснення. Європейський суд з прав
людини залишає державі широкі межі розсуду у цій сфері, зводячи свій
вплив, здебільшого, до оцінки того, наскільки надані державою гарантії
вказаного права відповідають вимогам справедливого судового розгляду.
Вочевидь, конвенційне право на правову допомогу у кримінальному провадженні не обмежується лише двома його аспектами, розглянутими у цій статті, а саме: правом на вибір захисника та правом
на відмову від нього. Подальше дослідження європейських стандартів
права на правову допомогу може передбачати, зокрема, вивчення і
таких його аспектів як право на ефективну допомогу захисника, право
на комунікацію з ним, право на своєчасність зустрічей із захисником,
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право на конфіденційність розмов з ним, право на безоплатну правову
допомогу.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ
(В СВЕТЕ СТАНДАРТОВ СТРАСБУРГСКОГО СУДА)
Д. Гудыма
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
г. Львов, ул. Университетская, 1, e-mail: hudym@mail.ru
Статья посвящена некоторым проблемам реализации права на правовую помощь в уголовном производстве в свете европейских стандартов.
Рассмотрены такие элементы этого права как право на выбор защитника
и на отказ от него. На основании анализа практики Европейского суда по
правам человека установлено, в частности, такие свойства отказа от права
на правовую помощь: добровольность, недвусмысленность, осознанность,
разумность.
Ключевые слова: право на правовую помощь, право на защиту, право
на выбор защитника, право на отказ от защитника, Европейский суд по
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HUMAN RIGHT TO LEGAL ASSISTANCE
(IN THE LIGHT OF STRASBOURG COURT STANDARDS)
D. Hudyma
Ivan Franko National University of Lviv,
Lviv, Universytetska Str., 1, e-mail: hudym@mail.ru
The article deals with some problems of enjoyment of the rights to legal
assistance in criminal proceedings in the light of European standards.
It is noticed that international, particularly European, human rights standards do not regulate imperatively who can be the legal defender or representative in a court, what is the scope of his/her procedural powers, and at what stage
of the proceedings the person should be allowed to benefit from legal assistance.
Attention is drawn to the lack of consistency of the Ukrainian authorities in
regulation of various aspects of the right to legal assistance.
Such elements of the right to legal assistance as the right to choose counsel
and to waive him/her are considered in the article. On the basis of the European
Court of Human Rights practice some particular properties of the waiver of legal
assistance are established: voluntariness, unambiguousness, awareness and reasonableness.
Keywords: the right to legal assistance, the right to defence, the right to
choose counsel, the right to waive counsel, the European Court of Human Rights.
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ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРАВА ЛЮДИНИ
В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ:
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
С. Добрянський
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: svatolex@yahoo.com
Однією з найважливіших проблем сучасного суспільного розвитку
є питання взаємовідносин держави і громадянина через формування
ефективних національних та міжнародних механізмів захисту прав і
свобод людини. Адже наявність чи відсутність основних прав і свобод
людини і громадянина виступає найбільш яскравим показником ступеня розвитку громадянського суспільства, побудови правової держави. Забезпечення прав і свобод людини визначає розвиток більшості
країн на шляху політичної демократії, економічного співробітництва,
є одним з визначальних завдань процесу реформування українського
суспільства, що набуває особливого значення у контексті європейської
інтеграції України [1, с. 56].
Країни Європи пройшли досить довгий шлях від прагнень створення об’єднаної Європи до існування Європейського Союзу (далі –
ЄС) у його сучасному виді. Понад 50 років відбувається моделювання
правових засад інтеграції європейських держав в економічних та політичних відносинах [2, с. 99].
Україна з початку свого державного будівництва виявила намір
посісти належне місце у європейському співтоваристві. Першим кроком
у цьому керунку став вступ України до Ради Європи (далі – РЄ) і відповідне освоєння нею праволюдинних стандартів цієї організації, головними
з яких, без сумніву, є правозахисні принципи Європейської конвенції з
прав людини (далі – ЄКПЛ) та Європейського суду з прав людини (далі –
ЄСПЛ), відображені у його багаторічній практиці. Прийняття 2006 р.
Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» стало, вочевидь, незаперечним свідченням
серйозності намірів України поступово привести своє законодавство та
практику його застосування у відповідність з означеними стандартами.
Попри недосконалість низки положень згаданого закону, що констатувалось у вітчизняній науковій літературі [3, с. 134 – 135], гадаємо, що можна
вважати налагодження механізму поступового запровадження праволюдинних стандартів РЄ у правопорядок України доконаним фактом.
143

У той час, коли РЄ є перспективною формою політичної інтеграції
держав Європи, ще більші можливості співпраці не лише у політичній
сфері, а й у сфері соціальній, економічній відкриваються для України у
такому міжнародному інтеграційному об’єднанні як ЄС.
Перебуваючи на роздоріжжі між Сходом та Заходом, переживаючи
суперечливе відчуття власної багатовекторності, Україна повільно, але
переконано все ж крокує в Європу. Вступ України в ЄС є віддаленою,
але досить привабливою перспективою, принаймні нині, коли, як відомо, відбуваються переговори між нею та ЄС щодо підписання договору
про асоційоване членство [4, с. 41].
Реалізація цього стратегічного завдання для України вимагає, поряд
з іншим, освоєння правової системи ЄС. Це виражається у розробці розгалуженої системи нормативно-правових актів, які покликані врегулювати процес адаптації законодавства України до законодавства ЄС.
Неодмінною складовою правової системи ЄС є група його актів
з прав людини, яка суттєво примножилася у зв’язку із розробленням
та ухваленням ЄС у 2000 р. «конституційного білю прав людини і громадянина цього наднаціонального утворення» [5, с. 40]. Його назва
українською мовою (у перекладі Центру порівняльного права при
Міністерстві юстиції України) звучить так: «Хартія основних прав ЄС»
(далі – Хартія ЄС).
Вагомість цього документа щодо України визначається тим, що
українська правова система повинна розвиватися у напрямку задоволення Копенгагенських критеріїв щодо стабільності суспільства,
верховенства права і функціонування ринкової економіки. [4, с. 42]. А
саме дотримання прав людини виступає чи не найважливішим доказом,
виявом дотримання принципу верховенства права.
До дії міжнародних чинників трансформації вітчизняного законодавства у напрямку все більшого втілення означеного принципу у
поточному законодавстві, долучаються й певні внутрішні фактори, а
саме: створення вперше у вітчизняній історії Конституційної Асамблеї,
яка покликана розробити проект оновленої Конституції України, в тому
числі й щодо удосконалення конституційно-правових норм з юридичного гарантування основоположних прав і свобод людини і громадянина [6].
Метою цієї статті є характеристика окремих тенденцій розвитку
прав та свобод людини у європейському правовому просторі (зокрема
на прикладі Хартії ЄС), а також висловлення певних міркувань стосовно значення таких тенденцій для захисту прав людини в Україні.
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Місце Хартії ЄС у системі джерел права ЄС. З набранням
чинності Лісабонського договору 1 грудня 2009 р. Хартія ЄС набула
юридичної сили одного з установчих договорів ЄС. Беручи до уваги
систему джерел права ЄС, зокрема вже усталений у науковій літературі
поділ таких джерел за ступенем їх фундаментальності на первинні та
вторинні [7, с. 120], можна з впевненістю стверджувати, що для Суду
Європейського Союзу (далі – Суд ЄС) – органу, який послідовно забезпечує втілення принципу пріоритету права ЄС щодо національних правопорядків держав-членів цього формування, першочергового значення
набула саме Хартія ЄС, а не ЄКПЛ, попри те, що остання визнана ЄС
одним із загальних принципів його правової системи, які (принципи)
теж є джерелами права ЄС. Адже відповідно до п.3 ст.6 Договору про
ЄС (один із установчих актів ЄС, змінений Лісабонським договором)
основоположні права, в тому вигляді, в якому вони закріплені в ЄКПЛ
і випливають із спільних для держав-членів ЄС конституційних традицій, визнаються загальними принципами права ЄС (що ставить їх в
ієрархії джерел права ЄС на друге місце після його установчих договорів). [8, с. 112].
Таким чином, незважаючи на той факт, що зміни, внесені до установчих документів ЄС Лісабонським договором 2007 р., передбачають
обов’язок ЄС приєднатися до системи захисту прав людини на основі
ЄКПЛ, сьогодні власне Хартія ЄС є джерелом стандартів захисту прав
людини для усіх органів та інституцій ЄС. Варто зауважити, що тільки
за перший рік чинності Хартії ЄС Суд ЄС посилався на її норми понад
30 разів, а в листопаді 2010 р. вперше у своєму рішенні анулював положення низки регламентів ЄС (однієї з форм вторинних джерел права
ЄС) через їх суперечність Хартії ЄС [9].
Структурно-змістовні особливості Хартії ЄС. По-перше, переважна більшість прав, які закріплені в Хартії, – це «права людини».
Отже, знання можливостей людини, які зафіксовані у ній, є важливим
для тих громадян України, які перебувають у країнах ЄС чи мають
намір виїхати туди.
По-друге, низка положень цього документа вносять суттєві новели
у сучасне розуміння тих можливостей, котрі складають інститут прав
людини, а тому аналіз Хартії ЄС є важливим з огляду на перспективи
удосконалення конституційно-правового механізму охорони і захисту
прав та свобод людини і громадянина в Україні.
Врешті-решт, Хартія ЄС, як постійно підкреслюють її творці, –
це не тільки правотворчий акт, джерело права. Вона закріплює також
145

загальні фундаментальні цінності, у відповідності з якими побудована
структура документа: людська гідність, свобода, рівність та солідарність [10, с. 58]. У цьому, як зазначається у сучасній літературі, вона
якісно переосмислює положення ЄКПЛ, висуваючи на перше місце
захист гідності людини, як основи загальнолюдських основних прав,
свобод та цінностей [11, с. 176].
Зупинимося далі на окремих положеннях Хартії ЄС, що можуть мати
значення для удосконалення положень Конституції України в напрямку
зростання їх відповідності сучасним європейським стандартам.
Вже у преамбулі Хартії ЄС зазначено, що «людина та її інтереси –
у центрі діяльності Союзу», а главу I цього акту прямо названо «Гідність».
Формулювання прав людини навколо поняття людської гідності,
свідчить, на нашу думку, про визнання означеної властивості людини
джерелом усіх її прав, а також про поступове зростання значення гуманізму, як системоутворюючої з-поміж інших засад сучасного інституту
прав людини.
Видається, що ця інтегративна властивість, частка природи людини, є принципово важливою для пояснення феномену «позитивної дискримінації» як відмінної риси сучасної концепції прав людини.
Так, глава III Хартії ЄС «Рівність» включає правові норми, які
закріплюють права дітей (ст.24), права літніх людей (ст.25), права осіб
з фізичними та розумовими вадами (ст.26).
Дозволимо висловити собі припущення, що сучасна інтерпретація
поняття «гідності» людини (як її втілено, зокрема, в Хартії ЄС) покликана втілити на практиці ідею «соціальної компенсації органічної неповноцінності людини», тобто забезпечити виживання, гідне існування
та розвиток індивідів, які внаслідок вроджених чи набутих вад потребують створення спеціальних «умов та засобів» [12, с. 8], котрі забезпечують їм «перемогу, а не поразку в боротьбі за життя» [13, с. 54 – 55].
Відтак, очевидним є неповна відповідність юридичних норм Конституції України соціальним стандартам, закріплених в Хартії ЄС.
Розгляд інституту прав людини крізь призму гідності людини
дозволяє пояснити відмову розробників Хартії ЄС від традиційного
поділу прав людини на особистісні, політичні, соціально-економічні та
культурні групи, а використання натомість загальнолюдських моральних понять в якості критеріїв класифікації.
Отже, гідність як властивість людини і джерело її основних прав,
вимагає забезпечення, на нашу думку, рівного правового статусу усіх
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її можливостей, що у свою чергу дозволяє вести мову про їх неподільність (однакову значимість для носія) як характерну рису сучасної
інтерпретації феномена прав людини.
У цьому аспекті важко переоцінити внесок Хартії ЄС у вирішення такої сучасної проблеми загальної теорії прав людини як визнання
універсальності, взаємопов’язаності, невідчужуваності та непорушності прав людини.
Визнання приорітетного значення за людською гідністю чітко прослідковується при аналізі інших глав (головних структурних елементів)
Хартії ЄС. У цьому ракурсі цікавим для аналізу виступає глава II «Свободи», до якої включено, окрім традиційних прав класичної доктрини
природного права (так званих «негативних» – таких, як право на вільне
висловлювання думки, свободу совісті та зібрань тощо), і такі права,
які відносять у правничій літературі до прав другого покоління (зокрема, право на працю, право на житло).
Наведені положення свідчать про помітну трансформацію розуміння прав людини в аспекті свободи власне, на нашу думку, через
визнання гідності людини джерелом її прав та свобод.
Ця трансформація, у свою чергу, сприяє консолідації усіх прав
людини, навколо суб’єкта прав – людини незалежно від видової належності останніх.
Системний аналіз Хартії ЄС дозволяє дійти висновку про подальший розвиток інституту прав людини у напрямку все більшого задоволення потреб людини. Тобто такого розуміння прав людини, яке
відображається можливостями людини, які необхідні для задоволення
її життєво необхідних потреб. У цьому ракурсі важливого значення
набуває, зокрема, ст. 36 Хартії ЄС, котра гарантує право на «доступ до
послуг загальноекономічного значення». Такими послугами є, скажімо,
платні послуги, які мають ключову роль для економіки і життєдіяльності сучасного суспільства і які надаються у сферах телекомунікації,
транспорту, енергетики. Це ті права останнього покоління, які покликані до життя науково-технічним прогресом і посиленням соціальної
функції держави [11, с. 165]. Вважаємо, що запровадження однойменного права людини у текст чинної Конституції України зумовлюватиме
проведення цілеспрямованої державної політики у зазначених сферах.
Свідченням розширення кола потреб людини, які отримують задоволення через розвиток інституту прав людини, є ст. 8 глави III «Рівність» Хартії ЄС, яка зветься «Захист персональних даних». Система
можливостей людини, котра випливає з формулювання цієї статті спря147

мована на задоволення потреби людини на саморепрезентацію, або,
кажучи іншими словами, на збереження щодо неї неспотвореної інформації, а у разі виявлення спотвореної – на внесення необхідних змін.
Цікаво зазначити, що необхідність визнання за людиною права
практично однакового (ідентичного) за змістом зі змістом можливостей людини, які випливають зі ст. 8 глави III «Рівність», було сформульовано у зарубіжній правовій літературі німецьким правознавцем
Дж. Кальтунгом [14, p.74].
Значення положень Хартії ЄС щодо модернізації праволюдинних положень Конституції України. Відтак, навіть коротке ознайомлення з структурою Хартії ЄС, а також із номенклатурою закріплених
у ній прав людини, дозволяє побачити нову «філософію прав людини»,
яка отримує нормативне втілення в установчих документах ЄС, і запропонувати внести такі зміни та доповнення до тексту чинної Конституції
України.
По-перше, з огляду на значимість поняття «гідність» у структурі
Хартії ЄС слід погодитися з висловленою у науковій літературі пропозиції доповнити ст. 21 Конституції України ч.2 такого змісту: «Гідність
людини є основою її прав та свобод» [15, с. 97].
По-друге, вельми актуальними правами людини з огляду на реалії
українського суспільства є можливості, які випливають з ст. 36 Хартії ЄС «Право на доступ до послуг загальноекономічного значення».
Видається, що закріплення однойменного права людини у чинній Конституції України, є відповіддю на вимоги часу та практичною реалізацією положення п.1 ст.22 Основного Закону України про те, «що права
і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є
вичерпними».
По-третє, «проекція» гідності на сферу соціальних стандартів прав
людини передбачає внесення змін до ст.46 цього Основного Закону
такого змісту: «Людям похилого віку та людям з особливими потребами держава гарантує вжиття заходів, спрямованих на забезпечення
їхньої незалежності, соціальної та професійної інтеграції й повноцінної участі у суспільному житті».
Гадаємо, що окремого дослідження і відповідного відображення
у Конституції України потребують закріплені в Хартії ЄС соціальноекономічні права людини, зокрема права, закріплені у ст. 27 «Право
працівників на інформацію і проведення консультацій на рівні підприємства», ст.29 «Право на послуги з працевлаштування». У цьому аспекті варто погодитися з науковцями, які стверджують, що Хартія ЄС йде
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набагато далі у формуванні свого «стандарту» прав людини, включаючи у нього права, які надавались до цього галузевим законодавством,
але які мають фундаментальне значення у виробничій сфері [11, с. 67].
Проблеми практичної застосовності положень Хартії ЄС. Всебічність наукового дослідження Хартії ЄС передбачає також виявлення
тих її особливостей, які спроможні, на жаль, «обмежувати», а за певних
умов – навіть нівелювати значний позитивний праволюдинний потенціал цього документа.
По-перше, норми Хартії ЄС мають обов’язковий характер лише
для інституцій ЄС у процесі здійснення наданих їм повноважень, зокрема при прийнятті відповідних правових актів. Тоді як приватні особи
як суб’єкти правопорядку ЄС володіють обмеженими процесуальними можливостями щодо оскарження актів інституцій ЄС на предмет
порушення останніми прав та свобод, закріплених у Хартії ЄС. Відповідно до ст. 263 Договору про функціонування ЄС, приватні особи
мають право оскаржити акти інституції ЄС, який їм не адресований
персонально (а переважна більшість означених актів має саме такий
характер) тільки у тому випадку, коли він торкається їх персонально та
безпосередньо [16, с. 65]. Зазначені принципи (персональний та безпосередній характер) були детально розроблені у судовій практиці Суду
ЄС, і, як зазначається у науковій літературі, складність дотримання цих
критеріїв на практиці тягне для приватних суб’єктів неможливість
безпосереднього оскарження актів інституцій ЄС на основі положень
Хартії ЄС [8, с. 114].
Відтак, можна зробити висновок, що для повноцінного використання можливостей, які випливають із Хартії ЄС, необхідною є
принципова лібералізація процесуально-правового статусу приватних
суб’єктів, яка прямо уможливить оскарження ними актів інституцій ЄС
на предмет порушення основних прав та свобод.
По-друге, не зважаючи на те, що Хартія є договором еволюційним
як щодо номенклатури гарантованих нею прав людини, так і щодо їх
техніко-юридичного формулювання та структурування у різних частинах цього документа, очевидною є невиправдана декларативність
певних її положень. З одного боку, Хартія співвідноситься з еволюцією конституційного права у Європі в цілому, а з іншого – з тим, як
еволюціонувало саме європейське право. Зокрема, Хартія закріплює
визначені на основі прецедентів основоположні права, визнані Судом
ЄС в якості неписаних загальних принципів права цього міжнародного утворення». Слід звернути увагу на те, що низка положень цього
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акта носить відносно-визначений, більше того, безпосередньо декларативний характер, що невиправдано розширює сферу розсуду установ
інституцій ЄС при визначенні ними напрямків практичної реалізації
положень Хартії ЄС. Наприклад, виправдану критику викликають формулювання ст. 37 та 38 Хартії ЄС: так, скажімо, ст. 37 містить положення про те, що «політика Європейського Союзу повинна включати
підвищений рівень захисту навколишнього середовища і забезпечувати
покращення її якості відповідно з принципом стійкого розвитку». З
одного боку, важливим є те, що відповідна стаття передбачає не просто
збереження навколишнього середовища, а високий рівень його захисту
і підвищення якості навколишнього середовища відповідно до зростаючих науково-технологічних і фінансових можливостей держав ЄС, з
другого ж – зазначене положення не витримує жодної критики з огляду
на принцип правової визначеності, зокрема, в аспекті конкретних можливостей поведінки людини, котрі би випливали з формулювання ст.37.
Відсутність чітко сформульованих екологічних прав людини (таких як
право на безпечне навколишнє середовище, право на достовірну екологічну інформацію, право на участь у прийнятті екологічних рішень) в
тексті Хартії є, очевидно її недоліком [11, с. 180]. Схожим чином заслуговує критики формулювання ст.38 Хартії ЄС, яке також не витримує
перевірки принципом правової визначеності.
По-третє, норми Хартії ЄС, зокрема ч.3 ст.52, містить положення,
за яким права та свободи, закріплені у цьому документі, в процесі його
застосування повинні мати значення та обсяг відповідно до однойменних прав та свобод, закріплених у ЄКПЛ [11, с. 32]. Зазначена норма
покликана слугувати гарантією того, що принципи захисту прав людини, закріплені в ЄПКЛ, та розроблені практикою ЄСПЛ, отримають своє
належне та повне відображення у правозахисній практиці Суду ЄС.
Натомість практика Суду ЄС нерідко демонструє автономність
застосування та тлумачення ним прав і свобод людини на відміну від
ЄСПЛ. Конфліктною площиною між ЄС та ЄСПЛ у сфері прав людини
називають щонайменше: а) систему надання біженцям притулку в ЄС
на основі так званого Дублінського регламенту ЄС (близько 1000 заяв
щодо порушення норм ЄКПЛ при вирішення питання про депортацію біженців із держав-членів ЄС чекають свого вирішення у ЄСПЛ);
б) практику застосування у ЄС Європейського ордеру на арешт, який,
як стверджується, значно розходиться з усталеною практикою ЄСПЛ
щодо застосування ст. 3 і 6 ЄКПЛ; в) антимонопольну практику ЄС з
її надзвичайно високими штрафами і невиправдано великими повнова150

женнями Європейської Комісії з розслідування порушень і накладення
штрафів [17, с. 111 – 114].
У цій же площині виникає питання, наскільки сумісними виступають
п.1. та п.3 ст. 52 Хартії ЄС. Так, п. 1. ст.52 містить положення про те ,
«що будь-яке обмеження прав та свобод, визнаних цією Хартією, повинно
бути передбачене законом і не посягати на серцевинний зміст цих прав та
свобод. Обмеження можуть застосовуватися лише за умови дотримання
принципу пропорційності і тільки у тому випадку, якщо вони необхідні і
відповідають загальним цілям, передбаченим Європейським Союзом, або
необхідні для захисту прав та свобод інших людей». Порівняння зазначеного положення з п. 3 ст.52, за яким права та свободи людини закріплені в
Хартії ЄС, повинні мати зміст та обсяг відповідно до однойменних прав та
свобод, закріплених в ЄКПЛ, дозволяє констатувати, що в ЄКПЛ не передбачено такої підстави обмежування прав та свобод людини як загальні цілі
ЄС, відтак, очевидним є відмінне розуміння принципу пропорційності у
практиці ЄСПЛ та правовій системі ЄС.
Вирішення означених проблем, як нам видається, стане можливим
лише після підписання угоди про приєднання ЄС до ЄКПЛ, коли остаточно буде подолано «дуалізм» у тлумаченні та застосуванні однойменних прав людини у двох різних міжнародних правопорядках.
Основні висновки. Хартія ЄС беззаперечно посприяла забезпеченню більш високого рівня міжнародно-правового гарантування
фундаментальних прав людини, а певні норми цього документа здатні
слугувати взірцем для удосконалення конституційно-правового захисту прав людини в Україні. Норми цього документу сформовані з врахуванням світового та європейського досвіду, конституційних традицій
держав-членів ЄС, а також практики ЄСПЛ і Суду ЄС [18, с. 162].
Водночас, є підстави констатувати певну обмеженість можливостей практичного застосування закріплених у Хартії ЄС стандартів прав
людини у правовому порядку ЄС та необхідність гармонізації цих стандартів з однойменними правами, закріпленими у ЄКПЛ та інтерпретованими у практиці ЄСПЛ. Ці проблеми, гадаємо, зможуть бути успішно
вирішені після підписання угоди про приєднання ЄС до ЄКПЛ.
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В статье исследованы новеллы юридического обеспечения
основных прав человека в Европейском Союзе на примере Хартии
основных прав Европейского Союза, а также исследованы проблемы
ее практического применения в правопорядка этого международного
формирования. С учетом этого разработаны предложения по совершенствованию конституционного гарантирования прав человека в Украине.
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ВПЛИВ АНТРОПОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ
НА ПЕРЕКЛАД ЮРИДИЧНИХ ТЕКСТІВ (НА ПРИКЛАДІ
ПЕРЕКЛАДІВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ
ЛЮДИНИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ)
Т. Дудаш
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: tamara.dudash@gmail.com
Вступні зауваження. Питання перекладу юридичного тексту
стають дедалі актуальнішими в умовах глобалізації. Адже часто національний колорит юридичної мови не дозволяє або створює перешкоди у зведенні до спільного знаменника певного юридичного питання.
Вирішити цю проблему покликаний переклад юридичного тексту, який
нерідко стикається з надскладним завданням: передати смисл, який
має тексту мовою оригіналу, засобами зовсім іншої мови, у якій навіть
можуть бути відсутні мовні засоби для передання цього смислу. Означена особливість рівною мірою стосується як перекладу наукового
юридичного тексту, так і тексту нормативно-правового договору, договору чи правозастосувального акта. Однак відповідальність перекладача правореалізаційного, правозастосувального чи правотворчого акта
посилена фатом того, що з відповідного документа випливають дуже
чіткі і конкретні юридичні наслідки для певного субʼєкта чи субʼєктів ,
які прямо залежать від того, як вони сформульовані перекладачем. Тому
неабиякої ваги у питанні про переклад юридичного тексту набуває саме
особа, а отже й індивідуальні особливості перекладача. Другим моментом, який потребує уточнення у цій статті, є процес перекладання, а
також мета цього процесу.
Предметом дослідження у цій статті є особливості перекладу
рішень Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ або Суд) з
англійської на українську мову.
Як вже доводилося зазначати, рішення ЄСПЛ є актами, які поєднують у собі юридичні властивості правотлумачного і правозастосувального акта. Для цілей цієї статті істотним є той факт, що у цих
рішеннях англійською мовою подано інформацію про факти та про
право (як національне, так і конвенційне) вже у перекладі з однієї з мов
держав-учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод (далі – Конвенція) на англійську мову. А отже, при перекладі
цих рішень на англійську мову відбувається по суті подвійна інтерпре155

тація первинних фактів – спочатку їх перекладають англійської, а згодом – з англійської на українську. Це ж стосується національного права.
Натомість право конвенційне формулюється мовою оригіналу – англійською і перекладається на мову українську. Цей момент подвійності
перекладу, подвійності інтерпретації неодмінно має враховуватися.
Адже може бути потреба у зʼясуванні змісту певного юридичного чи
юридично значущого поняття саме у мові оригіналу для того, аби обрати чи сконструювати відповідник у мові перекладу.
Загальні питання перекладу є предметом дослідження перекладознавства. Тому при здійсненні перекладу юридичного тексту – нормативного чи наукового – необхідно враховувати висновки цієї галузі
знань. Насамперед уточнення потребує саме питання про те, що означає
переклад тексту. Переклад – це процес і результат відтворення письмового чи усного тексту засобами іншої мови зі збереженням єдності змісту і форми [1, с. 16]. Тобто у процесі перекладання необхідно
1) сприйняти органами чуття інформацію чужою мовою, усвідомити її
зміст; 2) здійснити аналіз інформації мовою оригіналу і синтез рідною
мовою; 3) відтворити зміст тексту рідною мовою.
Виокремлюють низку моделей адекватності перекладу. Ситуативна еквівалентність (відповідність) – тотожне відтворення ситуацій.
Саме вона оптимально пояснює переклад як відтворення денотатів за
допомогою зміни мовних форм. Трансформаційна модель еквівалентності базується на перетворенні (транформації) синтаксичних структур
тексту оригіналу у структури тексту перекладу. Семантична еквівалентність полягає у визначенні всіх змістових елементів оригіналу та
заміні їх при перекладі. Чим більше збігів елементарних смислів у мові
оригіналу, тим адекватнішим є переклад (та навпаки). Комунікативнофункціональна еквівалентність – функціонально-змістова еквівалентність ґрунтується на тотожному комунікативному ефекті, що виявляє
текст оригіналу та перекладу (внаслідок відтворення цілей, ситуацій,
смислових елементів і синтаксичних структур). Саме за цією моделлю
переклад розглядається як акт двомовної комунікації, що ґрунтується
на обміні закодованою інформацією через певні інформаційні (письмові чи усні) канали звʼязку між автором («передавачем») та перекладачем
(«отримувачем»). Проблема перекладу зводиться до проблеми зміни
кодів. Інформаційна еквівалентність – збереження відносної рівності
змістової, смислової, семантичної, стилістичної та функціональнокомунікативної інформації, що міститься в оригіналі, в перекладі. На
думку прихильників цієї концепції, процес перекладу ґрунтується на
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інтелектуальних характеристиках автора та перекладача, своєрідності
культур і бачення світу, властивого двом мовним спільнотам, а також
на ситуативних і комунікативних умовах породження вихідного тексту.
На сучасному етапі розвитку перекладознавства відбуваються спроби
обґрунтувати цілісну – голістичну модель адекватності перекладу, врахувавши переваги перелічених вище моделей перекладу [5, с. 481].
Переклад як процес виступає специфічною формою міжмовної
взаємодії, складною мовно-текстовою інтеракційною операцією, що
значною мірою проявляється як інформаційний процес кодування та
декодування герменевтичних функцій, спрямований на синхронізацію
різнорівневих відношень двох мов у тексті перекладу для досягнення
комунікації між епохами, культурами та цивілізаціями [1, с. 482]. Саме
таке розуміння перекладу найкраще відповідає запитам, які ставляться
до перекладу рішень ЄСПЛ. Тобто при здійсненні перекладу рішення
ЄСПЛ необхідно відтворити українською мовою цілі, ситуацію, смислові елементи і синтаксичні структури тексту оригіналу.
З огляду на вирішальне значення мови у процесу перекладання
тексту, конкретизуємо вихідні положення щодо розуміння мови. Мова
є знаковою системою, що є засобом спілкування і мислення. Мова є
засобом пізнання світу, збереження і передачі інформації. Розвиненість
національної мови, тобто її багатомірність, словниковий склад, внутрішня розчленованість на одиниці різних рівнів свідчать про рівень
національної культури. У формуванні, історії мови й культури основоположне значення має традиція. Завдяки традиції накопичується,
розширюється, удосконалюється сама база розвитку мови й культури.
Мова за своєю природою традиційна. Традиційність її забезпечується й підтримується наступністю мовленнєвого спілкування поколінь.
Розвиток мови йде шляхом удосконалення вже вироблених попередніми поколіннями форм і засобів передачі думки, вираження почуттів,
сприймання світу [7]. Відомо, що різні мови по-різному членують та
категоризують дійсність та позначують одні й ті ж реалії. Проте навряд
чи існування різних картин світу може бути мотивованим лише внутрішніми, іманентними ознаками етнічних мов. Не мова, а народ створює свою культуру, а культура так чи інакше віддзеркалюється в мові
[9, с. 115]. Але й сама мова теж є знаковою системою, і теж виконує
функції кодування інформації з метою її нагромадження, поширення в
просторі й передачі наступним поколінням. З певної точки зору культура ширше поняття, ніж мова, тому розвиток культури включає як
складову частину розвиток мови. В іншому розумінні мовна система є
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загальнішою категорією, оскільки осмислення будь-яких явищ і процесів, в тому числі процесів культури та її історії, неможливе поза мовою
і мисленням, яке нерозривно пов’язане з мовою й існує, в основному, у
мовній формі [4].
У мові тексту оригіналу втілено (закодовано) вираження мислення
автора тексту. У мисленні автора відображено не лише інформацію щодо
певного предмета осмислення, але й культуру, національні традиції, до
яких він належить, і які ще більше підкреслюються тими мовними засобами, які він обрав для вираження свого мислення. Перекладач розкодовує
цю мову оригіналу у своєму мисленні, витягуючи необхідну інформацію
щодо цілей, ситуацій, смислових елементів тексту. Ця інформація стає
предметом його мислення і відтворення засобами іншої мови. Тому у
перекладанні і у перекладі відбувається дуже складна взаємодія не лише
мови і мислення, але й національних культур «пропущених» через індивідуальну свідомість (культурологічний аспект перекладу). Одночасно,
у перекладанні відбувається декодування інформації текста оригіналу і
її перекодування у текст перекладу (інформаційний аспект). З погляду
формальної логіки під час перекладу текста з мови оригіналу на мову
перекладу спочатку здійснюється його аналіз мовою оригіналу, а далі –
синтез мовою перекладу (логічний аспект). Якщо розглядати процес
перекладу у контексті взаємодії цінностей, то можна стверджувати, що
під час цього процесу відбувається сприйняття цінностей, закладених у
тексті оригіналу крізь призму індивідуальної свідомості. При цьому відбувається взаємодія сприйнятих цінностей з цінностями, закладеними у
індивідуальну свідомість перекладача, результат якої проявлено у формулюванні тексту перекладу (аксіологічний аспект).
Усі перелічені вище аспекти перекладу тексту актуалізуються та
артикулюються при перекладі юридичного тексту – наукового, правореалізаційного чи правозастосувального характеру. Це зумовлено не
лише призначенням юридичного тексту, але й специфікою юридичної
мови як такої. Докладніше таку актуалізацію та конкретизацію розглянемо, прослідкувавши фактори, які обумовлюють складність перекладу юридичного тексту.
Фактори, які обумовлюють складність перекладу юридичних
текстів. Складність перекладу юридичного тексту обумовлена низкою факторів об’єктивного, субʼєктивно-обʼєктивного, суб’єктивного
та інтерсубʼєктивного характеру. Одразу ж зазначимо, що ці фактори
перебувають у безперервному взаємозв’язку та взаємодії, а тому їхнє
розмежування є дещо умовним.
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Єдиним обʼєктивним фактором, який обумовлює складність перекладу юридичного тексту, можна вважати власне такий текст, написаний певною мовою. Він, безперечно, є результатом розумової роботи,
тобто субʼєктивних процесів.
До субʼєктивно-обʼєктивних факторів належать: особливості
національної культури та традицій; особливості національної правової
системи та особливості національної юридичної мови.
Особливості національної культури та традицій втілені у понятті «мовна картина світу». Поняття «мовна картина світу» розпочало
формуватись з ідей В. Гумбольдта про внутрішню форму мови, з одного
боку, і з гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра – Уорфа, – з іншого.
В. Гумбольдт і його послідовники вважали, що в мова − «дух народу»,
вона приховує особливий світогляд і специфічний спосіб мислення.
«Особливість духу і будова мови будь-якого народу, – зауважує науковець, – настільки внутрішньо пов’язані між собою, що одне передбачає
інше. Мова є зовнішнім проявом духу народів. Мова – це їхній дух, а
їхній дух – це їхня мова. Ніколи не вдасться належною мірою виявити
їхню ідентичність. Він вбачав у мові силу, яка формує мислення народу. Мова сама створює образ, картину світу, а отже, відмінності в мовах
породжуються відмінностями в поглядах на світ. Л. Вайсгербер писав:
«Вона (мова) дозволяє людині об’єднати весь досвід у єдину картину
світу і змушує її забути про те, як раніше, до того, як вона вивчила
мову, вона сприймала навколишній світ». На його думку, словниковий
склад конкретної мови містить у собі сукупність поняттєвих засобів
мислення, які має у своєму розпорядженні мовна спільнота. І залежно
від того, як кожен носій мови опановує цей словник, усі члени мовної
спільноти оволодівають відповідними засобами мислення. А відтак
рідна мова відображає у своїх поняттях певну картину світу і передає
її членам мовної спільноти. Праці В. Гумбольдта та Л. Вайсгербера
стали теоретичною основою і для відомої гіпотези лінгвістичної відносності Сепіра – Уорфа. Учені висунули тезу, що мова відіграє визначальну роль у процесі пізнання, а люди бачать світ по-різному – крізь
призму рідної мови. Для прихильників цієї теорії реальний світ існує
постільки, поскільки він відображається в мові. Однак, якщо кожна
мова відображає дійсність властивим тільки їй способом, то, цілком
закономірно, мови відрізняються своїми «мовними картинами світу»
[3, с. 21, 22].
Тобто, мовна картина світу – це системний образ реальності (дійсності), який формується у результаті належності до певної мовної
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спільноти. Мова є найважливішим засобом, універсальною системою
формування, зберігання і концептуалізації знань людей про дійсність,
зафіксованих у слові. Система цих концептуалізованих знань, збережених у мовній формі, і фомують образ, котрий називається «мовною картиною світу». Мовна картина світу відображає у вербальних формах
дійсність, яка сприймається свідомістю – індивідуальною чи колективною. Під час здійснення перекладу вербальні форми, характерні для
однієї мовної картини світу, перетворюються на вербальні форми іншої
мовної картини світу.
Особливості правової системи, правових традицій втілені у понятті «правова картина світу». Одразу ж зауважимо, що поняття про
правову картину світу для цілей цієї статті відображає не сукупність
національних правових систем [11], а онтологічне явище, яке ще називають «картина правової реальності» або «правова реальність» [12]. Її
у позитивістському ключі розглядають у таких аспектах: інтелектуально-психологічному (охоплює правосвідомість, правову науку, правову
психологію, звичаї, традиції, емпіричні знання, правову культуру), нормативно-регулятивному (охоплює систему юридичних норм і правові
відносини), соціально-регулятивному(реалізація нормативно-правових
приписів), організаційно-діяльнісному (усі види правової поведінки –
правотворчість, правозастосування, правоохорона, правореалізаційя і
правозастосування, правотлумачення) [8, с. 70–71]. Правова система
у цьому контексті виступає лише нормативною складовою правової
реальності.
Під час здійснення перекладу юридичного тексту вербальні форми, характерні для однієї правової картини світу, перетворюються на
вербальні форми іншої правової картини світу. Тобто, мовна картина
світу ніби накладається на правову картину світу. Понад це, саме взаємодія мовної і правової картин світу породжує специфіку національної національної юридичної мови. Тому перекладач має однаково добре
вловлювати специфіку юридичної мови, що використовується у текс ті
оригіналу та у тексті перекладу для того, аби зрозуміти і відтворити
смисл тексту, тим самим забезпечивши адекватність перекладу. Специфіка національної юридичної мови обумовлена зокрема: наявними
у мові запозиченнями, наявними юридичними дефініціями, термінами,
які позначають оцінні поняття, полісемією та синонімією юридичних
термінів, особливістю стилю викладу юридичного тесту. Саме специфіка національної юридичної мови створює труднощі перекладу.
Наприклад, якщо для англійської юридичної мови характерний стиль
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викладу легаліз, який характеризується складними синтаксичними
конструкціями, наявністю значної кількості латинських висловлювань
та термінів, то для української юридичної мови властиві максимально
прості конструкції з прямим порядком слів у речення, які за необхідності можуть бути ускладнені дієприкметниковими чи дієприслівниковими зворотами.
До суб’єктивних факторів, які обумовлюють складність перекладу юридичного тексту, належать: індивідуальна картина світу,
гуманітарна картина світу перекладача та його індивідуальний досвід.
Поняття «індивідуальні картина світу» відображає уявлення суб’єкта
про світ, його світобачення і світорозуміння. Це своєрідна модель світу, яка на аксіоматичному рівні присутня у індивідуальній свідомості.
Поняття «гуманітарна картина світу» відображає уявлення про місце
людини у світі, сенс її існування [2, с. 18–27]. Індивідуальний досвід –
це підґрунтя картин світу, їхнє джерело та першооснова. Безперечно,
усі перелічені вище поняття пов’язані з потребами, інтересами, а також
ціннісними орієнтирами суб’єкта (перекладача).
Інтерсубʼєктивним фактором, який обумовлює складність перекладу юридичного тексту, є факт взаємодії автора тексту та перекладача
через текст у процесі перекладання. Перекладач стає ніби співавтором
тексту. Адже для того, аби перекласти текст, потрібно насамперед зрозуміти (розкодувати) його зміст, у який іманентно вплетено картину світу автора, а тоді відтворити (перекодувати) його засобами іншої мови
з урахуванням свого досвіду і своєї картини світу. Інтерсубʼєктивні
фактори випливають із вже зазначеного факту накладання мовної і
правової картин світу у тексті перекладу. Конкретизуючи зазначений
фактор щодо перекладу рішення ЄСПЛ, зазначимо, що «зрозуміти картину світу автора» перекладачем означає значною мірою з’ясування
підґрунтя – фактичного та юридичного. Це включає національне законодавство, яке регулює факти у справі, практику ЄСПЛ у подібних
категоріях справ. Лише зрозумівши підґрунтя, суть фактів, права та
підхід ЄСПЛ, можна обрати адекватні мовні засоби з мови перекладу
для позначення понять, закладених у мові оригіналу.
Засоби і способи перекладу, які використовуються при перекладі рішень ЄСПЛ. Традиційно під засобами перекладу розуміють
лексику та типові конструкції, що слугують для оптимального відображення змісту, стильових характеристик і загального фону при
відтворенні оригіналу [5, с. 483]. Засоби перекладу поділяють на лексикографічні та авторські. Лексикографічними засобами перекладу
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вважають формальні відповідники: еквіваленти (одиничні відповідники, зафіксовані у двомовних словниках) та варіанти (відповідники, не
зафіксовані у словниках, або декілька відповідників, з-поміж яких обирають відповідник залежно від контексту). За допомогою авторських
засобів перекладу перекладають безеквівалентну лексику, шукаючи
функціональні відповідники. До авторських засобів належать реалії,
описи, кальки, а їхнє використання зумовлене рівнем фахових знань.
При перекладі рішень ЄСПЛ можуть виникати проблеми як у виборі
варіанту або при перекладі безеквівалентної лексики, коли доводиться
використовувати такі засоби як реалії, опис чи кальки.
Засоби перекладу втілюються способами перекладу. Класичним
способом перекладу є пошук пошук терміна-еквівалента, якщо такий
є [6], або вибір варіанта Наприклад, у рішеннях ЄСПЛ услід за текстом
Конвенції часто вживають терміни, утворені з прикметником «public»,
зокрема «public order», «public safety» (у статтях 8, 9, 10, 11 Конвенції
та у практиці їхнього застосування Судом). Термін «public order» може
бути перекладено і як громадський порядок, і як публічний порядок.
При цьому, у варіанті офіційного перекладу тексту Конвенції терміноелемент «public» переклали різними варіантами у наведених вище словосполученнях, а саме як «публічний порядок» і «громадська безпека».
Тоді як у російськомовному варіанті перекладу цих конвенційних термінів «public» перекладено як «общественный» у обидвох термінах –
«общественный порядок» і «общественная безопасность». Зауважимо,
що у нормативно-правових актах вживають як термін «публічний
порядок», так і «громадський порядок», які позначають різні за змістом
поняття. Зокрема, у статті 228 Цивільного кодексу України йдеться про
правочини, які порушують публічний порядок. Останній тлумачать як
публічно-правові відносини, які мають імперативний характер і визначають основи суспільного ладу держави. Натомість про громадський
порядок згадується у контексті здійснення функцій правоохоронними
органами як про «сукупність суспільних відносин, що забезпечують
нормальні умови життєдіяльності людини, діяльності підприємств,
установ і організацій шляхом встановлення, дотримання і реалізації
правових та етичних норм», «система суспільних відносин, які складаються і розвиваються в громадських місцях під впливом правових та
соціальних норм, спрямованих на забезпечення нормального функціонування установ, організацій, громадських об’єднань, праці відпочинку
громадян, повагу до їх честі, людської гідності та громадської моралі»
[10]. Більше того, поняття громадського порядку вживається поряд з
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поняттям громадської безпеки у назві Закону України «Про особливості забезпечення громадського порядку та громадської безпеки у зв’язку
з підготовкою та проведенням футбольних матчів» від 08.07.2011.
У разі відсутності терміна-еквівалента переклад може забезпечуватися, як зазначалося, авторськими засобами, як-от: транслітерація
та транскрипція, калькування, описовий переклад. При перекладанні
рішень Суду здійснюється транслітерування – точна передачі літер алфавіту однієї мови літерами або поєднанням літер алфавіту іншої мови.
Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №
55. Транслітерація у перекладах рішень Суду найчастіше здійснюється
щодо власних назв – імен і прізвищ, зокрема суддів Суду або якщо власна назва стала предметом розгляду Суду. Наприклад, у справі «Dmitriy
Bulgakov проти України» (ухвала Суду про прийнятність від 22.03.2005)1
заявник оскаржував правильність написання його імені у паспорті в
контексті права на імʼя, а суду довелося досліджувати різницю у транслітерації російськомовного імені українською мовою у транслітерації
обидвох варіантів написання англійською мовою (Dmitrii Vladimirovich
та Dmytro Volodymyrovych). У справах про порушення ст. 10 Конвенції
часто доводить вдаватися до транслітерації назв газет чи газетних статей.
Наприклад, у рішенні у справі «Lyashko проти України» від 10.08.2006
транслітеровано і назву газети «Політика» (Polityka), і назву статті «Дурдинцовщина» (Durdintsovshchina), і інші реалії «Komsomol bureaucrat»
як оптимальний спосіб перекладу цих реалій.
У окремих випадках у перекладах рішень ЄСПЛ виникає потреба
поєднати транслітерацію і описовий переклад. Йдеться про переклад
тих юридичних термінів, які позначають реалії певних правових систем і перебувають на етапі становлення як терміни. Наприклад, термін «goodwill» можна транслітерувати як гудвіл, але краще додавати
описовий переклад – вартість фірми, репутація і ділові зв’язки фірми,
нематеріальні елементи – товарні знаки, клієнтів. У контексті практики
Суду також Суд вживає терміни-реалії, які крім транслітерації потребують описового перекладу. Наприклад, у п. 59 рішення у справі «Güveç
проти Туреччини» від 20.01.2009 вжито термін іспанського походження
«incommunicado», який, вочевидь, недостатньо перекласти як «інко1
Тут і далі проаналізовано переклади рішень Суду, що містяться на
таких електронних ресурсах: http://zakon4.rada.gov.ua; http://www.minjust.
gov.ua (офіційні переклади рішень Суду) та http://hudoс. echr.coe.int/ (аутентичні тексти рішень Суду та неофіційні переклади).
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мунікадо», а потрібно пояснити, що йдеться про режим тримання під
вартою, під час якого особу позбавляють можливості спілкування з
рідними чи адвокатом. Це ж стосується терміна «extra-judicial killing»,
вжитого, зокрема, у п. 110 рішення Суду у справі «Sabanchiyeva and
Others проти Росії» від 06.06.2013, який можна перекласти описово як
«убивство без слідства і суду».
Способами перекладу конструкцій у разі відсутності еквівалентів є також калькування і опис. Нагадаємо, що калькування полягає у
дослівному перекладі слова оригіналу мовою перекладу. Прикладом
калькування при перекладі рішень ЄСПЛ можна вважати переклад
такої конструкції як «fail to do something» як «не змогти щось зробити»
навіть у офіційних перекладах рішень Суду. Наприклад, у п. 23 рішення
Суду у справі «Panteleyenko проти України» від 29.06.2006 міститься
така конструкція: «The court found, inter alia, that the applicant had failed
to prove…» яка у офіційному перекладі виглядає так: «Суд визнав,
зокрема, що заявник не зміг довести, що…». Однак адекватним виглядає переклад цієї конструкції як: «Цей суд визнав, зокрема, що заявник
не довів, що…».
Також часто дослівно перекладають конструкції, у складі яких
є слово «success», наприклад «reasonable prospects of success» (п. 88
рішення Суду у справі «Kaverzin v. Ukraine» від 15.05.2012) у офіційному варіанті перекладено як «достатні шанси на успіх». Однак більш
юридично точним і конкретним був би переклад «небезпідставно сподіватися, що позов (чи скаргу – залежно від контексту) буде задоволено».
Загалом, такі способи перекладу як конкретизація й узагальнення, використовують, якщо це необхідно для забезпечення зрозумілості
тексту. Наприклад, у п. 176 рішення Суду у справі «Olexandr Volkov v.
Ukraine» від 09.01.2013 вжито такий термін як «disciplinary law». Найпростіше було би перекласти його як «дисциплінарне право». Однак
у правовій системі України не існує галузі чи інституту права з такою
назвою. Тому для забезпечення адекватності перекладу цього терміна
найкраще використати конкретизацію і перекласти зазначений термін
як «інститут притягнення до дисциплінарної відповідальності» або
«правове регулювання притягнення до дисциплінарної відповідальності». Це ж стосуться перекладу і терміна «paragraph» як складової рішення Суду або як складової статті нормативного документа. У першому
із назначених випадків терміновживання слово «paragraph» потрібно
перекладати як пункт, а у другому – як «частина», але у жодному разі
не дослівно як «параграф». Адже традиційно статті нормативного
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документа вищої юридичної сили мають статті, які мають частини, а
складовими рішення суду є пункти, хоча англійською мовою і та, і та
складова названі «paragraph».
У окремих випадках є потреба здійснити цілісно-ситуативне перетворення (заміну) або контекстуальний переклад. Яскравий приклад
такої ситуації є у рішенні Суду у справі «McCann проти Сполученого
Королівства» від 13.05.2008. Факти у справі стосувалися процедури
виселення із соціального житла, яка розпочиналася з того, що англійською мовою називається «claim for possession». Дослівно – це «позов
про володіння». Однак з контексту справи випливає дещо інше розуміння. Навіть побіжне ознайомлення з законодавством Сполученого
Королівства з цього питання та консультаціями фахівців дозволяє дійти
висновків, що йдеться про позов про виселення з соціального житла.
При цьому, у Сполученому Королівстві існує спеціальна судова процедура для такого виселення. Тому у цьому конкретному випадку потрібно здійснити контекстуальний переклад.
Особливістю використання засобів і способів перекладу саме
рішень Суду є те, що часто виникає потреба у заміні складних речень на
прості. Адже стилістика англійської мови, яку використовує ЄСПЛ, певною мірою тяжіє до легалізу (стилю викладу, притаманного для судових
рішень у англо-саксонській правій системі, що характеризується складними довгими реченнями, складними словами, а тому є зрозумілим лише
для фахівців). Натомість для української юридичної мови характерні
інші стильові особливості, як-от максимально прості речення, які мають
забезпечувати зрозумілість тексту для широкого загалу.
Проблеми перекладу рішень ЄСПЛ українською мовою. Проблеми перекладу рішень Суду лежать у площині факторів, які обумовлюють складність перекладу юридичного тексту.
Транслітерація прізвищ ускладнена, якщо прізвище походить зі
скандинавських мов або має національну специфіку. У таких випадках
варто застосовувати трансфонування. Наприклад, по різному транслітерують навіть прізвища суддів Суду, які розглядають справу. Так, прізвище судді Суду від Словенії Boštjan M. Zupančič, котре національною
мовою часто перекладають як Боштян Жупанчич, хоча, враховуючи
національну специфіку прізвище має вимовлятися українською як
«Зупанчіч». Це ж стосується прізвища судді Суду від Швейцарії Mark
Villinger, яке часто транслітерують дослівно як «Віллінгер», хоча з урахуванням національної специфіки потрібно транслітерувати як «Філлінгер».
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Проблеми виникають і у транслітеруванні прізвищ заявників.
Наприклад, у справі «Mamatkulov and Abdurasulovic проти Туреччини»
(рішення Суду у складі Великої палати від 04.02.2005), якщо йти від
зворотного у таблиці транслітерації букв української абетки, прізвище
другого заявника дослівно перекладається як «Абдурасуловік». Однак,
враховуючи національну специфіку, транслітеруємо як «Абдурасулович».
Надзвичайно яскраво національна специфіка виражена у прізвищах
скандинавського походження, а також з інших мов, де використовуються
діактричні знаки. Наприклад, у справі «Vörđur Ólafsson проти Ісландії»
(рішення Суду від 27.04.2010) імʼя заявника можна транслітерувати з
урахуванням звучання, а точніше трансфонувати, як Верзер Олафсон.
Окремо потрібно зауважити проблему, яка випливає із цитування
практики Суду у попередніх справах. Справа у тому, що Суд має певний
стандарт цитування своїх попередніх рішень. Цей стандарт пояснено
на офіційному веб-сайті Суду, де зазначено усі можливі скорочення, які
трапляються при цитуванні, зазначено усі можливі цифрові позначення
та інші деталі [13]. Натомість навіть у офіційних перекладах рішень
Суду немає жодних застережень чи пояснень щодо цитування. У цитуванні попередньої практики Суду дослівно перекладають усі скорочення, запроваджені у тексті оригіналу. Наприклад, у п. 94 рішення Суду у
справі «Vyerentsov проти України» від 11.04.2013, як і у багатьох інших
перекладах, посилання на попередню практику Суду перекладено так:
(див. рішення у справі «Скоццарі та Джунта проти Італії» (Scozzari
та Giunta v. Italy) [ВП], заяви № 39221/98 та № 41963/98, п. 249, ECHR
2000–VIII). Незрозумілою залишається абревіатура ВП. Звичайно,
досвідчений читач може здогадатися, що йдеться про Велику палату
Суду. Але такий підхід суперечить правилам використання абревіатур
в українській мові і створює незрозумілість тексту для нефахівців,
адже не усі знають особливості посилань на практику ЄСПЛ. Понад
це, трапляються випадки неправильного перекладу скорочень, запроваджених Судом при цитуванні своєї попередньої практики, навіть у
офіційних перекладах рішень Суду. Наприклад, у п. 66 рішення Суду у
справі «Panteleyenko проти України» від 29.06.2006 у офіційному перекладі міститься переклад цитування «Narciso Dinares Peñalver v. Spain
(deс. ), no. 44301/98, 23 March 2000» як «Наркісо Дінарес Пенальвер
проти Іспанії» (ріш.), N 44301/98, 23 березня 2000 року». Тобто тут
ухвала про прийнятність у справі перекладена як рішення, хоча у вже
згаданому застереженні щодо цитування рішень Суду чітко пояснено,
що у англомовному варіанті йдеться саме про ухвалу про прийнятність.
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Отже, перекладаючи цитування практики Суду у попередніх справах,
потрібно або робити застереження щодо цитування, як це робить Суд,
або ж адаптувати цитування для забезпечення його зрозумілості українськомовному читачу, чітко і без скорочень зазначаючи, про який
документ йдеться, ким він ухвалений і де опублікований.
Ще однією проблемою, яка виникає при перекладі рішень ЄСПЛ,
є перекладання назв і структурних частин рішення Суду. Стосовно назв
рішень Суду у офіційних перекладах трапляються такі, де прізвище
заявника перекладено українською мовою і не збережено і тому вигляді, у якому воно є у аутентичному тексті рішення Суду (див., наприклад,
згадані вище рішення Суду у справах «Panteleyenko проти України»,
«Vyerentsov проти України»). Трапляються і такі офіційні переклади рішень Суду, у яких назви рішень Суду у цитуванні Судом своєї
практики у попередніх справах наводять лише українською мовою.
Наприклад, у п. 17 рішення Суду у справі «Anatskiy проти України» від
13.12.2005 міститься таке цитування: «див. рішення у вищенаведених
справах «Ромашов проти України» та «Трихліб проти України», пп.
23–32 та 36–42, відповідно…». Це створює труднощі у пошуку автентичного тексту рішення, якщо виникає така потреба. Дуже вдалу позицію у цьому питання зайняв Суд. У рішеннях Суду, котрі містяться у
базі HUDOC національними мовами держав-учасниць Конвенції, назви
справ зазначаються у варіанті, де прізвище заявника не перекладено,
а перекладено лише назву держави-відповідача. Таким чином, забезпечено і економію мовних засобів, і швидку можливість знайти аутентичний текст рішення Суду. Такий варіант посилання на практику Суду
використано і у цій статті.
Розглянемо питання про переклад структурних частин рішення
Суду. Тут вирішальне значення має мати традиція слововживання та
правила оформлення структурних частин документу. Структура рішення Суду уніфікована. Зосередимося на перекладі структурних частин
тих рішення Суду, щодо яких виникають застереження. Візьмемо для
прикладу аутентичний текст рішення та його офіційний переклад у
вже згаданій справі «Vyerentsov проти України». Розділи рішення під
назвами «THE FACTS» і «THE LAW» перекладено як «ФАКТИ» і
«ПРАВО». Більш характерним для структурної частини рішення суду
є назви «ПИТАННЯ ФАКТІВ», «ПИТАННЯ ПРАВА». Це ж стосується перекладу таких структурних частин рішення як «A. Admissibility»
та «B. Merits», які перекладено як «А. Прийнятність» та «В. Суть».
Більш формально виглядатимуть ці структурні частини рішення Суду,
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перекладені як «А. Щодо прийнятності» та «В. Щодо суті». Окремо
потрібно наголосити на перекладені таких структурних частин як «II.
RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE» та інших випадках
вживання слова «relevant». Не лише у цьому рішенні, але і зазвичай,
його перекладають як «ІІ. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА». Одразу виникає питання: відповідне чому? Справі? Законодавство не може бути відповідним справі,
воно може стосуватися справи. Тому цю структурну частину рішення
Суду краще називати «II. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА
ПРАКТИКА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ СПРАВИ». Це однаково стосується вживання слова «relevant» для позначення інших структурних
частин рішення Суду. Структурну частину рішення Суду під назвою
«III. INTERNATIONAL MATERIALS» часто перекладають дослівно
як «ІІІ. МІЖНАРОДНІ МАТЕРІАЛИ», хоча насправді йдеться про
«ІІІ МІЖНАРОДНІ ДОКУМЕНТИ». Інколи Суд формулює назву цієї
структурної частини як «INTERNATIONAL INSTRUMENTS», яку
перекладають дослівно як «МІЖНАРОДНІ ІНСТРУМЕНТИ» замість
«МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ». Окремо зупинимося на перекладі терміна «alleged violation», адже Суд називає структурні частини рішення,
як у справі що розглядається, «II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE
11 OF THE CONVENTION». Зазвичай, цю структурну частину рішення
Суду перекладають як «II. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ
11 КОНВЕНЦІЇ». Однак у контексті судової практики краще використовувати відповідник «заявлене порушення», який є більш формальним
за своєю семантикою та граматично правильним. Тоді ця структурна
частина рішення Суду називатиметься «II. ЗАЯВЛЕНЕ ПОРУШЕННЯ
СТАТТІ 11 КОНВЕНЦІЇ».
Окремої уваги потребує питання про переклад структурних частин
Конвенції. Як відомо, у офіційному перекладі Конвенції закріплено, що
статті Конвенції поділяють на пункти, а пункти – на підпункти. Напевно, це відбулося внаслідок того, що структурні частини Конвенції були
перекладені з мови оригіналу дослівно. Адже такі структурні частини
кодексів та законів України як частини статей перекладають на англійську мову не дослівно «part», а як «paragraph» – пункт (див. наприклад
пункти 41, 49 рішення Суду у справі «Oleksandr Volkov проти України»:
«…section 20 § 5 of the Act (The Law on the judicial system of 7 February
2002)…). Натомість, усталеним правилом юридичної техніки є те, що
якщо нормативний документ має статті, то вони поділяються на частини, частини на пункти, а пункти – на підпункти. Тому, з урахуванням
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цих аргументів, складові статей Конвенції мали би бути перекладені як
частини, а частини – як пункти.
Іноді трапляються випадки, коли у офіційних перекладах рішень
Суду залишають англомовний спосіб посилання на статті законів України. У п. 28 рішення Суду у справі «Panteleyenko проти України» від
29.06.2006 міститься речення: «У статті 327 параграфа 4 [Кримінально-процесуального кодексу України 1960 р.] визначено, що суд…».
Очевидно, що йдеться саме про частину 4 статті 327 Кримінально-процесуального кодексу 1960 року, і від того, що вона англійською мовою
названа параграфом, ця частина не стає пунктом. То чому ж частини
статей Конвенції залишаються параграфами?
Також потрібно наголосити на тому, що у текстах офіційних перекладів рішень Суду мають використовуватись офіційні назви протоколів до Конвенції. Це стосується Протоколу до Конвенції від 20.03.1952,
який є Першим протоколом, а не Протоколом №1 до Конвенції (див.
п. 15 рішення Суду у справі «Anatskiy проти України» від 13.12.2005).
У своїх рішеннях Суд використовує дуже багато латинських слів,
як-от: mutantis mutandis, sine qua non, proprio motu та інших. Немає
єдиного підходу щодо необхідності їхнього перекладу. У перекладах
рішень Суду трапляються різні підходи. У офіційних перекладах справ
проти України латинські терміни зазвичай вживають без перекладу.
Наприклад, у п. 91 рішення Суду у справі «Bilyy проти України» від
21.10.2010 є таке речення: «Суд повторює, що подальше існування
обґрунтованої підозри у вчиненні затриманою особою злочину є sine
qua non умовою законності її продовжуваного тримання під вартою…».
У неофіційних перекладах їх перекладають у тексті в дужках або ж у
посиланнях, адже значення латинських слів не є відомим усім, хто цікавиться практикою Суду і читає його рішення. Тому для забезпечення
зрозумілості рішення Суду краще наводити переклад латинських слів.
Особливо це стосується латинських сентенцій, які використано Судом
для аргументації певного положення. Наприклад, у п. 57 рішення Суду
у справі «Gardel проти Франції» від 17.12.2009 вжито фразеологізм
«jura novit curia» для мотивування того, чому Суд вирішив розглядати
акти у справі за статтею Конвенції, на яку не покликався заявник. З
огляду на значущість відповідної мотивації потрібно навести переклад
фразеологізму в дужках – jura novit curia (суд вільний сам обирати, які
норми застосувати для вирішення справи, що розглядається).
У текстах рішень Суду трапляються і фразеологізми англійською
мовою, які також потрібно трансформовувати для забезпечення адек169

ватності перекладу. У п. 106 рішення Суду у справі «Oleksandr Volkov
проти України» від 09.01.2013 міститься такий фразеологізм «justice
must not only be done, it must also be seen to be done», який можна перекласти як «правосуддя не лише повинно здійснюватися, має бути видно,
що здійснюється правосуддя».
Застосовуючи Конвенцію, Суду іноді доводиться створювати неологізми для позначення нових понять чи процесів. Напевно,
таким неологізмом колись був термін «тест на пропорційність», який
зараз є зрозумілим та не потребує уточнення. Одним з останніх прикладів неологізму є термін «Vilho Eskelinen test», вжитий, зокрема,
у п.88 рішення Суду у справі «Oleksandr Volkov проти України» від
09.01.2013. При дослівному перекладі без пояснення може складатися враження, що це якийсь тест, придуманий людино на імʼя Вільхо Ескелінен. Але з урахуванням контексту справи стає зрозуміло,
що йдеться про тест, запроваджений у рішенні Суду у справі «Vilho
Eskelinen and Others проти Фінляндії» від 19.04.2007 з метою розширити підхід щодо функціонального критерію відповідності ч.1 ст. 6
Конвенції спору між державним службовцем і державою. Суть цього тесту в тому, що для того, аби спір між державним службовцем і
державою не міг розглядатися у цивільному аспекті ст. 6, має бути
одночасно дотримано таких умов: 1) держава у своєму національному праві повинна чітко виключити доступ до суду для певних посад
чи категорій державних службовців; 2) такі винятки повинні бути
обґрунтовані з об’єктивних підстав державного інтересу. Тому термін
«Vilho Eskelinen test» для уникнення двозначності краще перекладати
не дослівно, а як «тест справи Vilho Eskelinen». А ще краще зробити
примітку, де це все можна пояснити.
Окремі терміни, вжиті і Конвенції та рішеннях Суду потребують
уточнення їхнього перекладу. Наприклад, у рішеннях Суду за тими
статтями Конвенції, які вимагають застосування тесту на пропорційність, вжито термін «legitimate aim», який перекладають по різному
у практиці Суду: «легітимна мета», «законна мета», «правомірна
мета». Якщо заглибитися у суть поняття, яке позначене цим терміном,
то можна простежити, що ним позначають ті цілі, які виправдовують
застосування обмеження конвенційного права державою, за умови, що
таке обмеження є передбачене законом. Тому не можна вважати правильним переклад «законна мета», адже цим терміном наголошується на передбаченості цілі законом. Занадто широким за значенням є
термін «правомірна мета», ще більші сумніви щодо значення терміна
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«легітимна мета». Можливо, тут варто говорити про мету, яка легітимує застосування обмеження, свого роду «легітимувальну мету».
Ще раз наголосимо, що найпроблемнішим питанням є переклад
реалій правової системи, яка послуговується не мовою тексту оригіналу, а іншою мовою. Наприклад, у Франції існує така суддівська посада,
яка англійською мовою перекладена як «liberties and detention judge»
(п. 18 рішення Суду у справі «Gardel проти Франції» від 17.12.2009).
Для того, аби обрати оптимальний варіант перекладу потрібно
зʼясувати компетенцію цієї посадової особи, сформулювавши термін,
якого не було і немає національній юридичній мові, але який донесе
зміст поняття до українськомовного читача – «суддя з питань свобод
та тримання під вартою».
Складно шукати оптимальні відповідники для позначення назв
судів інших держав. Наприклад, англійською мовою один з судів Німеччини називається як Wiesbaden Regional Court (п. 10 рішення суду у
справі «М проти Німеччини» від 17.12.2009). Доводиться з’ясовувати
компетенцію цього суду і конструювати варіанти перекладу, відкидаючи неприйнятні: якщо використати термін «Вісбаденський земельний
суд», складається враження, що цей суд розглядає земельні питання, а
це не так; «Суд землі Вісбаден» не підходить, бо Вісбаден не є землею;
тому можна зупинитися на назві «Суд землі у м. Вісбаден».
Дуже уважно потрібно підходити до перекладу терміна, який
позначає автономне поняття, яке поки що відсутнє в правовій системі України. Наприклад, у п. 123 рішення Суду у справі «Güveç проти
Туреччини» від 20.01.2010 вжито термін «right to hear and follow the
proceedings», у якому ніби немає складних для перекладу слів, однак
для передання цілісного поняття можна перекласти його як «право слухати та стежити за ходом провадження».
Зрідка, але у практиці Суду трапляються і випадки, коли потрібно
перекласти терміни, які в українській мові мають лише один термінвідповідник. Наприклад, у п. 23 рішення Суду у справі «Schalk and
Kopf проти Австрії проти Австрії» від 24.06.2010 вжито терміни «last
name» і «family name», відповідником обидвох є український термін
«прізвище». Контекст: «The rules on the choice of name differ from
those for married couples: for instance, the law speaks of «last name»
where a registered couple chooses a common name, but of «family name»
in reference to a married couple’s common name». Варіант перекладу:
«Норми про вибір імені відрізнялися від таких щодо одружених пар:
наприклад, у законі вжито термін «прізвище» («last name»), коли
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йдеться про вибір спільного прізвища зареєстрованої пари, і вжито
термін «родинне прізвище» («family name») щодо спільного прізвища
одруженої пари».
Насамкінець, при перекладі рішень Суду на українську мову
потрібно забезпечити, аби запровадженим скороченням «Суд» називався лише Європейський суд з прав людини, а не будь-який інший суд.
Наприклад, у п. 51. рішення Суду у справі «Bilyy проти України» від
21.10.2010 міститься таке речення: «04 травня 2001 року, розглянувши
апеляцію заявника, Миколаївський обласний суд переглянув цю постанову і залишив її без змін. Суд встановив, що довід заявника про те,
що факт жорстокого з ним поводження підтверджується двома медичними висновками…». У такому разі потрібно починати речення «Цей
суд…» для уникнення двозначності.
Основні висновки.
Переклад потрібно розглядати як складний герменевтичний процес міжмовної взаємодії автора і читача через перекладача, у якому
відбувається розкодування і перекодування інформації з метою досягнення комунікації через синхронізацію двох мов у тексті перекладу.
Складність перекладу юридичного тексту взагалі та рішень
Суду зокрема обумовлена низкою факторів антропологічної природи: субʼєктивно-обʼєктивних, субʼєктивних та інтерсубʼєктивних. До
субʼєктивно-обʼєктивних факторів, які обумовлюють складність перекладу юридичного тексту, можна віднести: особливості національної
культури та традицій; особливості національної правової системи та
особливості національної юридичної мови. До суб’єктивних факторів,
які обумовлюють складність перекладу юридичного тексту, належать:
індивідуальна картина світу, гуманітарна картина світу перекладача
та його індивідуальний досвід. Інтерсубʼєктивним фактором, який
обумовлює складність перекладу юридичного тексту, є факт взаємодії
автора тексту та перекладача через текст у процесі перекладання.
Переклад рішень Суду з англійської на українську мову нерідно
приховує подвійний переклад. Якщо справа стосується не України, то
спочатку факти і право перекладають з національної мови на англійську, а згодом з англійської на українську. Така подвійна взаємодія
мовних та правових картин світу є особливістю перекладу саме рішень
ЄСПЛ та спричиняє труднощі перекладу.
Полегшеними для перекладу можна вважати ті рішення, які стосуються мов і правових систем, близьких до української, або ж переклад
рішень Суду щодо України. Незважаючи на це, у перекладах рішень
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Суду щодо України трапляються неточності, які вимагають узагальнення й усунення.
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ЧЕЛОВЕКА С АНГЛИЙСКОГО НА УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК)
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г. Львов, ул. Университетская, 1, e-mail: tamara.dudash@gmail.com
Статья посвящена исследованию особенностей перевода решений
Европейского суда по правам человека в контексте влияния на такой
перевод антропологических факторов. Устанавливаются субъективные,
субъективно-объективные, объективные и интерсубьективные факторы,
обусловливающие сложность перевода такого текста, указано, какие средства и способы могут быть использованы для такого перевода и рассмотрены проблемные вопросы при переводе решений Европейского суда по
правам человека.
Ключевые слова: перевод, средства перевода, способы перевода,
адекватность перевода, решение Европейского суда по правам человека,
языковая картина мира, правовая картина мира.
ANTHROPOLOGIC FACTORS EFFECTING ON TRANSLATION
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS JUDGMENTS’
FROM ENGLISH INTO UKRAINIAN
T. Dudash
Ivan Franko National University of Lviv
Lviv, Universytetska Str., 1, email: tamara.dudash@gmail.com
The article is dedicated to examination of anthropologic factors, effecting
on translation of the European Court of Human Rights judgments’ translation.
The factors effecting on translation of the European Court of Human Rights
judgments’ translation are stated to be subjective, objective, and intersubjective.
The author articulates remedies for abovementioned translation, as well as
problematic issues while translating.
Keywords: translation, remedy for translation, appropriateness of
translation, the European Court of Human Rights, judgment.
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МЕТА-НОРМАТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
И МЕТА-НОРМЫ ПРАВА
Т. Казарян
Ереванский государственный университет,
г. Ереван, ул. Алека Манукяна, 1, tigran.ghazaryan@live.com
Теория мета-норм Г.Х. Вригта. Проблема мета-норм всегда была
незамеченной в деонтической логике и в правовой науке. Первым, кто
использовал этот термин, был выдающийся философ, логик Г.Х. Вригт.
Вригт в своей работе «Нормы, истина и логика» использует термин
«мета-норма», исследуя проблему правовых пробелов. Он пишет:
«Вопрос о пробелах в законе не является логическим вопросом. Это
скорее вопрос о принятии или непринятии некоторых «мета-норм»«
[1, с. 300]. Под этими мета-нормами Г.Х. Вригт понимает, например,
нормативное выражение «nulla poene sine lege» и «nullum crimen sine
lege». А уже в своей другой работе «Деонтическая логика: Индивидуальная точка зрения» приводит пример деонтической формулировки
«O (Pp V O~p)» как мета-нормы или мета-нормативного принципа,
которая обеспечивает полноту или беспробельность нормативного
порядка [2, с. 33]. В дескриптивной интерпретации эта норма означает, что установленное положение дел должен быть либо разрешенным,
либо запрещенным. Согласно Вригту, мета-нормами являются также
следующие деонтические формулировки: «О~ (Op & P~p)», «О~ (Op &
Օ~p)» [2, с. 33]. Первая формулировка в прескриптивном языке означает, что запрещается приказывать случай, что должен быть, что p и
разрешается, что не p. Вторая формулировка в прескриптивном языке
означает запрещается приказывать случай, что должен быть, что p и
запрещается, что p. Согласно Г.Х. Вригту, эти нормы обеспечивают
непротиворечивость нормативной системы.
Таким образом, по Г.Х. Вригту, мета-нормы являются требованиями, которые адресованы к нормативной системе. Но Г.Х. Вригт не
определяет, что мы должны понимать под выражением «требования
к системе». Это выражение у Г.Х. Вригта, является неопределенным,
поскольку адресат любой нормы (в том числе мета-нормы) является
некий субъект и как сам имплицитно признает Г.Х. Вригт, мета-нормы
являются нормами более высокого порядка, так и нормами первого
порядка. Таким образом, идентификация мета-норм в нормативных
системах с помощью теории Г.Х. Вригта, является очень трудной.
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Мета-нормативные принципы. Основная проблема и запутанность позиции Г.Х. Вригта в этом вопросе, состоит в том, что он
непроводит различия между мета-нормативными принципами и метанормами. Мы придерживаемся позиции, что надо строго разграничить
мета-нормативные принципы от мета-норм.
Мета-нормативными принципами являются те обязательства
более высокого порядка и первого порядка, исполнения или неисполнения которых имеет определенный результат для нормативной
системы. Например, часть вторая статьи 6 Конституции Республики
Армения имеет следующую формулировку: «Законы должны соответствовать Конституции. Иные правовые акты должны соответствовать
Конституции и законам». Часть первая статьи 6 конституции Республики Армения, является мета-нормативным принципом. Она является
обязательством более высокого порядка и требует от государственного
органа, создающего нормы, принимать такие законы, нормы которых
соответствуют конституционным нормам (когда имеет место случай
создания норм) – OOp/S. Часть вторая статьи 6 также является метанормативным принципом. Она является обязательством более высокого
порядка и требует от государственного органа, создающего нормы,
принимать такие нормативные акты, нормы которых соответствуют
нормам конституции и законов (когда имеет место случай создания
норм) – OOq/S.
Как мі видим, в обоих случаях исполнение или неисполнение этих
норм имеет результат для всей нормативной системы. Поскольку если
государственный орган, создающий нормы, не будет исполнять требования этой нормы, в ходе создания других норм, то новая норма не
будет иметь генетической связи с нормами правопорядка. Т.е. созданная новая норма будет недействительной. Причина в том, что эта норма
является обязательством более высокого порядка, по отношению к тем
нормам, которые требуют или разрешают создание норм права.
Мета-нормативными также могут быть обязательства первого
порядка. Они регулируют порядок применения норм. Такими можно
считать известные нормативные высказывания: «Lex posterior derogat
legi priori», «Lex specialis derogat generali», «Lex superior derogat inferiori» и т.п. Если правоприменитель не будет руководствоваться этими
принципами, то правоприменение следует считать неправомерным.
Т.е. оно не может повлечь правового следствия.
Б. Зарнич и Г. Басич, утверждают, что мета-нормативные принципы
являются нормами более высокого порядка и требованиями, которые
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адресованы к нормативной системе [3, с. 110]. Так, они приводят следующие типы возможных мета-нормативных принцпипов [3, с. 110]:
– Сеть норм должна быть беспробльной – О (Pp ∨ Op) ;
– Сеть норм должна быть дедуктивно закрытой – О (■ p → Op), (O
(O(p → q) → (Op → Oq)) ;
– Сеть норм должна быть соответствующей – О (Op → Pp) ;
– Сеть норм должна быть возможной для реализации – О (Op →
◊p) ;
– Сеть норм должна быть реализована – О (Op → p).
Как видно, по Зарничу и Басичу невозможны мета-нормативные
принципы первого порядка. Их ошибка состоит в том, что они не уделяют должного внимания к требованию непротиворечивости сети норм.
Ведь сеть норм может стать противоречивой в нормативной системе,
после её применения. Приведем слегка измененный вариант примера,
что мы привели ранее в нашей другой работе [4, с. 36–47]. В государстве
Х есть норма первого порядка Nj, согласно которой Конституционный
суд может продлить на некоторый срок применение антиконституционной нормы, если и только если признание этой нормы антиконституционной влечет за собой угрозу для правовой безопасности
(Rechtssicherheit) данного правопорядка. Есть также норма Ni, согласно
которой, конституционный суд должен признать недействительными
нормы, которые не соответствуют конституции. И есть мета-норма Nk,
согласно которой все умозаключения судьи при применении норм являются обязательными для исполнения.
Как видим, норма первого порядка Nj сама по себе не влечет
невыполнимого положения дел. Но любое решение (сеть норм), принятое Конституционным судом с применением этих норм будет включать
в себе нормативное противоречие. Это произойдет следующим образом.
Если Конституционный суд провозглашает, что некая норма недействительна, то норма является недействительной с момента вступления в силу приговора. Это связано с тем, что высказывание о том, что
«Х является недействительным», является не чем иным как перформативом. Конечно, этот перформатив основывается на объективных
критериях, что позволяет суду решать является ли некая норма действительной или недействительной. Но, это действие отличается от
константива тем, что недействительность нормы имеет место только
после высказывания судьи. Это говорит в пользу того, что это действие
судьи является перформативом. Оно предпологает собой законченное
действие. Так как невозможно логически непротиворечиво составить
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предложение, например, что норма недействительна, но она будет
недействительной через три месяца [5, с. 47–49]. В этих случаях перформатив, согласно которому «нечто недействительно», показывает,
что говорящий верит или считает норму недействительной. Любое
отрицание первой части предложения влечет за собой логическую
противоречивость данного высказывания. Так, когда судья применяют
норму Ni, то это означает, что Конституционный суд приходит к умозаключению, что обязательно имеет место случай, что норма недействительна – iv~Op. А когда применяет норму Nj, это означает, что суд
приходит к умозаключению, что норма действительна – v Op.
Если бы мы признали, что непротиворечивость системы обеспечивается только обязательством более высокого порядка, то мы не нашли
бы решения этой проблемы.
Решение этой проблемы возможно, если мы признаем, что непротиворечивость системы обеспечивается также нормами первого порядка. И такие нормы как «Lex posterior derogat legi priori», «Lex specialis
derogat generali», «Lex superior derogat inferiori» обеспечивают это.
Исходя из вышесказанного, тезис Б. Зарнича и Г. Басича, что метанормативные принципы есть обязательства более высокого порядка,
является неточным.
Другая неточность теории Б. Зарнича и Г. Басича касательно
мета-нормативных принципов состоит в том, что они считают за метанормативный принцип обязательство более высокого порядка, согласно которому сеть норм должна быть реализована. Что в этом случае
говорят Б. Зарнич и Г. Басич, является простой тавтологией. Это то же
самое, что сказать «принятая норма должна быть нормой».
Исходя из вышесказанного, следует отметить, что метанормативными являются те принципы, исполнение которых имеет
позитивный результат для нормативной системы, а неисполнение влечёт
негативный результат. Иначе говоря, мета-нормативные принципы, в
отличие от других норм, не регулируют общественных отношений,
но регулируют внутрисистемные, нормативные отношения в нормативной системе. Т.е. органы, которые создают или применяют нормы
должны руководствоваться этими принципами, когда будут создать
нормы или применять их. Мета-нормативные принцпиы делают это
как соотнося определенные решения с определенными случаями, так и
соотнося определенные решения с решениями. Все мета-нормативные
принципы, таким образом, являются формулированными обязательствами более высокого порядка или обязательствами первого порядка.
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Мета-нормы. Мета-нормами являются те нормы, которые встречаются в международных актах, в конституции, в основном законе, или
в законах действующего правопорядка и имеют свой дубликат в других
законах. Т.е. многие другие нормы разных нормативных кодексов также
могут дублировать контекст этих норм с некоторыми изменениями. Так,
например, мета-норма, которая выражает «презумпцию невиновности», может иметь свой дубликат в уголовном и уголовно-процессуальном кодексе правовой системы (с некими изменениями или без них). В
отличие от мета-нормативного принципа, её исполнение или неисполнение не имеет определенного результата для нормативной системы.
Иначе говоря, мета-норма не регулирует внутрисистемные отношения
в нормативной системе. Мета-нормы регулируют общественные отношения наиболее абстрактным образом.
Можно выделить следующие типы мета-норм:
1. Мета-нормы обязательства, запреты и разрешения более высокого порядка, которые являются действительными в правовой системе действующего правопорядка. Например, Конституция Республики
Армения содержит нормы, которые устанавливают перечень общественных отношений, которые должны регулироваться только законодательными нормами (Статья 83.5). Республика Армения запрещает
ратификацию международных договоров, противоречащих Конституции (статья 6, часть 4). В конституциях многих государств законодательному органу разрешается принимать нормы, если только принятие
этих норм не является обязательным или запрещенным.
2. Мета-нормы обязательства, запреты и разрешения первого
порядка, которые не принадлежат к действующему правопорядку, но
признаются нормами правовой системы действующего правопорядка
возможными для использования и применения в действующем правопорядке. Примером этого могут служит межуднародно-правовые нормы.
3. Мета-нормы обязательства, запреты и разрешения первого
порядка, которые являются недействительными в действующем правопорядке, но признаются нормами правовой системы действующего
правопорядка возможными для использования и применения в действующем правопорядке. Например, конституция Республики Франция
1958 года, признает нормы о правах человека и принципы национального суверенитета, определенные Декларацией 1789 года, дополненной преамбулой Конституции 1946 года, применяемыми в правовой системе действующего
правопорядка Республики Франция.
179

4. Мета-нормы условные обязательства, запреты и разрешения
более высокого порядка, которые являются действительными в правовой системе действующего правопорядка. Примером условных обязательств более высокого порядка, может служить часть 1 статьи 19
Основного Закона Федеративной Республики Германия, которая гласит: «Если согласно настоящему Основному закону какое-либо основное право может быть ограничено законом или на основании закона,
такой закон должен носить общий характер, а не касаться лишь отдельного случая». Примером условного разрешения более высокого порядка может служить часть 1 статьи 115 немецкого Основного Закона,
которая гласит: «Если в условиях состояния обороны Объединенный
комитет установит большинством в две трети поданных голосов и не
менее чем большинством голосов своих членов, что своевременному
проведению заседания Бундестага препятствуют непреодолимые трудности, или что последний не имеет кворума, то Объединенный комитет
замещает Бундестаг и Бундесрат и осуществляет всю совокупность их
прав». Также логически возможны условные запреты более высокого
порядка, но они эмпирически встречаются редко.
5. Мета-нормы условные обязательства, разрешения и запреты первого порядка, которые являются действительными в правовой системе
действующего правопорядка. Примером условного обязательства первого порядка может служить абзац 3 статьи 16–ого: «Если арестованное лицо в течение 72 часов с момента задержания не заключается под
стражу решением суда, оно подлежит немедленному освобождению».
Также логически возможны условные разрешения и запреты первого
порядка, но они эмпирически встречаются редко.
6. Дуальные мета-нормы, которые являются, одновременно, обязательствами более высокого порядка, так и обязательствами первого
порядка.
Эти мета-нормы адресованы и к создателю норм, и к правоприменителю и (или) к гражданину. Они могут использоваться как обязательство более высокого порядка (ОOp), так и в качестве обязательства
первого порядка (Op). Например, часть 2 статьи 8 конституции Республики Армения гласит: «В Республике Армения гарантируются свобода
экономической деятельности и свободная экономическая конкуренция».
Эта норма может использоваться как обязательство более высокого
порядка, когда будут приниматься нормы касательно экономической
деятельности и экономической конкуренции (ОOp/D), и как обязательство первого порядка, когда правоприменитель будет применять нормы
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касательно деятельности и экономической конкуренции (ОOp/L). Так
как при дуальной мета-норме мы имеем дело как с нормой первого,
так и с нормой более высокого порядка – она используется двояким
образом. Конечно, речь идет о нормативной системе, где нет другой
мета-нормы, что запрещает интерпретацию мета-нормативных формулировок двояким образом. Как уже видно, при дуальных мета-нормах
мы имеем дело с неоднозначными нормами-формулировками. Но в
отличии от классических неоднозначных норм-формулировок, которые
становится однозначными после их интерпретации легитимным органом, дуальные мета-нормы – не становятся однозначными после их
интерпретации. Они используются как нормы первого порядка, так и
нормы более высокого порядка.
Также следует отметить, что логически возможны дуальные метанормы, которые являются, одновременно, условными обязательствами
более высокого порядка, так и условными обязательствами первого
порядка. Но такие мета-нормы эмпирически почти не встречаются.
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Автор розглядає співвідношення між мета-нормативними принципами та мета-нормами. На відміну від інших норм, мет-нормативні принципи
не регулюють суспільних відносин, але регулюють внутрішньосистемні,
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нормативні відносини в нормативній системі. Мета-норма не регулює
внутрісистемні відносини в нормативній системі. Мета-норми регулюють
суспільні відносини найбільш абстрактним чином. Розглядаються типи
мета-норм.
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The author examines the relationship between meta-regulative principles
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Meta-rules regulate social relations most abstract way. Types of meta-rules are
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ПРОБЛЕМА РАЗНОРОДНОСТИ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОВЫХ ТЕРМИНОВ
В ПРОЕКТЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Г.Л.А. ХАРТА
С. Касаткин
Самарская гуманитарная академия,
г. Самара, ул. Дыбенко, 21, e-mail: kasatka_s@bk.ru
Будучи одним из активных участников Оксфордской школы философского анализа обыденного языка (наряду с Г. Райлом, Дж.Л. Остином и др.), британский мыслитель Герберт Л.А. Харт (1907–1992)
переносит в правовую теорию язык, проблемы и инструментарий
аналитической лингвистической философии. На этой основе – в своих
работах 1950-х гг. [2; 4; 8; 1; 5], а также в своем наиболее известном
труде «Понятие права» 1961 года [7] – он предлагает и реализует проект
реформированной аналитической юриспруденции, итогами которого
среди прочего становятся новеллы в методологии объяснения юридических терминов-понятий и в обосновании позитивистской концепции
права и судопроизводства. В свете сказанного в настоящей статье мы
обратимся к обзору авторского проекта аналитической юриспруденции, к его основным методологическим началам и инструментам,
уделяя особое внимание трактовке Хартом феномена разнородности
употребления одного и того же термина на примере объяснения понятия права, а также ряда других юридических понятий.
Итак, сложившаяся к середине ХХ столетия в Британии (аналитическая) юриспруденция вызывает у Харта противоречивые оценки.
С одной стороны, она видится ему во многом технической и догматизированной дисциплиной, оторванной от проблем реальной юридической практики и дефектной по типу рассуждения, постановке проблем,
используемым методологическим ресурсам и проч., что справедливо
привело к ее критике и смещению исследовательских усилий правоведов в иные сферы и методологии [2; 4; 1]. С другой стороны, по мнению
автора, такое положение дел не отменяет фундаментальной важности
аналитической юриспруденции и необходимости в продолжении (преждевременно остановленных) юридико-аналитических исследований,
в поиске надлежащего объяснения относительно стабильных и определенных элементов, образующих «понятийный каркас правовой мысли»
[1, P. 957].
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Подобные задачи Харт стремится осуществить на базе разделяемой им доктрины философско-лингвистического анализа. Для таковой
характерно особое внимание к языку и убеждение, согласно которому
исследование языка позволит разрешить или нейтрализовать многие традиционные проблемы философии, обусловленные в первую очередь его
неправильным пониманием и применением, и создать более надежный
базис для дальнейших изысканий. В свою очередь сам язык трактуется
здесь не в качестве абстрактной логико-дескриптивной знаковой системы, а как форма социальной практики («языковая игра») и деятельности
(совокупность речевых актов), как набор инструментов для достижения
различных (несводимых к описанию) целей. Значение же слова полагается здесь не закрытой, четко определенной сущностью, жестко заданной
объективными референтами, а способом его употребления в реальной
речевой практике. Отсюда, подобная доктрина переводит метафизические
и иные абстрактные проблемы в вопросы словоупотребления (т.е. в изучение того, как они ставятся и решаются в конкретной языковой игре) и в
противовес задачам реформирования (логической переработки и унификации) существующих лингвистических практик ставит своей целью их
описание, выявление их специфики, сложности, «внутренней логики» (в
связи с чем основными объектами анализа для нее становятся не формализованные системы логики или эмпирической науки, а реальные языковые
игры, прежде всего обыденный дискурс). Наконец, подобная доктрина
подчеркивает связанность языка с опытом, практикой и образом мысли
сообщества, которые кристаллизуются и отображаются в словоупотреблении, в силу чего анализ языка, его понятий и конструкций, одновременно трактуется как исследование стоящих за ним феноменов социального
мира, определенной «формы жизни» [9; 14; 13; 10].
Харт отмечает важные для правовой теории черты философсколингвистического анализа (более доступный язык рассуждения, связанный с обыденной речью, переосмысление философских проблем как
вопросов значения, а не факта, дифференциацию типов практического
дискурса и обоснования, критику описательной трактовки языка, выделение перформативного словоупотребления и т.п.), полагая, что вкупе
с аналитичностью британского правоведения они создают базу для
преодоления существующего разрыва между философией и юриспруденцией и успешного решения многих теоретико-правовых проблем [4,
P. 364]. В свете сказанного автор развивает свой проект аналитической
юриспруденции как философского определения или объяснения основополагающих правовых понятий [1], стремясь преодолеть дефекты
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традиционной правоведческой методологии через учет особенностей
или «аномалий» юридического дискурса и их философско-лингвистическую интерпретацию [2].
Начиная с самого первого очерка 1949 года «Приписывание ответственности и прав» и вплоть до работ второй половины 1950-х гг. в
качестве главной такой аномалии у Харта выступает специфическая
«первичная» речевая функция юридических высказываний (и соответствующих правовых терминов-понятий), не сводимая к описанию
или означиванию (материальных) фактов [6; 2; 1]. По мнению автора,
ключевые правовые термины не имеют прямых фактуальных аналогов
(референтов) и выводят свое значение из соответствующей речевой
практики (характерных официальных утверждений / высказываний,
производимых судьями, юристами, сторонами в процессе и т.д.), в
свою очередь укорененной в существующих социальных институтах
(нормативных порядках) [2, S. II; 6, S. II; 1, S. II]. Отсюда, продолжает
философ, такие термины не могут определяться надлежащим образом
с помощью классической дефиниции per genus et differentiam (через
установление рода и видовых отличий), ориентированной на описательные типы дискурса и способной решать лишь «технические»
задачи, но подлежат объяснению в составе юридических утверждений,
выполняющих характерную для себя роль в правовой системе через
исследование стандартных условий «истинности» (уместности) таких
утверждений, типичных контекстов и целей их использования [2; 1].
По Харту, юридические высказывания функционируют на основе или
посредством юридических правил: производя действия (правовой акт),
т.е. совершая то, с чем правило связывает юридические следствия
(заявляя «Настоящим Х передает…» при передаче вещи или «Этим
устанавливается…» при законотворчестве) либо приписывая / вменяя
нормативный статус или режим субъекту, вещи, ситуации и проч., осуществляя юридический вывод («аскрипцию») на основании правила
в конкретном случае (утверждая «Х имеет право» или «Х должен Y
10 фунтов») [6; 2; 1]. Признавая, что существование правовой системы
обусловливает возможность различных типов утверждений (включая
фактуальные высказывания о системе, ее правилах, их применении
и т.п.) [8, P. 47–48], философ настаивает на «первичности» нормативного и вторичности / производности описательного употребления юридических понятий [6; 2] (трактуя право в качестве сложного примера
особого «сегмента человеческой речи, связанного с провозглашением
и применением правил» [2, P. 26]).
185

Будучи центральным элементом рассуждений Харта [12], проблематика речевой функции юридических высказываний впоследствии
(начиная с конца 1950-х гг.) отходит на второй план. Вместе с тем разграничение описательного и неописательного (нормативного) типов
утверждений получает свое важное «нелингвистическое» продолжение
в рамках предлагаемой философом дифференциации «внешней» точки
зрения наблюдателя по отношению к правовой системе (рассуждающего о ее правилах, их нынешнем и будущем действии) и «внутренней»
точке зрения участника (использующего правила системы различными способами в качестве должностного или частного лица) [8, P. 248] –
указанная оппозиция составит концептуальную основу рассуждений
автора в трактате «Понятие права», по сути, нацеленного на экспликацию специфической (нормативной) «логики внутренних утверждений»
[8, P. 248; 7, PS, S. I; 11].
Другой «аномалией» юридического языка, объяснение которой
занимает важное место в проекте аналитической юриспруденции Герберта Харта (и составляет предмет настоящей работы), является многообразие и разнородность случаев употребления юридических терминов
[2]. Присутствуя на различных этапах эволюции философско-правовых
воззрений автора, обсуждение такой разнородности длительное время
остается на вторых ролях. Между тем, в концепции «Понятия права»
1961 года она приобретает ключевой статус, выступая важной идеей и
приемом в обосновании и реформировании юридической методологии.
Итак, рассуждая в очерке «Определение и теория в юриспруденции» 1953 года об особенностях юридического языка, Харт пишет:
«<…> По сравнению с большинством обычных слов <…> юридические термины в различных отношениях аномальны. <…> Как в
ситуации с самим словом «право» («law»), одна из аномалий может
заключаться в том, что области случаев, к которой применяется слово, присуще разнообразие, с самого начала расстраивающее всякую
попытку выделить какое-либо стоящее за словоупотреблением <…>
[разумное основание], но мы, тем не менее, [можем быть] убеждены,
что даже здесь имеет место не произвольная условность, но некоторый принцип, лежащий в основе поверхностных различий. А значит,
хотя и будет явно бессмысленным просить разъяснения принципа, в
соответствии с которым различных мужчин зовут «Том», не будет <…>
бессмысленным спрашивать, почему в рамках внутригосударственного
права бесконечное многообразие различных типов правил называется
правом либо почему подобным образом называются внутригосудар186

ственное и международное право, вопреки существованию между
ними разительных отличий» [2, P. 22]. Подчеркивая аномальность данного свойства юридического языка, автор настаивает, что отмеченное
разнообразие нельзя адекватно постичь с помощью традиционного для
аналитического правоведения метода дефиниции – через установление
рода и видовых отличий или через закрытую формулу необходимых
и всегда достаточных условий применения термина: подобный метод
базируется на дескриптивно-логической трактовке языка и объектной /
указательной доктрине значения, а потому он способен лишь исказить
словоупотребление, разыскивая «стоящую за» его многообразием единую сущность, факт и др., или универсальную логическую структуру
[2, S. II–III].
В качестве альтернативы Харт использует идеи и объяснительные приемы аналитической лингвистической философии, способные
ухватить сложность юридического дискурса и восприимчивые к имеющимся здесь логическим и лингвистическим различиям. Одна из таких
идей содержится в рассуждениях австрийского философа Людвига
Витгенштейна о связи понятий обыденного языка и получила название
«семейного сходства»: «Рассмотрим процессы, которые мы называем
“играми”. Я имею в виду игры на доске, игры в карты, с мячом, борьбу
и т.д. Что общего у них всех? – Не говори “В них должно быть чтото общее, иначе их не называли бы “играми”, но присмотрись, нет ли
чего-нибудь общего для них всех. – Ведь, глядя на них, ты не видишь
чего-то общего, присущего им всем, но замечаешь подобия, родство,
и притом целый ряд таких общих черт. <…> Мы видим сложную сеть
подобий, накладывающихся друг на друга и переплетающихся друг с
другом, сходств в большом и малом. <…> Я не могу охарактеризовать
эти подобия лучше, чем назвав их “семейными сходствами”, ибо так
же накладываются и переплетаются сходства, существующие у членов
одной семьи: рост, черты лица, цвет глаз, походка, темперамент и т.д.
и т.п. – И я скажу, что “игры” образуют семью» [9, § 66–67]. Аналогичные позиции обнаруживаются у другого философа-аналитика, англичанина Джона Лэнгшо Остина (оказавшего определяющее воздействие
на Харта). Объясняя применение одного и того же имени к различным
референтам, Остин указывает на наличие в сообществе «достаточных оснований» для такого употребления, объединенных различными
типами смысловых связей. В числе таковых он называет: а) паронимию, когда имеется первичное смысловое ядро и его производные
(как в случае со словом «здоровый» («healthy»)); б) нетрадиционные
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подобия в рамках общей совокупности употреблений слова (например,
когда говорят о «подножии» (foot) горы, «нижней части» (foot) листа
и т.д.); в) применение «полных» и «неполных» смыслов слова, когда
оно используется при наличии лишь одной из традиционно требуемых
характеристик (например, как в случае с терминами «фашист» или
«цинизм»); г) обозначение элементов / ролей в рамках одной деятельности (например, когда идет речь о «крикетных» битах, мячах, судье
и т.п., связанных с игрой в крикет); и др. [14, C. 91–94]
В русле данных воззрений Харт предлагает собственную трактовку
разнородности употребления одного и того же юридического понятиятермина. По мысли автора, стратегия философско-правового исследования юридической лексики должна заключаться не в поиске некоего
объективного (независимого от взгляда нормативной системы, т.е. от
«языка правил») фактуального референта либо же общего логического
критерия или формулы, которые лежат в основе официального дискурса, но скорее в выявлении практикуемых в сообществе конвенциональных оснований применения термина и анализе имеющихся здесь
взаимосвязей, в том числе в реконструкции, рефлексии и упорядочении
представленной в языке «понятийной семьи» / таксономии словоупотребления. Как отмечает философ, «всегда [особенно в праве] следует
быть начеку относительно возможности того, что принцип или обоснование, которое объясняет видимое многообразие различных явлений,
обозначаемых одним термином, может принимать различные формы»,
иначе говоря, что имеется множество принципов, обусловливающих
разнородность юридического словоупотребления [1, P. 969].
Подобный подход широко используется Хартом для различного
рода аргументации и объяснения юридических понятий-терминов, в
частности:
– в обосновании многообразия юридических правил (например,
дифференциации обязывающих и управомочивающих норм), когда
выявляется разнородность употребления – «зонтичного» – термина
«правило» в правовой системе, несводимого к приказам или принудительным обязывающим стандартам (позитивизм Джона Остина и Ганса
Кельзена), абстрактным законодательным формулировкам, не имеющим исключений (американский правовой реализм), нормам, основанным на морали (теории естественного права) и т.п. [1, P. 958 ff.];
– в объяснении понятия субъективного права, когда четыре
основных формы его юридического употребления, сформулированные
американским правоведом Уэсли Хофельдом (притязание, свобода,
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правомочие, неприкосновенность), проясняются через демонстрацию
их сосредоточения вокруг центрального элемента – понятия индивидуального выбора (где одни варианты употребления указывают на обеспеченность такого выбора правом, тогда как другие – на отсутствие
для него тех или иных юридических препятствий) [2, S. III; 1, P. 970];
– в трактовке понятий «правовая система» и «справедливость»
посредством разграничения дефиниции общего термина и предоставления критериев его применения в различных классах случаев: с этих
позиций возможно определение правовой системы в единообразных
терминах, сопровождаемое фиксацией различающихся критериев
идентификации / действительности юридических правил [1, P. 968–
696], а также трактовка справедливости через разграничение между
определением ее значения с точки зрения устойчивого принципа,
обеспечивающего признание надлежащих притязаний на равное или
неравное обращение, и изменчивыми критериями установления того, в
чем состоят надлежащие притязания [1, P. 968–696; 3, P. vii–xi];
– в составе обоснования иных философско-правовых позиций,
показывающих неуместность дефиниции юридических понятий через
закрытую логическую формулу необходимых и всегда достаточных
условий, включая демонстрацию открытости и отменяемости правовых понятий: с одной стороны, такие понятия имеют как ясные, так
и спорные случаи применения, четко не урегулированные языковыми
правилами, и определяются через указание на свои типичные образцы
вместе с выражением «и так далее» [6, S. I] либо с описанием мотивов выбора словоупотребления в пограничных ситуациях [8, S. V; 1,
P. 968]; с другой – применение правовых понятий основано как на необходимых положительных условиях, так и на возможных и презюмируемых отсутствующими отрицательных условиях (многочисленных,
разнородных и заранее не фиксируемых исключениях), в силу чего эти
понятия определяются посредством таких исключений, т.е. через фиксацию положительных условий вкупе с выражением «если не» [6, S. I].
В этом же ключе Харт объясняет и само (интересующее нас) понятие права. В своих работах 1950-х гг. он – в рассуждениях по различным
вопросам – намечает пути объяснения разнородности в употреблении
данного понятия. Так, в очерке 1953 года Харт пишет: «Затруднение
<…> [связанное с определением понятия права] вызывается тремя факторами: (i) обоснованной уверенностью в том, что слово “право”, когда
оно употребляется в отношении внутригосударственного или международного права, не есть простой омоним; (ii) ошибочной уверенностью
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(ложной не только применительно к сложным правовым или политическим терминам, как, например, “право”, “государство”, “нация”, но
и по отношению к более скромным словам, таким, как “игра”) в том,
что, если слово не есть простой омоним, тогда все случаи, к которым
оно применяется, должны обладать общим одинаковым качеством или
набором качеств; (iii) преувеличением различия между внутригосударственным и международным правом в силу непонимания того, что
“приказ” суверена – это лишь одно из проявлений общего свойства,
несомненно, логически необходимого для правовой системы, а именно
некоторого общего критерия, посредством которого идентифицируются правила системы. Конечно, только надлежащее внимание к этим
трем факторам покажет (обнажая сложность вопроса и описывая некоторые предубеждения), что называть международное право “правом”
вопреки его различиям с правом внутригосударственным – не произвольность, так же, как не является произвольным называть “игрой”
пасьянс, несмотря на его отличия, скажем, от поло» [2, P. 22].
Далее в очерке 1955 года «Теория и определения в юриспруденции» Харт обсуждает понятие и элементный состав правовой системы: «<…> [В случае таких сложных понятий вряд ли] можно выбрать
какие-то характеристики (за исключением наиболее очевидных и
неинтересных) и заявить, что они необходимы. Скучный спор о словах относительно того, является ли международное или первобытное
право в действительности правом, во многом возник из стремления
найти значительную совокупность необходимых критериев применения выражения “правовая система”. <…> [Между тем] все, что [здесь]
можно обнаружить – это набор критериев, где лишь немногие с очевидностью необходимы (например, что должны существовать правила), остальные же образуют подмножество критериев, некоторым из
которых удовлетворяет все, что называется правовой системой, тогда
как всем из них удовлетворяют только стандартные или обычные случаи» [8, P. 251–252]. В продолжение сказанного, Харт формулирует
(открытый) перечень основных элементов, присущих типичному случаю – внутригосударственной правовой системы современного развитого общества, к которым он относит: 1) суды, 2) правила, наделяющие
суды полномочиями и устанавливающие назначение и условия пребывания в судейской должности, 3) правила судопроизводства, 4) правила
о судебных доказательствах, 5) материальные нормы гражданского и
6) уголовного права, 7) законодательная власть, 8) конституционные
правила, которые предусматривают действующие в данной системе
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критерии идентификации ее правил (источники права), 9) санкции,
10) возможность спора о надлежащем применении правила к конкретному случаю, 11) всеобщность сферы действия правил, а также,
возможно, 12) наличие минимальных уголовных запретов на использование насилия в отношении личности и 13) обеспечение посредством
уголовных и / или гражданских законов минимальной формы владения
или собственности [8, P. 252]. Согласно Харту, несмотря на обычное
присутствие таких черт, большинство из них трудно считать необходимым условием того, чтобы некая система называлась правовой;
поэтому «в случае столь сложного понятия как правовая система, мы
можем лишь определить условия, присутствующие в стандартном или
образцовом случае, и рассмотреть, при каких обстоятельствах устранение какого-либо из данных условий сделает целое бессмысленным или
абсурдным» [8, P. 253].
Эти и другие позиции получают свое наиболее яркое воплощение
и развитие в фундаментальном трактате 1961 года. Здесь Харт еще раз
подчеркивает неудовлетворительность традиционного метода определения per genus et differentiam в объяснении понятия права, поскольку 1) в отношении последнего отсутствует ясная беспроблемная
родовая категория (учитывая дискуссионность «правил поведения»),
2) данному понятию свойственны пограничные случаи применения,
обусловливающие возможность различных его концептуализаций;
3) многочисленные примеры данного понятия соединены друг с другом
разнообразными сложными связями, требующими своего прояснения
[7, P. 22–24]. В противовес этому автор формулирует альтернативный
метод «философского определения» или «прояснения» понятия права
(разнородности его употребления), который предполагает:
1) отказ от поиска общего знаменателя для всех «правовых»
явлений и от унифицирующей универсальной дефиниции как совокупности всегда необходимых и достаточных условий применения
соответствующих терминов, формирование таксономии / «семьи» случаев употребления понятия права и вычленение в ней стандартных и
пограничных форм (как внутригосударственное, так и международное,
первобытное и т.п. право);
2) анализ стандартного (центрального, типичного) случая в употреблении понятия права, основанный на обособленном разборе базовой совокупности элементов последнего, прежде всего тех, которые
регулярно порождают споры (понятия правила, а также взаимоотношений права, принуждения и морали);
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3) исследование пограничных форм употребления понятия права
с особым вниманием к их отношению (сходствам и различиям) с центральным случаем, к используемым здесь взаимосвязям и принципам
[ПП, Ch. 1].
Руководствуясь данным методом, Харт и разворачивает свое –
позитивистское – видение права как системы первичных и вторичных
правил, укорененной в некой разновидности конвенционального социального факта (правилах признания, манифестируемых в практике
судей и должностных лиц) и не требующей для своей идентификации
необходимого обращения к морали (хотя и допускающей последнее). Тем самым концепция автора ведет к преобразованию прежнего
интеллектуального ландшафта юриспруденции, задавая новые методологические параметры обоснования теоретических позиций, новые
границы философско-правовых дискуссий (например, споры о критериях определения стандартного случая права, юридической нормы,
позиции участника, о пределах правовой системы и содержании правила признания, о корректных аргументах судебного решения в пограничных случаях и возможности отступления от центрального значения
термина / нормы, наконец, об уместности и состоятельности самого
юридико-аналитического инструментария для надлежащего объяснения права).
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Ця стаття містить огляд проекту аналітичної юриспруденції, запропонованого британським правознавцем Гербертом Хартом. У статті розглядаються основні філософсько-методологічні засади та інструменти даного
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проекту. Ключова увага приділяється трактуванню Хартом феномена різнорідності вживання одного і того ж терміну на прикладі пояснення поняття права та низки інших юридичних термінів.
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ЗАХІДНІ ПРАВОВІ ЦІННОСТІ
В ІСЛАМСЬКІЙ ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ
Д. Лук’янов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: lukyanov.dmitro@mail.ru
Діалог цивілізацій. В сучасному західному суспільстві національними правовими системами визначено ту межу, яка відокремлює право
від релігії. Йому на противагу релігійні правові системи, до яких відноситься у тому числі ісламська, засновані на тісному взаємозв’язку і
навіть переплетінні релігії і права.
Втім, не можна заперечити і той факт, що первісно правові системи
континентальної Європи, функціонування яких сьогодні спрямовано
на реалізацію принципу верховенства права, мають релігійне, в першу
чергу християнське, коріння [1, p. 36]. Довгий час зв’язок між правом
і релігією був настільки ж міцним, як і той, що сьогодні ми спостерігаємо в правових системах ісламського світу. Однак із настанням епохи
Просвітництва, яка змінила серед іншого юридичне мислення в Європі,
і з розвитком концепції сучасної державності, правові інституції ставали все більш секуляризованими і поступово позбавилися свого релігійного змісту. Проте, слід погодитися із справедливістю зауваження,
що світське секуляризоване право й досі приховує в собі певні реліквії,
які можуть бути зрозумілі лише за умови звернення до християнської
релігії [1, p. 10].
Як із цього приводу зазначає Ф. Фукуяма, верховенство права первісно вкорінено в самій релігії в усіх суспільствах. Пояснення такому
стану речей вчений вбачає в тому, що право має відображати найбільш
широкий суспільний консенсус, заснований на вимогах справедливості. В Європі саме церква первісно виступила як інституція, що визначає
такий консенсус і забезпечує його збереження. Щось схоже відбулося
і на Ближньому Сході. Тут мало місце функціональне відокремлення
церкви від держави: у той час як султани реалізовували політичну владу, улами виступали вченими-юристами і хранителями законів шаріату.
Таким чином, правителі перебували в умовах зв’язаності правом, джерелом якого вони не виступали. Це не було демократією, проте це було
чимось, дуже наближеним до верховенства права [2]. Таке традиційне,
засноване на релігії верховенство права було згублено в часи переходу
Ближнього Сходу до сучасного етапу свого розвитку. На зміну верхо195

венству права, особливо в арабському світі, прийшла необмежена влада представників виконавчої влади: правителі не визнавали жодних
обмежень – ані законодавчих, ані судових – щодо своїх повноважень.
Правова культура Заходу і сьогодні заснована на ідеї природного
права або права розуму, що є християнською за походженням. Розуміння вказаного зв’язку між правом і релігією дозволяє поглянути в зовсім
іншому світлі на питання законності й справедливості в ісламських
суспільствах, так само як і дозволити собі більш широкий погляд на
питання секуляризації західного світу1. Тим більше що неможна повністю виключати вплив догм шаріату як зводу правил поведінки правовірних мусульман на стан правового життя західної традиції, враховуючи
складний конгломерат і співіснування різних культур, традицій, ідей [4,
с. 53] в державах, що сповідують цінності західної цивілізації.
Втім, плідний діалог між західною і східною правовими культурами, частіше за все, приречений на невдачу. Великою мірою це зумовлено тим, що самі дослідники часто знаходяться в полоні досить вузького
уявлення про шаріат і мусульманську правову систему в цілому, що, в
свою чергу, призводить до надання безумовного пріоритету європейському типу правового мислення, заснованому на визнанні принципу
верховенства права, універсальності прав людини і основоположних
свобод тощо.
Коріння такого ставлення навіть ще більш глибокі. У ХХІ століття
західне суспільство увійшло із світосприйняттям, добре відображеним
в концепції «зіткнення цивілізацій» С. Хантінгтона, що була ним запропонована у 1993 році і розвивалася в його роботах в наступні 15 років.
Як відомо, вчений виокремив вісім цивілізацій: західну, конфуціанську,
японську, ісламську, індуїстську, православно-слав’янську, латиноамериканську і африканську. Основний світовий конфлікт, на його думку, – конфлікт цивілізацій. І головний конфлікт майбутнього – конфлікт
західних і незахідних цивілізацій, переважним чином – ісламу. І Захід,
Правда, існує й інша точка зору, яка зводиться до того, що не європеізм є продуктом християнства, а християнство — продуктом Європи.
Європеїзм, на переконання її прихильників, — це перш за все, засноване
на ідеях античності відродження європейською наукою середовища детермінізму, критицизму і віри в позитивні науки. Це в свою чергу привело до
Реформації і релігійної терпимості, а згодом — і до демократії. Бути європейцем не означає бути християнином. Це означає бути релігійно терпимим і поважати свободу віросповідання, так само як політична терпимість
і свобода стали головними елементами європейської культури [3, p. 102].
1
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щоб успішно протистояти новій небезпеці, має, серед іншого, забезпечити більш тісну інтеграцію американської і західноєвропейської
частин західної цивілізації, а також Європи і Латинської Америки, яка
є близькою Заходу за своєю культурою, а також посилити міжнародні
інститути, що відображають західні цінності, і залучити до них незахідні держави. В цілому, формулою С. Хантінгтона для опису нової
геополітичної ситуації стає «Захід і усі інші» (the West and the Rest) [5].
При цьому в умовах глобалізації немає рівності культур і цивілізацій.
Одна цивілізація – ліберальна – домінує і нав’язує. Інша – традиційна – допускається тільки як екзотична забаганка. У побут і культуру
ліберальних цивілізацій проникають стародавні принципи медицини,
філософії і кулінарії традиційних суспільств. До економіки і політики
традиційних суспільств – західні принципи ліберального політичного
плюралізму і вільної ринкової економіки [6, с. 36].
Ситуація ускладнюється тим, що самі представники «ісламської
цивілізації» часто викривають Захід у застосуванні «подвійних стандартів». Так, М. Гофман, європеєць, який прийняв іслам, наводить
приклад, oj в ситуації, коли до посади аміра (лідера) не допускаються мусульмани, західне суспільство вказує на порушення прав людини. Втім, такого порушення не вбачають у випадку, коли кандидатом
у Президенти США не може стати американський громадянин, який
народився поза американською територією [7, p. 32].
Викладені вище свідчення упередженого ставлення європейців
до мусульман і недовіри останніх до Заходу зайвий раз доводить, що
немає заздалегідь встановлених єдино правильних рішень. І насправді,
ісламські держави не стоять перед вибором між вдома крайнощами –
шаріат чи секуляризація. Офіційне законодавство таких країн не проголошує принципу верховенства права. У той же час, факт полягає у тому,
що всі ісламські правові режими, як би їх не було організовано, перебувають під тиском необхідності відповідати технічному, економічному і
соціальному розвитку. Це в свою чергу вимагає політичних і правових
трансформацій, які, як правило, супроводжуються демократизацією.
Відповідно до загальної ідеї модернізації, практично всі мусульманські
країни впровадили правові і політичні системи за західним зразком і,
як це видно з їх конституцій, визнали принцип народного суверенітету,
а не принцип суверенітету Бога. Тим не менше, переважна більшість із
цих країн продовжує підтримувати позиції ісламу в державі, хоча тільки деякі із них повністю імплементують шаріат. Крім того, більшість
мусульманських країн впроваджує розподіл повноважень або принцип
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поділу влади, а також визнає права громадян, так само як це передбачено в демократичних системах, хоча при цьому присутня відмінна від
західної термінологія. В цілому, однак, процес демократизації в більшості мусульманських країн просувається не дуже добре, за винятком
Туреччини й Індонезії.
Ісламському світу потрібно відчинити свої двері назустріч змінам в соціальному, політичному, економічному житті, що пов’язані із
об’єктивними процесами глобалізації, що охоплює весь світ. До того ж,
слід враховувати і зворотну тенденцію – стрімко зростає поширеність
ісламу в усьому світі, що не може не впливати на конституційний розвиток не мусульманських країн, але одночасно із цим дає нові можливості для врегулювання конфлікту і узгодження глобального «зіткнення
культур».
Крім того, дослідники ісламської правової думки констатують
певні зміни в її основних положеннях, які дозволяють стверджувати,
що відбувається рух назустріч західному розумінню прав людини і цінності демократії. Зокрема, відзначається, що дискусія про демократію і
права людини закріпилася в ісламському дискурсі в кінці ХХ століття.
І якщо ще на початку 90–х років ісламісти наполягали на відсутності
необхідності в «західній демократії», а під правами людини розуміли
права, даровані Богом, то наприкінці 90–х можна вже було констатувати зміну їх розуміння прав людини і демократії. Їх пов’язують, у
першу чергу, із процесами глобалізації, проникненням західних ідей
в усі куточки світу, а також із тим, що сила демократії і прав людини
походить від сили міжнародної спільноти [8, p. 325].
Вказані вище тенденції зумовлюють актуальність звернення до
питання про можливість сприйняття суспільствами із ісламськими
правовими системами цінностей, які західні суспільства визнають
універсально-цивілізаційними [9, с. 57] – принципи свободи і демократії, а також визнання прав людини, фундаментальних свобод і верховенства права [10, p. 6].
Справедливість в житті ісламського суспільства. Як і верховенство права, «ісламське право» різними людьми розуміється по-різному.
Його положення зазнавали суттєвих змін. Право, що застосовувалося
ісламськими судами у XVI сторіччі в Стамбулі відрізнялося за змістом і
складністю від права першої ісламської держави сьомого століття. Слід
зазначити, що іслам є не тільки теологічною системою, але й образом
життя, що включає в себе низку етичних і моральних стандартів, правових норм, що реалізуються в суспільному і державному житті. Реалі198

зація ісламського вчення зробила іслам світовою цивілізацією. «Іслам
насправді є значно більше, аніж богословська система. Це повноцінна
цивілізація». Він є важливим елементом індивідуального, колективного, суспільного, загальнодержавного образу життя мусульманських
країн, мусульманського світу. Це дійсно універсальна система, універсальний спосіб життя і певною мірою – універсальний спосіб думки.
Будь-які зміни в мусульманському світі є неможливими без зміни в
самому ісламі, і навпаки – жодні зміни ісламу не можуть мати місце без
певної серйозної суспільної еволюції, змін у розвитку мусульманського
суспільства [11]. Іслам не розділяє функції релігії і держави, політику і
мораль, норми господарської діяльності й образу життя [12, с. 253]. На
принципах ісламського віровчення формувалися погляди з питань державного правління, закони, які регулюють господарське життя, норми
моралі і етики, порядок життя всієї мусульманської громади [13, с. 84].
Слід брати до уваги той факт, що далеко не всі держави, в яких
мусульмани становлять більшість населення, мають релігійну правову систему. Держави можуть бути класифіковані на такі групи: (1) ті,
які проголошують іслам державною релігією, передбачають, що глава
держави має бути мусульманином, а шаріат є національним правом
(Саудівська Аравія, Іран, Пакистан, Судан); (2) ті, в яких іслам проголошено державною релігією, також вимагається, щоб глава держави
був мусульманином, а от шаріат є хоча і основним, проте не єдиним
джерелом права (Сирія); (3) ті, які визнають іслам державною релігією,
а шаріат – основним джерелом права (Єгипет, Кувейт, Катар, Об’єднані
Арабські Емірати); (4) ті, що називають іслам державною релігією, а
від глави держави вимагають бути мусульманином (Туніс, Алжир); (5)
ті, що передбачають, що іслам є державною релігією (Іорданія, Малайзія); (6) ті, які не згадають іслам в своїй конституції (Турція, Індонезія).
Цікаво, що Індонезію, в якій мусульман – переважна більшість серед
населення, часто називають найбільш густонаселеною демократією в
ісламському світі [14, p. 1].
Шаріат представляє собою фундаментальну систему правил з
ритуальних, соціальних, етичних і правових питань [15, p. 20]. Той
факт, що справедливість – що для західного суспільства «має стрижневе значення для легітимації права та держави» [16, с. 44] і без ідеї
якої неможливо уявити собі принцип верховенства права – вважається однією з ключових ідей ісламської концепції суспільного порядку,
зовсім не говорить про те, що мусульмани вважають розвиток людської
цивілізації спрямованим на її досягнення.
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Мусульмани виходять із того, що Бог є абсолютно справедливим,
хоча людство може виявитися не в змозі сприймати його справедливість завжди і скрізь. У релігійних і політичних програмах сучасних
ісламських та / або ісламістські рухів, ця догма проявляється в декларуванні «справедливості Бога у світобудові й законотворенні», як про
це, наприклад, зазначено в статті 2 Конституції Ісламської Республіки
Іран. Згадки про справедливість є в Корані та в інших релігійних текстах. Так, зокрема, в Корані використано термін «qist» в главі 57, вірш
25, щоб описати поняття справедливості. Текст говорить: «Ми маємо
направити наших апостолів (людству) із істинними знаками і через них
спустити священне писання і терези правосуддя, так що люди зможуть
поводити себе справедливо».
Відродження концепції справедливості та її використання в
політичних цілях мало один із таких вимірів як заклик до соціальної
справедливості, що є однією з ключових проблем ісламу. Вже з ХІХго сторіччя мусульманські мислителі й політичні діячі робили спроби запровадити соціальні і політичні реформи. Їх обґрунтування вони
намагалися знайти в приписах Корану і в практиці Пророка. Адже для
того, щоб добитися визнання необхідних змін, потрібно довести, що
вони узгоджуються із ісламом. Дослідники стверджують, що багато
із цих реформ мають на меті адаптувати західні інституції до потреб
ісламського суспільства. Так, система парламентської демократії може
бути обґрунтована як прийнятна для ісламського суспільства завдяки
зверненню до принципу взаємних консультацій (шура), які позитивно
оцінює Коран. Окремі сучасні політики і письменники вважають так
званий статут, за допомогою якого Пророк намагався врегулювати відносини в Медині, попередником конституції, а окремі автори навіть
називають його «першою писаною конституцією в історії світу».
Слід визнати, що справедливість в усіх можливих її інтерпретаціях, не була центральною ідеєю ісламу, аж до останнього часу. Якщо ж
запитати сьогодні, то більшість мусульман скоріше за все без жодних
сумнівів відповість, що ідея справедливості є предметом глибокого
занепокоєння в ісламській правовій думці. Як вказують дослідники цієї
проблеми, мусульмани вірять, що справедливість складає фундаментальну цінність ісламу (G. Krämer). Безумовно, така зміна парадигми
великою мірою поясняється впливом Західного світу, який багато додав
до розуміння цінності концепцій справедливості. Жоден інший предмет
не залишив такого глибокого відбитку в інтелектуальній історії Європи
від античності до наших часів як питання справедливості, що стало цен200

тральним як для філософської, так і для теологічної думки, торкалося
проблем юриспруденції, економіки та багатьох інших сфер суспільного
життя і наукових знань. Ісламське суспільство сильно відрізняється за
обсягом письмових робіт і сформованих концепцій із цієї проблематики.
При цьому визнається, що не може бути універсальної ідеї справедливості – в різних суспільствах її розуміння, залежно від рівня політичної
культури, історичного розвитку та інших факторів, буде відрізнятися.
Підпорядкованість правителів праву. Для мусульман є істиною,
що Коран більшою мірою управляє суспільством, ніж будь-яка особа,
покликана Аллахом діяти помірковано і справедливо. Так, у главі 38,
вірші 26 сказано: «Давид, ми зробили тебе правителем на цій землі.
Управляй справедливо серед людей і не допускай жадоби, що може
звести тебе із шляху, наданого Аллахом!».
В мусульманському тлумаченні Корану істина (haqq), принцип, за
допомогою якого Цар Давид управляє за наставництвом Бога, включає
в себе справедливість у здійсненні влади і контроль над особистими
схильностями. В ісламічній юридичній літературі цей коранічний вірш
процитовано багато разів як умову легітимного доброго управління
(legitimate good governance). І ще частіше наводяться слова Пророка,
який одного разу проголосив: «Одна година справедливості коштує
більше, ніж шістдесят років богослужіння».
Шаріат піддає усі людські істоти – чоловіків і жінок, багатих і бідних, освічених і ні – одним і тим самим правилам. Він не робить жодних винятків, навіть для правителів. Якщо люди зобов’язані сплачувати
щорічну десятину, то і правитель має це робити. Якщо роботодавець
зобов’язаний платити своїм працівникам справедливу винагороду за
труд, то і правитель має дотримуватися тих самих стандартів щодо державних службовців.
Вихідне положення ісламської політичної думки полягає в тому,
що ісламський правитель повинен не тільки вводити ісламські закони
в дію, але й і сам їм підкорюватися. Легітимність його правління вирішальною мірою залежить від того, чи дотримується він шаріату. Якщо
правитель не здатен виконувати вимоги ісламського права, незалежно
від того, чи то в публічній своїй діяльності, чи у приватному житті,
його має бути усунуто від правління. За століття до створення англійської Хартії вольностей (Magna Carta) у 1215 році, ісламське вчення
вважало право силою, що стоїть вище за уряд і не залежить від примх
окремих правителів. На мусульманських правителів покладалася відповідальність за їх дії.
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Маємо також відзначити, що сьогодні, коли сплинуло 14 століть
після народження ісламу, і правителі, і піддані регулярно стикаються із
проблемами, на які ані звернення до Корану, ані до спогадів про життя Пророка відповіді не дають. Широке коло питань потребує нового
мислення. Ще на початку історії ісламу, лишень через декілька поколінь
після пророка Мухаммеда, було знайдено вихід із ситуації. Йдеться про
виокремлення групи релігійних вчених, відомих як улеми, які заявили
про своє право «вирішувати спори за законом». Упродовж декількох століть вони досягли значного успіху в цій справі, і їх було широко визнано
мусульманською громадою як блюстителів, передавачів і інтерпретаторів ісламського права. В результаті – вони отримали контроль над еволюцією правової доктрини, їх колективне судження сприймається як
сповнена мудрістю Корана і Мухаммеда воля. З тих пір саме вони визначають, як право має застосовуватись до тієї чи іншої нової ситуації. Більше того, релігійні вчені отримали можливість обмежувати правителів.
Незважаючи на те, що останні зберегли за собою широкі адміністративні
повноваження, вони фактично стали підзвітними улемам, які могли у
будь-який момент позбавити легітимності їх рішення одним лише визнанням державної політики такою, що не відповідає ісламу.
Вказаний порядок, що може сприйматися як підкореність мусульманських правителів ісламському праву, дають підстави окремим вченим традиційну ісламську форму урядування розглядати, в цілому,
як певну версію верховенства права. Вони навіть стверджують, що
сучасна ісламська держава цілком могла б впровадити верховенство
права шляхом повернення до спільноти релігійних вчених, якби вони
не втратили частину своєї влади внаслідок секуляризації і політичної
централізації. За умов повернення до традиційного положення релігійних вчених, мусульманські правителі стали б менш деспотичними, а їх
влада – не такою свавільною.
Якщо підсумувати викладене, врахувати історичні дані і сучасні
моделі, то ми маємо визнати, що той баланс сил, який передбачає концепція верховенства права, не може бути досягнутий тільки шляхом
оголошення уряду підзвітним улемам. Тим паче, що більшість впливових соціальних груп буде намагатися зірвати будь-які спроби підвищити владу релігійних функціонерів. Частина суспільства вимагатиме
інституційних інновацій, які не є частиною ісламського спадку. Це
також вимагає реінтерпретацій самого ісламу.
Рівність в ісламській правовій системі. Один із серйозних проявів дефіциту справедливості в очах реформаторів та західних спо202

стерігачів – відсутність рівності у багатьох сферах життя ісламського
суспільства, що часто має нормативне закріплення.
Усі варіанти ісламського права офіційно визнають рівний доступ
до правосуддя і до політичного життя. Тим не менше, концепція рівності є дуже обмеженою навіть в сучасному світі: чоловіки-мусульмани
мають більше політичних прав, ніж жінки, які підлягають особливому
соціальному контролю, і ніж немусульмани, які не допускаються до
управління або відправлення правосуддя.
Іслам виник у суспільстві, в якому жінки користувалися меншими
політичними правами, аніж чоловіки. В Аравії сьомого сторіччя жінки
могли приймати участь у політичних процесах або у справах торгівлі
виключно під захистом своїх родичів чоловічої статі. Хоча Коран включає в себе приписи, які покращили соціальне положення жінок і надали їм нових економічних прав, він не містить заклику до забезпечення
економічної рівності. Наприклад, правила спадкування приписують,
що спадкоємець-жінка отримує вдвічі менше за спадкоємця-чоловіка.
Наприклад, дочка отримає вдвічі менше, аніж син померлого.
Посилаючись на Коран, а також на ісламську історію, більшість
сучасних прибічників ісламського права прагне до збереження форм
гендерної нерівності, які відмирають в економічно розвинутих частинах світу. Жодна партія із числа провідних ісламських політичних сил
не сприяє лібералізації жіночого одягу або скасуванню обмежень щодо
свободи пересування жінок, їх соціальної активності. Навпаки, стримування свободи жінок вирізняється як одна із визначальних характеристик сучасного ісламізму.
Зберігає актуальність і питання щодо статусу немусульман в
ісламському суспільстві. Відповідно до традиційного ісламського
права люди, що сповідують іншу релігію, але постійно проживають
на мусульманській території, перебувають під «опікою держави», проте вони мають терпіти певні обмеження в своїх правах. Той факт, що
окремі держави дискримінують християн та представників інших меншостей, сприймаються як дефіцит справедливості як західними, так і
мусульманськими коментаторами.
Ідея конституціоналізму в ісламській правовій думці. Одним
із проявів важливих змін, що відбуваються під впливом західних правової і політичної систем, є ідея конституціоналізму, що визначається
через низку таких фундаментальних правил: (1) встановлення повноважень і відповідальності законодавчої, виконавчої і судової гілок влади; (2) виокремлення повноважень різних рівнів управління, таких як
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федеральні, місцеві і локальні; (3) перерахування прав громадян по відношенню один до одного, а також до публічної влади на зразок білля
про права людини; (4) встановлення процедури внесення поправок до
конституції.
Усі конституції, що діють сьогодні в мусульманських країнах,
впроваджують систему державних органів за прикладом систем, впроваджених у демократичних країнах відповідно до принципу поділу
державної влади. Можна зробити висновок, що іслам визнає конституцію як базові правила життя в державі, прикладом яких була «Конституція Медини» з часів пророка Мухамеда, хоча насправді практично всі
мусульманські країни не приймали конституцій, допоки не отримали
незалежності після Другої світової війни [17, p. 72].
У той же час, вимушені констатувати, державно-правове життя в
багатьох державах ісламського світу, як і раніше, характеризується значним дефіцитом демократії і відсутністю політичних свобод. Політичну владу в лише дуже невеликій кількості держав, більшість населення
яких сповідує іслам, можна розглядати як демократичну і легітимну. В
більшості ж держав політичний режим окрім як терміном «авторитарний» інакше описати не можна [18, p. 128].
Не можна ігнорувати і той факт, що в багатьох випадках існуючі
політичні, соціальні і економічні ключові проблеми зумовлені не тільки історичними передумовами або зовнішнім впливом, але й великою
мірою не проведенням реформ і відсутністю політичної волі щодо
створення стабільної правової бази. Тим не менше, більшість людей,
які проживають в цих країнах, вбачають саме в конституційній демократії найкращу і найбільш бажану форму правління. Якщо подивитися
від Ближнього Сходу до Південно-Східної Азії, то можна побачити, що
демократія, верховенство права, секуляризм присутні навіть в ісламських країнах. Іслам в цих країнах зовсім не підходить для розгляду
його в тих ракурсах, в яких часто він представляється в західних джерелах: іслам проти сучасності, іслам проти демократії, і навіть іслам
проти Просвітництва. Навпаки, ми маємо змогу сфокусуватися на тих
елементах, які тримають нас разом. І як вбачається, це має бути прагнення сприяти демократії, правам людини, свободі, верховенству права – незалежно від релігійних переконань.
Не тільки «прогресивних», але й багатьох «консервативних»
мусульман залучено до інтенсивного дискурсу щодо вимог демократії,
верховенства права і прав людини. Прикладом можуть слугувати Брати
Мусульмани: в той час, як окремі представники цієї сили досі вірять, що
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політика загрожує всьому релігійному і намагаються триматися осторонь від неї, інші в багатьох країнах Ближнього Сходу штовхаються
за місця до парламенту, щоб взяти на себе політичну відповідальність.
Термін «помірні», як виглядає, найкраще описує тих мусульман, з
якими представники так званої західної цивілізації хотіли б взаємодіяти
з метою подолання існуючих розбіжностей у поглядах на такі цінності
як демократія, верховенство права і права людини. У той же час, європейці вказують на неготовність співпрацювати з мусульманами, чиєю
політичною метою є створення теократичної держави, хто приймає ті
елементи шаріату, які суперечать принципам гуманності і порушують
права людини [1, p. 110].
Іншими словами, питання полягає не в тому, чи залишається іслам,
і релігія в цілому, соціально корисним. Питання в тому, чи може ісламське право, як воно зазвичай розуміється і застосовується, виступати
основним елементом соціальної системи, яка відповідає вимогам принципу верховенства права.
В цілому викладене вище, дозволяє назвати такі основні закономірності в розвитку ісламської правової системи у світлі питання щодо її відповідності вимогам принципу верховенства права. На
етапі раннього розвитку в ісламське право було закладено інститути,
здатні сприяти втіленню вимог принципу верховенства права. Але в
довгій перспективі вказані інституції втратили свою дієвість. Сучасне
ісламське право не пропонує ефективного варіанту реалізації принципу верховенства права. У той же час, як свідчить історія ісламського
права, практика його реалізації ніколи не припиняла свого розвитку. За
час свого існування воно збагатилося, змінилося і оновилося в різний
спосіб. Є очевидним, що реформатори мають за мету подолати недоліки в правовому регулюванні, які виявляє практика суспільного життя.
Втім, реінтерпретація, яка залишається на сьогодні основним засобом
модернізації ісламської правової системи, не є настільки інтенсивною
і творчою, щоб зробити її сумісною із принципом верховенства права.
Діалог цивілізацій має стати однією із важливих передумов майбутнього справедливого правопорядку [19, с. 155]. Як визнають представники ісламської правової думки, «іслам матиме шанс у ХХІ столітті
тільки за умови подолання культурних розбіжностей шляхом інтеграції» [20, p. 112]. З іншого боку, існує потреба визнання з боку європейської правової думки існування значного плюралізму в межах самого
ісламу, який завжди характеризувався жвавим обміном із оточуючим
середовищем. «Іслам і Захід – давні знайомі. Упродовж 1300 років два
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ці культурні світи зазнавали взаємного впливу і в той же час протистояли один одному. Їх зустріч вела до плідного культурного обміну,
який сприяв взаємному зростанню. Конфронтації ж вели до кровавих
зіткнень, як, наприклад, в часи Хрестових походів, що залишили більш
глибокий слід у свідомості арабів, ніж у свідомості європейців» [21,
с. 15; 22, p. 74].
В сучасних умовах найбільш перспективним слід визнати підхід
у встановленні взаємодії і взаєморозуміння при збереженні відмінностей, тобто при збереженні різноманіття і національно-культурної
ідентичності. Проблема потребує цілеспрямованих зусиль і наявності
доброї волі з боку всіх учасників діалогу.
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ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
В ИСЛАМСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Д. Лукьянов
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,
г. Харьков, ул. Пушкинская, 77, e-mail: lukyanov.dmitro@mail.ru
В статье рассмотрен вопрос о возможности восприятия исламской
правовой системой ценностей, которые традиционно странами западной
правовой культуры считаются универсально-цивилизационными. Среди них – справедливость, равенство, конституционализм, а также такие
элементы верховенства права как правовая определенность и стабильность.
Анализируются основные идеи исламской правовой мысли, а также тенденции ее развития на пути признания идей демократии и прав
человека. Констатируется перспективность подхода в установлении взаимодействия и взаимопонимания при сохранении различий и национально-культурной идентичности.
Ключевые слова: исламская правовая система, универсальноцивилизационные ценности, западная правовая культура, столкновение и
диалог цивилизаций.
THE PRINCIPLE OF THE RULE OF LAW
IN THE ISLAMIC LEGAL SYSTEM
D. Lukyanov
Yaroslav the Wise National Law University,
Kharkiv, Pushkinska Str., 77, e-mail: lukyanov.dmitro@mail.ru
The question of the possibility of the perception of the values which are
traditionally for the Western legal culture countries by the Islamic legal system
is considered in the article. There are justice, equality, constitutionalism and the
rule of law elements such as legal certainty and stability.
Author analyzes the basic concept of Islamic legal thought and its
development trends in the recognition of democracy and human rights. It is
stated a promising approach to establish communication and understanding
while preserving differences and national and cultural identity.
Keywords: Islamic legal system, universal civilization values, the Western
legal culture, clash and dialogue of civilizations.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ПРАВА
С. Максимов
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,
г. Харьков, ул. Пушкинская 77, e-mail: s_maximov@ukr.net
Осуществляя реформирование правовой системы Украины в
направлении приближения ее к европейским стандартам мы должны
учитывать особенности самого права как сложного феномена, который
испытывает на себе влияние разнообразных факторов – оснований права [1]. Среди таких детерминант можно выделить антропологические
основания права – отличительные признаки человеческой природы,
влияющие на понимание сущности и особенностей права. В системе
оснований права они являются внешними (в отличие от внутриправовых) и природными (в отличие от социальных, созданных самим человеком) детерминантами, которые связаны с укорененностью права в
природе, или бытии человека [1, c. 42].
Вопросы о природе человека всегда были в центре внимания философов права, потому что любое правопонимание в той или иной мере
опирается на концепцию природы, или сущности человека. Поскольку
«антропология всегда несла в себе общий критерий правомерности»
[2, c. 160], то и вопросы об антропологических основаниях права как
детерминанты его сущности и развития всегда были центральными в
правовой философии (хотя не всегда в явной, эксплицитной форме).
Однако сейчас в связи с расширением возможностей вмешательства в
человеческую природу (благодаря развитию современных биотехнологий) эта тема приобретает особую остроту [3].
Взаимосвязь между человеком и правом исследуется правовой
антропологией как одним из базовых разделов философии права.
Именно в таком общем аспекте мы будем анализировать антропологические основания права, оставляя без внимания более специальные
вопросы, которые рассматриваются в рамках такой отдельной правовой дисциплины как юридическая антропология [4], или антропология
права [5; 6], которая обращает внимание скорее на культурно-исторические аспекты функционирования и развития права.
Определенные аспекты философско-правового исследования
антропологических оснований права очерчены в моей монографии
[7] и развиваются в трудах молодых украинских ученых [8; 9; 10; 11].
Однако раскрытие этого вопроса в целостно-систематическом виде с
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выходом в сферу экспертных оценок и рекомендаций по применению
методологических наработок в процессе правотворчества и правоприменения еще ждет своего часа. В этой статье ограничимся лишь основными аспектами исследования антропологических оснований права,
сосредотачиваясь на следующих вопросах: а) роль философской антропологии в исследовании человеческой природы как основания права;
б) взаимоотношения антропологического и социального; в) понимание правопорядка и базовые антропологические предпосылки («образ
человека» и «образ права»).
В широком аспекте фактом реальности, который является основоположным относительно права и государства, является сам человек.
Исходным для исследования антропологических оснований права
всегда будет положение Т. Гоббса из предисловия к его книге «О гражданине»: «...Следует правильно понять, какова человеческая природа,
что делает ее пригодной или непригодной для создания государства
и каким способом должны объединяться люди, желающие жить вместе» [12, c. 278]. Однако здесь возникают два важных предостережения: социальный порядок не может состоять только из изолированных
индивидов, и природа человека не может быть сведена лишь к его биологии. Поэтому следует иметь в виду, что человек изначально является
социальным существом, а правовая антропология рассматривает человека не только как природное, но и как культурное существо [13, c. 56].
Он, следовательно, направляет свой взгляд также на пространство действий и формообразований, соответствующее человеческой природе.
Именно единство биологической и культурной составляющих
человека выражается в известном открытии философской антропологии, которое имеет непосредственное значение для понимания фундаментального основания права.
Философская антропология разработала многочисленные определения человека, которые выделяют различные свойства человеческих
существ: от человека разумного (homo sapiens) к человеку (homo), творящему (creator), производящему (faber), говорящему (loquens), играющему (ludens), путешествующему (viator) и т. д. Существуют также
определения, в которых акцентируется внимание на таких свойствах
человека, благодаря которым он обладает способностью к деятельности в определенных сферах: человек экономический (oeconomicus),
социологический (socilogicus), среди которых возникает и определение
человека правового (homo juridicus). Обосновывая введение последнего понятия французский социолог права Ж. Карбонье отмечал, что
210

только человек из всех живых существ «наделен свойством быть юридическим существом», и только ему присуща способность «создавать
и воспринимать юридическое» [14, c. 61]. О. Хеффе также обращается
к характеристике человека как существа, которое создается правовым
порядком [15, c. 47]. Однако все упомянутые определения человека
имеют в своей основе универсальное свойство человека, на которое
указывает философская антропология.
Главным открытием философской антропологии, по крайней мере,
с конца XVIII-го века является открытость человеческих существ. Это
означает, что человек не детерминируется ни окружающей средой, ни
его собственными природными качествами. Человек – это «животное
с неопределенной природой» (Ф. Ницше) [16, c. 290], то есть по своей
природе он является существом культурным (А. Гелен) [17, c. 74].
Согласно концепции философской антропологии такое положение
связано с особенностями человеческой телесности. При этом, если
античная и средневековая традиции трактовали последнюю положительно, и считалось, что человек обладает сложной и совершенной
биологической организацией, то современная философская антропология обращает внимание на недостаточность человека, на то, что он
плохо «укоренен» в природе. Согласно такому подходу право считается культурным феноменом, состоящим из таких норм, которые делают возможным человеческое сотрудничество. Право в этом смысле
оказывается природным феноменом, то есть феноменом, встроенным
в человеческую природу вроде инстинктов, эмоций животных, живущих сообществом. Поскольку люди недостаточно наделены этими
инстинктами по сравнению с животными, то идеи, институты и нормы,
которые создаются (и усваиваются) как часть культуры, можно рассматривать в качестве заменителей отсутствующих инстинктов, управляющих сообществами в животном мире.
Хотя такой подход и абсолютизирует телесность, но он позволяет обратить внимание на такое интегральное свойство человека как
открытость миру, его незавершенность как создания. В отличие от
животного, человек постоянно преодолевает свою видовую и социальную ограниченность, трансцендентируя, возвышаясь над существующими обстоятельствами. В этой незавершенности состоит огромный
потенциал саморазвития человека.
Итак, в качестве антропологической основы использования людьми определенных правил, включая правовые нормы, следует рассматривать своеобразие биологической конституции человека, которая часто
211

выражается понятием недостаточного существа, то есть существа, обделенного природой. Однако это своеобразие можно интерпретировать и
более оптимистично. Природа не обделила человека, а наделила его, но
по-другому. Недостаточная специализация или развитие тех или иных
человеческих способностей оборачивается такими положительными
качествами как открытость миру, способность к динамичному саморазвитию, практическая приспособляемость к обстоятельствам. Человек
оказывается существом, наделенным самыми разнообразными наклонностями и способностями, поликомпетентным. Многообразию его
сущности не хватает организующей однозначности. Поэтому так трудно, а порой даже невозможно определить его природу, или сущность. В
этой открытости миру и поликомпетентности заключена физиологически-психическое основание действий человека, которое проявляется в
способности человека рефлексивно относиться к условиям своей жизни, определенным образом, их, обозначая и осмысливая. Он способен
оценивать эти условия и на основании оценок пытаться их освоить:
или приспособить к своим потребностям, или преобразовать.
Рефлексивное отношение человека к самому себе и своим действиям имеет два момента: а) человек способен на сознательные поступки;
б) он может выбирать среди множества различных возможностей одну
или несколько и только эту одну или несколько признавать в качестве
«своих». Это означает, что «человек способен на осознаваемые, продиктованные его волей и в этом смысле свободные поступки» [18,
c. 219]. В то же время свобода действий является не абсолютной, а
относительной. Платой за открытость структуры побудительных мотивов и реакций человека является возможность насилия, или угроза
быть убитым. Опасность насильственной смерти от рук себе подобных
имеет то же антропологическое основание, что и свобода действий. Но
как будут развиваться эти регуляторные способности человека, зависит
от того, как складываются его взаимоотношения с другими людьми, в
том числе и в рамках такого института, каким является право.
Таким образом, свобода, будучи универсальной способностью
человека, делает право и возможным (понимание сути правил, способности к суждению), и необходимым (необходимое ограничение свободы, что делает ее возможной). Право обосновывается тем, что оно
является институтом, который, с одной стороны, делает свободу возможной, и с другой – защищает ее от опасности.
От общего аспекта анализа антропологических оснований права
(«антрополого-правовой метафизики») обратимся к более конкретному
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аспекту исследования этих оснований как фактов человеческой природы.
Можно выделить четыре вида взаимоотношений между антропологическими и социальными аспектами бытия человека.
1. Нормальные благоприятные обстоятельства, то есть такие
антропологические факты (связанные с особенностями человеческого
тела), которые способствуют развитию социального: прямохождение
освободило руки для труда; отведенный большой палец является предпосылкой для технического использования орудий, следовательно, и
для развития техники; мозговые структуры и гортань способствуют
развитию речи, а отсюда и развитию человеческого общения. Однако
мы не можем указать на определенную особенность устройства человеческого тела, которая бы привела к необходимому появлению права.
2. Обстоятельства, которые стимулируют развитие социальных
компенсаторов: отсутствие достаточных инстинктивных ориентаций компенсируется, как уже отмечалось, социальными институтами.
Также из-за беспомощности младенцев, длительное время роста и воспитания детей, необходимыми становятся институты социализации
(семейные отношения в широком смысле слова); постоянное сексуальное влечение способствует образованию брачных пар. В определенной
мере лишь из-за необходимости компенсации отсутствия природных
свойств можно проследить связь права, как одного из видов социального нормирования, с биологической природой человека.
3. Ограничительные, сковывающие качества человеческого тела
(особенности кожного и отсутствие волосяного покрова и др.), которые делают постоянное существование в экстремальных условиях
(высота над уровнем моря, слишком высокая или низкая температура,
радиация и т.д.) невозможным. Но они в определенной степени могут
быть преодолены благодаря применению технических достижений.
Хотя на формирование права как нормативного регулятора эти качества
и не влияют, однако они являются важным стимулом развития техники
(в самом широком смысле).
4. Рост возможностей вмешательства людей в свою внутреннюю
природу: сегодня генетическая природа людей становится все более и
более подконтрольной. Однако возникает вопрос: существуют ли здесь
(т. е. во вмешательстве в генетическую человеческую природу) «естественные» границы, или они скорее всего являются только моральными? Такая возможность обратного вмешательства социума (на уровне
технических и интеллектуальных возможностей) в человеческую при213

роду, как будет показано ниже, может нести угрозу потери идентичности субъектами права, а потому и разрушения основ устойчивого
правопорядка.
Связь права с антропологическими основаниями в силу его многофункциональности проявляется по-разному. Во-первых, поскольку
право относится к социальным институтам, то и правопорядок является
компенсатором недостаточности основанных на инстинктах ориентаций действий, то есть отсутствия законченной и устойчивой программы
поведения. Люди нуждаются в определенном нормативном «руководстве» (А. Гелен). Однако это лишь одна сторона социальной функции
права. Во-вторых, в силу бедности своей физиологической, то есть
инстинктивной природы, люди автономно строят социальный порядок
как «вторую природу». Право не является непосредственным удовлетворением интересов, потребностей, инстинктов, желаний. Оно в большей
степени выполняет конструктивную функцию, обеспечивая возможность
деятельности, которая не имеет физиологического эквивалента. Право
предоставляет человеку возможность быть автономным, содействует
осуществлению «внеприродной» деятельности: заключение договоров,
создание организаций, корпораций, юридических лиц, государства и т.д.
В-третьих, иногда право, особенно уголовное право, служит для обуздания агрессивных порывов и первобытных инстинктов. То есть в данном
случае оно выступает уже не компенсатором недостаточности, а ограничителем избыточности некоторых инстинктов.
В силу отсутствия однозначной зависимости между правом и
его антропологическими детерминантами вопрос об их соотношение
может быть представлен как корреляция образа человека и образа права [7, c. 196–199].
В общем итоге, из «образа человека», то есть из основных антропологических утверждений, выводятся следствия для понимания правового
порядка: право как репрессивный порядок, сдерживающий «человекаволка»; право как инструмент патерналистского законодателя, авторитарно вводящего в жизнь образцы поведения (для людей-недорослей,
которые не способны жить собственным умом); право как кантовский
порядок всеобщей свободы для автономных индивидов и т. д.
Роль образа человека в концепции прав человека раскрывается
известным немецким философом права В. Брюггером [19]. В его статье
разъясняется понятие «человек», положенное в основу концепции прав
человека, которое складывалось исторически и отражено в современных документах по правам человека. Этот подход призван помочь раз214

работать такой «образ человека» (на немецком – das Menschenbild, на
английском – the image of the person), с которым могли бы согласиться
все мировые культуры. Причем концепт «образ человека» в концепции
В. Брюггера, как и вообще в современной немецкой юридической науке
и практике является не абстрактным, а реально «работающим» в судебной практике. Так, в практике Федерального Конституционного Суда
ФРГ, представленной в нескольких важных делах, использован образ
человека, заложенный в Конституции ФРГ для того, чтобы разъяснить
сторонам по делу и общественности в целом те основания, на основе
которых суд добился баланса между конкурирующими частными интересами, и между частными и публичными интересами. Типичной формулировкой Суда есть следующее: «Образ человека, лежащий в основе
Основного Закона ФРГ, – это не отдельный изолированный индивид.
Наоборот, Основной Закон преодолел противоречие между индивидом
и сообществом, обеспечив осуществление коммунитарных связей и
обязанностей человека без посягательства на его внутреннюю и автономную ценность» [19, c. 139]. Эта формула образа человека опирается,
с одной стороны, на положение о независимости и индивидуальности
каждого человеческого существа как основной конституционной ценности (главная его основа), а с другой – на учет взаимодействия людей
в обществе (его коммунитарный элемент), что требует достижения
определенного разумного баланса между правами и обязанностями.
Предложенная автором формула, состоящая из пяти элементов,
указывает на то, что права человека имеют целью обеспечение «самоопределенного, значимого и ответственного образа жизни» каждому
человеку. Элементы этого «образа» означают следующее: самоопределение – свободу выбора, ответственность за выбор; значимость –
культуру и традиции, которые создают выбор и ограничивают выбор;
ответственность – ответственность за выбор, взаимность, юридическую и социальную ответственность; жизнь – защиту жизни, надлежащую процедуру, экологию жизни, новую надлежащую процедуру;
стиль (способ) – аналитически все предыдущие элементы, уважение ко
всем предыдущим элементам в понимании предписаний, несмотря на
легитимно отличные акценты в различных культурах [19, c. 140].
К сожалению, мы не можем, в отличие от Федерального
Конституционного суда ФРГ, доктринально зафиксировать – на какой
именно «образ человека» опирается Конституция Украины. Надеемся,
что в процессе научно-юридического дискурса в процессе подготовки
новой Конституции Украины такая формула будет найдена.
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Значение образа человека как универсального основания для правопорядка актуализируется ныне еще в одном ракурсе, а именно – в
связи с дискуссией о границах возможного технологического вмешательства в генетическую природу человека. Выдающийся немецкий
философ Ю. Хабермас в книге «Будущее человеческой природы» [3],
посвященной анализу опасностей, связанных с исследованиями на
эмбрионах и преимплантационной диагностике, обращает внимание на
то, что предыдущие аргументы в дискуссии по отношению к генным
исследованиям и генной технологии бесплодно ограничивались вопросом о моральном статусе доличностной человеческой жизни, но он
выходит к формулировке более широкого контекста в пределах констатации зачатков новой, либеральной евгеники. Ю. Хабермас отмечает:
«Ситуации обращения с доличностной человеческой жизнью поднимают вопросы совершенно иного калибра. Они касаются не того или иного различия среди множества форм культурной жизни, но интуитивных
самоописаний, на основании которых мы идентифицируем себя в качестве людей и отличаем себя от других живых существ. Иначе говоря,
они затрагивают проблему самопонимания нами самих себя как видовых существ. Речь идет не о культуре, повсюду разной, но об образе
человека (выделено мной. – С. М. ), рисующего себя для различных
культур, – человека, который в своей антропологической всеобщности
везде является одним и тем же» [3, c. 51–52]. Осуществляющаяся тенденция развития генной инженерии вызывает опасения тем, что подрывает образ, созданный нами о самих себе как о культурном видовом
существе по имени «человек» и которому у нас нет альтернативы.
По мнению ученого, технизация человеческой природы может
повлиять на самопонимание с позиций этики вида таким образом, что
мы уже более не способны будем понимать себя в качестве этически
свободных и морально равных, ориентирующихся на нормы и основные принципы, существ. Прежде всего, в результате непредвиденного
выхода на историческую арену неожиданных альтернатив рушится
самопонятность элементарных основоположений [3, c. 53].
Какие юридические последствия провоцирует право родителей
определять генетические качества ребенка? Здесь нет столкновения с
правом другого лица, потому что эмбрион не является другим лицом,
наделенным абсолютно значимыми основными правами. Сам Ю.
Хабермас предлагает различать «неприкосновенность человеческого
достоинства» (1 ч. 1 ст. Конституции ФРГ) и «неподвластность чужому
влиянию доличностной человеческой жизни» (может быть отнесено к
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основным правам, зафиксированным в 2 ч. 2 ст. Конституции ФРГ),
которая может быть истолкована в смысле многоуровневой защиты
жизни. Вред, возможный в ситуации определения родителями генетических качеств ребенка, лежит не в плоскости незаконного лишения
прав. Скорее он состоит в расшатывании статусного сознания носителя
гражданских прав.
«Либеральная евгеника» как практика, оказывающая принятие
решения о вмешательстве в геном на усмотрение родителей, не является вторжением в свободы, а затрагивает необходимую для сознания
личности, которая поддается генетическому вмешательству, естественную предпосылку действовать автономно и ответственно. Ю. Хабермас
акцентирует внимание на двух возможных последствиях распространения практики «либеральной евгеники», а именно: 1) «генетически
запрограммированные личности уже более не рассматривают себя как
безраздельных авторов своей собственной истории жизни»; 2) «в отношениях с предшествующими поколениями, они уже более не могут без
каких-либо ограничений рассматривать себя в качестве равных по происхождению личностей». Евгеническая практика способна без какого-либо непосредственного вторжения в сферы свободного поведения
генетически модифицированного растущего человека ущемлять статус
будущей личности как члена универсального сообщества моральных
существ [3, c. 93].
В этом примере и аргументациях ярко проявляется особая значимость самопонимания человеком своего образа для представления о
важных механизмах создания и функционирования правовой реальности.
Анализ антропологических оснований права позволяет увидеть,
что на современном этапе развития общества возможности технологического вмешательства в природу человека могут достигать такого
же уровня опасности, как и вмешательство в природную окружающую
среду, то есть угрожать существованию человечества или сложившемуся способу бытия человека. Это обусловливает перспективу изменения
принципов правового регулирования в сфере природы – как внутренней (природы человека), так и внешней (природной окружающей среды). Внутренняя природа, подобно внешней, больше не выступает
преимущественно в роли ограничительных условий законодательной
политики. Тенденция возрастающего значения природы задает обратную перспективу: цель законодателя на сегодня заключается в большей
степени в установлении нормативных ограничений, чем в разреше217

нии широкого поля выбора в пределах технологически возможного.
Подобно тому, как внешняя природа является предметом интереса
экологического права, технологические манипуляции над нашей внутренней, генетической природой становятся объектом новых регуляторов (таких, как биоэтика и биоправо). Если классическая (кантовская)
антропология выходила из максимы: «должное предполагает возможное» (т. е. должное ограничивается возможным), то современная антропология – с того, что мы не должны делать все то, что мы можем (т. е.
возможное должно ограничиваться должным).
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ПІДВАЛИНИ ПРАВА
С. Максимов
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, вул. Пушкінська 77, e-mail: s_maximov@ukr.net
У статті здійснюється дослідження антропологічних підвалин права,
пов’язаних з укоріненістю права у природі людини. Антропологічні підвалини права визначаються як твердження про відмінні ознаки людської природи, що впливають на розуміння сутності та особливостей права. Основне
антропологічне твердження полягає в тому, що недостатність інстинктивної бази мотивує людей розвивати правові інститути, а певні уявлення про
людську природу впливають на характер правового регулювання.
Ключові слова: правова антропологія, підвалини права, антропологічні підвалини права, образ людини.
ANTHROPOLOGICAL FOUNDATIONS OF LAW
S. Maksymov
Yaroslav the Wise National Law University,,
Kharkiv, Pushkinska Str., 77, e-mail: s_maximov@ukr.net
The anthropological foundations of law, relating to the rights, rooted in
human nature, are examined in this article. Anthropological foundations of law
are defined as statements of the distinctive features of human nature that have
influence to the understanding of the nature and characteristics of law. Basic
anthropological assertion is: the lack of instinctive base motivates people to
develop legal institutions, and certain assumptions as for the human nature
affect the nature of the legal regulation.
Key-words: legal anthropology, basic rights, anthropological foundations
of law, the image of person.
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ВІДСУТНІЙ ПРАВОВИЙ СУБ’ЄКТ ФРАНЦА КАФКИ
С. Максимов, Н. Сатохіна
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: s_maximov@ukr.net,
satokhina@mail.ru
Чи здатна реальність художнього вимислу пролити світло на
питання правової антропології? І чи не варто інколи правознавцям у
пошуках правового суб’єкта прислухатись до голосу мистецтва? Як
взагалі варто сприймати створені художниками образи права? І чи не
є ми такими ж митцями, коли в ході правової взаємодії відтворюємо у
мовному дискурсі власний світ права?
У цьому сенсі правова реальність, як і світ, створений письменником, очікує свого читача. Втім, що означає «прочитання права»? Так,
уявлення про роль читача в літературі виражається у трьох несумісних
позиціях. Традиційний підхід вимагає ставитись до вигаданих історій
і характерів як до реальних подій і осіб, здобуваючи моральні уроки.
Модерністська позиція трактує вигадані історії та характери як особливі артефакти, створені авторською уявою, які не повинні змішуватись з
реальністю в силу моментів вибірковості і навмисності при їх створенні. Постмодерністський підхід передбачає поводження з вигаданими
історіями і характерами як сформованими перспективою читача так
само як і автора, розглядаючи їх як такі, що не мають жодних фіксованих і незмінних характеристик. Таким чином, постмодерністська
позиція наполягає на розмиванні різниці між автором і читачем, між
текстом і коментарем та між реальністю і вимислом. Ці три позиції
можуть бути застосовані й до права. Зокрема, моралізм в літературі
відповідає моралізму в праві: традиційна позиція натуралізму полягає
в тому, що право включає загальнозначущі соціальні цінності та має
оцінюватись згідно з моральними нормами. Альтернативний підхід
юридичних позитивістів полягає в тому, що право розглядається як
специфічний артефакт, що відображує особливий різновид навмисності. Постмодернізм вносить хаос у ці дві позиції шляхом ствердження,
що моральний характер права може залежати від очевидця (читача),
що природа правових інститутів може залежати від того, сприймаються вони переможцями або переможеними і що, відповідно, сама ідея,
ніби право є річчю, про яку можна робити об’єктивні твердження, є
безкінечним вимислом. Відповідно, право підлягає не виявленню, а
220

відтворенню, являючи собою не поняття, що підлягає проясненню, а
наративно структурований соціальний процес.
Як це не дивно, останній підхід виявляється найгуманнішим з усіх,
адже тільки тут людина вперше опиняється в центрі правової реальності: саме вона виявляється джерелом правових смислів, автором і читачем водночас. Інакше кажучи, саме людина робить те чи інше явище
правовим.
Подібним чином Ж. Дельоз і Ф. Гваттарі у книзі «Кафка. До мінорної літератури» відмовились від того, щоб розуміти Ф. Кафку, оскільки,
на їх думку, розуміти в ньому нема чого. І все ж інтерпретація Дельоза/
Гваттарі існує, адже вона дозволяє відкинути деякі традиційні версії,
тобто запровадити певну політику інтерпретацій, у їх випадку таку, що
працює на шизоаналітичну теорію [1], поряд з численними альтернативними тлумаченнями творчості письменника. Але Ф. Кафка виявляється цікавим для нас не тільки тим, що він як ніхто інший звільняє
читача, а й тим, що пропонує власне бачення світу права, який виявляється водночас існуючим і не існуючим, настільки ж абсурдним, як і
перевантаженим смислом. Хто ж такий Ф. Кафка як читач права? І хто
такі ми як читачі «Процесу»?
Дивним чином достатньо посередня біографія Ф. Кафки і його
зовсім невеликий архів, який до того ж відповідно до заповіту автора підлягав знищенню, невдовзі після смерті письменника породили
астрономічну кількість усіляких інтерпретацій і тлумачень. Так виникає кафкознавство – згідно з іронічним визначенням М. Кундери, «дискурс, призначений для кафковедизації Кафки» [2, с. 50]. Деякі тлумачі
бачать у «Процесі» просто опис австрійського законодавства і одного
дня з життя Ф. Кафки. У 30–ті роки ХХ століття у його творах починають бачити пророцтва. А на початку ХХІ століття – описання закону
в постмодерністському світі, закону, що приносить тривогу і відчай
замість справедливості, яка так і залишається недосяжною [3, с. 176].
Для одних тлумачів Кафка перш за все релігійний мислитель, інші вбачають у його творах психоаналітичні, екзистенціалістські, марксистські або політичні алегорії, тоді як для третіх він залишається великим
романістом і яскравим представником модерністського мистецтва.
Але, можливо, секрет привабливості Кафки саме і полягає в тому,
що його тексти, в силу своєї ніби незавершеності й свідомого ухилення
від зрозумілості, або, за Ж. Дельозом, «вислизання», мають універсальну метафоричність, будучи максимально відкритими для інтерпретації,
але ніколи не отримуючи свого повного витлумачення. У цьому зв’язку
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доречно згадати вказівку В. Беньяміна на те, що притчі Ф. Кафки – це
не зовсім притчі, «але водночас не хочуть, щоб їх приймали за чисту
монету; скоріше вони створені для того, щоб їх цитували, розповідали для тлумачення [4, с. 66]. Так, сам Ф. Кафка виявляється для нас
незбагненним, але водночас заворожує читача своєю незбагненністю,
як і створена ним реальність.
Кафкіанська реальність постає як світ, у якому все на диво зрозуміло та незрозуміло, можливо та неможливо, реально та ірреально.
І найбільш показовим зрізом цієї дійсності, через який ми власне і
потрапляємо у світ Ф. Кафки, виявляється реальність правова! Що ж
являє собою правова реальність «Процесу»?
Йозеф К., який, «не зробивши нічого поганого»,1 потрапляє під
арешт і виявляється втягнутим у загадковий процес, виявляє себе у
світі незліченних канцелярій і чиновників, суддів і адвокатів, клопотань і доносів, допитів і слухань… Але тільки не у світі права. Адже
за формальною складовою правової реальності ми так і не виявляємо
ніякого смислового змісту. Приставлена до героя варта постійно посилається не якісь приписи, при цьому, ніколи не уточнюючи, що саме
вони приписують. Прості виконавці не тільки «не уповноважені давати пояснення», але, як ми бачимо пізніше, і не можуть цього зробити,
оскільки нічого не знають ані про таємничий процес, ані про право в
цілому. Більш того, схоже, що таких знань не має взагалі ніхто, адже
навіть у книжках слідчого, які, здавалося б, мали пролити світло на те,
що відбувається, герой виявляє тільки непристойні картинки. Так само
у притчі про браму Закону, з якої і розгорнутий сюжет роману, доступ
до Закону перепиняє охоронець, проте і він нічого не знає про те, що
приховує брама. Відомо лише про існування інших охоронців, «один
могутніший за іншого». Таким чином, соціальна організація постає у
вигляді певного лабіринту. Однак обвинувачений, що загубився у ньому, все ж змушений рухатись назустріч своїй загибелі, адже тільки так
він зможе довідатись нарешті, у чому його провина (так, принаймні,
йому уявляється).
Цікаво, що, крім головного героя, ніхто тут і не шукає права.
Численні персонажі роману – усього лиш частини системи, яким для
успішного функціонування у ній взагалі не потрібні ані розуміння того,
що відбувається, ані уявлення про належне, оскільки ставши органічною складовою «лабіринту», ніби розчинившись у ньому, вони вже не
1
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Тут і далі цитати наводяться за: [5].

потребують виходу. Так, ніхто з багатьох поколінь будівників, про яких
розповідає Ф. Кафка у притчі «Як будувалась Китайська стіна» [6],
по суті, не має уявлення про грандіозну споруду. Однак існують численні легенди, що виникли у зв’язку зі спорудженням стіни, які, втім,
«жодна людина своїми очима і своїм виміром ніяк перевірити не могла
із-за величезної протяжності стіни», як не дано було нікому осягнути
імператорську владу. Все, що залишається оповідачу, – це визнати, що
«керівники існували завжди і рішення звести стіну – також».
Дещо подібне опише пізніше Х. Арендт, аналізуючи феномен тоталітарної свідомості. Одвічну проблематичність філософської думки
вона протиставляє тотальному поясненню, що пропонується тією чи
іншою ідеологією, і в якому немає місця людській свободі, невід’ємній
від здатності особистості мислити. Тоталітарна правосвідомість прагне безпосередньо виконувати закон Історії або Природи, не трансформуючи його в норми індивідуальної поведінки, а розглядаючи його
втіленням людство в цілому. Таким чином, місце інтерсуб’єктивно
погоджених правил поведінки займає тотальний терор, покликаний
забезпечити силам природи чи історії вільний біг, що не загальмовується ніякою стихійною, вільною дією людини. Людська багатоманітність
ніби зникає в одній гігантській людині [7, с. 599–604]. А правова реальність як реальність належного підмінюється реальністю «об’єктивних»
законів руху: терор тільки приводить до виконання смертний вирок,
який вже винесений природою «неповноцінним расам» або історією
«відмираючим класам». Ці закони не потребують ані розуміння, ані
визнання, ані суб’єкта взагалі, оскільки, на відміну від ідеї належного, що складає основу права і завжди вимагає дискурсу, світ природи
тотожний самому собі. «Об’єктивна» у цьому сенсі імператорська влада у притчі про Китайську стіну, «об’єктивна» надскладна бюрократична машина, зображена у романі «Замок» [8], такою є і квазіправова
реальність «Процесу»: ніхто не здатен її змінити; втім, ніхто цього і не
прагне. Але ось чому?
Як відзначає Х. Арендт, базисний досвід, на який спирається тоталітаризм, відомий і не чужий людині – це ізоляція від ближнього і всезагальна самотність, що унеможливлює будь-яке розуміння. Адже навіть
досвід чуттєвого сприйняття залежить від загального здорового глузду,
без якого ми були б обмежені лише ненадійними показниками власних почуттів [7, с. 615–622]. Тим більше, це стосується світу правових
феноменів, що осягається нами тільки в дискурсі, але водночас у цьому
ж дискурсі і відтворюється. Так, ситуація нерозуміння у тоталітарному
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суспільстві має в своєму підґрунті, з одного боку, стирання відмінностей і таким чином руйнування простору особистої свободи як здатності
створення нового, а з іншого, відчуження людини від інших, розрив з
традицією та вкоріненому у ній здоровому глузді. Звідси – неможливість розуміння правової реальності та її відтворення, що загрожує в
кінцевому підсумку заміною останньої неправовими за своєю сутністю
інструментами примусу. Адже у розумінні суб’єктивна свобода не тільки виходить за власні межі та потрапляє у простір інших, утворюючи
багатовимірний інтерсуб’єктивний світ, а віднаходить себе у завждивже-існуючій традиції, дозволяючи останній говорити крізь себе. Відповідно, нерозуміння призводить не тільки до втрати відчуття правової
реальності, а й до зникнення останньої.
Кафкіанська реальність – це і є реальність тотального нерозуміння.
При цьому право незбагненне не в силу своєї закритості для розуміння, а в силу своєї відсутності. Його немає, оскільки немає правових
суб’єктів, здатних відтворювати правові смисли. Світ «Процесу» – це
світ, у якому неможливе (та й не потрібне) мислення, оскільки в цьому
світі немає місця свободі і людській суб’єктивності. За великим рахунком, єдиний суб’єкт в романі – це головний герой, який все ж має деякі
уявлення про право («Адже К. живе у правовій державі, всюди панує
мир, всі закони непорушні, хто ж насмілився нападати на нього у його
власному житлі?») Проте саме в силу своєї самотності він від початку
приречений на те, щоб бути поглиненим системою, як приречена на
зникнення будь-яка суб’єктивність поза вільною комунікацією. Сам
процес, по суті, і виявився судом над індивідуальною свободою. І якщо
релігійні тлумачення роману вбачають у процесі відмову від людської
сутності як умову наповнення Богом (формулювання А. Аствацатурова
[9]), то політичні являють собою прочитання «Процесу» як тоталітарної антиутопії. Разом з тим, при уважному розгляді ми цілком можемо знайти в романі ресурси для того, щоб стати метафорою і сучасної
ситуації забуття правових смислів, втрачаючи які правова реальність
стає глибоко неправовою. Мабуть, не випадково абсурдність світу взагалі починається у Ф. Кафки саме з абсурду правового.
І все ж Ф. Кафка зображує цілком реальний світ, упускаючи лише
одну деталь, відсутність якої і надає відчуття ірреальності. Що, втім,
стає очевидним для читача далеко не одразу, але, ставши таким, набуває значення потужного експлікативного аргументу. Правова реальність Ф. Кафки – це відсутня реальність, оскільки відсутній правовий
суб’єкт, здатний надати правовий сенс тому, що відбувається. Письмен224

ник виходить за межі правдоподібності «не для того, щоб вирватися
зі світу реальності, а щоб краще схопити його суть» (М. Кундера [2,
с. 63]). Кафкіанська реальність – це світ, у якому ми живемо, але ніби
побачений не нами, не людським поглядом. Це світ, у якому відсутній
сенс, але якому цей сенс і не потрібний. І тільки людина, що дивиться на нього крізь призму власної свободи, вимагає сенсу і привносить
його у світ. Чому ж не вимагають його герої Ф. Кафки? І чи набагато ми
відрізняємось від них?
У цьому зв’язку завжди актуальним залишається спостереження
Х. Арендт щодо широко розповсюдженого у суспільстві страху перед
судженням, за яким ховається підозра, що ніхто не діє вільно і що, відповідно, ніхто не несе відповідальності за свої вчинки. У кафкіанській
реальності неможливе особисте судження – людська здібність, що
дозволяє нам судити раціонально, не піддаючись емоціям чи егоїстичним інтересам, і при цьому функціонує спонтанно, тобто не спираючись
на правила і стандарти, під які можна підвести особливі випадки, але,
навпаки, створюючи свої власні принципи завдяки самій роботі судження. Саме колапс особистого судження призводить до того, що бюрократія
виявляється правлінням нікого і з цієї причини вона є найменш людяною
і найбільш жорстокою формою правління [10, с. 49, 58, 63].
У цій нелюдській системі гвинтиків і втілена межа прагнень будьякої влади, що, як певний порядок, завжди намагається не просто
підкорити собі особистість, але поглинути її цілком і повністю, що й
відбувається з головним героєм у «Процесі» та «Замку», і найяскравішим символом чого у Ф. Кафки є грандіозна за своїми масштабами
Китайська стіна. При цьому зовсім не важливою стає сутність самої
влади: «Настільки велика наша країна, що жодній казці не охопити її…
палац імператора – лише крапочка. Однак імператор як поняття, звісно,
величезний…». Величезний як символ і Закон у притчі про охоронця,
але до нього не підступитись, ані селянину, ані навіть самому вартовому. Тому «якщо б з таких явищ ми зробили висновок, що, по суті, в нас
ніякого імператора немає, ми були б не так далекі від істини». Проте,
незважаючи на те що народ ніяк не може витягти на світло такий, що
загубився десь в Пекіні, образ імператора, йому все ж хочеться «притиснути його до своїх вірнопідданських грудей, які тільки й прагнуть
хоча б раз відчути це торкання і в ньому розчинитись».
Так, найціннішим для нас предметом осмислення виявляється
зовсім не те, про що говорить письменник, а те, про що він красномовно мовчить, але що ми поки що здатні почути. Справа тут навіть не в
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пророцькому дарі Ф. Кафки, а в тому, що загроза, в повній мірі втілена у кафкіанській реальності, завжди від початку ховається у правовій
дійсності, чи то дійсність 1910–х, 1930–х або 2000–х. І, схоже, природа
цієї загрози носить характер не тоталітарний, комуністичний або ліберальний, а глибоко антропологічний, що є по суті антрополого-правовим. Так само як за відсутності читача текст виявляється абсурдним
нагромадженням беззмістовних форм, без правового суб’єкта, здатного
на вільне судження, замість правової реальності виявляємо безглузду
бюрократичну машину, глибоко антиправову за своєю сутністю.
Список використаних джерел
1. Кралечкин Д. Кафка Делеза/Гваттари: одна болезнь на двоих [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://censura.ru/articles/kafkabug.htm.
2. Кундера М. Нарушенные завещания: эссе. – СПб.: Азбука-классика,
2006. – 320 с.
3. Douglas-Scott S. Law after Modernity. – Oxford; Portland, Oregon: Hart
Publishing, 2013. – 413 p.
4. Беньямин В. Франц Кафка. – М.: Ad Marginem, 2000. – 318 с.
5. Кафка Ф. Процесс. – СПб.: Азбука-классика, 2004. – 320 с.
6. Кафка Ф. Как строилась Китайская стена // Пропавший без вести. –
М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзиткнига, 2006. – 651 с.
7. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. – М.: ЦентрКом, 1996. – 672 с.
8. Кафка Ф. Замок. – СПб.: Азбука-классика, 2005. – 480 с.
9. Аствацатуров А. Франц Кафка: человек и власть. Теории и практики
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://astvatsaturov.com/tag/kafka/.
10. Арендт Х. Ответственность и суждение. – М.: Изд. Института Гайдара, 2013. – 352 с.
ОТСУТСТВУЮЩИЙ ПРАВОВОЙ
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Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,
г. Харьков, ул. Пушкинская, 77, e-mail: s_maximov@ukr.net,
satokhina@mail.ru
В статье проводится аналогия между правовой реальностью и реальностью художественного вымысла, между правовым субъектом и читателем
романа. На примере произведений Франца Кафки авторы демонстрируют,
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каким образом текст может конституироваться своим читателем, а правовая реальность – воспроизводиться правовым субъектом, наделенным способностью суждения.
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FRANZ KAFKA’S ABSENT LEGAL SUBJECT
S. Maksymov, N. Satokhina
Yaroslav the Wise National Law University,
Kharkiv, Pushkinska Str., 77, e-mail: s_maximov@ukr.net, satokhina@mail.ru
The article draws an analogy between legal reality and the reality of artistic
fiction, between the legal subject and the reader of the novel. With the works of
Franz Kafka authors demonstrate how the text can be constituted by his reader
and how the legal reality can be reconstituted by the legal subject endowed with
the capacity of judgment.
Keywords: legal reality, legal subject, text, reader, capacity for judgment,
intersubjectivity, legal senses.
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ АСПЕКТИ
АКСЕЛЕРАЦІЇ ЯК КОНВЕРГЕНТНОГО ПРОЦЕСУ
В СУЧАСНОМУ РЕЛІГІЙНОМУ ЖИТТІ
О. Никитченко
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова,
м. Київ, вул. Пирогова, 9, e-mail: elsanika@mail.ru
Один з найважливіших аспектів розвитку права це його відповідність як сталим суспільним потребам, так і відносинам, що лише виокремлюються у загальному суспільному розвої. Зрозуміло, що у цьому
процесі є й антропологічний вимір, принаймні право має регулювати
нові відносини на користь державі, яка послуговує своїм громадянам.
Ці загальновідомі сентенції ми нагадали у зв’язку з тим, що сучасні
зміни у суспільстві мають не лише новий прискорений характер, а й
ще мають тенденцію до ще більшого прискорення. Це явище має назву
«акселерація». Про неї вже йшлося у наших попередніх статтях (Див.
наприклад: [1, с. 26–30] та [2, с. 91–102]). В цій роботі ми нагадаємо
про що йдеться стосовно «акселерації» у сучасному релігійному житті,
зосередившись лише на медико – психологічному та демографічному
аспектах, щоб вказати на їх можливий вплив у юридично значущих
ситуаціях.
Концепція «конвергентні процеси у сучасному релігійному житті»,
в українському релігієзнавчому середовищі вживається задля характеристиці сучасного релігійного розвою не лише у світі в цілому, але й
відносно деяких подій у релігійному житті України (Див. наприклад:
[3, c. 37–48] та [4]). Кожен з цих конвергентних процесів відіграє особливу роль у відтворенні сучасної релігійної сфери суспільного буття,
тому прискіпливо аналізуючи один з них, ми маємо повсякчас відчувати
його зв’язок з іншими. У цьому сенсі ми розглядаємо й «акселерацію».
Також буде слушним зауваження, що усі ці конвергентні процеси
не є породженням лише, чи саме релігійного життя, яке взагалі лише в
теоретичному сенсі можна вивести за межі усього загалу форм розвою
сучасного суспільства. По-перше, тому що абсолютна більшість населення планети ідентифікує себе як прихильники тієї, чи іншою релігії.
Отже віруюча людина, принаймні за кількістю, є головним суб’єктом
історії. По-друге, ці тенденції, що ми досліджуємо саме у релігійному
житті, і є, безумовно, відповіддю на «виклики» (за А. Тойнбі) суспільного розвою в цілому.
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«Конвергентними процесами» у сучасному розумінні цього терміну можна вважати як ті, що притаманні більш ніж однієї релігії, так і
ті, що свідчать про тенденції зближення соціальних, доктринальних і
організаційних позицій між двома, чи багатьма релігіями. Треба зауважити, що все, що відомо про наявність загального в релігії, те що
дозволяє дослідникові аргументувати, що мова іде саме про релігійні
явища, продовжує дискутуватись та констатуватись і у наші часи. У
статті йдеться лише про акселерацію, але як включену у всі ті процеси, які сформувались, чи найбільш актуалізувались за останні десятки
років. Це перш за все: актуалізація есхатології, актуалізація соціальних концепцій, американізація, вельтізація, віртуалізація, глобалізація,
діалог, екуменічний рух, егосинтонізація, екзотерізація, зростання
інклюзівізму, консюмерізм, модернізм і постмодернізм, нові релігії,
паксізація, приватизація, сучасний релігійний плюралізм, раціоналізація культових дій, ревівалізм, секуляризація, синкретизм, сцієнтизм,
уніфікація екстеріоризації, толерантність, фемінізація, фундаменталізм, харизматизація.
Більшість вищевказаних конвергентних процесів вже багато років
досліджуються, добре проаналізовані в літературі, тому у даній статі
ми зосередимося лише на деяких аспектах, які мають безпосереднє
відношення до теми, що розглядається. Але до початку їх характеристики, зауважимо, що хоча усі вищеназвані процеси мають самодостатній зміст, вони, по-перше, усією своєю сукупністю підтверджують
наявність саме конвергенції у релігійному житті цієї доби, по-друге,
стимулюють один одного, по-третє, корегують чи мають той, чи інший
вплив на інші.
Темою нашої статті, як випливає з її назви, є антропологічний та
правовий вимір «акселерації».
Акселерація (від лат. acseleratio – прискорення) є за сучасними
поглядами всебічний процес, що пронизує усі сфери існування та відтворення людини та суспільства. Частіше за все, він характеризує наявність прискорення: у біології – індивідуального розвитку організмів
на певній стадії; у медицині, та психології – темпів індивідуального
росту і розвитку дітей та підлітків порівняно з попередніми генераціями (прискорення вікового розвитку шляхом зрушення морфогенезу на
більш ранні стадії онтогенезу та ін.); у демографії зростання загальної кількості населення земної кулі; у техніці – революційного зсуву
новітніх можливостей освоєння світу, та їх розпоширення у ньому; в
історії – перебігу подій та явищ соціуму.
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Цей перелік, зрозуміло не є таким, що вичерпано. Він лише демонструє значущість цієї соціальної тенденції для філософської рефлексії. У самих цих сферах, що вище окресленні, є вже багато наукових
праць, у яких досліджуються явища, що названі, їх можливі причини
та наслідки.
Попри цілковитої актуальності проблеми, що розглядається, наукових праць (на рівні статей та монографій, які було б присвячено саме
цим питанням) у сучасній філософії ще не має.
Одним з наслідків медико-психологічноі акселерації у сучасному
суспільстві є інфантилізм. Безумовно, його появу та розпоширення не
треба зводити лише до проблеми сучасної акселерації підлітків. Аналізуючи дефініції «інфантилізм» у соціально-педагогічній та психологічних науках О.М. Короткова приходить до висновку, що «незважаючи
на те, що проблема інфантилізму широко відображена в психологічній та педагогічній літературі, термін «соціальний інфантилізм» не
можна вважати достатньо розробленим, хоча останнім часом поняття
інфантильності все частіше використовується не тільки як особистісна
характеристика, але й у ширшому значенні» [5, с. 62].
Саме вона вважає, що соціальний інфантилізм «проявляється в
прагненні покласти відповідальність за прийняття рішень на інших,
зайняти позицію «вічної дитини» і розглядається як недостатня активність особистості» [Там само].
За думкою М. Губернюк, одним з ключових факторів, що впливають на процес демократизації українського соціуму, є притаманний,
як пострадянському суспільству в цілому, так і конкретним учасникам
політичного процесу феномен, що отримав визначення «політичний
інфантилізм», який ґрунтується на домінуванні колективістко-патерналістської ментальності. «Політичний інфантилізм являє собою
наслідок деформованої політичної соціалізації при якому окремий
суб’єкт (індивід, колективний суб’єкт, лідер, влада) являє нездатність
виконувати функції, покладені на нього суспільством і політичною
системою». Тут вона посилається на О.В. Степанищенко, думку якого
поділяє [6].
Отже, ми маємо вже й в українському суспільствознавстві визначення «інфантилізму» як масового явища існуючого далеко за межами
психології та деліктної поведінки підлітків. Взагалі, на Заході давно
розглядається синдром «Пітера Пена», як небажання поривати з дитинством. А опитування дорослих показують, що наприклад, у Великобританії багато жінок відчувають свою дорослість лише у 32 літньому
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віці, а чоловіки аж на 43 року життя. «Чоловіча інфантильність часто
зберігається до 40років і навіть пізніше і середній вік дорослішання
чоловіків складає 43 роки. В протилежність цьому жінки, як зясувалось, дорослішають в 32. Саме в цьому віці у багатьох вже з’являються
діти, отже дамам доводиться піклуватись не лише про великодорослих
хлопчиках (своїх чоловіків) але й про дійсних діточок» [7].
За С. С. Степановим: «до контингенту релігійних та окультних сект
і тренінгових груп належать одні й ті самі люди, більшість з яких можна зустріти й по тій чи іншій адресі, поки не знайдуть собі визначене
місце, відповідно своїм індивідуальним нахилам. Головна психологічна характеристика цієї публіки – особистісний інфантилізм, соціальна
непристосованість, відсутність сталої системи життєвих цінностей.
По суті справи, ці люди незалежно від віку (хоча більшість достатньо
молоді) перебувають у стані підліткової кризи, що затягнулося, чи якщо
завгодно, кризи самовизначення» [8].
Звісно, негативне ставлення цього автора до «сект» не дозволяє
йому розповсюджувати ці судження на так звані «традиційні релігії»,
хоча з історії нам відомо як негативно до більшості з них ставилися у
соціумі за часів їх виникнення. А саме цікаве, з психологічної точки
зору, це думка про те що не тільки в новітніх, а й в здавна діючих релігіях ми можемо побачити ту саму публіку. І молодь там ініціює аналогічні аналогічні за суттю спроби довести свою виключність (згадаємо
лише прихильників Ентео у Російській православній церкві). За цією
самою аналогією, можна схилитися до думки, що інфантилізм є явищем, притаманним сучасному релігійному життю взагалі, чи точніше
сучасній релігійній публіці. Про це свідчить багато фактів, починаючи
з угруповань за віком у багатьох сучасних деномінаціях, до залучення
клоунів у відправлені культу.
Виникають й інші питання пов’язані з наслідками акселерації
у біологічному та психологічному становленні сучасної людини та
суспільства, що вона відтворює у самому тісному зв’язку з релігією,
насамперед, зі стрімкім поширенням релігії у нашому соціумі в останні
десятиріччя, та зростанням релігійного фундаменталізму у світі в цілому з одного боку, а з іншого, значної кількості невіруючих та атеїстів.
Може одна з причин, яка обумовлює вищеназвані явища і є неспроможність релігійних деномінацій подолати соціальний інфантилізм. Може,
в умовах сучасної всебічної соціумній акселерації релігія, як соціальний інститут, відстає від прискоренного зростання розвитку інших
соціальних інституцій.
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І на останок обговорення ролі медико-психологічної акселерації в
суспільстві, його виявів у релігійному житті, можна додати зауваження
про те, що це відбувається на тлі швидкого зростання людського віку
у розвинутих країнах, в наслідок чого зростає кількості людей похилого віку. В усі часи саме у останній віковій категорії, релігійність була
вищою. А це фактор, який може розглядатися як шлях до подальшого
ширшого відтворення релігії.
Задля характеристики акселерації у релігійному житті світу в демографічній площині ми звертаємось до даних, що були отримані за Всемірною християнською енциклопедією та представленні на з’їзді лідерів
світових і традиційних релігій в Астані на початку нашого століття.
Відповідно за цими даними на початку ХХІ століття кількість
населення складала 6055049000 людей. Отже за ХХ ст.. кількість людей
зросла майже в 4 рази, а за ближчі 50 років зросте ще на третину. Найбільшою, але не домінуючою релігією є християнство, (33% загального населення). Далі: іслам -19%; індуїзм -13, 4%; китайська етнічна
релігія – 6,4%; буддисти – 5,9%; етнічні релігії – 3,6%; нові азіатські
релігії – 1,7%; сикхи – біля 0,3%; юдеї - біля 0,2%; бахаї - біля – 0,1%.
За межами усіх релігій визнають себе 12,7% населення Землі.
Приріст християн відбувається у два з половиною рази повільніше ніж
зростання усього іншого (нехристиянського) населення. Серед усіх
релігій кількість людей, що сповідують іслам, зростає скоріше за інші,
Серед християнських деномінацій за кількістю вірних зростає більше
інших католицька церква (1,3% чи 13,5 млн. людей за рік). За темпами
зростання – незалежні християнські церкви – 2,5%, чи 9,5 млн. людей
щорічно), та маргінальні християнські групи – 1,68% чи 0,4 млн.) [9].
На грунті цієї ж Всемірної християнської енциклопедії, спираючись, в головному, на висновки її автора Девіда Барета та Всемірну
християнську базу даних, та деякі інші джерела, І.Г. Каргіна характеризує декілька якісних перетворень у сучасному релігійному житті, що
пов’язані з різними темпами акселерації в окремих деномінаціях. Так,
підкреслюється, що у період між 1900 та 2000 роками стались глобальні зміни в різних релігіях і долях різних вір глобального населення. Але
найсерйозніші зміни пов’язані з християнством [10].
За Д. Баретом, вказує І.Г. Каргіна, можна виокремити три найбільші значущі тенденції: «По-перше – це деяка втрата християнства
своєї «ринкової частки» в останнє десятиріччя ХХ ст., перш за все, за
рахунок зростання впливу інших світових релігій – ісламу та індуїзму»
[Там само].
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Друга глобальна тенденція криється у виникненні спочатку 1980
років, головним чином, в країнах, що розвиваються,так званих «незалежних» (Independents) християнських церков. Третя глобальна тенденція є наслідком комплексу факторів, в основі яких – демографічні
тенденції, міграційні процеси, и також створення масштабної християнської релігії « третього світу» І криється вона в тому, що центр
християнської популяції поступово та неприступно рушає в південну
півкулю, в той час як іслам посувається на північ [Там само].
За думкою Ф. Дженкінса, на якого посилається І. Каргіна: «ми
стоїмо на зворотному моменті, який е епохальним для сучасного християнського світу: конфлікти всередині християнства, що викликані протиріччями між просвітленим західним християнством та неосвіченим,
жебрацьким південним християнством, залишить більш глибокій слід,
ніж конфлікти між християнством та ісламом на сторіччя вперед» [10].
Як констатує І. Мигович, українські вчені (Л. Філіпович, П. Яроцький, та інші) погоджуються з тим, що кількість віруючих зростає
швидшими темпами ніж населення землі, та вважають що на пострадянському просторі небувале піднесення переживає протестантські
об’єднання [11].
Але і акселераційне зростання кількості віруючих в нашій країні
(десь з 8-10% до загальної кількості населення та 12.5 тис. релігійних
організацій на початок незалежності країні, до 76% віруючих та 37209
релігійних організацій на початок 2014 року) відбувається на тлі прискореного скорочення кількості громадян Україні як від природних та
асоціальних факторів, так і міграції. Отже, можна констатувати наявність тенденції до припинення, стабілізації релігійної ескалації в України принаймні за демографічними показниками.
Але є, як вже констатувалось вище, ще й і економічні, політичні
та інші важелі. Крім того, Україна зараз ще включена і в деякі світові
процеси, які можуть прискорити будь який напрям в розвитку релігійного життя в країні. Тому, вважаємо за необхідне, додати до роздумів
про вплив на сучасне релігійне життя демографічних, акселераційних
процесів, думки щодо майбутнього релігійного ренесансу професора
генетики Стива Джонса. Він вважає, що християнство процвітатиме,
а скептицизм відмиратиме. І наводить аргументи такого типу: «Прискорення, зростання релігії відбувається там де є і більш прискорене
зростання населення, особливо в бідних країнах, в той час як в скептично налаштованих до релігії в «європейських країнах тенденція
репродукції населення залишається на більш низькому рівні». До того
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ж, зауважує Стив Джонс, релігійні люди мають більш дітей, особливо
у тропіках та Африці, що може слугувати подальшою базою для відповідного більш високого процента віруючих у загальній популяції
людей в майбутньому [12].
Отже, досліджуючи акселерацію як конвергентний процес, можна
навіть на тих матеріалах, що наведені у статті дійти деяких висновків:
По-перше – це суто конвергентний процес сучасного релігійного життя, бо є таким, що притаманний багатьом релігіям, та в той чи
інший спосіб торкається їх усіх;
По-друге – процес акселерації пов’язаний з іншими конвергентними процесами, які в свою чергу мають глобальний вимір;
По-третє – він (процес акселерації) має різні прояви у релігійному
житті:
1) як загальний фактор розвитку людства;
2) як стрімке зростання людської популяції
3) як фактор стрімких змін в соціальній психології (тут інфантилізм)
4) як прискорене зростання кількості віруючих (будь-то абсолютний, чи відносний у різних релігійних традиціях та країнах);
5) як стрімке зростання новітніх релігій, їх вихід на світовий
рівень;
6) стрімке зростання християнських и синкретичних церков в
Африці;
7) стрімке поширення фундаменталізму в православних та мусульманських країнах;
8) численне навернення до релігії в постсоціалістичних країнах;
9) неймовірне швидке зростання кількості людей, що не ототожнюють себе з жодною релігійною організацією;
10) відносне різке зменшення кількості вірних автохтонних культів
і таке інше.
По-четверте цей процес можна визначити як амбівалентний, принаймні зараз в суспільній думці щодо його ходи та наслідків існують
антиномічні аргументи.
Вже під час аналізу деяких конкретних питань у цій статті ми
вказували на політично-правові наслідки сучасних акселераційних
процесів (як-то політичний інфантилізм та ін.) Безумовно такий антропологічно-правовий зміст мають і виокремленні прояви акселераційної
ходи сучасного суспільного розвою. Принаймні, на наш погляд, усі
сучасні державно-правові системи повинні зважати й на те, що ніколи
234

на нашій планеті не було стільки людей й тому правове регулювання
суспільних відносин такого масштабу як міграція, еміграція, громадянство і т. ін. та т.п. має надавати антропологічно прийнятні послуги
мігрантам, кількість яких буде зростати, та ще й у прискорений спосіб.
Можна стверджувати, що й негативна (фундаменталістська) тенденція
ставлення до іншого як до чужого буде зростати такими саме темпами.
Таким чином, ми бачимо, що є термінова для вирішення проблема акселераційно – правового попередження можливих негативних
наслідків прискореного розвою сучасного суспільства.
Список використаних джерел
1. Никитченко О.Е. Акселерація як конвергентний процес в сучасному релігійному житті (медико – психологічний та демографічний аспекти)/
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Історія. Філософія. Політологія: зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2014. - Вип.
№ 7 – 210с.
2. Мартинюк Е.І.,Никитченко О.Е. Акселерація як конвергентний процес в сучасному релігійному житті/Сучасні процеси в релігійному житті
світу та України/ Одеськ. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова: наук.-дослідн. центр
«Компаративістські дослідження релігії»; ред.. кол.: Мартинюк Е.І., (гол.
ред.) – Вип.11. – Одеса: ФОП «Фрідман О.С.», 2014. – 166 с.
3. Мартинюк Е. Конвергентні процеси у релігійному житті другої половини ХХ століття//Наука і релігія: Проблеми діалогу. /Одеськ. нац. у-нт
ім.. І.І. Мечникова: Наук. – дослідн. центр „Компаративістські дослідження релігії”; Ред.. кол.: Е.І. Мартинюк (гол. ред), О.А, Івакін, В.А. Кравченко, та ін. – Одеса: АО „БАХВА”, 2002. – 120 с.
4. Мартынюк Э.И., Никитченко Е.Э. Конвергентные процессы в современной религиозной жизни // Режим доступу: http://www.religiopolis.
org/documents/3279-ei-martynjuk-ee-nikitchenko-konvergentnye-protsessy-vsovremennoj-religioznoj-zhizni.html
5. Короткова О. М. Аналіз дефініції “інфантилізм” у соціально-педагогічній та психологічній науках/О.М. Короткова/Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф.
Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік / [ За ред. О. В. Сухомлинської, І. Д. Беха, Г. П. Пустовіта, О. В. Мельника ; літ. ред. І. П. Білоцерківець]. – Івано-Франківськ: НАІР, 2013. – Вип. 3. – 467 с.
6. Губернюк М. Молодь як елемент соціальної структури: проблема інфантилізму / Режим доступу:http://naub.oa.edu.ua/2013/molod-yak-elementsotsialnoji-struktury-problema-infantylizmu/
235

7. Мужчины становятся взрослыми в 43 года /Режим доступу: http://
medinfo.ua/news/00014e19108d51b9aa33821f05595fd2/displayarticle
8. Степанов С. С. Личностный рост: издержки акселерации / Мифы и
тупики поп-психологии / С. С. Степанов. – Дубна.: Феникс+, 2006. – 232
с. /Режим доступу:http://chugreev.ru/stepanov/myth.html
9. Динамика численности религий в мире/Режим доступ: http://www.
religions-congress.org/content/view/130/35/lang,russian/
10. Каргина И.Г. «Следующее христианство»: качественные преобразования постмодернистского пейзажа/Режим доступу: http://www.perspektivy.
info/misl/cenn/sledujushheje_khristianstvo_kachestvennyje_preobrazovanija_
postmodernistskogo_pejzazha_2014-03-06.htm
11. Мигович І. Релігійність в Україні та світі: соціологічний вимір,
спроба прогнозу/Режим доступу:http://www.viche.info/journal/1856/
12. Knapton S. Christianity will rise as sceptics die out, geneticist claims/
Режим доступу: http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/10856665/
Christianity-will-rise-as-sceptics-die-out-geneticist-claims.html

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
АКСЕЛЕРАЦИИ КАК КОНВЕРГЕНТНОГО ПРОЦЕССА
В СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ
Е. Никитченко
Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова,
г. Киев, ул. Пирогова 9, e-mail: elsanika@mail.ru
В статье проанализированы антропологический, религиозный и
правовой аспекты акселерации в контексте концепции «конвергентные процессы современной религиозной жизни». Сделан вывод, что
акселерация актуализирует проблему акселерационно-правового предупреждения возможных негативных последствий ускорения развития
общества.
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ANTHROPOLOGICAL AND LEGAL ASPECTS
OF ACCELERATION AS CONVERGENT PROCESS
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In article anthropological, religious and legal aspects of acceleration
in the context of the concept «convergent processes of modern religious
life» are analysed. The conclusion is drawn that acceleration is a reason to
accelerative-legal prevention of possible negative consequences of intensification of development of society.
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АНТРОПОЛОГІЯ ПРАВА У КОНТЕКСТІ
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОГО ВЧЕННЯ
П. ЮРКЕВИЧА
В. Омельченко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
м. Київ, вул. Володимирська, 64,
e-mail: victoria.omelchenko@bigmir.net
Антропологію слід розглядати не лишень як науку, що належить
до числа ключових філософських дисциплін, а й як практику життєсвіту, в якій ідеться про розмаїття верифікацій поняття «людина»,
обгрунтування граничної підстави людської природи. Мовлячи про
антропологію як філософське вчення, можемо пригадати, бодай вчення
М. Шелера «Die Stellung des Menschen im Kosmos» [1], у відповідності
із яким, людина відрізняється від тварин наявністю духа (Geist) і пориву (Drang). Відповідно, людська природа є двоїстою, органічно поєднує
в собі інстинктивне і духовне, є різноманітною, плинність проявів якої
не можливо зафіксувати в єдиній уніфікованій дихотомії. Можемо пригадати й вчення А.Гелена «Zur Systematik der Antropologie» [2], згідно
якого людину визначають її дії, разом з тим підкреслимо, що людські дії
і поведінку не можна зводити до схеми, або системи рефлексів, набору
алгоритмів. Звідси, чільною категорією антропології А. Гелена є поняття – дія, а людина розглядається виключно в контексті суспільного
середовища, яке є тлом розгортання людських цілей. Зрештою, наміри,
цілі людини розгортаються, втілюються, корегуються у відповідності
із запитами спільноти сьогодення, де мораль постає критерієм тих чи
інших людських намірів. Так, людина в інтерпретації М. Шелера має
двоїсте начало: духовне і тваринне, а за А.Геленом: людина – є творцем
культури, незавершеним проектом, живе в культурі та підпорядковує
світ своїм планам і цілям. Не вдаючись до з’ясування специфіки розмаїття систем наявних в антропології спробуємо розвинути наші розмисли щодо значення філософії права.
Попередньо зазначимо, що ми виходимо із уявлення про право
як царину, де взаємодіють живі люди, а не «соціальні манекени» [3,
с. 158]. Адже «ιus strictum» [4, с. 137] (суворе право) не є властивим
самій природі людини, її антропологічній сутності. Право є дієвим
тільки за умови його визнання. Найдієвішими є ті теорії, які не лишень
створюють, але й забезпечують процедуру їх визнання спільнотою.
238

Ми відстоюємо ту позицію, згідно якої філософія права є «золотою
серединою», яка збалансовує ідеали «природного права» та догматику
«позитивного права». Слушною видається позиція Б.Чичеріна (1828–
1904), який відзначив, що філософія права є «терезами, мірилом», які
унеможливлюють свавілля «конфлікту інтересів». Безперечно, що саме
філософії належить з’ясувати природу людської особистості, адже під
впливом останньої змінюється напрям людського мислення, достатньо
пригадати лишень вплив філософії XVIII ст. її гасел свободи і рівності,
«суспільний договір» Ж. – Ж. Русо [5, с. 2]. Таким чином, філософія
права має зберігати критичну дистанцію як відносно дійсного права,
так і не захоплюватись побудовою ідеальних, «фантастичних будов»,
які не мають жодного стосунку щодо самої дійсності. Не можемо не
погодитись із критичними заувагами Г.Шершеневича (1863 – 1912) [6],
який стверджував, що філософи схильні зводити право до «додатку
практичної філософії», до побудови ідеальних, абстрактних марень,
що аж ніяк не стосуються реальності. На нашу думку, філософію права
не варто зводити до метафізики, або гносеології, а слід розглядати як
«методологію учення про право» [7, с. XI]. Так, «…філософія права не
суперничає з теорією права, оскільки звертається до проблем, що їх
оминають юридичні дисципліни» [7, с. XII].
Пригадаймо позицію І. Канта, який твердив, що завдання юриста
зводиться до здатності застосовувати закон, а не досліджувати передумови їх появи. Для того аби долати передсуди сприйняття, варто
звертатись до історико-філософського осмислення, тлумачення досвіду минулого, а саме філософсько-правової концепції П. Юркевича.
Попередньо зазначимо, що мислитель відкидає позицію, згідно якої
право є штучно встановленим механізмом. Навпаки, право – ідея, що
відповідає самій сутності людської природи. Відповідно своєї значущості набуває саме ідея права. На нашу думку, П. Юркевич не просто
проголошує факт наявності ідеї як належного, але й вдається до спроб
втілити її (ідею) у сфері, яка, відповідно до сучасної філософської термінології, називається практиками життєсвіту. Зазначимо, що ми маємо дотримуватись принципу розмежування понять, світу ідей і самої
даності, «права яким воно є» від «права яким воно має бути».
Розглянемо тепер, передумови виникнення феномену права.
По-перше, право існує там, де є «люди, та стосунки між ними» [4, с. 162],
себто комунікація і взаємини з Іншим. Звідси, очевидним стає, що легітимність і визнання запроваджених правових норм є пріоритетом розумної організації співбуття з Іншим. По-друге, дія позитивного права, яка
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визначає форму організації життєсвіту, разом з тим ще й стимулює критичне мислення особи, яка піддає сумніву усталені форми писаного права. Як слушно зазначав Б. Чичерін, позитивні закони вимагають оцінки,
саме філософська рефлексія спроможна формулювати критичні судження. Слід зазначити, що приналежністю філософа права і є здатність критичного судження щодо запропонованих догм дійсності. Узагальнюючи
сказане, підкреслимо, що філософія права є тим медіумом, що поєднує
теоретичні приписи світу ідей та практичні запити життєсвіту. Ідеться
про те, що філософія права враховує як динаміку запитів практик життєсвіту, так і незмінний, вічний смисл самої ідеї права.
Право стосується не тільки царини належного, а й того, що має
бути втіленим в практиках життєсвіту. Принагідно зазначимо, що у
контексті осмислення поняття «справедливість» П. Юркевич вживає
такий термін, як «життєва практика» [4, с. 193], що визначає людські
переконання і впливає на змістовне наповнення права. На наш погляд,
вживання даного поняття П. Юркевичем ілюструє його приналежність до європейської філософської традиції. Так, характеризуючи
постать вітчизняного мислителя, славетний Г. Шпет сказав наступне:
«П. Юркевич знав, розумів і віддавав належне своєму часу, але, попри
це він був філософом, а тому бачив ще далі… розумів більше…» [8,
с. 580]. П. Юркевича завжди хвилювало питання невідповідності ідеалів філософії тій реальності в якій ми живемо. Враховуючи це йому
вдалося уникнути лакуни між сущим і належним, ідеальним і дійсним.
Як історик філософії він аналізував процес становлення філософських
ідей і намагався не просто оцінити їх, але й розбудувати власну філософську систему, яка була б вплетена не тільки в тканину історичної
тяглості, а й увійшла б до філософської традиції.
Як втілена ідея у формі практики переконання і дії. Самодостатність права обґрунтована розумною природою людини. Право є
цариною інтерсуб’єктивності, цариною praxis, де моя персональна дія
спрямована на Іншого. В даному контексті пригадаймо основну категорію антропології А.Гелена, поняття «дія», що визначає розумне єство
людини. Право починається із засад рівності і взаємовизнання. Там, де
панує право усі рівні перед верховенством закону. Принципи визнання
та легітимності і визначають сутність феномену права. Адже, тільки в
межах правової площини, аргументом є переконання і визнання, а не
примус і сила. Для того, аби забезпечити рівність усіх перед правом і
виникають інституції, які покликані впорядковувати співбуття з Іншим.
Визнаючи право, ми його практикуємо. Право є штучним середовищем,
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другою природою, що обумовлена первинною людською приналежністю, а саме законодавством розуму. Це середовище визнання і захисту.
Право живе лише тоді, коли відтворюється в щоденних практиках. Без
застосування право є монументальною ідеєю довершеного. Право тримається на визнанні, а не силі владних механізмів.
Право – це почасти звичка впорядкованої дії, що підпорядкована
вищому всезагальному розумному порядку. Філософія права – сфера
пізнання із самих витоків, здатність викристалізовувати ідею засобом
критичної рефлексії.
Завдання філософії права – це не лише царина пізнання ідеї, але
й втілення її в дійсності як належного. Це пізнання вартостей, які є
значущими і відтворюваними в практиці дії. Право – усвідомлене підкорення закону, який виражає визнання існуючого порядку як даності. Філософія має не втрачати зв’язок з життєсвітом, не моделювати
абстрактні приписи, а втілювати ідею в дійсності. На нашу думку, без
процедури легітимного визнання право є свавіллям норм, що обмежує
та сили, що підпорядковує.
Ми вважаємо, що право є природним, а не штучним середовищем
людини, сутністю її розумного єства. Без права людина не відбувається
як особа. А без поваги і визнання Іншого, людина не відбувається як
зріла особистість. Останнє поняття обумовлює сув’язь значень критичного розуму, здатності судження і моралі, що практикується. Право,
як і мораль має не проголошуватись, а з необхідністю відбуватись, як
належне, і вартісне в життєсвіті.
Для того, аби збагнути змістовне наповнення філософії права варто
визначити, що таке філософія. Остання є «критикою понять,…критика
згідно з принципами розуму», «наука про істинно існуюче» [4, с. 251].
П. Юркевич намагається втілити поняття в горизонті дійсності. Саме,
філософії належить право пошуку вічних принципів, які здатні змінити
та впорядкувати дійсність. Слід вказати, що для П. Юркевича важливо
подолати лакуну між світом ідей, теоретичних моделей досконалого та
практиками життєсвіту, які допускають відносну похибку щодо категорії ідеального. Таким чином, П. Юркевич пропонує подолати розрив
між сферою належного (Sollen) та сферою сущого (Sein).
Перейдемо до осмислення історії становлення філософії права.
Філософію права як самостійне вчення започатковує Гуго Гроцій. З
появою його роботи «Про право війни і миру», а саме 1624 року і веде
свій відлік філософія права як самостійна наука. П. Юркевич досліджуючи історію становлення думок про право, висновує, що за часів
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античності право не було відокремленим від царини моралі. На нашу
думку, в філософсько-правовому вченні П. Юркевича зберігається певна монолітність понять права і моралі, себто взаємообумовленість права чинником моралі. Ядро філософії права у вченні мислителя складає
природне або так зване раціональне право. Звідси, природне право іменують розумним правом, та філософією права. Завдання якої «знайти
загальноприйнятний зміст права взагалі» [4, с. 170].
Таким чином, П. Юркевич здійснивши ґрунтовну історико-філософську реконструкцію поглядів щодо права долучається до лав прибічників вчення природного права. А також вдається до спроби втілити
світ ідей в практиці життєсвіту.
За П. Юркевичем право і є виявом сутності людини, знаменником
її розумного життя. На нашу думку, в даній тезі наскрізно простежуються антропологічні мотиви, а саме спроба обґрунтувати граничні
підстави права виходячи із самої людської природи. Так, П. Юркевич
підсилює структуру своєї аргументації на захист людської природи
звертаючись до доробку Гуго Гроція. І твердить, що право виникло
завдяки соціальній природі, схильність до якої є особливістю людини,
а саме її «прагнення до суспільного» співбуття [4, с. 165]. Таке прагнення зумовлене розумом людей. У потрактуванні Гуго Гроція природний
стан тотожний розумному життю, тобто життю за правилами спільноти. Тобто, розумна організація співбуття з Іншим забезпечує впорядкованість життєсвіту і є ознакою самої людської природи. П. Юркевич,
зазначає, що «жити розумом – природне право людини» [4, с. 166]. У
відповідності з цим положенням, правові принципи мають бути визнаними, себто узгодженими та легітимними. Звідси, розумне право – те,
яке впорядковує співжиття з Іншим на засадах рівності та взаємовизнання. Завдяки, визнанню загальних принципів вдається запобігати
пануванню свавілля. На нашу думку, П. Юркевич пропонує достатньо
ідеалізовану модель права, носіями якого є високоосвічена громада, в
якій здатність критичного мислення і особисті чесноти переважають
над свавіллям мас.
Ми вважаємо, що філософія права здійснюючи історико-філософську ретроспективу ідеї права, має не просто пізнати його сутність, і
вивчити генезу становлення та розвитку, але й оцінити досвід минулого
і плинність теперішнього та висунути своє критичне судження у формі
строгого поняття.
Філософія права здатна стимулювати критичне мислення. Тобто,
філософія права руйнує «…наївну довіру до місцевих авторитетів…»,
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а правові переконання замінюють сліпу віру в авторитети [4, с. 165].
Важливо відзначити, що правові переконання ґрунтуються на критичному переосмисленні законів і саме вони замінюють віру в авторитет
писаного права. Отже, ідея природного права є виявом вищого розуму,
який представлений у формі переконань втілених у практиках життєсвіту. Зрештою, П. Юркевич пропонує втілити ідею природного права у
довершеній формі позитивного права. Низку аргументів щодо домінування виключно позитивного права, П. Юркевич відкидає. Аргументи такого спростування конкретизуються в наступних положеннях.
По-перше, людина від природи як розумна істота наділена критичним
мисленням, відповідно не схильна приймати на віру положення права
як істину, а має осмислити їх. По-друге, царина права має бути відкритою, звідси виникає потреба у середовищі обговорення та осмислення
його догм. Тобто, діалог, обговорення, та осмислення стимулюють розвиток такого утворення, як право. Адже останнє (правo) не є статичним
та штучно утвореним механізмом, а є медіумом, середовищем, завдяки
якому взаємодіють люди. Отже, роль філософії права полягає у тому,
аби вказати на первісну сутність і призначення людини, а саме застосовувати критичну здатність мислення щодо запропонованих догм
дійсності. П. Юркевич наголошує, що ідея має перейти у форму практичного переконання, і функціонувати в дійсності.
Таким чином, П. Юркевич намагається подолати лакуну між світом
ідей та дійсністю. Ідея права має набути значення правового переконання
та втілитися у формі позитивного права. Тобто, функція філософії права
не зводиться до відстороненого морального повчання, а стосується змістовного доповнення позитивного права. Відповідно, філософи мають
конструювати не абстрактні системи права, а, навпаки, узгоджувати їх із
запитами дійсності і втілювати їх у формах життєсвіту.
У якості проміжного висновку можемо зафіксувати, що П. Юркевич
не моделював картину про досконале право у всезагальному масштабі з
претензією на універсальну значущість, а вимагав аби правова система
відповідала контексту і конкретному топосу. Звідси, ідея права має розглядатися в контексті процесів і явищ конкретної спільноти та має відповідати запитам спільноти сьогодення. Зауважимо, що філософа права
вирізняє здатність «бачити в праві моральну ідею» [4, с. 229]. Так, саме
філософ відрізняється своєю аналітичною роботою, не просто підпорядковується приписам, а перевіряє їх на достеменність. Виокремлюючи три частини філософії, логіку, метафізику, практичну філософію,
П. Юркевич надає пріоритет моральній філософії, основна мета такого
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підходу полягає у спробі поєднати «ідею права з мораллю» [4, с. 254].
Зважаючи на це, філософія права вивчає природне право, змістовне
наповнення якого відрізняється наявністю моральної ідеї. Якщо підхід
юриста є виключно прагматичним, в якому домінує принцип користі,
то підхід філософа є стратегією, пошуком ідеального в плинному. П.
Юркевич застерігає від подекуди упередженого підходу юриста, який
послуговуючись мотивом користі пристосовується до самої дійсності
і не прагне її змінити. Саме це й суперечить ідеалу наукового підходу
та позиції П. Юркевича для якого «звичка є останньою санкцією юридичних форм життя» [4, с. 245]. Отже, ми як науковці маємо уникати
однобічного розгляду будь-чого, не варто захоплюватись, ані емпіричними дослідженнями плинного, ані теоретичними моделями ідеального. Важливо віднайти органічне поєднання світу ідеалів і практик
життєсвіту, в яких ми «живемо, діємо й страждаємо» [4, с. 245]. Таким
чином, П. Юркевич вдається до спроби втілити ідеї у формі правових
понять. Філософія має зважати на практичні запити, і саме їй належить
надавати критерії для формування правових переконань у відповідності із принципами розуму.
Таким чином, філософія права є пізнанням першопринципів ідеї
права, його ґенези, становлення та розвитку. Для філософії права важливо дослідити становлення самої ідеї права в усіх її історичних формах. Засобом критичної рефлексії позбутися нашарування передсудів,
специфіки традицій і культурного різнобарв’я і вказати на спільну для
усіх ідею права, зокрема обґрунтувати природу людини підпорядковану праву. Ані природу людини, ані моральну ідею не слід розглядати
статично, як меморіально зафіксований ідеал, а враховувати динаміку
і плинність цих феноменів, які видозмінюються, як і саме право під
впливом «живих моральних стосунків» 4, с. 230].
Узагальнюючи сказане, підсумуємо, що принцип розумності є
визначальною ознакою людини, підгрунттям об’єднання людей в спільноту. Попри усю різноманітність позитивних законодавств, ми маємо
віднаходити ідею спільну для усіх. «Принципи не мають бути випадковими, їм повинна бути властива всезагальна розумність» [4, с. 234].
П. Юркевич намагається поєднати в межах філософії права, ідеальне,
розумне та довершене з дійсним, буденним та емпіричним. Таким
вищим розумним порядком є природне право. Відповідно завданням
філософії права має бути вивчення «ідеї, одвічного законодавства…»,
що міститься в розумі [4, с. 234]. Таким чином, філософія права формує
ідеальну модель, що слугує нормою для позитивного права.
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Право є цариною наскрізно антропологічною, сконцентрованою
на людині, пригадаймо Й. Михайловського (1867–1920), який визначив право як – «порядок світу», що обертається довкола особистості
[9, с. 167]. Так, Й. Михайловський, як і П. Юркевич застерігав від розгляду суспільства як «механічного агрегату особистостей» [9, с. 140],
особистість і є метою створення правової держави. Б.Чичерін також
підкреслював антропологічну зумовленість права як такого, визначаючи суспільство – як співбуття людей, де панує розум і воля, а не свавілля інстинктів. А рівність визначається визнанням людської гідності
і свободи. Г.Шершеневич також долучається до питань антропології,
ба більше того, твердить, що теорія права має розпочинати саме з прояснення антропологічних мотивів [6, с. 25].
До числа завдань філософії права належить, тлумачення сутності
права, а також розкриття «засад права, що відобразилися в інститутах
того чи іншого народу в просторі й часі», виокремлення ідеї права в
конкретних інституціях, що функціонують згідно своїх засад та порядків [4, с. 240]. Також до кола питань філософії права належить пошук
і обгрунтування ідеї , яка б була основою права, а також пізнання природного права. Саме, природне право є мірилом визначення ідеалів і
недоліків. Збагнути і пояснити ідею права, яка є законодавцем розуму і
є завданням філософії права. Філософія права шукає і обґрунтовує ідею
права, його моральні підвалини, як внутрішній знаменник права. Відповідно, не санкції є підвалиною права, а лише законодавство вищого
розуму. Таке критичне переосмислення дійсних правових положень з
позиції розумних засад і є домінуючою ознакою філософії права. А,
сумнів є методичною настановою П. Юркевича як дослідника. Так,
філософія вказує на необхідність критичного переосмислення даностей та самоочевидностей дійсності та пропонує втілити розумне право,
як належне і самодостатнє. Таким чином, право є не просто цінністю,
яку декларують, а такою, що реалізують. Те, що належить має бути реалізованим в конкретній дії особи та суспільних формах життєсвіту в
цілому. Ідея розкривається і втілюється в горизонті можливостей, що
забезпечується практикою дії. На нашу думку, право для П. Юркевича не є сферою маніфестації ідеалів та цінностей, а має бути втіленим
механізмом розумного співбуття з Іншим. На нашу думку, П. Юркевич поділяє погляди І. Канта, який мовив про законодавство розуму. У
потрактуванні І. Канта право починається з «автономії розумних істот»
[10, с. 187]. Так, розумна особа визнає межі своєї свободи і узгоджує їх
з Іншими, задля розширення середовища права в цілому. Відповідно, у
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розумному суспільстві насильство і свавілля заміщуються взаємовизнанням та легітимністю.
Звідси, очевидно, що примус не може бути ознакою права. Усе,
що ми можемо пізнати, за П. Юркевичем, ми пізнаємо засобом розуму,
розумного споглядання і схоплення сутності речі.
Сфера сутностей (υςια) відкривається лише через розум. Таким
чином, П. Юркевич почасти визнає підхід І. Канта, а саме провідну
ідею панування законодавства розуму. Також П. Юркевич підтримує
тезу І. Канта щодо конгломерації усіх держав в єдиний союз. В якому
домінує принцип відкритості та обговорення щодо ідеї права, а саме
«розвивається громадянська думка…під впливом усвідомлення гідності права» [10, с. 223], це і є умовою захисту права. Час показав, що
І. Канту вдалося передбачити майбутнє, адже нинішня європейська
спільнота визнає і декларує як цінності, принципи відкритості та примат дискусій. Так, за низкою конвенцій закріплені функції по захисту
свободи слова, утворено безліч спілок права без кордонів, що підсилюють значущість громадських обговорень. Таким чином, сила, насилля
замінюється значущістю слова, думки та діалогу. Визнання цих принципів і є поверненням до раціональної сутності людини, що визнає за
потребу жити в правовій державі.
Дозволимо собі припустити, що в філософсько-правовому доробку П. Юркевича простежуються паростки ідеї мультикультуралізму.
Так, мислитель критично інтерпретує надбання історичної школи права
(Ф. К. Савіньї), в якій висхідним положенням була національна приналежність. П. Юркевич переконаний, що гідність громадянина не вимірюється та не вичерпується національністю. Філософ права дотримується
позиції, згідно якої мають панувати не атрибутивні риси, такі як раса,
національність, а родова специфіка людства в цілому, себто примат
розуму. Принагідно зазначимо, що вже І. Кант мовив про те, що громадяни мають розглядатися у перспективі загальнолюдської держави [10,
с. 266]. Адже, метою І. Канта було створити всезагальні та всезначущі
закони. Для П. Юркевича важливо віднайти точку єдності усього людського роду, яку складає законодавство розуму. Такий наскрізно антропологічний мотив і формує структуру аргументації мислителя. Таким
чином, лише «раціональна єдність…складає значущі принципи права»
[4, с. 239], усе інше є похідним, випадковим та відносним. Б. Чичерін
також наголошував, що ідеали мають бути єдиними для усіх, виключаючи національну або расову приналежність. Пригадаймо, ідеї Канта щодо
вічного миру, який можна досягнути лише тоді, коли усі держави долу246

чаться до союзу миру (foedus pacificum), принаймні формально заперечуючи війну як інструмент зовнішньої політики. Кант розглядав правовий
лад у формі всесвітнього громадянства (ius cosmopoliticum), адже лише
у площині зовнішніх взаємостосунків, громадяни розглядаються як громадяни загальнолюдської держави, себто громади всеєдності. Звідси,
Кант і виводить необхідність існування певної конгломерації або союзу
миру (foedus pacificum), що долає причини війн. В даному контексті
вкажемо на слова Канта: «…природа хоче по-іншому. – Двома засобами послуговується вона задля того, аби стримувати народи від змішування і роз’єднувати їх, – розмаїттям мов та релігій» [11, с. 287]. Такий
присуд даності можна подолати лише зміцнінням культури і визнанням
спільнотою універсальних прав і свобод, зокрема прагненням жити у
мирі. До речі розмаїття релігій Кант зводить не більше аніж до розмаїття
моралей, певних світоглядних моделей світосприйняття. Підсумовуючи
зазначимо, що право існує лише там, де є монолітність загальнолюдського інтересу, єднання волі спільноти. Як слушно казав Кант «…тільки в
праві можливе єднання цілей усіх» [11, с. 309]. Лише, там ідеться про
спільноту рівних громадян.
На нашу думку, П. Юркевич також долучається до поглядів І. Канта щодо ідей космополітизму, і панування всезагального розуму. Право
за мислителем є результатом зрілості людського розуму, реалізацією
свободи у визначеному просторі. Ядром права є раціональність, що
ґрунтується на ідеї справедливості, яку необхідно втілювати в кожній людській дії. Як, ми вже зазначали, П. Юркевич ідеалізує систему
права. Адже, інтерпретує людину виключно, як розумну, моральну і
гідну, апелює до голосу сумління. Якщо, виходити з такої точки зору,
то мовиться про ідеальний світ, в якому і право не потрібне, адже
панує розум, відповідно взаємоповага та взаємовизнання. Отже, немає
необхідності запроваджувати механізм обмеження свавілля, що і є
завданням права. П. Юркевич у своїх судженнях про право приймає за
висхідне положення ідеал чеснот античного полісу, в якому переважали доброчесні громадяни своєї держави. А усі, хто не визнавав правил
полісу був відлучений від спільноти розумних, чесних і гідних. В античному полісі, феномен права був тотожний поняттю честі і гідності,
а громадянин вирізнявся репутацією та силою слова. Щодо самого
поняття права у потрактуванні греків ідеться про монолітність значень
права і честі, особистого переконання і місця особи як громадянина в
соціальній ієрархії полісу. Право голосу має лише доброчесний громадянин своєї держави, «там, де ми говоримо про право, грек говорить
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про честь – τιμη» [4, с. 286]. Звідси, право уособлює та виражає гідність
громадянина. Громадянин, що має честь і гідність розбудови власної
держави.
Таким чином, ідеться про монолітність понять високої аристократичної моралі чеснот і гідності громадянина. Це єдність ідеї вищого
державного порядку, яка втілена в життєдіяльності кожного окремого
індивіда. Так, переосмислюючи вчення Платона П. Юркевич стверджує, що предметом філософії – є ідеї. Пізнання світу відбувається в
ідеальній перспективі. Ідеться про спроможність практикувати внутрішню аскезу, яка почасти і є приналежністю доброчесного громадянина. Який живе за принципом практикування і плекання в собі чеснот,
які позбавляють сваволі чуттів і впорядковують розум. Панування якого стає всезагальним. Іншими словами, мовиться про ідеальну державу,
верховенство всезагального розуму, де право є не лише усвідомленою
необхідністю, а й первинною потребою особистості.
На основі проаналізованого матеріалу можна стверджувати,
наступне. По-перше, філософія права у потрактуванні П. Юркевича
є цариною пізнання ідеї права засобом критичної рефлексії. Однак,
завдання філософії права не обмежуються лише функцією пізнання
ідеї, а й намагаються втілити її в дійсності як належну. Таким чином,
П. Юркевич намагається подолати лакуну між світом ідей та дійсністю.
Ядро філософії права у вченні мислителя складає природне право, яке є
уособленням законодавства розуму. У своє філософсько-правове вчення П. Юркевич приймає положення устрою античного полісу, а саме
етику чеснот, ідеал виховання доброчесного громадянина та принцип
моралі в цілому. По-друге, щодо методології дослідження історії філософії права, варто зауважити наступне. Дослідник, який прагне втілити науковий ідеал має уникати домінування виключно одного методу.
Лише поєднання, зокрема теорії і історії сприяє цілісному дослідженню. Серед багатоманіття методів перевагу варто віддати філософському або теоретичному методу, що дозволяє збагнути сутність процесів і
явищ. Однак, методи не є панацеєю довершеного дослідження. Адже,
вивчити феномен права достатньо складно, що зумовлено плинністю
самого життєсвіту та проявами індивідуальної діяльності, що не піддаються алгоритмам методів. Звідси, ідеалом наукових досліджень є не
чітко визначений набір методів, а самостійний дослідницький розум,
що здатен вивчати причини і збагнути сутність феномену права. Підсумуємо наші розмисли славнозвісним пасажем Й. Михайловського:
«право занадто близько зачіпає людські інтереси, занадто безпосеред248

ньо зливається з нашим життям, аби ми могли залишатися відносно
нього байдужими» [9, с. 33]. Право є наскрізно антропологічним, адже
юрист працює з живими людьми, а не аксіомами, нормами і формулами. Ми переконані, що філософсько-правові погляди П.Юркевича є тим
досвідом минулого, що може якісно вплинути на виклики сьогодення.
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ПОЛІТИКО-ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ
АНТРОПОЛОГІЧНО-ПРАВОВОЇ РЕФЛЕКСІЇ
О. Павлишин
Національна академія внутрішніх справ,
м. Київ, пл. Солом’янська, 1, e-mail:oleg55@voliacable.com
Поняття реальності впродовж усього періоду розвитку людства
розроблялося мислителями різних епох, сьогодні ми зустрічаємо його у
філософській онтології та гносеології, соціальній філософії, соціології,
психології, інформатиці та багатьох інших галузях знання. Останнім
часом все активніше у науковий обіг входять поняття, які відображають
взаємодію та взаємний перетин політики і права, найбільш перспективним з яких видається категорія «політико-правова реальність», однак її
зміст потребує детальної розробки та визначення.
З цією метою спробуємо з’ясувати, як у сучасній науковій думці
тлумачать дану категорію, проаналізуємо різні інтерпретації та розкриємо зміст деяких суміжних синтетичних понять, які вказують на сутнісні
зв’язки, що існують між цими важливими формами суспільного буття та
способами організації людської життєдіяльності. Отже, для початку варто
розглянути в якості відправної точки базову дефініцію, яка буде слугувати
певним орієнтиром для подальшого дослідження, а потім – зупинимось на
ключових ознаках, які характеризують відповідний предмет думки.
Політико-правова реальність (від лат. realis – речовий, дійсний) – узагальнене визначення різних аспектів буття політики та права. Під політикоправовою реальністю розуміють світ політики і права, цілісну сукупність
політико-правових феноменів, упорядкованих у просторі, часі та відносно
базисного феномену, тобто не якусь субстанціональну частину реальності, а спосіб життя людини в соціумі, а точніше – спосіб осмислення,
організації та інтерпретації різних аспектів суспільного буття – настільки
значущий, що його можна вважати невід’ємним від самого суспільства у
класичному його розумінні, співіснування та взаємодії індивідів у соціумі.
Політико-правова реальність є багатоаспектною, поліструктурною
та системною, для неї характерна визначеність та об’єктивність буття,
які слід розуміти широко. Оскільки політико-правові явища проходять
через призму людської свідомості та сприймаються індивідами як елементи суспільного життя, активними учасниками якого є самі суб’єкти
соціальних відносин, то вони постають у вигляді єдиної системи
об’єктивних, суб’єктивних та інтерсуб’єктивних компонентів.
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Інколи політико-правовою реальністю у вузькому розумінні вважають лише сукупність матеріально-предметних об’єктів, відмовляючи
в онтологічному статусі багатьом важливим елементам світу політики
та права, тоді як більшість із них входять до сфери належного, а не
емпіричного буття.
Таким чином, ця категорія визначає цілісність світу політики та
права, дозволяє розглядати його як автономну сферу буття – політикоправовий універсум, який має власну логіку та специфічні закономірності існування.
Категорія «політико-правова реальність» здійснює інтеграцію
політико-правових ідей, уявлень, установок, орієнтирів, ідеалів, цінностей, переконань, емоцій, стереотипів політичної та правової свідомості, принципів і норм, подій, процесів, інститутів, актів соціальної
взаємодії, а також дозволяє з’ясувати будову, механізми та закономірності світу політики та права, відображає цілісність та взаємопроникнення політичного та правового буття.
Ця антропологічно-правова категорія може розглядатися як правова знакова конструкція за допомогою семіотико-правової методології.
Близькою за значенням знаковою конструкцією є така, як «політикоправовий універсум». Розглянемо це поняття детальніше, для того, щоб
з’ясувати, які відтінки змісту воно має і чи можна вважати ці категорії
рівнозначними та взаємозамінними.
Політико-правовий універсум (від лат. universum – сукупність, спільність) – цілісна система політико-правових феноменів, які репрезентують
сучасний стан соціального розвитку людства, всесвіт актуального політико-правового буття. Терміном «політико-правовий універсум» позначають множину всіх існуючих у даний момент політико-правових явищ і
процесів, яка розглядається як єдине ціле, має особливу побудову, логіку
та закономірності існування. Політико-правовий універсум утворюють
всі виміри та «зрізи» соціального простору, які мають політико-правове
значення та за традицією можуть розглядатися як світ ідей, світ норм,
світ цінностей, світ інституцій, світ відносин тощо.
Інколи під політико-правовим універсумом розуміють поєднання
локалізованих ареалів політико-правового буття, сукупність видимих,
«реальних» об’єктів, однак така інтерпретація обмежує синтетичне
поєднання різнопланових проявів політики та права, багато з яких мають
характер зв’язків, відносин, принципів, приписів, стандартів, повноважень тощо, жорсткими матеріально-предметними рамками, істотно звужує значення цього поняття, зменшує його евристичний потенціал.
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Іншим є «широкий» підхід, згідно з яким політико-правовий універсум об’єднує не лише існуючий світ політико-правового буття, але всі
можливі світи, які мисляться виключно логічним шляхом, тобто охоплює
усі можливі модуси політико-правової реальності, варіанти її структурної організації та функціонування або описи стану, утворені в результаті умоглядного конструювання, несуперечливого з точки зору логічної
семантики уявлення про можливі факти або зв’язки між явищами.
Отже, в одному розумінні політико-правова реальність є синонімом
політико-правового універсуму, в іншому – його фрагментом, а в третьому – дійсним виміром політико-правового буття, який містить об’єктивно
існуючі факти, явища, процеси та виступає лише одним із можливих світів, який поєднує строкате розмаїття проявів політики та права, тоді як
універсум охоплює множину модусів політико-правової реальності.
Цікавими є і відношення понять «політико-правова реальність» та
«політико-правове буття», адже буття можна інтерпретувати як більш
загальне поняття – сукупність різновидів реальності (об’єктивної та
суб’єктивної) або поєднання реальності та іншореальності або ірреальності. З іншого боку, в екзистенційно-правовому сенсі можна стверджувати, що саме реальність вміщує в себе буття, а саме – індивідуальне
буття людини. З позицій антропології права та за допомогою семіотико-правової методології доцільно також продовжувати розкривати зміст
ряду синтетичних, перспективних у плані наукового пошуку понять.
Таким чином, поняття політико-правової реальності можна розглядати у світлі антропологічно-правової рефлексії, що дозволяє знайти єдину ідейно-духовну та ціннісно-нормативну основу діалектичної
взаємодії політики та права, державно-владних інституцій та людини.
Антропологічний підхід дозволяє синтезувати досягнення різних галузей знання для отримання нових, евристично перспективних понять,
які дозволяють по-новому поглянути на людину правову, людину політичну, а ширше – людину соціальну.
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ключевые признаки и соотношение с некоторыми смежными понятиями.
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СВОБОДА ЛЮДИНИ:
БОГОСЛОВСЬКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ КАТОЛИЦЬКОЇ
ТА ПРАВОСЛАВНОЇ ДОКТРИН)
О. Панкевич
Львівський державний університет внутрішніх справ,
м. Львів, вул. Городоцька, 26, e-mail: pankevych@mail.ru
«Ви бо, брати, покликані до свободи» (Гал 5, 13)
Аксіоматичним видається твердження про те, що проблема свободи є однією з «вічних» і водночас завжди актуальних проблем філософії як специфічного феномену людської культури.
З огляду на вплив, котрий продовжує здійснювати на суспільну
свідомість християнство у сучасному світі, а також на те, що, за виразом М.О. Бердяєва, «свобода, насамперед свобода – ось душа християнської філософії» [1, с. 37], метою публікації є аналіз особливостей
католицької та православної концепцій свободи.
Свобода людини у соціальній доктрині Католицької Церкви. В
пострадянському вітчизняному правознавстві найбільш ґрунтовні розвідки проблем прав і свобод людини в католицькому вченні містяться
в публікаціях Д.А. Гудими [2, с. 181–192, 222–228] та С. П. Рабіновича
[3]. Так, зокрема, як зазначає останній, у сучасному католицизмі свобода людини розглядається у декількох аспектах: по-перше, у контексті
християнської антропології та етики; по-друге, як соціальний принцип
[3, с. 128–129], тобто у соціолого-правовому плані. Залежно від аспекту розгляду свобода трактується як об’єктивіcтсько-гносеологічна
(істинна свобода, справжня, автентична свобода), аксіологічна (благо
свободи), етична (справедлива свобода), телеологічна (призначення
свободи) категорія. Підсумовуючи, С. П. Рабінович вказує: «свобода
(у католицизмі. – О.П.) осмислюється у трьох взаємопов’язаних аспектах: як свобода волі; свобода вибору (зовнішня, суспільна свобода);
фінальна – духовна, «істинна», досконала свобода (звільнення)» [3,
с. 133–134].
Прикладом етико-антропологічної інтерпретації свободи є енцикліка Івана ХХІІІ «Pacem in terris» (1963), де зазначається: «Сотворив
Бог також людину – «на свій образ і на свою подобу» (пор. Бут. 1: 26),
наділену розумом і свободою (курсив наш. – О.П.), і поставив її паном
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над цілим Всесвітом…» [4, с. 3–4]. Іншими словами, з моменту своєї
появи на Землі люди наділені розумом і свободою як двома найважливішими атрибутами, які дають їм можливість панувати над всіма іншими створіннями Божими.
Переходячи від свободи волі до свободі вибору, католицизм критично оцінює ліберально-індивідуалістичне розуміння свободи. Така
критика звучить, зокрема, у посланні Павла VI «Octogesima adveniens»
(1971): «Чи не схильні християни, що вступають на цей шлях, ідеалізувати лібералізм, котрий починає… звучати як заклик до свободи?
Їм потрібний новий образ, що більше відповідає сучасним умовам,
але при цьому вони забувають, що лібералізм у філософії, по суті, є
помилковим положенням про самостійність індивіда в його діяльності,
мотивації, у здійсненні свободи» [цит. за: 5, с. 314].
Об’єктивіcтсько-гносеологічну інтерпретацію свободи подає
в енцикліці «Evangelium vitae» (1995) Іван Павло ІІ: «абсолютизація
свободи в індивідуалістичному трактуванні позбавляє її первісної суті
і перекреслює найглибше покликання та гідність. Потрібно звернути
увагу на ще глибший аспект проблеми: свобода заперечує сама себе,
прямує до саморуйнації, до знищення іншої людини, коли перестає
визнавати і поважати її засадничі зв’язки з істиною» [6, с. 28]. «Проте ця
свобода (людини. – О.П.) не є необмеженою. Вона повинна зупинитися
перед «деревом пізнання добра і зла», тому що її покликання – прийняти моральний закон, що його Бог дає їй. Власне, саме в прийнятті цього закону полягає істинне й цілісне сповнення свободи», – наголошує
понтифік в енцикліці «Veritatis splendor» (1993) [7, с. 43; див. також 8].
Офіційна католицька доктрина вважає спотвореним розуміння
свободи як можливості вільної реалізації будь-яких індивідуальних
прагнень та інтересів, і ставить питання про аксіологічні критерії правильності, істинності вільного вибору. Хоча, згідно з християнським
вченням, свобода є проявом людської гідності («гідність людської особи
вимагає, щоб у своїх діях людина користувалася власними рішеннями
і свободою» [4, с. 10]), однак «неправильний» з позицій християнської
антропології й етики вибір стає перешкодою для «спасіння», для реалізації вищої форми свободи – вільного служіння Христу.
Як наголошував Іван Павло ІІ, «обов’язково треба, щоб людина
визнала свою первинну й незаперечну гідність – гідність створіння,
котре отримує від Бога буття й життя як дар і завдання: тільки погодившись з цією природною залежністю, людина може жити і цілком
здійснювати свою свободу, водночас глибоко шануючи свободу і життя
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кожної іншої особи» [6, с. 139]. Отже, діалектична парадоксальність
католицького вчення полягає в тому, що аби досягнути найвищого
щабля свободи, необхідно визнати свою онтологічну залежність від
Творця!
Знана дослідниця соціальної доктрини католицизму С. Ладивірова
так характеризує уявлення католицької етики про рівні сенсу і цінностей людської практики, що випливають з різних мотивів свободи: «це
по-перше, свобода, мотивом якої є тілесні потреби людини; по-друге,
свобода на основі людяності, мотив якої – самореалізація людини як
духовної і соціальної істоти; по-третє, свобода, основу якої становить
милість, мотивована Божественним спасінням» [9, с. 13].
У зазначеному вище контексті цілком логічними, з християнської
позиції, є критерії істинності під час реалізації свободи вибору: «Божі
заповіді вказують нам дорогу життя. Моральні заборони, тобто такі, що
вважають вибір … вчинків неприпустимим, мають абсолютну вартість
для людської свободи, бо зобов’язують завжди і за всіх обставин» [6,
с. 110].
Важливим аспектом проблеми свободи, у тому числі й в християнській філософії, є питання про її зв’язок із відповідальністю. Як
зазначає кардинал Й. Гьофнер, «без особистої свободи волі неможлива
моральна відповідальність, так що провина і покарання, нагорода і спокута, каяття та поправа втратили б свій сенс. ... дар вільного вибору – це
ознака гідності людини, створеної на образ Божий, і водночас – завдання відповідального особистого розвитку… Визнання єрархії моральних цінностей виражається у прийнятті на себе відповідальності» [10,
с. 39]. Цю тезу підтверджує і Бенедикт ХVI, говорячи про інтегральний
людський розвиток у сучасному техногенному світі, який «припускає
відповідальну свободу особи і народів: жодна структура не може гарантувати такого розвитку поза чи понад людською відповідальністю» [11,
с. 23–24].
Нарешті, видається принципово важливим моментом, що соціальна доктрина Римо-католицької Церкви (далі – РКЦ), зосереджуючись
із зрозумілих (таких, що безпосередньо витікають із релігійно-онтологічної сутності цього вчення) причин на сотеріологічному аспекті
проблеми свободи, значну увагу приділяє також і «земному» виміру
останньої. Зокрема, в енцикліці «Populorum progressio» (1967) Павло
VI наголошує, що «бути вільним» це значить: «бути вільним від нужди,
знайти краще забезпечення власного існування, здоров’я, мати постійне заняття, можливість активно брати участь у заходах, вільних від
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зовнішнього тиску … бути більш освіченим; одним словом, діяти, пізнавати більше, володіти більшим, аби стати кимось більшим…» [цит.
за: 12, с. 380–381].
Свобода людини у православній інтерпретації. Висвітленню
окремих правових аспектів, пов’язаних із православним соціальним
вченням, присвячені праці таких вітчизняних науковців, як І.А. Бальжик, С. В. Місевич, І.Г. Оборотов, П.М. Рабінович, С. Б. Цебенко та
ін. У контексті нашої статті найбільш цікавими видаються публікації
П.М. Рабіновича [13] та С. Б. Цебенко [14].
Історично склалося так, що соціальна доктрина Православ’я є значно менш розробленою, ніж католицька чи протестантська. Процес
«акумулювання» поглядів, підходів щодо різних аспектів, проблем земного життя людини та їх структурування в більш-менш цілісну соціальну концепцію інтенсифікувався лише на порозі третього тисячоліття
[15, с. 64].
Водночас слід зазначити, що категорія свободи займає особливо
важливе місце в православному богослов’ї. Як наголошує митрополит
Албанської Православної церкви А. Яннулатос, «в той час як західне
теологічне мислення наголошує на значенні розуму, інтелекту, волі як
найвидатніших ознак цього божественного образу (людини. – О.П.), у
східному богослов’ї більший наголос ставиться на значенні свободи й
любові, причому за точку відліку беруться любов і сопричастя у свободі й гармонії осіб Святої Трійці» [16, с. 220].
Узагальнюючи позицію православної церкви, С. Б. Цебенко
виокремлює такі властивості людської свободи: «1) свобода – це дар
Божий; 2) вона, по суті, дана людям завжди; 3) відчути свободу – означає стати для неї невтомним свідком Божої любові та вивільнити православну віру від будь-яких державних інститутів чи посад і жити, не
засуджуючи тих, хто живе інакше; 4) свободу неможливо запрограмувати, оскільки вона розвивається, а тому може бути по-різному представлена сьогодні і завтра; 5) свобода може бути різноманітною: вона
буває не тільки блудницею, але й рукою милосердя, не тільки лапою
(так зазначено в оригіналі. – О.П.) грабіжника, але й рукою допомоги;
6) свобода людини – це велика цінність, оскільки Бог створив нас такими (вільними? – О.П.), він вклав свободу в нашу природу; 7) свобода
людини є позитивним фактором тільки в тому випадку, якщо вона приводить нас до добра, а не до зла» ⃰ [14, с. 788]. Слід відзначити високий
ступінь абстрактності окремих формулювань, використаних у наведеному вище важливому доктринальному узагальненні. Йдеться, зокре258

ма, про поняття добра і зла, «буття невтомним свідком Божої любові»,
які визначають хіба що лише загальний аксіологічний контекст розгляду проблеми свободи. Оцінка ж свободи як не тільки «блудниці, але
й руки милосердя, не тільки лапи грабіжника, але й руки допомоги»
недвозначно свідчить про загалом недовірливе ставлення до свободи в
православ’ї як до цінності лібералістичного походження.
У сучасних документах Руської Православної церкви (далі – РПЦ),
зокрема в «Декларації про права і гідність людини» 2006 р. і в «Основах вчення Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права людини» 2008 р. розрізняють два основні сенси свободи – свобода
вибору (свобода як недетермінованість людських вчинків) і свобода
від зла (свобода як непідлеглість людини гріху). З одного боку, РПЦ
вустами свого Патріарха підкреслює важливість, цінність можливості
людини вільно обирати між добром і злом [18, с. 17]. З іншого боку,
Церква попереджає, що вибір людиною на користь зла знищує обидва
прояви свободи – і свобода вибору, і свобода від зла [див. 19]. Власне,
це відбувається у межах концепції «первородного гріха»: «Допустивши
зловживання свободою вибору, людина втратила іншу свободу – свободу життя в добрі, яку вона мала в первозданному стані. Цю свободу
людині повертає Господь Ісус Христос: Отже, якщо Син визволить вас,
то справді будете вільними (Ін. 8:36)» [19].
Відомий представник східного богослов’я грецький архієпископ
Корфу Я. Спітеріс вказує, що отці церкви «розрізняли свободу структуральну і свободу діяльну. Перша з них відноситься до людини як такої,
відповідаючи їй, створеній на «Божий образ». Вона не може цілковито
пропасти, тому що становить самий онтологічний склад людини, але
може бути затьмареною гріхом. Друга є свободою в дії й вказується
висловом «людина є створінням на Божу подобу». Ця форма свободи
… об’являється найперше в зрілій свободі вибору, який зі свого боку
є плодом поступового внутрішнього звільнення від пристрастей та
інших залежностей» [20, с. 267]. При цьому принциповим положенням
є те, що перший вид свободи наданий людині як онтологічно вільній
особі, як «образу Божому» від народження. Діяльна ж свобода (або свобода вибору), яка безпосередньо походить від структуральної, може (у
випадку правильного, безгрішного вибору) наблизити людину до рівня
«подоби Божої» [див. 15, с. 72–73].
Важливо зрозуміти, що згідно з християнським вченням «у свободі маємо один парадокс: з одного боку вона нас вчиняє подібними
(так в оригіналі. – О.П.) до Бога, роблячи учасниками його свобідної
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природи; з іншого боку, …в своїй дії чинить нас також незалежними
від Бога в тому сенсі, що навіть Бог не примушує насильно нас щось
робити. Бог нас не примушує до спасіння, але запрошує нашу свободу
приєднатися до нього» [20, с. 270].
Зрештою, Вселенський Патріарх Варфоломій визнає, що християнин знає і вищу свободу. Але це свобода послуху Христу, котра не
має відношення до звичайної людської свободи вибору. Така свобода
дарується від Бога переважно святим [див. 21].
Узагальнюючи існуючі в католицькій та православній доктринах
погляди на феномен свободи та зважаючи на певні термінологічні відмінності, є підстави констатувати існування трьох форм свободи, що
виокремлюються в обох доктринах: 1) антропна («структурна») свобода, («свобода волі»), 2) соціальна свобода («діяльна свобода») та 3)
духовна свобода («свобода від зла», «свобода від гріха», «звільнення»,
свобода «життя в добрі»).
Ці форми можуть розглядатись як буттєві ступені та рівні свободи
християнина. Структурна свобода дається кожній людині як «образу
Божому». Однак, наблизитися до «подоби Божої» можливо і необхідно
уже власними діями, реалізуючи діяльну свободу, роблячи правильний,
з християнських позицій, вибір. Відтак неправильний (зокрема гріховний) вибір призводить до зменшення людської гідності (це положення
притаманне православному вченню) і стає перешкодою для «спасіння»,
для реалізації вищої форми свободи – духовного звільнення, свободи
«життя в добрі». Цю форму свободи, яка, на відміну від двох перших
видів, за своєю онтологічною сутністю є «надприродною», людині
може повернути лише Господь актом Своєї благодаті.
Принципово важливим видається те, що соціальна доктрина РКЦ,
зосереджуючись передовсім на сотеріологічному аспекті проблеми свободи, значну увагу приділяє також і соціальному виміру останньої як
в її «позитивному» (свобода від «нужди», свобода від експлуатації, від
маніпулювання з боку соціальних структур [22–23]), так і в «негативному» аспектах (проблемам свободи одностатевих шлюбів, розлучень,
використання засобів контрацепції, штучного запліднення, абортів,
евтаназії, клонування [24–26] тощо). Порівняно менша розробленість
цих питань у православному вченні пояснюється передовсім відмінностями в суспільно-історичних умовах формування кожної з доктрин.
Нарешті, ще один аспект проблеми, якому, навіть зважаючи на
обмежений обсяг публікації, не можна не приділити уваги – це свобода совісті, або релігійна свобода. Положення документів РПЦ [19;
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27, с. 273–274] щодо цього питання мають чітко виражену негативну
тональність [див. 13, с. 115]. На противагу цьому, РКЦ після Другого
Ватиканського Собору [28] демонструє помітне наближення власного
трактування релігійної свободи до світського, закріпленого на міжнародному та національному (конституційному) рівнях. За слушним
виразом Івана Павла ІІ, дотримання релігійної свободи «слугує своєрідним «тестом» дотримання всіх інших основних свобод» [29, с. 228].
Тому ставлення самих церков та їхніх ієрархів до свобода совісті, своєю чергою, є теж своєрідним «тестом», який нині виявляє принципові
розбіжності в офіційних позиціях РКЦ і РПЦ.
Розглянуті вище антропологічно-правові позиції РКЦ та РПЦ
одностайно засвідчують неоднозначність оцінки соціальної свободи як
такої. Враховуючи, що саме остання, на противагу свободі духовній,
виступає предметом юридичного регулювання, цей пункт задає перспективу обговорення аксіологічних аспектів соціальної свободи з урахуванням принципових відмінностей між комунітаристськими (до яких
можна віднести проаналізовані у статті концепції) й лібералістичними
філософсько-правовими підходами. Власне, така перспектива і визначає напрямок подальшої наукової розробки означеної проблематики.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ ЭПИСТЕМОЛОГИИ
И ЕЕ ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
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Национальный университет «Львовская политехника»,
г. Львов, ул. С. Бандеры, 12, e-mail: vipetfil@gmail.com
Человек является неотъемлемой и органической частью природнокосмического процесса, о чем свидетельствуют его реальные свойства
и характеристики. Но это не спасает его от целой серии мучительных
проблем, обусловленных сложностями его связей с миром, с явлениями действительности. Дело в том, что для человека любая реальность
приобретает характер явленной только тогда, когда она обретает форму
представленности (презентации или репрезентации) в его сознании.
Несмотря на многочисленные попытки отдельных философов – скорее
остроумные, нежели убедительные – заменить тезис о равенстве бытия
когитации («Мыслю, следовательно существую») тезисами вроде
«чувствовать – значит быть», «быть – значит быть воспринимаемым»,
«хотеть – значит быть», «волить – значит быть» данные современной
нейрофизиологии свидетельствуют о том, что нервные сигналы, которые образуются в органах чувств человека при контактах с действительностью, только тогда приобретают хоть какую-то предметную
отнесенность и определенность (приобретают характер данности),
когда они фиксируются высшими отделами мозга, то есть когда они
из фактов физиологии и психики превращаются в когнитивные факты [5, с. 162]. В организме человека совершается много нервных процессов, не входящих в прямые связь с высшими отделами мозга, а
потому совершенно неизвестных сознанию человека. Таким образом,
представленность в сознании является обязательным условием отношения человека к какой бы то ни было действительности. Но этот
факт порождает один из глубочайших и сложнейших парадоксов такого отношения: оказывается, человеку действительность сама по себе,
непосредственная, так сказать «голая», «обнаженная» действительность не дана и не доступна; она всегда и непременно дана ему вместе
с теми когнитивными формами, в которых имеет представительство в
сознании. Сознание оказывается непроницаемым для исключительно
внешних вмешательств и тотальным; вне сознания вопрос о бытии
остается открытым и достаточно неопределенным. Отсюда вытекает
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известный тезис, получивший обозначение как позиция субъективного идеализма: не существует ничего, кроме мира моего сознания,
и я обречен никогда не выходить за его пределы. Как оказалось, эту,
с позиции здравого смысла, несуразную позицию никому и никак не
удалось опровергнуть. Материалисты, в попытках доказать, что реальность существует сама по себе, вне и независимо от сознания человека
и человечества, апеллируют к простой вере обычных людей в реальность мира. Иногда ссылаются также и на непреклонное убеждение
ученых в том, что они изучают не фантомы собственного сознания,
а реальные вещи и явления. Но, как известно, для философии такие
ссылки не могут быть убедительными вне объяснений того, что же происходит тогда, когда человек связывается с реальностью. Для науки эта
тема в достаточной мере является маргинальной, и ученые имеют с ней
дело в несколько иной формулировке: поскольку познающее сознание
прямо не совпадает с вещами и реалиями мира, на каких основаниях
можно сравнивать и оценивать качественные характеристики знания,
то есть оценивать его адекватность, эффективность, оправданность?
Как, например, достаточно четко отделить науку от ненаучного или
псевдонаучного знания? Для сферы юриспруденции данная ситуация
оборачивается проблемой свидетелей или свидетельствования: нет
события самого по себе, а реальными можно признать только те события, которые имеют либо свидетелей, либо некоторые свои «следы»,
которые, опять-таки, для человека или сообщества людей могут засвидетельствовать его реальность.
Собственной и даже основной данная проблема становится для
такого раздела философского знания, как эпистемология, которая, с
одной стороны, является интегральной наукой, используя данные психологии, нейрофизиологии, когнитологии, науковедения, этологии и
пр., а, с другой стороны, перебывает на перекрещивании таких философских дисциплин, как гносеология, антропология, философия науки.
С позиции современной эпистемологии, вопрос о качестве знания в его
отношении к действительности должен решаться не в общем плане,
а аналитически, с учетом целого ряда сторон и составляющих познания. И на первом плане тут перебывает вопрос о структуре и строении
знания, поскольку решать вопрос о его адекватности действительности
без учета того, какую роль в ее обеспечении играют составные элементы знания, невозможно и неоправданно [6, с. 33 – 47].
На что мы можем опереться, разыскивая строение знания, то есть
те его составляющие, единство которых позволяет знанию быть знани266

ем, а не представлением, мнением, догадкой? Можно было бы сразу и
прямо сказать, что мы опираемся на историко-философскую традицию,
но в данном случае требуется некоторое весьма существенное дополнение: дело в том, что сама эта традиция исходила в своих истоках из
мифологических представлений, заставляя нас говорить не об изобретении основ такой традиции, а о ее преднахождении или об обнаружении. Несколько иначе: основания этой традиции нам предзаданны как
одна из онтологических структур, обеспечивающих наш человеческий
способ бытия в мире. Речь идет о древнейших представлениях о структуре души. Как известно, в ней выделяли растительную, чувствующую
и разумную составляющие [8, с. 232 – 239], которые несколько позже
получили пространные и объяснительные интерпретации (в том числе – у представителей философии российского религиозного ренессанса) [см. в качестве исторического примера: 4]. На первое место при
рассмотрении души человека вышла чувствующая составляющая, то
есть способность воспринимать и реагировать на внешние (и, добавим,
внутренние) факторы; с этой составляющей, а также способностью
души позже стали связывать, с одной стороны, уникальную возможность человека универсально воспринимать все и всякое сущее (в чем,
согласно Оригену, человек превосходит ангелов), а, с другой стороны,
такую сферу сугубо человеческого отношения к миру, которая именуется эстетической. Вторая способность обозначалась то как вожделеющая,
то как действенно-волевая; она базировалась на вегетативной функции
живого, ярко проявляющейся, например, в яром и необузданном росте
травы в определенное время года. Не стоит даже напоминать тот факт,
что для человеческого существа эта способность (или эта составляющая
души) имеет исключительное значение, поскольку лишь человек способен подчинять свои действия, причем – на неопределенно длительный
период – выполнению тех целей, которые не имеют прямого, а иногда
и опосредованного отношения к реализации витальных потребностей;
кстати, к такого рода действиям относятся и мыслительные процедуры,
требующие особых усилий воли и необходимых условий. Третья составляющая очевидно отличает человека от всех иных живых существ, хотя
сущность и значение человеческой разумности еще далеко не полно и
не убедительно очерчены и осмыслены. Обозначим пока разумность как
способность человеческого сознания находить всему, с чем сталкивается
человек, место, меру и оценку. Так вот, уже у Платона знание понимается
сквозь призму этих трех составляющих души: оно включает в себя, прежде всего, чувственный и конструктивно-функциональный компоненты.
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Платон прямо говорит о том, что знание является «связанным мнением», включающим в себя впечатления и логические связки [9, с. 407].
Значительно позже у И. Канта знание предстает результатом синтеза
чувственного материала с априорными формами рассудка. Далеко не все
замечают, что Платон на таком понимании строения знания, как говорят,
не успокаивается: он утверждает, что нужно подняться выше, к первым
истокам разума и души для того, чтобы от частного перейти к всеобщему. То же самое наблюдается и у И. Канта, который ставит над рассудком
разум, единственно способный преодолеть феноменальность человеческого восприятия действительности путем созерцания внутри себя самого абсолютного совершенства.
Не входя далее в чрезмерные детализации сути вопроса, сразу же
отметим: знание включает в себя три необходимых и как бы достаточных компонента – (а) чувственный, (б) конструктивно-функциональный и (в) смысловой [7, с. 207 – 212]. Несколько в ином плане это же
можно обозначить так: любое знание отвечает на вопросы (а) «Что? (б)
«Как?» и (в) «Зачем?» (или «Для чего?», «Почему?»; обратим, кстати,
внимание на совпадение в основном такой структуры с аристотелевскими четырьмя причинами всякого сущего). С точки зрения внутреннего состава, кажется, знание этими тремя компонентами завершено:
чувственные впечатления обработаны логическими актами и вписаны
в целостность ментального универсума. Но это не совсем так по той
простой причине, что оно при этом еще не обрело никакого бытийного
статуса. В таком и только в таком составе знание остается исключительно внутренней способностью человека, но не элементом реальности. Знанию нужна форма для обретения статуса сущего среди иных
сущих, и такой формой являются знаково-символические структуры,
но, прежде всего, чаще всего, органичнее всего – слово. Значит, четвертый компонент знания – (г) слово, знак – и ответ на вопрос (г) «В каком
виде?», «Каким образом?». Обретя форму сущего, знание становится
воспринимаемым, фиксируемым (письмо, текст), но, вместе с тем,
отчужденным от человека; теперь, например, кто-то со стороны может
понять некоторое суждение совсем не так, как тот, кто его произносит.
Все обозначенные компоненты знания вносят свой вклад и свои
нюансы в соотношение знания с действительностью и все они в их когнитивных значениях и функциях являются проблематичными. Остановимся на этом подробнее.
Чувственность всегда была и остается единственным каналом связи человеческого интеллекта с какой бы то ни было действительностью:
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до тех пор, пока хоть какой-то отдельный человек чего-то не воспринял
своими органами чувств (прямо или опосредованно) представление о
некоторой реальности останется фантазией или гипотезой. В этом плане берклианское «Esse est percipi» было и остается непреложной истиной: о том, чего никто из людей, ни в каком способе или модусе никогда
не воспринимал, сказать просто нечего: такое явление обозначается
словом ничто. Что же касается адекватности чувственного восприятия
самой реальности, то в этом вопросе у философов, ученых и других
интеллектуалов никогда не было единства. В большинстве случаев
философы не доверяют чувственным данным, отмечая их нестабильность, поверхностность, субъективность, ограниченность и пр. В данном случае можно сослаться на фразу И. Канта о том, что иметь нечто
в своих ощущениях – еще не значит знать это нечто. В семидесятые
годы прошлого столетия в советской философской литературе проходила дискуссия, в которой целый ряд исследователей (К.Мегрелидзе,
Ю.Бородай и др.) старались убедить всех в том, что человек видит не
органами чувств, а теми социальными стандартами определения реальности, которые обретены и утверждены историческим и культурным
опытом. Именно этим объясняли тот факт, что древние индусы видели
в радуге только два цвета, что художник различает пять – семь оттенков черного цвета, а профессиональная ткачиха – до двенадцати и пр.
Защитникам такой позиции казалось, что такое понимание восприятия
очень хорошо «работало» на общее представление о социальной сущности человека и о его детерминированности культурными образцами и идеалами. Однако при этом невольно был рожден вопрос о том,
можно ли тогда вообще, образно говоря, увидеть голого короля? Что
заставляет некие культурные образцы и социальные стандарты изменяться? Прямо противоположную точку зрения высказывал нейрофизиологи А.Глезер, категорически настаивая на том, что человек мыслит
только так, как видит, а видит так, как позволяет ему его физиология
и нейрофизиология. Более взвешенное понимание того, как связаны
между собой чувства и восприятие было выработано на основе опытов и выводов американского исследователя Дж.Гибсона. Его концепция получила название экологической теории работы органов чувств
человека. Опираясь на многочисленные данные и собственные эксперименты, ученый достаточно убедительно продемонстрировал экологическую природу чувственности как свойства живых организмов,
то есть их очень плотную и точную припасованность к экологическим условиям выживания. С точки зрения потребностей выживания
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в определенной экологической ниши органы чувств точно и скрупулезно информируют организм об условиях его жизнедеятельности и о
свойствах его окружения [2, с. 425 – 429]. Соответственно, у человека
также органы чувств довольно точно и очень сложно вписаны в необходимые человеку экологические условия существования, но вот что
из того материала, который поставляет чувственность высшим отделам
человеческой психики, то есть человеческому интеллекту – это самими
чувствами не диктуется и не определяется. Отсюда следуют различные
формы выражения наблюдений над этим фактом; например, известный
афоризм А.Довженка: «Двое смотрят вниз: один видит лужу, а другой – звезды; каждому – свое». В философии факт когнитивной обработки материала чувств актами и формами человеческого интеллекта
впервые зафиксировал и по-своему обосновал И. Кант. В свое время
вполне оправданную гносеологическую интерпретацию концепции
Дж.Гибсона предложил Д.И.Дубровский (см. [3, с. 108 – 116]. Отсюда
следует вполне обоснованный вывод о том, что чувства человека сами
по себе не могут оцениваться как истинные или неистинные, а только
как адекватные и неадекватные, нормально функционирующие и дающие сбой.
Соответственно, вопрос об истине смещается в область интеллектуальной деятельности человека и попадает в ведомство логики. Мы
сейчас не станем углубляться в споры относительно природы и оснований логических требований и норм, отметив лишь тот общеизвестный
факт, что несоответствие им конкретных интеллектуальных построениям однозначно воспринимается как сигнал об отступлении от истины. Во всяком случае логика предполагает, что такого рода построения
тождественны структурам самого бытия. Но логика выстраивается в
сфере отношений, то есть в сфере, пребывающей вне чувственности
или превышающей чувственность. Соответственно, нельзя требовать
от логики совпадения с чувственно наблюдаемым: ее построения
могут быть оправданы только ее же собственными шагами, нормами
и требованиями. Можно сказать, что логические пассажи выстраиваются в сфере должного, в сфере, предполагающей идеализированное
положение дел, а именно такое, когда проводится грань между бытием
и небытием: нарушение логики порождает оправданную реакцию в
форме «Такое невозможно». Например, Аристотель при обосновании
исходных начал логики говорит о том, что невозможно, чтобы одно и то
же одновременно было и не было, то есть невозможно одновременное
его утверждение и отрицание [1, с. 124].
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Но если логика не ориентируется на чувственно наблюдаемое (хотя
иногда и вынуждено ему уступать), то что может бытии для нее наставлением и основанием? – Из рассуждений Аристотеля в «Метафизике»
следует, что должны существовать еще некоторые более фундаментальные, чем логические построения, ориентиры и сферы. И таковыми
является сферы смыслополагания и смысловых ориентиров: Аристотель говорит о том, что нельзя нарушить некоторый принцип, несоблюдение которого повлечет за собой провал в бессмыслицу [1, с. 127]. Что
это за принцип? – Говоря современными терминами, можно сказать,
что речь идет о принципе единства и непрерывности бытия, то есть о
том самом принципе, который был открыт еще первыми греческими
философами и зафиксирован в формулировке «Все есть одно» – все
находится в непрерывном и неразрывном единстве, посему «природы
не терпит пустоты», а древнегреческое сознание не допускало упоминания об абсолютном ничто. Почему этот принцип важен? Да потому,
что при его игнорировании предполагается, что могут существовать
несовместимые между собой разновидности сущего, и тогда вообще
нельзя будет помыслить о реальности, поскольку нельзя будет совершить переход (непрерывный переход!) от одного мыслительного акта
к другому. Именно такие – предельно общие – представления о бытии
как таковом, о единственно возможной для познания и мышления
структуре объекта познания и лежат в основе смысловых начал сознания [10, с. 175 – 176]. Для каждой конкретной сферы действительности
и познания они могут приобрести более конкретный и более частный
характер, о чем говорят, например, существующие сегодня различные
частно-научные картины мира, такие, как физическая научная картина
мира, химическая научная картина мира, биологическая и пр. Смысловые начала знания и познания предполагают, что мы также должна
согласовывать (во исполнение принципа непрерывности) свои сегодняшние познания со всем, имеющимся на сегодняшний день, познавательным опытом хотя бы в той мере, в которой он нам доступен.
Итак, вопрос об истине очерчивается перед нами лишь при условии точнейшего учета того, какую роль вносит в общее построение
знания каждый его компонент, а, соответственно, что он дает для
решения вопроса об адекватности знания и реального положения дел.
Чувственность – это то единственное, что может удостоверить факт
наличия, реального присутствия чего бы то ни было для сознания.
Логика – это то, что может ввести чувственную данность в пространство бытия, в его регионы и предметные сферы и придать этой дан271

ности предметную определенность. Наконец, согласование с общими
императивами бытия логически оформленному предметному содержанию могут придать только фундаментальные, смысловые начала и ориентиры человеческого сознания. И лишь при условии, что эти «лебедь,
рак да щука» не станут вести себя так, как вели себя персонажи басни
И.С. Крылова, можно надеяться, что мы окажемся если не в истине, то
в приближении к ней.
Естественно, что нельзя оставить в стороне и четвертый компонент
знания – его знаково-символическую форму реального представительства. Как связан язык вообще и язык науки, в частности, с истинностью
знания – этот вопрос хорошо помучил многих философ ХХ века, особенно тех, кто втянулся в так называемый «лингвистический поворот»
в современной философии, который не случайно некоторые философы
восприняли как «лингвистический терроризм». Ибо, действительно,
упорствовать в том, что вся наука, вся человеческая реальность сводится к совокупности знаков, языков и языковых форм, – это равносильно
тому, чтобы требовать от человека целиком и полностью подчиниться
внешним регламентациям. Понятно, что язык имеет огромное значение в человеческой реальности, а в перспективе утверждения информационного общества это значение еще больше возрастает. Понятно (а
это стало понятным отчасти благодаря лингвистическому повороту),
что язык – это сложнейшее культурно-историческое и онтологическое
образование, имеющее свои особые законы. И все же нельзя свести всю
реальность к языку, но можно и нужно с ним и его законами считаться.
А.Тарский в 30–е годы ХХ века был уверен в том, что выразить истину в
обыденном, естественном языке невозможно; он предложил идею создания особого – формализованного языка науки. Однако эксперименты
с его построениями показали, что создать идеальный формализованный язык нельзя, что он также будет зависеть от некоторых смысловых принципов и постулатов, которые возникаю и формулируются вне
самого такого языка. Со временем оказалось также, что естественный
язык имеет свои преимущества перед формализованным языком, что
он гибче формализованного языка, что он предполагает возможность
понимания в ситуациях языковой неполноты и некорректности.
Можно сказать, что в конечном итоге вопрос об истине упирается в вопрос об исходных началах самого человеческого отношения к
действительности: отсюда выходят истоки смысловых ориентаций
человека (или культуры), отсюда следуют особенности языка, понимания, возможности человека не только относится к некоторой вещи,
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но и воспринимать ее в общем горизонте бытия, то есть относить ее к
бытию либо небытию. Отсюда также следуют и некоторые возможные
мостки между философской концепцией истины и правом, в частности – антропологией права. Вполне тривиальным может быть вывод
о том, что непосредственные свидетельства всегда лучше сведений
из третьих рук, однако эпистемологический факт, согласно которому
чувственность приобретает свой оправданный статус лишь благодаря
логической предметной обработке, заставляет уделить больше внимания тому, как подаются и обставляются передаваемые сведения и
свидетельства, насколько умеет тот или иной свидетель применить
логические определения к наблюдаемым фактам, насколько вообще
он наблюдателен, рассудителен и т. д. Наверное, очень важно уметь
составить условную топографию тех смысловых ориентиров и предпочтений, которыми руководствуется свидетель или подозреваемый,
в каком смысловом поле он выстраивает свои суждения. То же самое
можно отнести и к другим участникам правового процесса: чем руководствуются они, вступая в поле правовых действий, в какой мере они
могут проявить заинтересованность в том, чтобы ориентироваться на
движение в направлении к истине, а не наоборот.
Список использованных источников
1. Аристотель. Метафизика / Аристотель//Сочинения в четірех томах.
Том 1. Ред. В.Ф.Асмус. – М.: Місль, 1976. – 550 с. ; 1 л. портр. (АН СССР.
Ин-т философии. Филос наследие). – С. 63–368.
2. Гибсон Дж. Єкологический поход к зрительному восприятию /
Дж.Гибсон. Пер. с англ. Общ. ред. и вступ ст. А.Д.Логвиненко. – М.: Прогресс, 1988. – 464 с.
3. Дубровский Д.И. Проблема идеального. Субъективная реальность /
Д.И.Дубровский. – М.: Канон+, 2002. – 368 с.
4. Макробій А.Т. Коментарі до сновидіння Сціпіона Афріканського / Амвросій Теодосій Макробій. Пер. з лат., вступна стаття, коментарі
В.Андрушко. – Київ: Тандем, 2000. – 176 с.
5. Механизмы деятельности мозга человека. – Ч.І. Нейрофизиология
человека / Под. общ. ред. Н.В.Бехтеревой. – Л.: Наука, 1988. – 676 с.
6. Овчинников Н.Ф, Знание и поиски смысла истории / Н.Ф.Овчинников
// Проблема знания в истории науки и культуры. – СПб.: Алетейя, 2001; М.:
Ин-т истории естествознания и техники РАН, 2001. – 224 с. – С. 27–59.
7. Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія / В.Л.Петрушенко. – Львів: Ахілл, 2005. – 320 с.
273

8. Платон. Государство / Платон // Платон. Сочинения в трех томах.
Под общ. ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. Пер. с древнегреч. Т. 3. Ч. 1. Ред.
В.Ф.Асмус. – М.: Мысль, 1971. – 687 с. – (АН СССР. Ин-т философии. Философ. наследие).
9. Платон. Менон / Платон // Платон. Сочинения в трех томах. Под общ.
ред. А.Ф.Лосева и В.Ф.Асмуса. Пер. с древнегреч. Т. 1. – М.: Місль, 1968. –
(АН СССР. Ин-т философии. Философ. Наследие). – 623 с. – С. 367–412.
10. Розов М.А. Знание и механизмы социальной памяти / М.А.Розов //
На пути к теории научного знания. – М.: Наука, 1984. – 200 с. – С. 175–197.

ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНАННЯ
У СУЧАСНІЙ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ ТА ЇЇ ПРАВОВІ АСПЕКТИ
В. Петрушенко
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, e-mail: vipetfil@gmail.com
У статті доводиться, що питання про якісну оцінку знання, пов’язане
з його ставленням до істини, може вирішуватися позитивно лише в тому
випадку, якщо враховується складна структура знання і роль кожного з його
компонентів у забезпеченні адекватності знання реальному стану справ.
Ключові слова: знання, почуття, інтелектуальні акти, зміст, мову.
THE ESTIMATE PROBLEM OF KNOWELEDGE GUALITY
IN MODERN EPISTEMOLOGY AND ITS LOWFUL ASPECTS
V. Petrushenko
National University ‘Lviv Polytechnic’,
Lviv, Bandera Str., 12, e-mail: vipetfil@gmail.com
The article is argues, that the question about qualitative estimation of
knowledge, connected with it’s relation towards truth, can receive positive decision only if the complex structure of knowledge and the role of every knowledge’s component in guarantee of knowledge’s adequacy to real statement of
things will be taken to consideration.
Keywords: knowledge, sensation, intellectual acts, senses, language.
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ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ:
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
С. Погребняк
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: stas_pogrebnjak@mail.ru
У літературі зазвичай наголошується на тому, що юридична відповідальність є складним, багатоаспектним соціально-правовим явищем,
про суть, поняття та зміст якого в науці йдуть постійні спори [1, с. 456].
Великий інтерес до цієї категорії обумовлений насамперед значущістю юридичної відповідальності для належного функціонування
права, забезпечення ефективного правопорядку. Слід погодитись з тим,
що без якісної системи юридичної відповідальності право стає безсилим і ненадійним, не може виправдати соціальних очікувань [2, с. 11].
Необхідно відзначити, що найбільш відомі дореволюційні підручники з теорії та енциклопедії права не використовують категорію
«юридична відповідальність». Проте певні цікаві питання, пов’язані з
концепцією відповідальності, розглядалися зазвичай у контексті правопорушень (Г. Ф. Шершеневич, Ф. В. Тарановський) або санкцій юридичних норм (М. М. Коркунов).
Так, Г. Ф. Шершеневич формулює тезу про відповідальність як
обов’язок відшкодування шкоди, як наслідок правопорушення, який
знаходить свій вираз головним чином у двох формах: 1)покарання, яке
полягає в заподіянні порушнику права страждань через позбавлення його певного блага, забезпеченого йому правом (життя, свободи,
тілесної або майнової недоторканності); 2) винагороди, яка надається
постраждалому за шкоду, заподіяну правопорушником, і спрямована
на відновлення його майнових інтересів за рахунок правопорушника.
Різниця між першою і другою формами відповідальності дає можливість вченому виокремити кримінальну та цівільну відповідальність
[3, с. 638, 640, 656, 690], або, користуючись сучасною термінологією,
публічно-правову та приватноправову відповідальність.
У свою чергу М. М. Коркунов проводить різницю між: 1) санкціями, які спрямовані на визнання недійсними дій, що порушують
юридичні норми (leges perfecte); 2) санкціями, які пов’язують із вчиненням правопорушення невигідних для порушника наслідків (leges
plus quamperfectae); при цьому такі невигідні наслідки мають два
різновиди: цивільне стягнення на користь потерпілого та покарання,
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що покладається державною владою в суспільному інтересі; 3) санкціями, які передбачають невигідні наслідки для правопорушника, проте самі дії порушника зберігають свою юридичну силу (leges minus
quamperfectae). Крім того, М. М. Коркунов констатує існування норм,
не забезпечених санкціями (leges imperfecte) [4, с. 171-175].
Радянська юридична наука приділяла дослідженню категорії
«юридична відповідальність» значно більше уваги, проте так і залишила невирішеними низку питань, які зберігають свою актуальність
і дотепер [5, с. 5]. З цього приводу сучасний російський дослідник
Д. А. Ліпінський констатує: незважаючи на те, що дискусія з приводу
поняття «юридична відповідальність» прововжується вже більше пяти
десятиріч, у загальній теорії права та галузевих науках не спостегігається тенденція до зближення різних концепцій, навпаки – одні концепції є діаметрально протилежними іншим; загальновизнане поняття
юридичної відповідальності знайти не вдалося [6, с. 42].
Так, дискусійною є доцільність одночасного існування концепції
позитивної (перспективної) юридичної відповідальності і концепції
негативної (ретроактивної) юридичної відповідальності [2, с. 14-17;
7, с. 182-310].
У першому випадку йдеться про відповідальність за майбутні
дії, про активну ініціативну, свідому правомірну діяльність суб’єктів,
здійснення ними наданих їм прав та виконання покладених на них
обов’язків, що ґрунтується на виборі поведінки та її оцінці із урахуванням інтересів суспільства [1, с. 457]. У другому випадку юридична
відповідальність зводиться до традиційної оцінки вже здійснених дій,
до відповідальності за протиправне діяння, реакції на факт порушення.
При цьому прихильники концепції позитивної відповідальності
зазвичай підтримують широке розуміння юридичної відповідальності,
яке охоплює як її позитивний, так і негативний аспекти. Формат цієї
роботи, на жаль, не дозволяє докладно розглянути аргументи учасників
дискусії. На нашу думку, слушною у цьому випадку є позиція Р. О. Халфіної, яка ще в 1970-х рр. зазначала, що при широкому розумінні юридичної відповідальності втрачається специфіка юридичного розуміння
відповідальності і виникає потреба в новому терміні, який позначатиме
те, що зараз включають до поняття відповідальності в юридичному
сенсі [8, с. 317]. Тому термін «юридична відповідальність» доцільно
використовувати лише в одному – негативному – значенні.
До речі, з рішення Конституційного Суду України від 30 травня
2001 р. № 7-рп/2001 у справі про відповідальність юридичних осіб [9]
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можна зробити висновок про те, що Конституція України використовує
як широке розуміння відповідальності, так і більш вузьке, коли йдеться саме про юридичну відповідальність. Приклад широкого розуміння
демонструє Преамбула Конституції України, згідно з якою Верховна
Рада України усвідомлює свою відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями.
Крім того, констатує Суд, норми Конституції передбачають політичну
чи моральну відповідальність публічної влади перед суспільством.
Водночас, для того щоб відповідальність публічної влади вважалася
юридичною, вона повинна, використовуючи слова Конституційного
Суду, передбачати «застосування заходів публічно-правового (в даному
випадку – конституційно-правового або міжнародно-правового) характеру до держави та її органів за невиконання чи неналежне виконання
своїх обов’язків» [9]. Отже, лише у цій ситуації, на наш погляд, йдеться
не про відповідальність узагалі, а про юридичну відповідальність.
Іншим важливим питанням є проблема категорії, яка має бути
покладена в основу визначення юридичної відповідальності.
Слід відзначити, що в юридичній літературі не склалося загальновизнаної відповіді на це питання. Так, юридичну відповідальність
характеризують як реалізацію заходів державно-примусового характеру, як обов’язок зазнати певні позбавлення за свої протиправні дії, як
реалізацію санкції, як певні позбавлення (негативні наслідки), як покарання, як осуд з боку держави тощо [10, с. 17-22].
На нашу думку, юридична відповідальність не може бути зведена до реалізації заходів державного примусу з двох причин:
по-перше, таке визначення не враховує особливості відповідальності у приватному праві, в якому вона може застосована без будь-кого
звернення до інструментів державного примусу. По-друге, враховуючи
можливість згоди правопорушника на настання щодо нього негативних
наслідків,визнання ним легітимності тих чи інших санкцій, державний
примус доцільно розглядати радше як засіб забезпечення ефективності
притягнення до юридичної відповідальності, ніж як родову категорію
стосовно юридичної відповідальності.
Юридична відповідальність також не може бути ототожнена із
застосуванням санкцій. У цьому випадку вважаємо більш переконливою позицію М. М. Коркунова щодо розмежування санкцій, спрямованих на визнання недійсними дій, що порушують юридичні норми, та
санкцій, які передбачають настання невигідних для порушника наслідків. Цей підхід певним чином був представлений у радянській юридич277

ній літературі як виокремлення мір захисту і мір відповідальності [11,
с. 272].
Так, в основі мір захисту лежить відомий загальний принцип права – nullus commodum caperede sua injuria propria (ніхто не може отримувати переваги від власної неправомірної поведінки) [12]. Саме тому
міри захисту спрямовані на те, щоб анулювати позитивні юридичні
наслідки правопорушень, позбавити правопорушника отриманих ним
переваг; з цією метою відновлюється стан, який існував до неправомірного діяння (наприклад, міри захисту передбачають поновлення на
роботі незаконно звільненої особи, скасування незаконного рішення
суб’єкта владних повноважень, визнання правочину нікчемним, анулювання незаконно отриманої ліцензії). Крім того, виходячи з цього
принципу правопорушник буде вимушений виконати покладені на нього обов’язки (наприклад, відбувається примусове стягнення податків
або заборгованості за кредитом).
У свою чергу юридична відповідальність має на меті, по-перше,
захист прав суб’єкта права (фізичної, юридичної особи та ін.),
потерпілого від правопорушення. Притягнення до відповідальності
правопорушника захищає права цієї особи (наприклад, компенсує їй
матеріальну і моральну шкоду, заподіяну правопорушенням, відновлює її порушені права). По-друге, метою юридичної відповідальності
є покарання, яке передбачає обмеження прав конкретного правопорушника, позбавлення його певних матеріальних і нематеріальних благ.
Перша мета характерна насамперед для приватного права, у той час як
друга – притаманна праву публічному. Водночас не виключається переслідування приватним і публічним правом обох цілей. Так, цивільному
праву відомий інститут штрафної неустойки, а трудовому – підвищеної
матеріальної відповідальності. У свою чергу кримінальне право передбачає, що особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або
необережний злочин середньої тяжкості, звільняється від кримінальної
відповідальності, якщо вона примирилася з потерпілим та відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду. Тим самим у цьому
випадку воно віддає перевагу захисту прав потерпілого.
Недостатньо вдалим, на нашу думку, є визначення юридичної відповідальності за допомогою категорії «обов’язок». По-перше, обов’язок
пов’язаний радше з поняттям «можливість настання юридичної відповідальності», у той час як юридична відповідальність має не лише статичний, але й динамічний аспекти [13, с. 131]. По-друге, такий підхід
певним чином нівелює важливу різницю, яка існує між регулятивними
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і охоронними нормами права. Обов’язок поряд з правом є складовою
диспозиції регулятивної норми, тобто формує передбачене цією нормою правило поведінки. У свою чергу міри юридичної відповідальності є різновидом санкцій охоронної норми права; вони встановлюють
ті несприятливі юридичні наслідки, які настають за порушення прав
і обов’язків, передбачених диспозицією регулятивної норми.
У свою чергу дефініція відповідальності як покарання є неповною
(покарання характеризує юридичну відповідальність, але остання не
зводиться до нього [6, с. 43]); висвітлення ж її як осуду з боку держави
єявно застарілим як етатиськета таке, що не розкриває основне соціальне призначення цього інституту.
Вважаємо, що корисним для розуміння сутності юридичної відповідальності може бути рішення Конституційного Суду України від 27
жовтня 1999 р. № 9-рп/99 у справі про депутатську недоторканність, в
якому Суд звертається до з’ясування змісту поняття «кримінальна відповідальність».
Він зазначає, що кримінальна відповідальність – «це форма реалізації державою правоохоронних норм, яка в кінцевому підсумку, як
правило, полягає в застосуванні до особи, що вчинила злочин, конкретних кримінально-правових заходів примусового характеру через
обвинувальний вирок суду» [14].
У рішенні Конституційного Суду України від 30 травня 2001 р.
№ 7-рп/2001 у справі про відповідальність юридичних осіб юридична
відповідальність інтерпретується як застосування певних заходів впливу правового характеру (санкцій) до суб’єкта за невиконання чи неналежне виконання обов’язків [9].
Зрозуміло, що Конституційний Суд України у цих рішеннях не мав
на меті дати розгорнуте доктринальне визначення юридичної, зокрема кримінальної, відповідальності. Водночас позиції, сформульовані
Судом, дають можливість виокремити основні ознаки юридичної відповідальності.
1. Юридична відповідальність передбачає настання несприятливих наслідків особистого, майнового чи організаційного характеру: наприклад, позбавлення або обмеження волі, оголошення догани,
накладання штрафу, конфіскацію майна, звільнення, позбавлення права
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. При юридичній відповідальності особа зобов’язана у відповідь за вчинене нею
неправомірне діяння зазнати певні позбавлення, прийняти ті чи інші
втрати, що мають характер обтяжень [15, с. 199-200]. Ця ознака дозво279

ляє відмежувати юридичну відповідальність від інших видів юридичних санкцій, що спрямовані лише на відновлення порушених прав і
законних інтересів (повернення майна з незаконного володіння, спростування недостовірної інформації, визнання правочину недійсним,
поновлення на роботі тощо).
2. Суб’єкти притягуються до юридичної відповідальності за вчинення правопорушення. Ця ознака дозволяє відокремити юридичну відповідальність від запобіжних заходів (наприклад, застосування судом тих
чи інших видів забезпечення позову, заходів забезпечення кримінального
провадження), а також від обмежень та втрат, які є наслідком правомірної поведінки (неможливість захистити право у разі сплину позовної
давності, втрата права на спадщину у разі неприйняття спадщини або
пропуску відповідних строків та ін.) або неправомірної поведінки, що
не визнається правопорушенням (наприклад, застосування примусових
заходів медичного характеру унаслідок об’єктивно неправомірної поведінки неосудної особи, зобов’язання припинити зловживання цивільним
правом або відмова у реалізації процесуальних прав).
У літературі слушно звертають увагу на те, що юридична відповідальність можлива лише тоді, коли існують фактичні, юридичні та
процесуальніпідстави для її виникнення.
Так, фактичною підставою юридичної відповідальності є ті
життєві обставини (юридичні факти), з наявністю яких норми права
пов’язують настання юридичної відповідальності. Ними є наявність
у діянні особи складу правопорушення. Фактичною підставою юридичної відповідальності не можуть бути самі по собі наміри, переконання,
схильності без їх зовнішнього вияву в діяннях (діях чи бездіяльності)
[16, с. 256].
У зв’язку з цим слід акцентувати увагу на важливій правовій
позиції, сформульованій Конституційним Судом Російської Федерації: ознаки складу правопорушення, насамперед у публічно-правовій
сфері, як і зміст конкретних складів правопорушень повинні узгоджуватися з конституційними принципами демократичної правової держави, у тому числі вимогами справедливості, у її взаємовідносинах з
фізичними і юридичними особами як суб’єктами юридичної відповідальності [17]. Слід також підтримати думку про те, що конструкція
складу правопорушення передбачає притягнення до відповідальності
не за будь-яке відхилення від нормативних положень, а лише за те, яке
утворює реальну загрозу заподіяння шкоди об’єкту, що охороняється
правом. При цьому загроза може вважатися реальною, якщо вона була
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дійсною (а не уявною) та шкода життю і здоровю громадян, а також
майну фізичних та юридичних осіб не була заподіяна лише випадково
або завдяки своєчасно прийнятим заходам незалежно від волі (зусиль)
особи, яка притягається до відповідальності [18].
Юридичною підставою відповідальності є правові норми, які
містять необхідні об’єктивні та суб’єктивні ознаки поведінки, що кваліфікується як правопорушення, а також перелік санкцій, що можуть
застосовуватися до правопорушників. При цьому склад правопорушення
як підстава притягнення особи до юридичної відповідальності та заходи державно-примусового впливу за його вчинення мають визначатися
виключно законом, а не будь-яким іншим нормативно-правовим актом.
У свою чергу процесуальною підставою юридичної відповідальності є рішення уповноваженого суб’єкта (юридичний акт) про
застосування до певного правопорушника конкретних заходів юридичної відповідальності, ухвалене з додержанням необхідної процедури.
У такому рішенні встановлюється факт вчинення правопорушення
певною особою (фактична підстава), а також констатується, що її вина
доведена відповідними доказами. Цей юридичний акт містить дані про
конкретні несприятливі наслідки (санкції) з обов’язковим посиланням
на відповідні норми права (юридична підстава). На підставі цього акта
на правопорушника покладаються певні юридичні обов’язки (щодо
сплати штрафу, перебування у місцях позбавлення волі, відшкодування
збитків та ін.), відбувається індивідуалізація юридичної відповідальності (встановлюється певна особа – суб’єкт відповідальності, визначається конкретизований зміст обтяжень і втрат та їх обсяг). У більшості
випадків таким юридичним актом є акт правозастосування. Проте, враховуючи особливості приватного права, слід припустити можливість
покладення юридичної відповідальності на суб’єкта за допомогою
інших юридичних засобів (наприклад, у претензійному порядку).
3. Притягнення до юридичної відповідальності зазвичай здійснюється уповноваженими на це суб’єктами шляхом правозастосування.
Особливого значення у цьому контексті набуває додержання порядку
притягнення до відповідальності, встановленого законодавством (кримінальним процесуальним, адміністративним процесуальним та ін.),
що має на меті недопущення свавілля, забезпечення прав і законних
інтересів як правопорушника, так і інших осіб. Водночас у приватному
праві притягнення до юридичної відповідальності можливе у спрощеному порядку – поза процесуальним провадженням за домовленістю
сторін.
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4. Настання несприятливих наслідків, передбачених санкціями
норм права, забезпечується можливістю застосування державного примусу – фізичного та/або психічного впливу наволевиявлення
суб’єкта з метою його зміни та переорієнтації суб’єкта на інші зразки поведінки.Подібна можливість підтримує соціальну дієвість як
інституту юридичної відповідальності, так і права в цілому. Завдяки
цьому відбувається покарання правопорушника; він зазнає додаткових
позбавлень, втрат особистого, майнового, організаційного характеру.
При цьому йдеться не лише про відновлення порушеного права потерпілої особи, а й про покарання правопорушника.
У сучасних умовах слід взяти до уваги конституційні стандарти
юридичної відповідальності. Цікавими у цьому плані можуть бути правові позиції Конституційного Суду Російської Федерації. Він наголошує на тому, що, виходячи з принципу правової соціальної держави,
принципів рівності, визнання та гарантування прав людини, гарантування державного захисту прав і свобод, визнання права кожного
захищати свої права та свободи всіма способами, не забороненими
законом, держава повинна забезпечити потерпілим доступ до правосуддя і компенсацію заподіяної шкоди; при цьому здійснення прав
і свобод не повинно порушувати права і свободи інших осіб, а права і свободи можуть бути обмежені законом лише в тій мірі, в якій це
необхідно з метою захисту здоров’я, прав і законних інтересів інших
осіб, низки інших конституційно значущих цінностей. Ці конституційні положення, а також закріплений Конституцією обов’язок держави
захищати конституційно значущі цінності обумовлюють необхідність
встановлення відповідальності за вчинені правопорушення, але разом
з тим обмежують законодавчий розсуд при визначенні правил про відповідальність [19].
Суттєве значення у цьому контексті набувають принципи юридичної відповідальності. Вони задають необхідний напрям правового
впливу, не дозволяють юридичній відповідальності перетворитися в
самоціль, в засіб свавілля, насильства і зла [6, с. 202-203]. Принципи
юридичної відповідальності за своєю суттю належать до засад правопорядку і здійснюють безпосередній вплив на конституційно-правовий
статус фізичних і юридичних осіб) [17].
До принципів юридичної відповідальності як найбільш важливих
вимог, що визначають її зміст, підстави, гарантії та процедури здійснення, насамперед належать:
1. Принцип справедливості, який передбачає, зокрема:
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– існування єдиних підстав притягнення до юридичної відповідальності для всіх осіб. Водночас це не виключає можливості установлення різних умов притягнення до відповідальності для різних
категорій суб’єктів права (наприклад, для суб’єктів підприємницької
діяльності і фізичних осіб, фізичних осіб і посадових осіб). Проте слід
наголосити на тому, що такі відмінності не можуть бути свавільними;
вони повинні ґрунтуватися на об’єктивних характеристиках відповідних категорій суб’єктів [17];
– відповідність санкції рівню соціальної шкідливості, тяжкості
правопорушення з урахуванням обставин, що пом’якшують та обтяжують відповідальність особи (див. з цього приводу принцип пропорційності);
– індивідуальний характер юридичної відповідальності (за вчинене правопорушення має відповідати особа, яка його вчинила);
– заборону зворотної дії в часі закону, що встановлює чи посилює
юридичну відповідальність;
– заборону двічі притягувати особу до юридичної відповідальності
одного виду за вчинення нею одного й того самого правопорушення
(non bis idem);
– неупередженість і послідовність осіб, що притягують до юридичної відповідальності;
2. Принцип гуманізму, відповідно до якого заходи відповідальності не повинні переслідувати мету приниження людської гідності,
спричинення фізичних страждань. Крім того, з гуманістичних міркувань особа звільняється від відповідальності за певне порушення в разі
набрання чинності новим законом, який скасовує караність такого діяння; зворотну дію в часі має також закон, який пом’якшує відповідальність особи [16, с. 261];
3. Принцип законності, який має як матеріально-правові, так і
процесуальні аспекти. Так, з матеріального боку можна виокремити
чотири основні складові принципу законності (nullum crimen sine lege):
lex scripta (правові положення про юридичну відповідальність (склад
правопорушення і його правові наслідки) повинні бути об’єктивовані
зовні); lex certa (у правових положеннях має бути чітко визначено, за
яких умов поведінка особи є неправомірною і яка відповідальність має
бути застосована до такої особи); lex pravevia (правила щодо дії законодавства про юридичну відповідальність у часі); lex stricta (правила
тлумачення законодавства про юридичну відповідальність, які забороняють його розширене тлумачення і застосування за аналогією) [20].
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Крім того, законність означає, що притягнення особи до юридичної
відповідальності має здійснюватися уповноваженими на це суб’єктами
в установленому процесуальному порядку. При цьому даний порядок
має бути побудований за стандартами належної процедури (due process
of law). Так, у рішенні у справі про відповідальність юридичних осіб
Конституційний Суд України зазначає, що притягнення до юридичної відповідальності має здійснюватись у певному порядку, на підставі процесуальних норм, що регламентують провадження у справі
про порушення особами норм законодавства. Законодавець не повинен обмежуватися визначенням змісту правопорушення та санкцій,
суб’єкта правопорушення, органу, який накладає стягнення, та органу,
до якого оскаржується рішення. Він має вирішити, зокрема, питання
щодо строків притягнення довідповідальності, строків застосування
заходів впливу, порядку оскарження рішень про накладення стягнення
тощо. Інший стан регулювання притягнення осіб до відповідальності
Конституційний Суд України вважає неповним і таким, що не відповідає конституційному визначенню України як правової держави [9];
4. Принцип пропорційності, що має важливе значення як при
встановленні, так і при притягненні до юридичної відповідальності.
Так, в умовах верховенства права і правової держави законодавець, самостійно визначаючи зміст положень про відповідальність,
не може використовувати закон для нерозмірного обмеження прав і
свобод людини. Принцип пропорційності тісно пов’язаний зі змістовною справедливістю, яка вимагає, зокрема, пропорційності юридичної відповідальності вчиненому правопорушенню, відповідності
цілей законодавця і засобів, що обираються для їх досягнення, встановлення і диференціювання публічно-правового обмежень залежно
від конкретних обставин, що обумовлюють їх запровадження (див.
рішення Конституційного Суду України від 2 листопада 2004 р. №
15-рп/2004 у справі про призначення судом більш м’якого покарання [21] та від 24 березня 2005 р. № 2-рп/2005 у справі про податкову
заставу [22]).
Крім того, цей принцип використовується при притягненні особи
до юридичної відповідальності. Він вимагає також диференціації юридичної відповідальності залежно від шкідливості правопорушень, ступеня вини порушника та інших суттєвих обставин, що обумовлюють
індивідуалізацію при застосуванні тих чи інших санкцій. Як приклад,
можна згадати про ч. 2 ст. 12 Закону України «Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від
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5 квітня 2007 р. № 877-V, згідно з якою в разі застосування санкцій за
порушення вимог законодавства, зокрема, якщо законом передбачаються мінімальні та максимальні розміри санкцій, враховується принцип пропорційності порушення і покарання.
5. Принцип обґрунтованості, який вимагає встановлення факту
вчинення правопорушення, наявності належних і достовірних доказів
всіх елементів складу правопорушення та з’ясування інших обставин,
які впливають на вид і міру юридичної відповідальності.
6. Принцип доцільності, що зумовлює необхідність обрання
таких заходів юридичної відповідальності, які б найкраще узгоджувалися з її цілями. Йдеться, зокрема, про обрання такого покарання,
яке найкраще узгоджується з особистими якостями правопорушника,
ступенем суспільної шкідливості його вчинку, конкретними обставинами його скоєння. Саме для цього законом передбачено різноманітні
види санкцій (альтернативних, відносно-визначених), які дозволяють
ураховувати конкретні умови вчинку та індивідуальність винної особи.
Принцип доцільності також передбачає обов’язок вирішувати питання
про пом’якшення відповідальності або про відмову від її застосування
[16, с. 261-262].
7. Принцип невідворотності юридичної відповідальності. Якщо
правопорушення вчинене, а відповідальність не настала, це спричиняє
шкоду авторитету права, сприяє появі почуття впевненості у можливості безкарності при порушеннях закону. Саме тому юридична відповідальність має бути неминучою;
8. Принцип відповідальності за вину. Наявність вини є загальним
принципом юридичної відповідальності в усіх галузях права, і будьякий виняток з нього має бути висловлене прямо і недвозначно, тобто
закріплене безпосередньо в законі [23]. Так, у порядку винятку закон
може вимагати притягнення до юридичної відповідальності незалежно
від вини з метою забезпечення справедливості і досягнення балансу
конституційно значущих цілей і цінностей (наприклад, права на життя,
права на охорону здоров’я, без якого можуть утратити значення низка
інших благ) [19].
Отже, юридичну відповідальність можна визначити як передбачені санкціями норм права, забезпечені можливістю застосування
державного примусу несприятливі наслідки особистого, майнового чи
організаційного характеру, яких суб’єкт зазнає за вчинене правопорушення і які індивідуалізовані через належний юридичний акт.
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В статье формулируются признаки, основания и цели юридической
ответственности, подчеркивается нецелесообразность одновременного
существования ее позитивной и негативной концепций. Кроме того, исследуется проблема категории, которая должна быть положена в основу определения юридической ответственности. В статье также анализируются
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ответственности, конституционные стандарты юридической ответственности, принципы юридической ответственности.
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КАНТОВА ИДЕЯ «ВСЕМИРНО-ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ» В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
О. Познякова
Белорусский государственный медицинский университет,
г. Минск, пр-кт Дзержинского, 83. e-mail: primalira@mail.ru
Выдающийся немецкий мыслитель XVIII века И. Кант предположил, что направляющим вектором исторического развития общества выступают, с одной стороны, нравственные процессы, сущность
которых определяется универсальным характером природы человека,
и, с другой стороны, процессы политические. По мнению философа,
познавательная сила практического разума задает человеку идеал политического устройства, к которому люди должны неизменно стремиться, создавая при этом условия для полного развития своих моральных
задатков.
Идея «всемирно-гражданского состояния» разрабатывается немецким мыслителем в контексте его философии истории как идеал, цель,
достижение которой рассчитано на очень далекую перспективу. Природа гарантирует достижение такого состояния и вынуждает человека
всеми силами стремиться к его реализации. В трактате «Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» философ отмечает, что
«природа вынуждает человеческий род достичь всеобщего правового
гражданского общества», поскольку «только во всемирно-гражданском
обществе может быть осуществлен высший замысел природы – развитие всех задатков, вложенных в человечество» [1, с. 17].
Возникновение гражданского общества И. Кант связывает с одновременным возникновением государства из естественного состояния
людей на основе коллективного единства объединенной воли и интеграции частных интересов на основе принуждения. Здесь И. Кант следует гипотезе Ж.-Ж. Руссо о естественном состоянии людей, в котором
отсутствуют правовые гарантии. Люди убеждаются на своем опыте,
каким несчастьям они подвергаются, находясь в разъединенном состоянии и не желая обуздать свои эгоистические склонности. Благодаря
действию разума человек становится нравственным существом. Нравственный долг, уважение к естественному праву постепенно становятся
доминирующими и побуждают людей перейти к жизни в гражданском
обществе путем договора. Согласно такому общественному договору,
отдельные лица, составляющие народ, отказываются от внешней, т.е.
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необузданной свободы с тем, чтобы обрести подлинную свободу в
гражданском правовом состоянии.
Гражданское состояние, в соответствии с учением И. Канта, это
такое состояние индивидов в отношении друг к другу в составе народа, которое имеет своим фундаментом верховенство права, создающее
правовое состояние и гарантирующее свободу от естественного состояния. Дело в том, что И. Кант всю жизнь был озабочен поиском «механизма» реализации нравственного закона в обществе. В конце концов,
он пришел к осознанию того, что именно право способно прекратить
естественное состояние, причем не только на уровне отдельно взятого
государства, но и «во всемирно-гражданском плане». Правовое состояние общества ограждает свободу отдельно взятого индивида, тем
самым создавая условия для человека действовать сообразно морально-категорическому императиву, не испытывая при этом давления со
стороны других людей, обладающих равной свободой по отношению
друг к другу. Более того, исходя из универсальности морали, немецкий
мыслитель стремился преодолеть узкое определение свободы границами национального государства. Во избежание насильственных войн
и с целью прекращения естественного состояния среди суверенных
государств, И. Кант предлагает переход к правовому «всемирно-гражданскому состоянию», в котором человек, преодолевая свою «злобную
недоверчивость», свое стремление к господству и наживе, принимает
статус «гражданина мира».
Что касается формы правления, при которой возможно существование гражданского общества, то здесь И. Кант, будучи далеким от одобрения Французской революции, тем не менее смело выражает свою
симпатию «к могучему и просвещенному народу, который имел возможность образовать республику» [2, с. 21]. Республика, появившаяся
благодаря американской и французской революциям, была первой и в
XVIII веке единственной формой утверждения права, «когда все решают относительно всех, стало быть, каждый относительно самого себя;
ведь только самому себе никто не может причинить несправедливость»
[3, с. 182]. И. Кант видит здесь норму, обязательную для исполнения в
будущем для всех людей. Поэтому в первой дефинитивной статье трактата «К вечному миру» философ пишет: «Гражданское устройство в
каждом государстве должно быть республиканским» [4, с. 13].
Важно подчеркнуть, что для XVIII века термин «республика» был
всего лишь «недифференцированным обозначением всех государств,
которые не являются монархиями» [5], в то время как в современном
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политологическом дискурсе под республиканским обычно подразумевается республиканско-демократическое (парламентское или парламентско-президентское) политическое устройство. Так, немецкий мыслитель
был далек от отождествления республики и демократии, и вместе с тем
он считал возможным такое политическое образование, как республиканская по духу и способу действия монархия. Анализ кантовского понимания республики позволяет утверждать, что республиканский порядок
имеет место там, где: имеется конституционное признание прав человека; налицо реальное и действенное верховенство закона; существует
равенство подданных перед законом; осуществлен принцип разделения
властей; господствует правило «каждый обязан подчиниться лишь такому закону, на который он сам дал согласие». По мнению Т.И. Ойзермана,
«проницательность кантовского понимания сущности республиканизма
состоит в том, что он не придает существенного значения монархической форме правления, если соблюдается разделение властей и правильное соотношение между ними» [6, С. 130]. Это кантовское положение
сохранило свое принципиальное значение и в наши дни. Ведь и ныне мы
можем констатировать, что наиболее демократическими европейскими
государствами являются Великобритания, Нидерланды, Швеция, Дания,
Норвегия, т.е. монархические государства.
Из приведенного набора компонентов республиканизма И. Канта становится очевидным, что республика в понимании немецкого
мыслителя – не что иное, как достаточно ясный прообраз правового
государства. Более того, немецкий философ не мыслит государство
вне правового состояния. В «Метафизике нравов» он определяет государство как «объединение множества людей, подчиненных правовым
законам» [7, С. 344]. Следует отметить, что определение государства
у И. Канта совершенно не совпадает с юридической трактовкой этого
термина (определенная территория, правосубъектность в отношении
с внешним миром и пр.) Для него государство, фактически, синоним
понятия «правового государства».
Существенно, что учение И. Канта о государстве и праве следует рассматривать в связи с его этическими взглядами. По мнению
немецкого мыслителя, человек обладает совершенным достоинством,
абсолютной ценностью, является субъектом нравственного сознания.
Поведение человека зависит от нравственного закона, на который не
влияют внешние обстоятельства. Этот закон И. Кант назвал «категорическим императивом». Понимание И. Кантом права опирается на его
представления о свободе личности. Не каждый может использовать
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свою индивидуальную свободу для реализации «категорического императива». На практике такая свобода нередко превращается в произвол
одного лица по отношению к другим. Условия, которые ограничивают
этот произвол с помощью объективного общего закона свободы, И. Кант
и назвал правом. Оно должно быть общеобязательным. Этого можно
достичь, наделив право принудительной силой. Такую силу способно
обеспечить только государство. Появление государства и его существование оправдывается требованиями «категорического императива».
И. Кант таким образом связывает государство с этикой и правом.
В отличие от теорий государства и права, сформировавшихся в
XVII–XVIII веках в политической мысли Франции, Англии и США,
кантовская идея «всемирно-гражданского состояния» выгодно отличается стремлением придать верховный статус права всем политическим
отношениям, которые только возможны между людьми. Так, гражданское состояние для И. Канта предполагает наличие в обществе развитой системы: а) права государственного гражданства людей в составе
народа; б) международного права государств в их отношении друг к
другу; в) права всемирного гражданства в общечеловеческом государстве. Оказавшись прозорливее своих современников, И. Кант заглянул
в далекое будущее и указал потомкам на ту конечную форму человеческого сообщества, в которую люди должны и могут объединяться – в
правовое товарищество любого масштаба. Это могут быть как объединения на уровне микросоциума, непосредственно входящие в структуру гражданского общества внутри отдельно взятого государства, так и
общественное объединение межгосударственного масштаба. Что касается государства, то его задача в такой системе политических отношений сводится к встраиванию между двумя этими крайними полюсами
и функционированию в той мере, в какой оно становится правовым.
Более того, как справедливо отмечает Э.Ю. Соловьев, «Кант высоко
ценил государство в качестве стихийно-объективного цивилизационного приобретения. В отличие от Гердера, Сен-Симона, Прудона или
Маркса, он никогда не выдвигал проекта отмирания государства…
Вместе с тем, он был далек от того, чтобы видеть, подобно Гоббсу,
Руссо и позднему Гегелю – в совершенном национальном государстве
некий венец социально-политической практики» [8].
Фундаментальное значение в кантовской идее «всемирно-гражданского состояния» приобретает властная структура глобального масштаба, призванная регулировать отношения между государствами на
основе принципа справедливости и права. В трактате «К вечному миру»
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философ называет такой руководящий орган «республикой свободно
объединенных народов» [9, с. 22], или, говоря современным языком, –
правовым союзом правовых государств. Однако в свое время И. Кант
считал, что национальные государства еще не достаточно созрели для
такой формы объединения и им предстоит пройти длительный процесс
обучения. В качестве «суррогата» мировой республики он предложил
добровольную федерацию государств, которые морально привержены
делу мира, даже если они остаются юридически суверенными государствами. Такой переходный проект объединенных государств предполагает постоянно расширяющуюся федерацию республик, которые
отказываются от агрессивных войн и принимают неформальное обязательство выносить возникающие между ними конфликты на международный арбитражный суд.
Было много дискуссий по поводу того, почему И. Кант в своем
трактате «К вечному миру» ввел более слабую концепцию «негативного суррогата союза» [9, с. 22–23]. Так, Ю. Хабермас полагает, что
И. Кант «чувствовал препятствие на пути немедленной реализации
идеи мировой республики, опасаясь деспотических тенденций, которые свойственны уравнивающей структуре мировой республики» [10,
с. 238]. Действительно, монополия на власть, а тем более глобального масштаба, всегда имела и имеет в настоящих условиях опасные
последствия. Достаточно одного примера имперской международной
политики Соединенных Штатов Америки за последние десять лет, чтобы убедиться в том, что, по всей видимости, «правильнее начинать не
с реализации космополитического правопорядка посредством принудительного права, а с более слабой формы добровольной ассоциации
миролюбивых республик» [10, с. 238].
Анализируя историю попыток воплощения кантовской идеи «всемирно-гражданского состояния» на практике, необходимо в первую
очередь обратиться к инициативе американского президента Вудро
Вильсона, который разработал идею Лиги Наций как ядро послевоенного глобального порядка и представил ее в мае 1916 года. Хотя
В. Вильсон никогда не апеллировал непосредственно к работе И. Канта
«К вечному миру», отдельные косвенные доказательства демонстрируют, что он хорошо был знаком с этим источником, а в самой концепции
сразу же распознается идея «мировой республики» И. Канта. К сожалению, без юридической кодификации «наступательной войны», без
международного суда с достаточными компетенциями и без наднациональной власти, желающей и способной наложить эффективные санк294

ции на воинственные государства, Лига Наций потерпела постыдный
провал, не сумев эффективно противостоять агрессии Японии, Италии
и Германии, которые к началу Второй мировой войны уже вышли из
Лиги [10, с. 243].
Вторая половина ХХ века была отмечена еще более интенсивным включением идеи «всемирно-гражданского состояния» И. Канта
в практическую политическую повестку дня, в важнейшие дискуссии
между юристами – специалистами в области конституционного и международного права. Отголоски кантовской теории зазвучали повсюду:
в контексте политических реалий Нюрнбергского процесса, во Всеобщей декларации прав человека, в дипломатии детанта А. Громыко, в
Уставе Организации Объединенных Наций, а также в основополагающих принципах функционирования Европейского Союза.
На рубеже XX-XXI веков идея «всемирно-гражданского состояния» И. Канта становится предметом обсуждения не только философов, но и ведущих политологов, юристов, правоведов современности.
Целый ряд проблем, связанных с тенденциями развития современного
мира – военные конфликты, проблемы международных отношений и
международного права, терроризм, обострение проблем культурноцивилизационного взаимодействия – свидетельствует в пользу обращения к идее «всемирно-гражданского состояния» И. Канта, где немецкий
философ фактически предсказывает многие тенденции в развитии
будущего человечества и одновременно указывает на способы преодоления противоречий и затруднений, которые ожидают людей на пути
осуществления этого будущего. Так, Ю. Хабермас показывает, что в
качестве концептуальной альтернативы кантовской «мировой республике» сегодня может выступать Организация Объединенных Наций,
«эффективно и невыборочно выполняющая жизненные, но строго ограниченные функции обеспечения мира и осуществления прав человека
на наднациональном уровне, не имея при этом необходимости принимать государственный характер мировой республики» [10, с. 239].
По его мнению, «на промежуточном, или межнациональном уровне,
ведущие государства должны обращаться к трудным проблемам глобальной внутренней политики. В рамках постоянных конференций и
переговоров они должны были бы ответить на вызовы, отреагировать и
сбалансировать мировую экономику и экологию» [10, с. 239]. По мнению немецкого профессора Г. Вагнера, выступавшего на семинаре 22
апреля 2012 года в г. Калининграде с докладом на тему «Дилемма от
Канта: «всемирное государство». Как можно сегодня мыслить мировое
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сообщество?», с основанием «Европейского союза» впервые в истории было создано политическое сообщество, которое, в соответствии
с принципом субсидарности взамен принципа федерализма, реализует
ограниченный суверенитет. Эта часть суверенитета фактически передается Союзу государствами-членами. Такая особая процедура деления суверенитета позволит, со временем, создать то, что подразумевал
И. Кант: «мировую республику». Она будет располагать только частью
политической монополии, но будет способна, тем не менее, своими
силами на своей территории установить мир между народами.
Помимо философско-правового дискурса, активно использующего
социально-политические идеи немецкого мыслителя для решения наиболее острых проблем глобального мироустройства, идея «всемирногражданского состояния» И. Канта обретает сегодня новое звучание в
контексте теорий, посвященных анализу духовного состояния современного общества и развития будущего человечества. Так, в рамках
теории культуры академика В.С. Степина идея морально-правового «всемирно-гражданского состояния», выступающая в кантовской
гносеологической системе как категория чистого разума, может быть
отнесена к числу фундаментальных мировоззренческих универсалий
современного мира [11].
Современное общество вступило в такую полосу духовного кризиса, когда «старые мировоззренческие универсалии уже не способны
обеспечить сцепление и взаимодействие новых и традиционных видов
и способов деятельности, поведения и общения людей» [11, с. 9]. В
такие переломные эпохи исторического развития происходит критическое переосмысление традиционных, ранее казавшихся очевидными,
смыслов базисных ценностей культуры. Под базисными ценностями культуры, или мировоззренческими универсалиями, понимаются
такие категории, которые «аккумулируют исторически накопленный
социальный опыт и в системе которых человек определенной культуры оценивает, осмысливает и переживает мир, сводит в целостность
все явления действительности, попадающие в сферу его опыта» [11,
с. 61]. В качестве примера можно привести такие мировоззренческие
универсалии, как свобода, право, справедливость, понимание природы,
человеческой деятельности, добра, красоты, истины и т.п.
Учитывая влияние концепции немецкого мыслителя на фактическое развитие международного права, разработанный И. Кантом в
XVIII веке морально-правовой идеал общественного устройства сегодня может выступать в качестве основополагающей мировоззренче296

ской универсалии наднационального уровня. Этот идеал как никогда
ранее соответствует запросам глобализирующегося международного
сообщества, направляя человечество по пути прогрессивного развития
и помогая людям преодолевать трудности и противоречия, связанные
со становлением морально-правового «всемирно-гражданского состояния». Характерно, что в рамках философской системы самого немецкого мыслителя такой идеал возникает в контексте трансцендентальной
идеи «всеобщей истории во всемирно-гражданском плане» и с долженствующей необходимостью выступает в качестве регулятивной идеи
чистого разума, которая призвана управлять деятельностью и поведением людей на пути нравственного совершенствования и развития их
лучших природных задатков.
Идея «всемирно-гражданского состояния» сопряжена в философии истории И. Канта с конечной целью познания практического
разума, а именно, с идеей «вечного мира» между народами. Отмечая
их взаимосвязь в философской системе немецкого мыслителя, следует
подчеркнуть, что сама идея «всемирно-гражданского состояния» существует как запрашиваемый разумом морально-правовой идеал, мыслимый в качестве отдаленного, никогда не завершенного будущего. В
аспекте международных отношений этот идеал предстает как «вечный
мир» или утверждение господства права во всемирном масштабе. Иными словами, взаимообусловливающими предпосылками реализации
универсального правопорядка в философии истории И. Канта являются мир между народами и верховенство права в глобальном масштабе.
Переводя проблему в практическую плоскость, Кант признает необычайную сложность установления самого события. Никаких сроков,
этапов и рубежей, никакой поспешности, вместо этого – рекомендации
сообразовываться с благоприятными обстоятельствами
И если принять аргументацию Канта, то «всемирно-гражданское
состояние» все-таки возможно в разуме, но в то же время остается
непроясненным, достижимо ли оно в реальной перспективе человеческой истории? Невозможность исчерпывающей причинной экспликации проблемы еще не повод для отказа от участия в ее разрешении.
Так же, если мы исчерпывающе не можем сформулировать ответ на
вопрос «что такое любовь?», то это вовсе не означает, что полюбить
невозможно. В конечном счете, возможность «всемирно-гражданского
состояния», по И. Канту, – это испытание самого разума. И не только на
его изворотливость, но и на сопротивление злу жизни в его исходном
онтологическом смысле.
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КАНТОВА ІДЕЯ «ВСЕСВІТНЬО-ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ»
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Білоруський державний медичний університет,
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У статті розглядається специфіка, зміст і сутність ідеї «Всесвітньоцивільного стану» І. Канта. Автор детально аналізує різні варіанти включення ідеї «всесвітньо-цивільного стану» І. Канта в практичну політичний
порядок денний, в найважливіші дискусії між юристами – фахівцями у
галузі конституційного та міжнародного права.
Ключові слова: І. Кант, «всесвітньо-цивільний стан», категоричний
імператив, «вічний мир», Просвітництво.
KANT’S IDEA OF A «WORLD-CIVIL STATE»
IN A HISTORICAL PERSPECTIVE
O. Poznjakova
Belarusian State Medical University,
Minsk, Dzerzhinsky Av., 83, e-mail: primalira@mail.ru
The article reveals specific features, the context and the essence of Kant’s
idea of a «World-civil state». The author gives a detailed analysis of the ways of
its implementation within the political issue, as well as to the discussions within
jurists – the specialists in the field of Constitutional and International Law.
Keywords: I. Kant, «world-civil state», categorical imperative, «perpetual
peace», Enlightenment.
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ГІДНІСТЬ І ПРАВА ЛЮДИНИ:
ЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
Т. Продан
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail:tetyana.nazaruk@gmail.com
Ідея прав людини від часу свого оформлення у перших деклараціях до наших днів не втрачає свого значення, проте наповнюється
новими смислами, які зумовлюються особливостями сучасної доби. В
цілому світі спостерігається порушення прав людини та військові втручання, які виправдовують себе місією захисту прав людини. В той же
час виникають розбіжності щодо тлумачення прав людини, особливо
у міжкультурній комунікації, які не сприяють їх адекватному розумінню та розповсюдженню поза межами західної культури. Глобальна
картина світу трансформує культурні та політико-економічні процеси
таким чином, що жодна сучасна держава не може стояти осторонь цих
процесів. Соціокультурні феномени набувають глобального масштабу
та значення. Відбувається зіткнення локальних традицій із глобальними універсальними процесами, що викликає непорозуміння, страх
та моральну дезорієнтацію. Інструментальне мислення та глобальна боротьба за владу використовує ідею прав людини як ідеологічну
зброю. Використання ідеї прав людини в якості інструменту політикоекономічної маніпуляції нівелює моральний зміст самого феномену. В
той же час просторове розповсюдження даного феномену зустрічається
на спротив та непорозуміння, що спонукає переглянути концептуальний зміст феномену прав людини в сучасних умовах.
Мораль і право як засоби соціокультурної регуляції. У філософії
прав людини виходять з того, що права людини є правами індивідуальних осіб, тобто суб’єктивними правами, які у системі регуляції
суспільних відносин повинні врівноважити індивідуальне і суспільне,
особливе і всезагальне.
Історично моральна регуляція передувала правовій у формі звичаєвого «неписаного» права. Із автономією двох сфер – моралі і права,
кожна займає свою нішу і вирішує свій спектр завдань.
Правова регуляція здійснюється таким чином, щоб усі люди у суспільстві були здатні виконати приписи, які не просто рекомендуються,
а підтримуються легальним зовнішнім примусом – санкціями. Норми
права формулюються як об’єктивні чинники по відношенню до людини.
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Моральна регуляція передбачає моральну рефлексію, яка вимагає підвищених вимог до суб’єкта суджень: раціональну здатність та
волю розрізняти між дійсним станом «є» і тим, як «повинно бути», відповідно між сферою «буття» та сферою «ціннісного судження», між
наслідуванням та творенням. Моральна рефлексія передбачає творчий
та вольовий акт (не лише коритись існуючим морально-правовим нормам), а й вихід за межі усталених норм. У даному разі, моральні норми
забезпечуються внутрішніми санкціями щодо людини у вигляді совісті
та моральної свідомості.
Сфери мораль і право швидше доповнюють одна одну, ніж протиставляються. В моральній сфері є творчий потенціал, можливість
переосмислити та критично поставитись до існуючих норм із метою їх
удосконалення або інституалізації нових. У взаємодоповнюючому співвідношенні, право виражає стан реальної дійсності як «є», мораль – як
«повинно бути».
Категорія гідності в морально-етичному вимірі. Категорія гідності
в морально-етичному вимірі належить до форми моральної свідомості, а
точніше до моральної самосвідомості. Це не лише осмислення моральних проблем в контексті моральних цінностей, а й «власна самооцінка
людини» через «контролювання, санкціонування та критичний перегляд
моральних настанов людської суб’єктивності» [1, с. 222–223]. В.Малахов
розглядає гідність як «внутрішній аспект морального самовдосконалення особи», прагнення до реалізації вищих духовних здібностей людини –
«чинити добро, творити прекрасне» [1, с. 226, 228]. Відповідно можемо
розуміти гідність як внутрішній стержень особистості, який стосується
підвищених моральних вимог до самого себе. На нашу думку, найкраще цей аспект гідності, розкрито у термінах категоричного імперативу
І. Канта. Згідно принципів категоричного імперативу, І. Кант визначає
людину 1) як абсолютну безумовну цінність – «чини так, щоби ти відносився до людини як до мети і ніколи як до засобу»; 2) як суб’єкта морально практичного розуму через автономію волі: «чинити тільки згідно
такої максими, яка могла бути всезагальним законом, і, відповідно, щоб
воля завдяки своїй максимі могла розглядати себе також як законодавчу»
[2, с. 270, 276]. Людина є ціллю сама по собі, є законодавцем цінностей,
вона сама є безумовною цінністю, отже володіє гідністю. І. Кант називає
автономію волі основою гідності [2, с. 278]. Узагальнюючи вищенаведене, моральний вимір гідності як форми моральної самосвідомості – це
осередок внутрішньої свободи людини, її творчий потенціал та право на
критичне сприйняття дійсності.
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Дослідники також виокремлюють зовнішній аспект гідності. Згідно
В.Малахова, зовнішній або універсальний аспект – втілюється у «презумпції» гідності, тобто попередньо визнається за кожним індивідом як
загальнолюдська ознака [1, с. 226]. Р.Апресян розрізняє суб’єктивний
та загальнолюдський виміри категорії гідності. У суб’єктивному вимірі – гідність розуміється як самоповага та почуття власної значущості
в очах тих, кого суб’єкт самоповаги поважає. Загальнолюдський вимір
гідності в залежності від ступеня узагальнення стосується людини як:
а) уявлення про вище призначення людини; б) безумовна ознака приналежності до людського роду; в) імперативне поняття – людина повинна
бути гідною, що означає виконувати свої обов’язки, які відповідають
розумним очікуванням оточуючих [3, с. 126].
Внутрішній аспект гідності втілює саме моральну характеристику
людини. Кожна людина є унікальна та неповторна за своєю природою
та творчим потенціалом, аби почуватись гідною їй може бути за мало
усвідомлювати себе частиною людського роду за антропологічними
ознаками. У цьому відношенні почуття особистої гідності пов’язане із
моральністю – власними уявленнями про благо, оціночними судженнями у площині добро – зло, які людина узгоджує із загальнолюдськими цінностями. Тоді гідність можемо розглядати як вищі прагненнями
людини. В той же час, внутрішнє моральне почуття власної гідності як
свідоме почуття, може не потребувати загального визнання. Йдеться
про внутрішнє духовне покликання як цілісну єдність духовних прагнень та матеріальних потреб, яке може суперечити загальноприйнятним нормам, які втілені у суспільній моралі та праві й практикуються
у реальній дійсності. Особливо це стосується стану військових конфліктів, коли найгостріше відчувається розходження того як «повинно
бути» із тим як «є». Тобто людині важливо зберегти гідність у власних
очах навіть йдучи у розріз із суспільною думкою та законом, якщо вони
не відповідають її ціннісним орієнтирам.
Зовнішній аспект гідності навпаки, залежний від загального
визнання. Бажання отримати визнання у подібних собі та прагнення
до розуміння себе іншою людиною. За Ю.Габермасом, це пояснюється в рамках концепції самості – коли через визнання іншими людьми,
особистість стверджує свою ідентичність. Саме так, не описується ним
своя індивідуальність, а стверджується своя «егоідентичність». Для
прикладу, філософ звертається до «Сповіді» Ж.Руссо, де каяття перед
Богом – це дія, яка робиться не для Бога, а заради самої людини. «Як
тільки вертикальна вісь молитви зсувається в горизонталь міжлюдської
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комунікації, окремій людині вже не зреалізувати свою індивідуальність
поодинці; чи відбудеться вибір власної життєвої історії як успішний чи
ні, залежатиме від «так» або «ні» інших» [4, с. 35–40].
На наш погляд, за своєю суттю категорія гідності – дихотомічна.
Для людини однаково важливо усвідомлювати себе гідною людиною й
водночас відчувати повагу від інших людей чи суспільних інституцій.
Взаємна напруженість внутрішнього та зовнішнього аспектів гідності
знаходить своє відображення у суспільній взаємодії, зокрема, у термінах – вимоги «права на гідність» як права на самовизначення виходячи
із автономії суб’єкта і потреби у «визнанні цього права» за суб’єктом
з боку інших. Таким чином, проблема дослідження гідності стосується
феномену прав людини. З такої позиції доцільно звернутись до визначення гідності, яку пропонує О.Грищук. Виходячи із дихотомії категорії
гідності, дослідниця виокремлює два поняття – «гідність людини» та
«людська гідність», зважаючи відповідно на суб’єктивну та об’єктивну
сторону даної категорії. За визначенням О.Грищук: «гідність людини –
це внутрішня оцінка нею власної цінності, яка ґрунтується на схваленій
домінуючою частиною суспільства моральній самосвідомості і готовності її охорони за будь-яких умов, а також очікування з цього приводу поваги зі сторони інших; людська гідність – це самоцінність та
суспільна значимість людини як біосоціодуховної істоти, яка визначається існуючими суспільними відносинами, не залежить від конкретної
людини і має бути рівною для всіх людей» [5, с. 87–88]. У правовому
вимірі, авторка визначає гідність із суб’єктивної сторони як «право
кожної людини», тоді з об’єктивної сторони – гідність розглядається як
«один із принципів права». Беручи до уваги вищезазначене, гідність у
правовому вимірі є узгоджувальним елементом між індивідуальним та
загальним у суспільних відносинах. Взаємна пов’язаність морального
та правового аспектів категорії гідності виражається у концепції прав
людини. Гідність як суб’єктивний чинник є тим внутрішнім стержнем
людської особистості, який вирізняє її від інших індивідів як представників роду людського. Саме гідність у її моральному розумінні складає
унікальність та індивідуальність людської істоти як особистості. Отже
гідність людини є рушійною силою, яка спонукає людину вимагати не
принижувати її гідність та заявляти про право на гідність, тим самим
вимагаючи визнання своєї унікальності та права на самовизначення.
Універсальність категорії гідність в контексті прав людини. Гідність як універсальна характеристика людей не була такою завжди. До
XVIIІ ст. гідність ґрунтувалась на ієрархічному принципі: а) для позна303

чення аристократичного статусу; б) як чеснота, реалізувати яку здатні
не всі, а лише обрані, завдяки інтелектуальним та моральним зусиллям
[6, с. 15–17]. Зазначимо, гідність не була вродженою ознакою людини,
а була статусом, який мали чи могли досягнути деякі, а не всі люди.
Ключовий моменто у розумінні гідності, як вродженої та універсальної ознаки, виокремлюємо поглядах у І. Канта. Як вже зазначалась, філософ розглядає гідність як внутрішню моральну цінність.
Лише моральність та людина мають гідність, бо є цілями самі собою
[2, с. 277]. Оцінювання та здійснення вчинків згідно категоричного імперативу передбачає певне надсусилля. Так як людина повинна
приймати рішення, не зважаючи на чуттєвий досвід або з огляду на
якусь іншу ціль, окрім самої цілі, що власне і є моральним вчинком.
Моральність є надбанням розумової природи людини, адже завдяки
розуму людина здатна до апріорного мислення, отже до моральності. Звернемо увагу на наступні рядки у І. Канта: «В системі природи
людина (homo phaenomenon, animal rationale) – незначна істота, яка має
цінність, однакову із іншими тваринами як продуктами землі. Навіть
те, що людина переважає їх розумовою здатністю і може ставити собі
цілі, надає їй лише зовнішню цінність…, тобто ціну як товару. …Але
людина, як особа, тобто суб’єкт морального практичного розуму, вище
усякої ціни; бо як така (homo phaenomenon) її повинні оцінювати не
просто як засіб для цілей інших, та й своїх, але як ціль саму собою,
тобто вона має гідність (певну абсолютну цінність), завдяки якій вона
змушує усіх інших розумних істот на світі поважати її, може порівняти
себе із іншими представниками цього роду і давати оцінку за рівностю»
[7, с. 372–373]. Філософ розглядає людину яка має дві природи – тваринну та моральну. Піклуватись про свою гідність є обов’язком людини, а це означає, що вона як розумна істота із моральними здібностями
«не повинна зрікатись високої моральної оцінки самої себе, мається на
увазі гідність, тобто вона повинна досягати цілі, яка сама є обов’язком,
… не зрікатись своєї гідності, … така самооцінка є обов’язком людини перед нею собою» [7, с. 373]. Відзначимо, що в І. Канта, гідність є
вродженою ознакою, яка притаманна усім людям і обов’язок кожної у
відношенні до себе самої, як розумної цілепокладаючої істоти є піклування за свою гідність. Підкреслимо, що ми не повинні свідомо ставати
рабами, а боротись, тобто перемагати в собі раба, аби зберегти власну
гідність, яка й відрізняє людський рід від тваринного світу.
Обов’язок піклуватись про власну гідність, І. Кант пояснює в наступних прикладах: «Не будь лакеєм людини. Не допускайте безкарного зне304

важання ваших прав іншими» [7, с. 375]. Приклади демонструють, що
І. Кант пов’язував людську гідність із правами. Дж.Доннелі зазначає,
що вроджена гідність в середині кожної людини, яка базується на основі
особистої моральності та політичних прав, виражається в І. Канта у формі прав людини. Для цього дослідник звертається до поглядів І. Канта
щодо об’єднань людей у громадянське суспільство [6, с. 20–23].
І. Кант розглядає громадянське суспільство як стосунки між вільними людьми, які самостійно вирішили підкоритись примусовим законам.
Тому що цього вимагає апріорний розум, який не бере до уваги жодної
емпіричної цілі (яка виражається поняттям щастя), бо кожна людина має
свій погляд стосовно таких цілей відмінний від інших [8, с. 78].
Громадянське суспільство розглядається лише як правове: «Право
є обмеження свободи кожного через умови узгодження її із свободою
інших, наскільки це можливо відносно загального права»; а публічне
право є сукупністю зовнішніх законів, які уможливлюють таке повне
узгодження»; засноване на трьох принципах: 1) свободі кожного члена
суспільства як людини; 2) рівності його з кожним як підданого; 3) самостійності кожного члена суспільства як громадянина» [8, с. 78–79].
Таким чином І. Кант взаємозв’язує політичні права, свободу та рівність
завдяки гідності. Так, самостійність та свобода людини є усвідомленням своєї гідності – «не бути лакеєм». З іншого боку – свобода, рівність
та захист гідності від зневажаги іншими забезпечується правами.
Гідність набуває універсальної та вродженої ознаки усіх людей.
Рівність серед вільних людей є не ознакою, а принципом, на що наголошував І. Кант. Отже, гідність, як універсальна ознака, притаманна
усім людям, а як виражена через політичні права, то постає в якості
принципу, що є умовою існування правового вільного громадянського
суспільства чи держави.
У сучасній філософії прав людини, останні визначаються п’ятьма
ознаками: універсальністю, моральною значущістю, фундаментальним
характером, пріоритетністю, та абстрактністю [9, с. 174]. Г.Ломанн
розглядає структуру прав як формулу двосторонніх зобов’язань між
носієм і адресат прав [10, с. 78–79]. У цій структурі присутні: носій
прав, адресат прав, предмет прав. Ця структура передбачає двосторонні стосунки такого змісту: носій має право на предмет стосовно адресата, що є еквівалентом висловлювання, адресат зобов’язаний щодо
предмету стосовно носія. Права та відповідні зобов’язання визначаються в рамках певної системи норм (моральної чи юридичної) [10,
с. 79]. Моральне обґрунтування прав можливе тоді, коли між носієм
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та адресатом існує домовленість про взаємне зобов’язання. Ця модель
стосунків на думку Г.Ломанна передбачає вольовий момент, який проявляється у двох аспектах: 1) це спільне взаємне рішення носія і адресата визнати себе носіями прав; 2) спільна згода (визнання) стосовно
влади, яку носій і адресат отримують через свої права [10, с. 79]. Отже,
вольовий момент означає добровільну, раціональну участь у таких взаємних зобов’язаннях та передбачає визнання інших як рівноправних
суб’єктів. Добровільне визнання моральних зобов’язань є мораллю
поваги до інших, джерело самоповаги та почуттям власної гідності.
Права людини як взаємні зобов’язання можуть розглядатись за формулою справедливості обміну, яку пропонує О.Гьоффе [11, с. 32–47].
Взаємні зобов’язання розглядаються у даному випадку як взаємні акти
давати та отримувати, між якими існує приблизна рівновага. З огляду на мораль, права людини базуються на золотому правилі – це і є
критерій справедливості обміну. Права людини пов’язуються із взаємністю, здатністю діяти в суспільній перспективі. На основі морального обґрунтування, філософський концепт прав людини охоплює
два аспекти: 1) як втілення моралі взаємних обов’язків та поваги – це
обґрунтування людської гідності; 2) як втілення етики взаємності або
справедливого обміну – це критерій справедливого обміну.
Гідність людини як універсальний та невід’ємний елемент у концепціях прав людини, дозволяє шукати шляхи подолання суперечностей в обґрунтованості «універсальності» прав людини в контексті
культурного релятивізму. Тут треба навести вислів О.Гьоффе стосовно
звинувачення Заходу у «культурному імперіалізмі» про універсальність
прав у міжкультурному контексті: «непорозуміння ґрунтуються на змішуванні універсальності із уніформністю або ж на ототожненні універсальних правових принципів з усуненням соціальних та культурних
відмінностей [12, с. 48]. Права людини за своєю суттю призначаються
для інтеркультурного дискурсу, бо володіння ними не обмежується
статтю, расою, походженням і т.д. Дослідник акцентує увагу на тому,
що інтеркультурний дискурс передбачає інтеркультурний діалог –
готовність обох сторін до взаємного викладу поглядів із запитаннями
та відповідями. Небезпека «культурного імперіалізму» існує не з боку
універсальних правових принципів, а швидше в експорті моделей поведінки, зумовленому суспільством споживання.
Гідність, як універсальна ознака, разом із рівністю, як принципом,
забезпечують визнання та збереження різноманітності, під якою можна розуміти в найширшому значенні культурну різноманітність. Права
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людини є тим інструментом, який має перспективи забезпечити людей
гідними умовами життя та захистити від зневаги їх гідності.
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В статье исследуется моральный аспект категории достоинства, в
частности, на основе категорического императива И. Канта. Определяется
дихотомический характер категории достоинство: моральное требование,
которое выражается правом на самоопределение; потребность в признании этого права другими. Установлено, что категория достоинство, являясь
универсальной и врожденной характеристикой человека, составляет основной компонент, на котором основывается современная философия прав
человека.
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The article considers the dignity as a moral notion using Kant’s formulation
of the «categorical imperative». Dichotomy of the dignity is determined by the
moral claim as the right for self-determination and the claim to respect it by
others. It is noted, that human dignity is universal and inherent. Contemporary
philosophy of human rights is based on human dignity.
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ФАКТИЧНА КОНСТИТУЦІЯ ПОСТРАДЯНСЬКОЇ
УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
С. Рабінович
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львiв, вул. Університетська, 1, e-mail: serg_rabin@yahoo.com
Понад тридцять років тому, на червневому 1983 року Пленумі ЦК
КПРС Ю.В.Андроповим було сказано: «Если говорить откровенно, мы
еще до сих пор не знаем в должной мере общество, в котором живем
и трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности,
особенно экономические. Поэтому вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма нерациональным способом проб и ошибок».
Євромайдан 2013–2014 року та події, що розгорнулись у нашій країні
згодом, засвідчили гостру практичну значущість для носіїв публічної влади в Україні пізнавального завдання, означеного у наведеному
публічному зізнанні Генерального секретаря ЦК КПРС.
Як можна зауважити, для більшості пострадянських країн залишається слушним парадоксальний афоризм «у реальності все не
так, як насправді» (В.А. Найшуль). Ця фраза повною мірою стосується тієї складової правової реальності, яка конструюється актами,
виданими органами публічної влади, а також усними й письмовими
текстами правознавців, у яких ці акти, в сукупності з ідеями діячів
західноєвропейського Просвітництва, стають об’єктами теоретичної рефлексії.
Згадана реальність зазвичай має доволі незначний зв’язок із українською політико-правовою практикою, із повсякденними відносинами,
які в певній частині, як традиційно вважається, регулюються нормами
державного права. Це легко усвідомлюється при зверненні до інформаційно-політичних тижневиків, мова яких подекуди є просто несумірною з професійною мовою «конституційно-правової реальності».
Як не дивно, побутове й жаргонно-метафоричне слововживання
іноді здатне точніше відобразити сутнісні аспекти політичної дійсності, аніж термінологічний апарат юридичної догматики. Натомість слова
«народ», «демократія», «народний суверенітет», «конституціоналізм»,
«парламентаризм», «правова держава», «верховенство права», «природні права людини» нерідко виступають у кращому випадку проявами
правового ідеалізму, а в гіршому – формами правової демагогії, яка, за
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слушним зауваженням В.М.Баранова, є значно більш небезпечним проявом тіньового права, аніж інвективна лексика [1; с. 116].
Евфемістичний дискурс українського державознавства, який
будується на ідеях західного лібералізму, нерідко нагадує вишукування «ідеї очей у ідеї крота» з відомої історії про Тому Аквінського.
Практична корисність подібної правової демагогії для тих, хто які її
використовує, не викликає сумнівів. Адже вона дозволяє, щонайменше, убезпечити себе від зв’язку із емпіричною реальністю, позбутися
необхідності вивчати складні міжгалузеві проблеми та вибудовувати
системні зв’язки між офіційними нормами й реальними практиками1.
Таким чином, пострадянська доба української правової науки виробила власні ідеологічні мантри, промовляння яких у цілій низці випадків
виявляється вельми корисною справою. Це дивним чином свідчить про
прагматичну орієнтованість «ідеалізму» більшості політико-правових
текстів, далеких від тієї реальності, в якій реалізуються інтереси їх офіційних і неофіційних авторів.
З іншого боку, в науці конституційного права віддавна побутує
поняття, яке відображає ту дійсність, яка, з одного боку, існує відносно автономно від формально-юридичної конституційної реальності,
а з іншого, перебуває з нею в тісному зв’язку. Це поняття фактичної
конституції, яке функціонує здебільшого як загальне уявлення, як
позначення відмінності між писаними конституційними нормами і
соціально-політичною практикою.
У конституційно-правовій науці проблемам фактичної конституції невипадково відводиться доволі незначне місце. Це зумовлюється
складною, полісистемною й переважно неюридичною природою низки
відображуваних цим поняттям феноменів, які належать до соціально-еміпричного виміру правової реальності. З іншого боку, самодостатність (і, зауважимо, зручність) професійної рефлексії в усталених
категоріальних формах, а подекуди інерція наукового мислення виступають причинами слабкої розробленості пізнавального інструментарію, здатного створити цілісний образ політико-правової дійсності, в
якому виявлялись і утримувались би справжні рушійні сили державноюридичної практики. Доводиться констатувати, що, попри деклароване іноді прагнення вийти за межі догматичного й природно-правового
1
Правове філософствування в останні десятиліття стало й доволі прибутковою тіньовою діяльністю, в якій особливих успіхів досягають ті науково-педагогічні співробітники та інші особи, які одержують офіційне
визнання у спеціалізованих вчених радах відомчих навчальних закладів.

310

осмислення конституціоналізму [2, с. 238], панівна доктрина продовжує перебувати в поняттєвому полоні політико-правової метафізики.
Фактична конституція належить до основних об’єктів дослідження конституційної соціології і соціології конституційного права [3,
с. 110, 115; 4, с. 60, 61]. При цьому розробка поняттєво-категоріального
апарату, необхідного для опису й пояснення механізмів дії фактичної
конституції, вимагає об’єднання зусиль низки відносно самостійних
суспільних наук, зокрема конституційного права та низки інших галузо-правових наук, політології, соціології, антропології, культурології та
ін., а також міждисциплінарних напрямів (соціології політики, політичної антропології, соціології моральності, економічної соціології, політекономії, кратології та ін.) [пор.: 5, с. 74], що потребує багаторівневого
інтернаукового синтезу.
Зупинимось на низці моментів, які видаються значущими для
структурування предметної сфери соціолого-правових досліджень
фактичної конституції та виділення їх основних напрямків.
Уявлення про конституцію як реальний державний лад (politeia)
хронологічно передують появі перших юридичних конституцій та
поняття основного закону [6]. При цьому аж до ХІХ ст. не відбувається
поняттєвого протиставлення дійсної (соціально-сутнісної) та формально-юридичної конституцій, вперше здійсненого у соціологічній концепції Ф.Лассаля [7; 8].
У науці конституційного права терміном «фактична конституція»
(іноді – «матеріальна конституція») позначаються, зокрема: «система
основоположних відносин, яка реально існує в суспільстві» [9]; «фактичні відносини, які виступають основою державного ладу»; «реальні
відносини між людиною і суспільством, з одного боку, і державою, з
іншого, а також основи організації і діяльності самої держави» [10,
с. 38–39]; «такі, що реально склалися, конституційно-правові відносини у сфері встановлення основ суспільно-політичного ладу, а також
дійсного становища особи в тій чи іншій країні» [11]; «наявні у конкретній країні організація державної влади і відповідні взаємовідносини між державою та індивідом» [див.: 12, с. 30]; «реальний державний
лад (устрій)» [6]; «реальний порядок здійснення державної влади» [13,
с. 64; 14, с. 40–42; 12, с. 30]. У політології як синонімічне використовується також поняття «політичної конституції» (Дж. Фінн, Е. Корвін,
Р. Нейджел), до складу якої віднесено «систему усталених поведінкових зразків, практик та стратегій з їх реалізації, вмотивованих певними
інтересами і діями» [15, с. 20; 16].
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Огляд наведених позицій дозволяє зробити кілька узагальнень.
Перше. Спільним для усіх дефініцій є віднесення до фактичної
конституції реальних суспільних відносин та визнання їх основоположного для суспільства і держави характеру. При цьому прикметно,
що регулятивна сфера фактичної конституції окреслюється предметом
регулювання основного закону. З огляду на це на трактуванні розглядуваного поняття позначаються розбіжності в розумінні предмета
конституційного права, зокрема включення чи невключення до нього
відносин, які утворюють основи суспільного ладу [17, с. 9–28].
Як видається, необхідність поширення сфери дії фактичної конституції на весь суспільно-політичний, а не лише на державний лад має
зумовлюватись не особливостями авторської позиції стосовно предмета
конституційного права, а розумінням різнорідності, різнопорядковості
юридичної і фактичної конституцій. Відповідні поняття не є видовими
щодо категорії конституції, оскільки мають якісно відмінні значення
(формалізований основний закон, який фіксує ідеально – й водночас
формально-належне, з одного боку, і реальні соціонормативні основи
суспільного життя, соціонормативний устрій суспільства, з іншого).
Вже Л. Й. Петражицький влучно відзначив, що його права «на два
види чи підкласи за ознакою існування чи не-існування, а лише можливості, бажаності тощо, являє собою таку ж класифікаційну недоречність, як, наприклад, поділ собак на дві породи: 1) існуючі собаки і
2) «майбутні» чи «ідеальні» собаки» [18, с. 380–381].
Окрім цього, незалежно від того, як розв’язуєтьcя питання про
сферу дії норм державного права, не викликає сумнівів існування системи соціальної саморегуляції (притаманні конкретному суспільству
принципи побудови соціальної ієрархії, засади обміну й розподілу
соціальних благ тощо) і вагомий вплив цих принципів на конституційну практику. Загальновизною є й залежність дієвості та ефективності
приписів основного закону від їх несуперечності згаданим саморегулятивним засадам.
Друге. У конституційно-правовій доктрині поняттю фактичної
конституції надається здебільшого службове значення. Воно слугує
насамперед пізнавальним інструментом для виміру ступеня фіктивності юридичної конституції. За такого підходу фактичну конституцію
утворюють наявні в політичній дійсності характеристики державного
ладу, зафіксовані у писаних конституціях (форма правління, державний
устрій, державний режим), порядок здійснення конституційних процедур тощо. Поняття фактичної конституції відображає тут практичний
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вимір основного закону – особливості реалізації своїх повноважень
носіями публічної влади, специфіку виконання і дотримання ними
конституційних норм на практиці1. Такий підхід дозволяє доповнити
уявлення про формально-юридичний стан речей за рахунок інформації
про конституційну практику, проте водночас він спонукає до того, аби
розглядати «фактичне, наявне буття конституційних норм, інститутів,
конструкцій, цінностей» [19, с. 69–70] насамперед як результат виконання чи невиконання, дотримання чи недотримання положень основного закону2.
Третє. В інтерпретації поняття фактичної конституції виявляються
особливості розуміння співвідношення державно-юридичного і загальносоціального регулювання: акцентування а) визначальної ролі соціальних взаємодій як реальних основ суспільного і державного ладу і
функціональної автономії фактичної конституції щодо юридичної або
ж б) визнання первинності державної влади, динамічним аспектом якої
виступає фактична конституція як прийнятий у політичній практиці
порядок її здійснення. Відповідно, виокремлюються державоцентричний і соціоцентричний підходи до дослідження фактичної конституції.
Так, наприклад, В.М. Шаповал, виходячи із державоцентричних
позицій, наголошує на нерозривному взаємозв’язку між фактичною
конституцією й конституцією у формально-юридичному сенсі та заперечує проти позаісторичного розуміння конституції поза її зв’язком
із формою основного закону [12, с. 30]. Л.П.Юзьков, ототожнюючи
фактичну конституцію і конституційний лад, розглядає її в сукупності з юридичною конституцією як конституційну систему держави, яка
може бути реальною або фіктивною [9, с. 9–10].
З позицій державоцентризму висловлюються також і сумніви в
допустимості використання самого поняття фактичної конституції
як «абстракції, що суперечить основним засадам юридичної теорії та
практиці застосування»: «фактична конституція – це власне суспільні
відносини, які існують поза нормативним регулюванням, тому не може
бути так званої фактичної конституції, доки вона не буде «одягнена» у
відповідну правову форму» [20, с. 83–84]. В основу таких тверджень
1
Для цього конституціоналістами використовуються поняття «реальні
повноваження», «реальний обсяг політичної влади», «фактичний та юридичний статус» тощо.
2
З березня цього року в нашій державі постало питання про фіктивність не тільки окремих статей, але й цілих розділів писаної Конституції
(йдеться про дію права РФ на території АРК).
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покладені, вочевидь, засади юридичного монізму, який не допускає
існування паралельних нормативних порядків. Тут, вочевидь, має місце
й несприйняття соціологічної сутності поняття фактичної конституції,
що може зумовлюватись цілком зрозумілим критичним ставленням до
амбівалентної соціальної практики, з одного боку, і прагненням надати
державно-юридичної форми позитивно-оцінюваним суспільним відносинам, з іншого. Однак в обох випадках недооцінюється дійсна роль
механізмів саморегулювання суспільних відносин, зокрема політичних. Існування ж спору про терміни не заперечує необхідності дослідження реального впливу на ефективність конституційно-правового
регулювання відповідних явищ та процесів.
Соціоцентрична соціолого-правова інтерпретація1 поняття фактичної конституції ґрунтується на визнанні впорядкованості, самоорганізації, системності в суспільному житті. Таку впорядкованість
відображають поняття суспільного устрою, соціального порядку [2,
с. 238], суспільного ладу, державного ладу [21, с. 55–56, 200], конституційного ладу [9] (за умови соціологічного трактування останнього).
Практично всі згадані терміни, використовувані на позначення
поняття фактичної конституції можуть вказувати на функціонально відмінні, хоча й взаємопов’язані, явища: а) предмет конституційно-правового та іншого соціального (морально-політичного, релігійного тощо)
регулювання – поведінку учасників суспільних відносин; б) засіб і форму такого регулювання, модель належних відносин, яка може міститись
у нормах писаного конституційного права, у суспільних уявленнях і
зразках політичної поведінки, в самій політичній практиці; в) результат
такого регулювання, тобто певним чином впорядковані фактичні відносини. У наведених випадках йдеться про відносини, які відіграють
відмінну, активну або пасивну, роль у механізмі соціальної регуляції:
лише у другій із трьох функціональних іпостасей фактичної конституції вона має властивості нормативності2.
Як свідчить практика, сучасна соціологія права може базуватись на
різних типах праворозуміння. Домінуючим продовжує бути державницький легізм.
2
З урахуванням викладеного видається адекватною характеристикою
соціолого-правового статусу документа «Конституція України зі змінами,
внесеними ЗУ від 21 лютого 2014 року» (Відомості Верховної Ради. –
2014. – № 11. – Ст. 143), власне як фактичної документальної (символічнолегітимаційної) основи фактичної діяльності вищих органів і посадових
осіб публічної влади. Парадоксально, що лассалівська характеристика вка1
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За зауваженням Г.В.Мальцева, «соціальний порядок, або ж те, що
ми сприймаємо за належний соціальний порядок, складається в результаті дії багатьох регулятивних процесів, не всі з яких доступні раціональному контролю, не всі піддаються навіть елементарному обліку»
[22, с. 767]. Так чи інакше, соціальний порядок має характеризуватись
станом певної одноманітності, повторюваності й регулярності [23,
с. 116; див. також: 24], стабільності й рівноваги. Згідно із синергетичною парадигмою, такий стан періодично чергується із станами нестабільності, дезорганізації й хаосу [22, с. 92–93].
Нестабільність, хитка рівновага і невизначеність, характерні для
політико-правових процесів у «перехідних» суспільствах з очевидністю засвідчують брак дієвості офіційно-формалізованих засобів
упорядкування суспільного ладу. Це особливо відчутно в сучасному
українському соціумі, в якому перетворення хаосу на порядок є далеко не академічною проблемою, а витворення власне соціального ладу
залишається практичним «питанням питань».
У вакуумі ефективної публічної влади й за умов тотальної кризи
публічності зберігають своє регулятивне значення традиційні особистісно-орієнтовані практики та безособово-ринкові практики соціальної
взаємодії [див., напр.: 25–27]. Відтворюючись у діяльності переважної
більшості пересічних громадян та суб’єктів владних повноважень, ці
практики унаочнюють існування консенсусу щодо деяких соціальних
цінностей і норм. Так, складовими більшості фактичних конституцій
на теренах майже всього колишнього СРСР1 виступають мовчазні угоди між державою і суспільством, зміст яких фіксують добре відомі
приказки: «вони роблять вигляд, що мені платять, а ми – що працюємо», «жити самим й давати жити іншим», «ти мені – я тобі» тощо2. З
радянських часів згадані угоди, вироблені за умов привласнювального
заної писаної конституції як «клаптика паперу» тут буде доречною саме
для юристів-позитивістів, оскільки «клаптиково-паперовий» статус Закону
від 21 лютого 2014 року випливає не стільки з соціологічних уявлень, з
огляду на які таким «клаптиком» вважається будь-який писаний документ,
розглядуваний у відриві від практики його застосування, скільки із загальновідомих юридико-догматичних позицій.
1
Винятком є, як видається, країни Балтії.
2
Видається прикметною назва однієї з нещодавніх публікацій знаного
українського правознавця, яка виражає надію на зміну останньої зі згаданих мовчазних угод під впливом законодавчих новацій у сфері боротьби з
корупцією [28].
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господарства, традиційного суспільства і «ресурсної держави» (С. Кордонський) відіграють роль суспільного договору.
Виступаючи неписаним законом соціально неоднорідного, диференційованого суспільства, фактична конституція діє остільки і в тих
відносинах, оскільки і в яких відносинах останнє характеризується
певною узгодженістю ціннісно-нормативних уявлень і очікувань. В
умовах соціонормативного плюралізму фактична конституція може
розглядатись як своєрідний соціальний «порядок порядків», з огляду на
що до неї належить також і визнаний де-факто розподіл сфер владнорегулятивного впливу між вищими посадовими особами, службовцями
центрального державного апарату та окремими центрами політичної
влади в суспільстві (регіональними фінансово-політичними структурами, етнічними, релігійними спільнотами тощо).
Не можна не зауважити, що цього року на теренах України розгортається той самий юридичний плюралізм, існування, або ж, щонайменше, «юридичність» якого відкидає державно-правовий монізм. Слід
погодитись із тим, що «саме в періоди революцій суспільство стикається
з реальним досвідом правового плюралізму, оскільки з’являються різні
центри влади, кожен з яких діє шляхом видання загальнообов’язкових
нормативних вимог» [29, с. 342]. З позицій юридичного плюралізму є
підстави вести мову, зокрема, про дію права громадських рад майданів,
права комітетів самооборони, а також права озброєних підрозділів, які
контролюють окремі території держави, як, зрештою, про дію «права»
угруповань «ЛНР» та «ДНР».
Незалежно від того, скільки часу можуть існувати ті чи інші конкретні форми прояву юридичного плюралізму, саме собою це явище
є, мабуть, неодмінним атрибутом соціальної регуляції в стратифікованому, соціально неоднорідному суспільстві. З огляду на це фактично
йдеться про поєднання регулятивних засад соціального порядку із
множинністю окремих локальних устроїв, про складне переплетіння
своєрідних home rules, відносно автономних нормативних порядків.
Питання про критерії «юридичності» цих порядків заслуговує на
окреме обговорення. Так чи інакше, не можна не погодитись із тим,
що між соціолого-правовою концепцію суспільства і концепцію права
має існувати «належна смислова єдність» [30, с. 14]. Вважаємо, що
прийнятним засобом виконати це завдання може виступати інструментальний підхід до розгляду встановленого державою права як до
одного з соціальних інститутів, логіку використання якого слід шукати не в ньому самому, а поза ним, у закономірностях функціонування
316

соціорегулятивних макросистем, в які вбудовані інститути державного права.
У пострадянських (а зрештою, не тільки в них) суспільствах однією з найважливіших регулятивних макросистем є ринок. Це зумовлює
дослідження фактичної конституції крізь призму здобутків економічної соціології, зокрема, виробленого й активно використовуваного
нею інституціонального аналізу [33; 35 та ін.], до якого вже звертались
окремі представники пострадянського загальнотеоретичного правознавства [22, с. 382; 31]1.
З урахуванням цього одним з ключових епістемологічних інструментів стає поняття інституту, смислове значення якого охоплює формальні і неформальні засоби соціальної регуляції.
Отже, для соціоцентричного осмислення фактичної конституції вихідним об’єктом вивчення може виступати система інститутів,
які слугують реальними основами суспільного й державного устрою.
Йдеться про інститути, які виступають формами впорядкування, нормативними регуляторами владних відносин у суспільстві й зокрема
діяльності, пов’язаної з політичним володарюванням. Для характеристики фактичної конституції конкретного суспільства особливо значущим елементом є звичаєві практики у сфері здобуття й використання
політичної влади.
З огляду на визначальну й первинну роль ринкових відносин щодо
юридичних засобів їх оформлення, уся офіційна й неофіційна діяльність, пов’язана з політичним володарюванням, може розглядатись
насамперед як процес обміну і розподілу специфічних політично-значущих благ, основними з яких є владно-політичні ресурси – політична
влада і політичний вплив [34]. У процесі обміну останні конвертуються в ресурси матеріально-фінансові, адміністративні, символічні тощо
[35]. Обмінно-розподільча система (М.Волцер) може набувати ринкових, централізовано-ієрархічних або ж специфічних гібридних форм,
які в соціологічній літературі позначаються термінами «адміністративний ринок» (С. Кордонський, В. Найшуль та ін.) і «бюрократичний
ринок» (Дж. М. Б’юкенен, Дж.Таллок).
Соціолого-правовий аналіз системи обміну і розподілу політичнозначущих благ спирається на соціолого-економічний аналіз права, на
1
Прикметно, що сьогодні концепції інституціоналізму починають привертати увагу вітчизняних теоретиків права [32], а також окремих дослідників теоретичних проблем галузевих юридичних наук [33], хоча іноді такі
спроби [напр.: 38] викликають чимало питань.
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вивчення логіки колективних дій, проблем конституювання і реалізації групових та індивідуальних інтересів. Вочевидь, тут мають бути
задіяні концепції колективних дій (М.Олсон) [36], політичного ринку
(Дж. М. Б’юкенен) та інші напрацювання теорії суспільного вибору.
Це вимагає взаємопов’язаного розгляду трьох блоків
взаємопов’язаних питань: «хто», «що» і «як». Такий розгляд, на наш
погляд, дозволить розкрити механізм дії фактичної конституції.
Так, відповідь на питання «хто» потребує встановлення, в інтересах
яких соціальних груп чи осіб здобувається і використовується політична
влада, які особи, через які органи державної влади, об’єднання і організації здійснюють її. За точним зауваженням Г.В. Мальцева, питання про
інтерес – це завжди питання про його суб’єкта. До суб’єктів фактичних
конституційних відносин належать номінальні учасники відповідних
правовідносин, а також особи та їх групи, які в законодавстві і доктрині
називаються «близькими», «пов’язаними», «групами інтересів», «групами тиску» тощо. Основними суб’єктами тут виступатимуть ТНК та
олігархічні групи [див.: 37].
Специфіка міжсуб’єктних зв’язків у політичних відносинах
задається характером реальних залежностей між їх учасниками –
формально-інституційним, неформально-особистісним чи неформально-безособовим (формально-юридичне підпорядкування; особистісна,
сімейна, родинна залежність, свояцтво тощо; майнова, інформаційна
чи інша безособова залежність або їх поєднання). Звичаєві норми тут
здебільшого визначають зміст взаємних зобов’язань, які зумовлюються
тим чи іншим видом залежності.
Відповідь на питання «що» вимагає якісної та кількісної оцінки
владних ресурсів, які виступають об’єктами обміну і розподілу. Характер і обсяг таких ресурсів визначає реальні чи потенційні владні можливості учасників обмінно-розподільчої системи. Неоднорідність благ,
задіяних в обмінних відносинах, зумовлює можливість виокремлення
не тільки владно-політичних, але й інших (владно-майнових, владноінформаційних тощо) видів взаємодій.
Особливе значення мають форми конституційно-правової чи іншої
формально-юридичної фіксації виду й обсягу відповідних ресурсів,
форм їх закріплення між певними особами, а також взаємозв’язок
офіційних і неофіційних форм їх обігу. З огляду на це ключовим для
соціології конституційного права стає питання «як». Відповідь на
нього передбачає аналіз реально діючих принципів, норм і практик
використання владних ресурсів, механізмів і процедур соціальної регу318

ляції (саморегуляції), передовсім у сфері політичного процесу. Тут же
слід вести мову й про механізми і форми представництва політичних
інтересів соціальних груп і окремих осіб. Реальні політичні практики діють в рамках офіційних державно-юридичних інститутів та/або
низки неофіційних звичаєвих форм (зокрема кумівства, клієнтелізму,
фаворитизму, трайбалізму; особистих, особисто-політичних, майново-політичних та ін. зобов’язань). такі зобов’язання за механізмами
впливу на поведінку учасників належать до юридичної та до інших,
суміжних із нею соціонормативних сфер: звичаєвого права, «інфраправа» (Ж.Карбоньє), політичної і загальної моральності. Інструментами
легалізації політичних та інших пов’язаних із ними інтересів слугують
політичні та юридичні (парламентські, адміністративні, судові та ін.)
технології. Вивчення способів включення публічно-правових актів у
механізми політичних технологій слід визнати одним із найбільш актуальних напрямків соціолого-правових розвідок.
Запропоновані стратегічні орієнтири неминуче виводять поза
кордони пізнавальної сфери легістської юриспруденції. З огляду на
це, випереджаючи можливі зауваження щодо необхідності суворого
дотримання галузевих меж, визначених нормативними документами
центральних органів виконавчої влади, наголосимо, що саме інтернауковий аналіз видається необхідною передумовою для розв’язання найважливіших практичних питань, пов’язаних із процесом включення в
соціонормативну систему України формально-інституційних елементів
конституціоналізму.
Це диктується передовсім комплексністю трьох груп взаємопов’язаних напрямів соціолого-правових розвідок: антропосоціальної
зумовленості процесу юридико-нормативного регулювання конституційних відносин, соціального механізму дії державного права та ефективності державно-правового регулювання.
Інтернауковість передбачає нехтування міжгалузевими бар’єрами,
які часто мають адміністративний і псевдонауковий характер. Відтак
вважаємо, що тільки співпраця представників юридичних, соціологічних, економічних і політичних наук створює перспективу досягнення
такого міжгалузевого синтезу, який дозволив би дати цілісну й динамічну картину політико-правової дійсності, на основі чого можна буде
відійти від конструювання віртуальної конституційно-правової реальності й перейти від вправляння у метафізиці понять до концептуального осмислення нормативного значення тих процесів, які відбуваються в
політико-правовій дійсності насправді.
319

Список використаних джерел
1. Баранов В. М. Теневое право / В.М. Баранов. – Нижний Новгород :
Нижегород. акад. МВД России, 2002. – 165 с.
2. Савчин М. Конституціоналізм і природа конституції / М. Савчин. –
Ужгород : Поліграфцентр «Ліра», 2009. – 372 с.
3. Андреева Г. Н. Социологическое измерение науки конституционного права // Современная социология права : сб. науч. тр. / РАН ИНИОН ;
Отв. ред. Е.В. Алферова. – М., 2013. – С. 109–120.
4. Савчук С. В. Юридична соціологія: предмет та місце в системі юридичних наук / С. В. Савчук. – Чернівці : Рута, 2003. – 240 с.
5. Джунь В. В. Соціологія конституційного права (до постановки питання) / Джунь В.В. // Право України. – 2010. – № 11. – С. 66–75.
6. Гюлумян В. Г. Тенденции развития Российской Федеральной Конституции : дисс. … канд. юрид. наук. (12.00.02) / В. Г. Гюлумян. – СПб.,
2003 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.dissercat.com/
content/tendentsii-razvitiya-rossiiskoi-federalnoi-konstitutsii
7. Овсепян Ж. И. Развитие научных представлений о понятии и сущности конституции / Ж. И. Овсепян // Правоведение. – 2001. – № 5 [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.law.edu.ru/article/article.
asp?articleID=173412
8. Лассаль Ф. Сущность конституціи // Ф. Лассаль. Сущность конституціи. Что же дальше? – СПб.: Книгоизд-во «Молотъ», 1905. – С. 3–34.
9. Тихонова Е. А. Конституцiя юpидична i фактична / Е. А. Тихонова, Л. П. Юзьков // Право України. – 1992. – № 1. – С. 9–10, 31.
10. Конституционное (государственное право) зарубежных стран : В 4
т. – Тома 1–2. Часть общая : Учебник / Отв. ред. Б.А. Страшун.– М.: Изд-во
БЕК, 2000. – 784 с.
11. Большой юридический словарь / под ред. А.В. Малько. – М.: Проспект, 2009 г. [Електронний ресурс] Режим доступу : http://determiner.ru/
dictionary/880/word/fakticheskaja-konstitucija
12. Шаповал В. М. Конституційне право зарубіжних країн. Академічний курс : підруч. / В.М. Шаповал. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 432 с.
13. Сравнительное конституционное право / Абросимова Е.Б., Васильева Т.А. [и др.]; Редкол.: Ковлер А.И., Чиркин В.Е., Юдин Ю.А. – М.: Манускрипт, 1996. – 730 с.
14. Хабриева Т. Я. Теория современной конституции / Т. Я. Хабриева,
В. Е. Чиркин. – М.: Норма, 2005. – 320 с.
15. Проблеми конституційного транзиту в Україні / С. О. Янішевський,
О. А. Фісун та ін. ; за ред. В. М. Яблонського, С. О. Янішевського. – К.:
НІСД, 2011. – 52 с.
320

16. Кафарський В. Концепти конституції у правовій і політичній науці //
Політичний менеджмент / В. Кафарський. – 2010. – № 4. – С. 25–34.
17. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права / О. Е. Кутафин. –
М.: Юристъ, 2001. – 444 с.
18. Петражицкий Л. И. Теория права и государства в связи с теорией
нравственности / Л. И. Петражицкий. – СПб.: Лань, 2000. – 607 с.
19. Джунь В. В. Соціологія конституційного права: (до постановки питання) / В.В. Джунь // Право України. – 2010. – № 11. – С. 66–75.
20. Фрицький О.Ф. Конституційне право України : Підруч. / О.Ф. Фрицький. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 536 с.
21. Наливайко Л. Р. Державний лад України : теоретико-правова модель
/ Л.Р. Наливайко. –Харків : Право, 2009. – 596 с.
22. Мальцев Г. В. Социальные основания права / Г. В. Мальцев. – М.:
Норма, 2007. – 800 с.
23. Дженкинс К. Социальный порядок и границы закона // Правовая
мысль ХХ века : сб. обзоров и рефератов / К. Дженкинс; РАН ; ИНИОН ;
Отв. ред. Ю.С. Пивоваров. – М., 2002. – С. 115–125.
24. Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження) / М. Цвік // Право України. – 2010. – № 4. –
С. 22–27.
25. Афанасьев М. Н. Клиентелизм и российская государственность /
М.Н. Афанасьев. – М.: Московск. обществ. научн. фонд, 2000. – 318 с.
26. Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: экономико-социологический анализ / С. Ю. Барсукова. – М.: Изд. дом ГУ – ВШЭ, 2004. – 448 с.
27. Фисун А. А. Демократия, неопатримониализм и глобальные трансформации / А.А. Фисун. – Харків : Константа, 2006. – 351 с.
28. Хавронюк М. Звикаймо: ані я тобі, ані ти мені! / М. Хавронюк //
Дзеркало тижня. – № 36–37. – 10 жовтня 2014 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/internal/zvikaymo-ani-ya-tobi-aniti-meni-_.html
29. Ветютнев Ю. Контури революційного юридичного досвіду / Ю. Ветютнев // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. – № 2. – С. 336–
345.
30. Лапаева В. В. Социология права в современной России: основные
направления исследований / В.В. Лапаева // Современная социология права : сб. науч. тр. / РАН ИНИОН ; Отв. ред. Е.В. Алферова. – М., 2013. –
С. 10–30.
31. Четвернин В.А. Институциональная теория права / В.А.Четвернин,
А.В. Яковлев ; ГУ ВШЭ, Лаборатория теоретических исследований права
и государства. – М., 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://
teoria-prava.hse.ru/files/institution.pdf
321

32. Погребняк С. Верховенство права в Україні: передумови та перспективи / С. Погребняк // Філософія права і загальна теорія права. – 2013. –
№ 1. – С. 29–37.
33. Воловик О. А. Погляд на право і розвиток економіко-правового дискурсу : монографія / О. А. Воловик. – К.: Юрінком Iнтер, 2014. – 272 с.
34. Дементьев В.В. Власть: экономический анализ. Основы
экономической теории власти : монография / В.В. Дементьев. – Донецк :
Каштан, 2003 . – 200 с.
35. Радаев В.В. Понятие капитала, формы капиталов и их конвертация /
В.В. Радаев // Экономическая социология. – 2002. – Т. 3. – № 4. – С. 20–33.
36. Олсон М. Логика коллективных действий. Общественные блага и
теория групп / М. Олсон ; пер. с англ. – М.: ФЭИ, 1995. – 1974 с.
37. Глазунов В. В. Олигархические трансформации : монография /
В.В. Глазунов ; Клас. приват. ун-т. – Запорожье : КПУ, 2011. – 363 с.
38. Джунь В. Інституційний інструментарій у соціології конституційного
права / В. Джунь // Право України . – 2014 . – № 6 . – С. 171–186.

ФАКТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ
КАК ОБЪЕКТ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
С. Рабинович
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: serg_rabin@yahoo.com
В статье предложено понимание фактической конституции как системы институтов, служащих реальными основами общественного и государственного устройства. Центральным элементом таких институтов является
обычные практики, действующие в сфере приобретения и использования
политической власти в обществе. Выделены государствоцентрический и
социоцентрический подходы к исследованию фактической конституции.
Ключевые слова: фактическая конституция, обычные практики, общественное устройство, политико-правовая действительность, неформальные институты, обмен и распределение политически значимых благ.
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ACTUAL CONSTITUTION OF POST-SOVIET UKRAINE
AS OBJECT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH
S. Rabinovych
Ivan Franko National University of Lviv
Lviv, Universytetska Str., 1, e-mail: serg_rabin@yahoo.com
This article presents an actual understanding of the constitution as a system
of institutions that serve the real basis of social and political system. The central
elements of such institutions are customary practices that act in winning and
use of political power in society. There are highlighted state-centered and
sociocentric approaches to the study of actual constitution.
Keywords: actual constitution, customary practices, political-legal reality,
informal institutes, exchange and distribution of politically significant benefits.
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ЗАГАЛЬНОДОЗВІЛЬНИЙ ТИП ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ
ГУМАНІСТИЧНОЇ СУТНОСТІ ПОЗИТИВНОГО ПРАВА
Н. Раданович
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул.Університетська, 1, e-mail: radanovych_n@ukr.net
Вступні зауваги. Проблематика юридичної антропології зумовлює
насьогодні перегляд основних положень теорії правового (юридичного)
регулювання у світлі забезпечення його гуманістичної сутності. Особливої уваги при цьому заслуговують сфера і межі такого регулювання,
що безпосередньо визначають міру свободи особи в суспільстві. Окрім
того, існування низки факторів, як-от, взаємодія норм міжнародного та
національного права (що окреслює спільну сферу для міжнародного
і внутрішнього правового регулювання), ускладнення суспільних відносин (що повсякчас розширює потенційну сферу правового регулювання), низька ефективність правового регулювання, що відповідно
звужує «реальну» сферу правового регулювання – спонукає до пошуку
найбільш оптимальних засобів реалізації «людинодостойної» спрямованості позитивного права. І одним із таких засобів вбачається відповідний тип правового регулювання, насамперед, загальнодозвільний.
Виклад основних положень. В науковій літературі загальнодозвільний тип правового регулювання визначають формулою «дозволено
усе, що прямо не заборонено законом». Цілком зрозумілим є те, що
обсяг дозволеності визначається в першу чергу обсягом забороненості,
а вже потім постає питання, яким за змістом і об’ємом є те «все» решта,
що санкціонує, а отже, допускає держава. Тому спробуємо розглянути
поетапно в контексті дії даного типу правового регулювання – проблему «забороненості» і проблему «дозволеності».
Частина І. «Обсяг забороненості». Дослідження обсягу забороненості передбачає загальнотеоретичну характеристику заборон. Так,
в юридичній науці і практиці терміно-поняття «заборона» використовується для позначення найчастіше способу правового регулювання
(поряд із дозволом та позитивним зобов’язанням) (Алексеев С. С. ,
Братко А.Г.) [1,2], одного зі засобів метода правового регулювання
(Радько Т.Н.) [3], забороняючих нормативних приписів (Лейст О.Е.) [4]
і, власне, забороняючих норм (Рибушкін М.М.) [5] або їх ядра (Кудрявцев В.М.) [6]. Обговорюють також можливості заборон як різновидів
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правових обмежень (поряд із покараннями, обов’язками, іншими негативними засобами) (Малько А.В., Султигов М.М.) [7, 8] і як основи
спеціальнодозвільної системи (Червякова Т.А.) [9].
Але для характеристики заборон в контексті «загальнодозвільності» важливим є насамперед дослідження специфіки регулятивності
заборон. Саме під таким кутом зору й спробуємо далі проаналізувати
юридичні заборони.
Як зазначає С. С. Алексеев, з регулятивної сторони заборони виражаються у юридичних обов’язках пасивного змісту, тобто в обов’язках
утримуватися від вчинення певних дій. Таким чином, будь-яка заборона в праві – це особливий юридичний обов’язок, і для неї є притаманним усе, що і для традиціійних обов’язків взагалі (принципова
однозначність, імперативна категоричність, незаперечність, забезпеченість дієвими юридичними механізмами)[10, c.266]. Це можна
назвати юридичним змістом заборон. Відповідно виконання вказаного
обов’язку (втілення заборони) відбувається завдяки пасивній поведінці
осіб, котра зазвичай складає фактичний зміст заборон.
Методологічно важливим у здійснюваній характеристиці є з’ясування питання про юридичне опосередкування заборон.
С. С. Алексеев зауважує, що заборони в праві – поряд із загальною
обов’язковістю – характеризуються формальною визначеністю, – тобто
тим, що вони отримують закріплення в нормах права і відзначаються визначеністю за змістом та за обсягом (межами). Правда, не варто
розуміти цю особливість юридичних заборон так, що вони завжди
втілюються тільки в забороняючих нормах. Існує декілька способів
(форм) зовнішньої об’єктивації юридичних заборон у тексті нормативних актів. Поряд із об’єктивацією у вигляді самостійних забороняючих
норм, юридична заборона нерідко міститься у «прихованому» вигляді в
тексті нормативних охоронних положень, зокрема в текстах норм кримінального права [10, с. 268].
В інших спеціальних монографічних дослідженнях зустрічаємо
деякі інші міркування. Так, наприклад, О.Г. Братко пропонує широке
і вузьке розуміння заборон, а відповідно вводить поняття «імпліцитна
заборона». Правова заборона в широкому значенні імпліцитно виражена в будь-якій правовій нормі, а у вузькому значенні вона представляє
собою забороняючу норму[2, с. 10, 34].
Варто погодитися із критикою науковцями такого широко трактування заборон, оскільки воно утверджує забороняючий характер права
в цілому , що ніяк не узгоджується із природою соціального регулю325

вання у демократичному суспільстві, розмиває чіткі межі юридичних
суб’єктивних прав, якими окреслюються межі дозволеного, а відповідно висуває питання, чи рівнозначними є поняття – «відсутність
дозволеного» і «заборонене» [10, с. 270]. Важливим є і той аргумент,
що пов’язаний із характером порушень, від яких потрібно утримуватися в суспільних відносинах, упорядковуваних заохочувальними чи
закріплювальними нормами права [5, с. 29]. Крім того, М.М. Рибушкін, дискутуючи з різними авторами, відстоює позицію, згідно з якою
законодавець при юридичному опосередкуванні упорядковуваних
суспільних відносин – залежно від їх сфери, роду, виду чи інших особливостей – використовує різноманітні засоби правового регулювання:
дозволи, уповноваження, позитивні зобов’язання, заборони, обмеження, і в тому випадку, коли використовується заборона, створювана
норма набуває забороняючого характеру. Й оскільки диспозиція забороняючої норми вказує на форму, модель витіснюваного відношення,
то знаходити заборону в інших нормах, при створенні яких використовуються інші засоби юридичного впливу (дозвіл, зобов’язування),
недостатньо виправдано [5, с. 42].
В юридичній літературі інколи обґрунтовують існування заборони
в кожній правовій нормі, з позицій її структури, тобто наявності санкції
[2,11,12]. Але тут відразу виникають дискусії з приводу того, чи розуміти санкцію вузько – виключно як міру державного примусу (або навіть
тільки заходи юридичної відповідальності) чи ширше – як елемент правової норми, яким дозується міра її державного забезпечення взагалі
(примус, заохочення, стимулювання) [13].
У даному сюжеті не можна оминути поняття так званої загальної
заборони, яке вводиться С. С. Алексеєвим з огляду на типи правового
регулювання. Як він відзначає, загальне щодо заборон і дозволів розуміється в тому значенні, що відповідне нормативне положення є відправним і скеровуючим юридичним началом на певній ділянці суспільних
відносин. Але загальні заборони не можуть породжувати безпосередні юридичні наслідки, тобто не можуть бути безпосереднім критерієм
неправомірної поведінки. У всіх без винятку випадках значення підстав
для визначення неправомірності можуть мати лише конкретні норми –
або забороняючі (за наявності загального дозволу чи абсолютної заборони), або зобов’язуючі чи уповноважуючі, невиконання яких чи вихід за
межі яких і свідчить про правопорушення [10, с. 302].
Отже, щоб виявити методологічну основу регулятивної характеристики заборон потрібно визначитися з їхнім юридичним опосеред326

куванням. Наведені дискусії з цього приводу є цілком справедливими
у світлі відповідних методологічних позицій: вони різняться підходами
до розуміння поняття забороняючих норм, їх структури та їх співвідношення із забороняючими приписами. Для дослідження заборон у заданому контексті, як видається, буде доцільно прийняти за методологічну
основу позицію, згідно з якою юридичним опосередкуванням заборон
вважатимуться забороняючі правові норми. І ось чому:
– саме правова норма є джерелом регулятивності, тому
саме у «резервах» правової норми можна віднайти можливості
особливої регулятивності, яка матиме місце при функціонуванні
загальнодозвільного типу правового регулювання. Така особлива
(специфічна) регулятивність проявлятиметься, коли формальне регулювання суспільних відносин опосередковуватиметься дією забороняючих норм. Таку регулятивність можна назвати непрямою, оскільки
загальне й абстрактне уповноваження на активну поведінку ставиться
в залежність від конкретної заборони. Такі міркування, як видається,
дозволяють обговорювати питання про види регулятивності правових
норм (прямої та непрямої), а також додатково обґрунтовувати різні
якості правової норми: як моделі правової поведінки, як меж (критеріїв)
правової поведінки і як праововсті самої поведінки;
– формальна визначеність правової (у даному випадку
забороняючої) норми чітко визначає обсяг забороненого і відмежовує,
«відсікає» простір дозволеного (у такий спосіб визначаючи обсяг
дозволеності). Це дозволяє формально-юридично «запустити»
загальнодозвільний механізм, здійснити санкціонування певних прав
і свобод (що виникають в процесі дії такого механізму) шляхом їх
перевірки на юридичну незабороненість. З іншого боку, таким чином
можна обґрунтувати, надати юридичне забезпечення «презумпції
правомірності незабороненого», яку описували В.С. Нерсесянц [14]
та В.М.Кудрявцев [15, с. 127]. Так, наприклад, В.С. Нерсесянц зазначав, що об’єктивною, соціально-історично обумовленою межею для
максимальної величини легалізованої міри свободи є пограничний
критерій суспільно шкідливого, від якого право вцілому повинно обмежувати і захищати суспільне життя. Ця максимальна межа, що визначає
і легітимізує все суспільно нешкідливе, ставиться й окреслюється
правовими заборонами. Мінімальна величина правової міри свободи,
об’єктивно зумовлена критерієм прямої та безпосередньої суспільної
корисності (тих чи інших дій, станів, відносин і т.і), виражається
відповідно в правових дозволах [14, с. 122].
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Проте класифікаційний статус цієї презумпції (як спростовної чи
неспростовної) потребує додаткового дослідження, в рамках ширшої
проблеми: співвідношення незабороненого і правомірного.
З огляду на це не вбачається доцільним «введення» на даному
етапі поняття нормативно-правового припису (зокрема забороняючого
правового припису), оскільки нормативно-правовий припис першочергово містить «прив’язку» до державно-владного веління, а це не зовсім
відповідає так би мовити духу, джерелу юридичної енергії загальнодозвільного типу правового регулювання. Його дія опосередковується
державою, але нею не ініціюється. Він ініціюється зазвичай позадержавно-неюридичними факторами (про що йтиметься далі).
Таким чином, прийняття за основу позиції, згідно з якою юридичним опосередкуванням заборон вважатимуться забороняючі правові
норми, а відповідно детальне дослідження:
– поняття забороняючої правової норми та предмета її регулювання,
– співвідношення забороняючої правової норми зі забороняючими нормативними приписами (формулювання заборон);
– структури забороняючої правової норми;
– функцій та особливостей дії забороняючих правових норм –
дозволить сформувати чітке уявлення про обсяг забороненості в
контексті режиму загальнодозвільності.
Частина ІІ. «Обсяг дозволеності». Вочевидь формулювання
«дозволено усе» насамперед асоціюється із категорією «свобода». Свобода (в самому загальному значенні) розуміється як:
– відсутність обмежень, а у співвідношенні з ідеєю волі –
можливість вчиняти на власний розсуд;
– одна із основоположних для європейської культури ідей, що
відображає таке відношення суб’єкта до своїх вчинків, при якому він
вважається їх визначальною причиною, джерелом, чинником;
– стан людини, її здатність діяти у відповідності зі своїми
інтересами і цілями [16,c.249].
При цьому варто зауважити, що детермінізм допускає визнання
того, що і знання об’єктивних умов, і розуміння правильного і належного – своєрідна форма обумовлення рішень і дій людини, а ситуація
вибору ( в якій формально виявляється свобода вибору) обмежена певним набором можливостей. Те, що з’являється в якості самостійного
волевиявлення, є насправді результатом попереднього (і не завжди усвідомленого) досвіду індивіда. Крім того, людина схильна до
самодетермінації у певній системі цінностей [17,c.501–503.].
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Досліджуючи правову природу свободи, М.М. Марченко вбачає її
лише в контексті держави і права, поза цими інститутами говорити про
юридичний аспект свободи, справедливості і рівності позбавлено всякого змісту. Тільки така постановка питання дозволяє при філософському
осмисленні держави і права залишатися на грунті фактів (емпіричних
та ідеальних) і не вдаватися до захмарних беззмістовних абстракцій.
[18, c.325]. Логічно виникає запитання, а чи не найбільше відтворює
ідеї тієї ж свободи саме режим «загальнодозвільності»?
Таким чином, аналізуючи свободу у заданому контексті, ми
активізуємо категорії інтересу, цінностей, комплексу можливостей,
системи обмежень і примусу. Зміст усіх цих категорій має правове
закріплення, правове наповнення, але не тільки. Зупинимося на окремих з них детальніше.
Як відомо, правове життя нерозривно пов’язано із мотивацією.
Сама ж мотивація правомірної (і законної) поведінки, відзначають вчені,
поступово зміщувалася від табу і обов’язку до міркувань доцільності,
потім до користі і, накінець, до потреби. В потребі було побачено представниками окремих правових щкіл злитість, поєднаність природного
і правового.
Інтерес (в буденному вжитку) – це значимість чогось, особлива
увага до чогось, і, відповідно, таке розуміння інтересу асоціюється із
метою. Але тоді, на думку окремих вчених, виникає проблема селекції цілей, а отже, з’являється проблема виокремлення сфери допустимих, позитивних для суспільства інтересів. Тобто сам собою інтерес
у вказаному значенні не може бути включеним в інтерпретацію права
[19 ,с. 61].
Отже, «дозволено все» – це означає допустимо, прийнятно –
нешкідливо для суспільства. Але чи завжди це співвідноситься з інтересом окремої особи. Таким чином, реалізація «загальнодозвільності»,
а отже і обумовленість дії права визначається у даному випадку балансом насамперед інтересів особи і суспільства.
Але усе це за умови, що суспільний інтерес поєднаний із державним. Проте, як свідчить практика, така «одностайність» не завжди має
місце. Інтерес держави як реалізація волі домінуючої, найбільш впливової частини населення, не завжди співпадає з особистими чи загальносуспільними інтересами. Тому друга частина формули: «прямо не
заборонено законом», наштовхує на питання, чому закон залишив це
поза увагою, більше того – не заборонив:
– в силу об’єктивних причин, не встигаючи правотворчими
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механізмами за розвитком суспільства, в заповненні прогалин у забороняю чому регулюванні;
– в силу суб’єктивних причин, які теж, в свою чергу, можна
кваліфікувати як позитивні ( стимулювання ініціативності та творчості
особи у правовій сфері) і негативні (як-от, намірене відтягування законодавцем врегулювання певних «вигідних» ситуацій), що є за своєю
природою зловживанням правом.
Отже, з цих міркувань реалізація «загальнодозвільності» може
мати два аспекти: позитивний і в певному сенсі негативний. Тому окремого дослідження потребує, як видається, категорія інтересу в аспекті
дії загальнодозвільного типу, а саме питання:
– первинності у зв’язці інтерес – право;
– співіснування інтересів держави, особи, суспільства;
– існування особи в системі державних та міждержавних
(глобалізаційних, інтеграційних) інтересів, сфера «правового руху,
обігу» особи;
– значення стимулів і обмежень для правового розвитку взагалі і
розвитку особи зокрема.
Повертаючись до дослідженні категорії цінностей у заданому
контексті, варто зазначити, що у їх продукуванні беруть участь усі здібності та уподобання людини, що цінність постає явищем внутрішнього вибору. Тому сфера проявів цінності – це сфера людської свободи:
ніхто не може змусити людину цінувати або не цінувати те, що за її
внутрішнім вибором таким не постає [20, с. 186]. В науковій літературі, присвяченій аксіологічній проблематиці, виокремлюють декілька
значень поняття «цінність», які перетинаються між собою:1) здатність
речей, явищ оточуючого світу впливати на суб’єкта таким чином, що
вони сприймаються як блага, спонукають прагнути до них і володіти
ними; 2) загальні принципи доцільної діяльності, відштовхуючись від
якої людина приписує тим чи іншим об’єктам практичну значимість,
що спонукає її діяти і вести себе відповідним чином [21, с. 51–52].
Наведені позиції окреслюють можливі напрями дослідження
обумовленості дії загальнодозвільного типу правового регулювання цінностями, у тому числі правовими. До таких, що становлять
онтологічну сутність права, прийнято відносити свободу, рівність і
справедливість.
Заданий предмет дослідження, як видається, спонукає аналізувати
першочергово справедливість як гарантію нормальної реалізації режиму
«загальнодозвільності», оскільки сутність права полягає у тому, що воно
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є способом (інструментом) встановлення справедливого співвідношення
(балансу) інтересів всіх і кожного: індивідів, соціальних прошарків,
соціальних спільностей і утворень [22, с. 130–131].
Окрім справедливості можна обговорювати інші цінності, або
системи цінностей, що обумовлюють або повинні обумовлювати поведінку особи, коли йдеться про правову активність особи чи її стимулювання загальнодозвільним типом правового регулювання. При цьому
варто пам’ятати, що дію досліджуваного типу у його негативному прояві (дозволено, бо не встигли встановлити заборони) обслуговуватиме
дещо інша етично-ціннісна духовна система.
Висновки. Характеризуючи загальнодозвільний тип правового
регулювання змістовно, ми стикаємося насамперед з проблемою обсягу дозволеності, який визначатиметься у контексті досліджуваного
типу правового (юридичного) регулювання в першу чергу обсягом
забороненості. У зв’язку з цим виникає потреба у загальнотеоретичній
характеристиці обмежувальних регулятивних можливостей заборон.
Методологічну основу регулятивної характеристики заборон становитиме їх юридичне опосередкування, зокрема воно здійснюватиметься завдяки забороняючим правовим нормам, оскільки:
– правова норма є джерелом регулятивності, тому саме
у «резервах» правової норми можна віднайти можливості тієї
особливої регулятивності, яка матиме місце при функціонуванні
загальнодозвільного
типу
правового
регулювання.
Вказану
регулятивність можна назвати непрямою, оскільки загальне і абстрактне уповноваження на активну поведінку ставиться в залежність від
конкретної заборони. Такі міркування, як видається, дозволяють
обговорювати питання видів регулятивності правових норм (прямої
і непрямої), а також додатково обґрунтовувати різні якості правової
норми, як а) моделі правової поведінки, б) меж допустимої правової
поведінки і в) навіть критеріїв її правовості;
– формальна визначеність правової – у розглядуваному випадку
забороняючої – норми чітко визначає обсяг забороненого і відокремлює,
вирізняє, «відсікає» простір дозволеного (в такий спосіб визначаючи
обсяг дозволеності). Це дозволяє формально-юридично «запустити»
загальнодозвільний механізм регулювання, здійснити санкціонування
певних прав і свобод (що виникають в процесі дії такого механізму)
шляхом їх перевірки на юридичну незабороненість.
З огляду на це не бачиться доцільним «введення» саме на даному
етапі поняття нормативно-правового припису (зокрема забороняючого
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правового припису), оскільки він першочергово містить «прив’язку»
до державно-владного веління, а це не зовсім відповідає так би мовити
духу, джерелу юридичної енергії загальнодозвільного типу правового
регулювання. Його дія, функціонування опосередковується державою,
але нею прямо не ініціюється, хіба що полегшується.
Дослідження обсягу дозволеності відбувається так би мовити у
вторинному – після обсягу забороненості – порядку і безпосередньо
пов’язано із проблематикою правової природи свободи. Аналізуючи свободу у заданому контексті, ми активізуємо категорії інтересу, цінностей,
комплексу можливостей, системи обмежень і примусу, що у свою чергу
дозволяє ширше розуміти чимало загальнотеоретичних категорій, як-от:
правопорядок, правомірна поведінка, зловживанням правом та й зрештою призначення і можливості самого позитивного права.
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В статье освещаются некоторые аспекты характеристики общедозволительного типа правового регулирования . Определяются возможности
правовых запретов как строительного материала режима общедозволительности. Анализируется потенциал общедозволительного порядка как
средства обеспечения правовой свободы личности.
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The article deals with certain aspects of the characteristic of general
permitting type of legal regulation. Possibilities of legal prohibitions as the
construction material for the general permitting regime are detected. The
potential of the general permitting order as a means of insuring legal freedom of
an individual is analyzed.
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ДО ПРОБЛЕМИ РОЗУМІННЯ
СУЧАСНОЇ АНТРОПОЛОГІЇ
Т. Розова
Національний університет «Одеська юридична академія»,
м. Одеса, вул. Піонерська, 9, e-mail: roztam21@gmail.com
Слово «антропологія» стало останнім часом дуже популярним як
на теоретичному, так і на побутовому рівнях. Найчастіше його використовують для опису яких-небудь своєрідних, або цікавих аспектів людського буття. Дослідження повсякденного життя людей є характерним
для сучасної гуманітарної науки. Вже майже століття існує філософська антропологія як царина філософського знання, яка орієнтована на
дослідження базових констант людського буття. Як окрема галузь знання сучасна філософська антропологія з’являється на початку ХХ століття та асоціюється у нашій свідомості перш за все з постаттю Макса
Шелера, ідеї якого багато у чому були закладені німецькою класичною
філософією, і, насамперед, творчістю Людвіга Фойєрбаха.
При всьому розмаїтті ідей і концепцій класичну німецьку філософію відрізняє ряд суттєвих рис і принципів, що є спільними для всіх
представників цього напряму як певного конкретно-історичного етапу
розвитку західноєвропейської філософії.
1. Класична німецька філософія акцентує увагу на діяльності
людини, на її творчій активності, хоч і зводить цю діяльність до діяльності свідомості, сутність якої вбачає в мисленні. Звідси основним її
принципом є принцип тотожності мислення і буття.
2. Всіх представників класичної німецької філософії об’єднує
розуміння ролі філософії в історії людства і в розвитку культури. Вони
вважали, що філософія покликана критично осмислити людську життєдіяльність, зробити предметом спеціального філософського дослідження людську історію і людську сутність.
3. Представники класичної німецької філософії надали їй систематизованості та гуманістичної спрямованості. Класична німецька філософія є високо професійною, надзвичайно узагальненою системою
філософського освоєння дійсності, системою понять і категорій, через
які осягається відношення людини до світу.
4. Основним досягненням і суттєвим внеском у світову духовну
культуру було створення діалектики як теоретичної системи, як загальної теорії розвитку.
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5. Класична німецька філософія виробила певні загальні принципи
підходу до проблеми історичного розвитку людства, запропонувавши
досліджувати його науково-теоретичними засобами і виділивши деякі
його загальні закономірності.
6. Розглядаючи проблеми людини і суспільства, класична німецька
філософія концентрує увагу навколо проблеми свободи, її усвідомлення та ролі в суспільному розвитку.
7. У класичній німецькій філософії представлені всі основні філософські напрями, які існували у філософії ХУП-ХІХ століть: дуалізм
(І. Кант), суб’єктивний ідеалізм (Й.Г. Фіхте), об’єктивний раціоналістичний ідеалізм (панлогізм) (Г.В.Ф. Гегель), об’єктивний ідеалізм,
що еволюціонував від раціоналістичного до ірраціоналістичного
(Ф.В.Шеллінг), антропологічний матеріалізм (Л.А. Фойєрбах).
Можна з упевненістю констатувати той факт, що німецька класична філософія репрезентувала класичний (зразковий) європейський
світогляд доби Модерну, який сформувався і домінував на протязі
ХУІ-ХІХ століть Європейської історії, на базі якого йшло становлення
європейської модерної культури, науки, освіти. Які ж характерні риси
класичної німецької філософії як вершини Модерного європейського
світогляду можна виділити?
1) Основною проблемою філософського осмислення є активна
творча діяльність людини;
2) Розвиток діяльності людини здійснюється як прогрес в реалізації свободи і розуму;
3) Прогрес як реалізація свободи є необхідним рухом до розумної
суспільної організації – до Царства Розуму;
4) Рух до утвердження Царства Розуму і Свободи є однолінійним
запрограмованим процесом, що визначається необхідністю реалізації й
утвердження людської сутності;
5) Людська сутність – це духовність, що реалізується через діяльність свідомості;
6) Творча діяльність людини розглядається насамперед як діяльність свідомості, а свідомість – як діяльність мислення;
7) Основою духовної діяльності і діяльності свідомості є насамперед пізнавальна діяльність засобами мислення;
8) Характерною рисою є також пізнавальний оптимізм: у процесі
пізнання людина здатна дати істинну картину дійсності, оскільки порядок ідей в розумі відповідає організації дійсності і адекватно відтворюється в процесі пізнання;
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9) Усесвітньозначним загальнокультурним надбанням класичної
німецької філософії було створення діалектики як загальної теорії розвитку, як теоретичної системи принципів, категорій, законів розвитку
як саморозвитку і загальної методології пізнання і діяльності;
10) Філософія розглядалась як наука наук, яка концентрує в собі
найвищі досягнення пізнання і є втіленням єдності мислення і буття;
11) Засобами досягнення в процесі прогресивного розвитку діяльності людей Царства Розуму як реалізації свободи є пізнання і просвітництво.
Класична філософія виходила з основного принципу раціоналізму - визнання розуму основою пізнання та поведінки людини, яка за
своїми внутрішніми нахилами та здатностями є розумною істотою, що
усвідомлює власні можливості і організовує своє життя на раціональних засадах.
Проте, вже в період найвищого розквіту класичної філософії в її
надрах почали діяти тенденції, спрямовані на її заперечення. Уже в перші десятиліття ХІХ століття діалектичному раціоналізму і панлогізму
класичного світобачення протиставляється вчення про світову волю.
Ірраціоналістична філософія, що поширилася у другій половині ХІХ
століття, була джерелом «філософії життя». Нові тенденції буття, нові
світоглядні орієнтири європейського людства призвели до розчарування в ідеї прогресу як прогресу розуму, заперечення як непотрібної, не
значущої для людини будь-якої теорії пізнання в філософії кінця ХІХ
століття. Відбувається своєрідний «бунт проти розуму», настає епоха
антираціоналістичного умонастрою. На місце проблем пізнання ставляться проблеми людського існування, увага концентрується навколо
сфер історії та культури, навколо тих проблем, де вирішується смисл
та доля людського буття. Виникають форми своєрідного «ірраціоналістичного гуманізму», які апелюють до несвідомого та до підсвідомості,
«філософію мислення» змінює «філософія життя». Філософія життя як
світоглядно-філософський напрямок склалась наприкінці ХІХ століття, головним чином у Німеччині та у Франції. Поступово у європейському світогляді відбувається перехід до некласичного, а згодом й до
постнекласичного осягнення буття. Історики, правознавці, соціологи,
філософи, антропологи, мовознавці істотно змінюють класичну парадигму вивчення культури на основі реконструкції її ідеальних змістів і
значень. Іноді це розуміється як антиметафізичний поворот, як протест
проти логоцентризму. Але насправді мова йде не стільки про внесення елементів «ірраціонального», «психологічного», «повсякденного»,
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скільки про пошук нових структур порядку, що формуються на рівні
повсякденного буття людини. Саме вивчення структур повсякденного буття на противагу гносеологізму класичного світогляду і відрізняє сучасне антропологічне бачення світу. Вивчення повсякденності
виявляється дуже складним у методологічному відношенні, для його
реалізації використовуються логічний аналіз, герменевтичний, конкретно-історичний, психоаналітичний та багато інших методів. Дослідження повсякденного життя в його дисциплінарних просторах і структурах
є найважливішою частиною сучасної філософської антропології та
антропології права. Саме завдяки звертанню до повсякденності антропологія з абстрактно-теоретичної дисципліни перетворилася наприкінці ХХ століття на дієвий аналіз, здатний до розуміння і пояснення
соціальної реальності. Антропологічний підхід виявився придатним
для антропологічної експертизи суспільства і терапії індивідуальних
людських проблем.
У провідних університетах світу в якості навчальних дисциплін
філософська антропологія та антропологія права з’являються приблизно із середини минулого століття. У навчальних планах європейських
університетів вони вже давно посіли гідне місце. В даний час філософська, соціальна, культурна антропологія та антропологія права не
інституалізована в системі вищої освіти України, хоча й продиктована
як культурною спадщиною нашого народу, так і майбутніми завданнями. Проблема людини за традицією займала в українській філософії
та національному світогляді центральне місце і тому осягнення цієї
проблеми саме по собі представляє важливу культурну задачу. Але,
на жаль, сьогодні, у ХХІ столітті, ми намагаємося пояснити сучасну
людину, базуючись на модерній європейській методології кінця ХІХ
століття, розуміючи під поняттям «антропологія» все, що стосується
людини.
Кафедра філософської антропології заснована лише в одному університеті України, у Національному педагогічному університеті імені
М.П. Драгоманова в березні 2005 року. Колектив кафедри у своїй роботі продовжує традиції київської світоглядно-антропологічної школи,
заснованої академіком Володимиром Ілларионовичем Шинкаруком у
60-х роках ХХ століття, а також широко використовує у викладанні та
дослідницькій роботі надбання усіх світових філософсько-антропологічних шкіл. В методичних та наукових розробках кафедри велика
увага приділяється культурній, соціальній та структурній антропології,
антропології права.
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Науковий напрямок, що його пропонує сучасна соціальна та культурна антропологія розглядає еволюцію повсякденності як історію ментальності в зв’язку зі структурними змінами в суспільстві. Так, міський
ландшафт, вулиці і площі, суспільні і приватні будинки, структури
комунікації – усе це, не тільки матеріальне, але символічний простір,
який складає спосіб керування людськими бажаннями і поведінкою.
Звідси випливає той важливий у практичному відношенні висновок,
що для зміни людини недостатньо тільки доброї волі, моральності і
прагнення до досконалості. Європейська цивілізація спромоглася зробити ривок уперед там і тоді, де і коли удавалося сполучити земне і
небесне, тілесне і духовне, моральне і правове, економічне й етичне,
де цінності храму і ринку перепліталися, а не виключали один одного.
К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Т. Розова
Национальный университет «Одесская юридическая академия»,
г. Одесса, ул. Пионерская 9, e-mail: roztam21@gmail.com
Понятие «антропология», которое стало в последние годы достаточно
популярным как на обыденно-практическом, так и на теоретическом уровне, требует современного осмысления. Многие исследователи, занимающиеся проблематикой современной философской, социальной, культурной
антропологии и антропологии права, не вышли за рамки классической
модерной мировоззренческой парадигмы. Современная социальная, культурная антропология базируется на рассмотрении эволюции структур
повседневности в противовес гносеологизму классического мировоззрения. Исследование структур повседневного бытия в его дисциплинарных
пространствах, структурах и традициях является важнейшей частью
современной философской антропологии и антропологии права.
Ключевые слова: философская антропология, антропология права,
структуры повседневности, классическое, неклассическое мировоззрение.
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The concept «Anthropology” which became rather popular both on ordinary
and practical, and at the theoretical level in recent years, needs contemporary
reflection. Many researchers who are engaged in a perspective of modern
Philosophical, Social, Cultural Anthropology and Anthropology of Law weren’t
beyond the classical worldview paradigm of Modernity. The modern social,
cultural anthropology is based on consideration of evolution of Structures of
Everyday Life as opposed to the gnoseologizm of classical worldview. Research
of Structures of Everyday Life in its disciplinary spheres, structures and
traditions is the most important part of modern Philosophical Anthropology and
Anthropology of Law.
Keywords: Philosophical Anthropology, Anthropology of Law, The
Structures of Everyday Life, classical, nonclassical worldview.
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ГЕГЕЛЬ О ПРАВОМЕРНОСТИ ВОЙН
И ИХ НРАВСТВЕННОМ ЗНАЧЕНИИ
Т. Румянцева
Белорусский государственный университет,
г. Минск, ул. Кальварийская, 9, e-mail: t.rumyan30@gmail.com
Вопросы антропологии права, ориентированной на анализ связанной с человеком правовой действительности и жизни общества, на
протяжении долгого времени были предметом философского исследования. Так, уже начиная с Платона и Аристотеля, Цицерона и Макиавелли, Гоббса и Спинозы, Монтескьё и Руссо, изучение истоков и
сущности права, правосознания, власти, личной и частной собственности, войн, преступности и т.п. было необходимой составляющей почти
каждой, хоть сколько-нибудь значимой философской системы. Однако
особый вклад в разработку данной проблемной области, разумеется,
не идентифицируемой тогда в качестве «Антропологии права», внесли
представители немецкого идеализма ХVIII-ХIХ вв. – И. Кант, И.Фихте
и Г. Гегель. Так, И. Кант подробно анализировал вопросы, связанные с
частным, публичным, государственным, международным правом и правом гражданина мира (Метафизические начала учения о праве, 1793);
разработал ставшее чрезвычайно популярным учение о «вечном мире»,
в котором подробнейшим образом осветил правовую проблематику и
т.д. Одна из знаковых работ его последователя И.Фихте – «Замкнутое
торговое государство» – имела в качестве подзаголовка «Философский
проект, служащий дополнением к науке о праве и попыткой построения
грядущей политики». Но особенно велик здесь вклад Г.Гегеля, сконцентрировавшего в своих трудах все достижения всей предшествующей
правовой мысли и специально посвятившего вопросам права целый
раздел своей философии духа. Самый знаменитый труд завершающего
периода его творчества он так и назвал – «Философия права». Одно
только перечисление названий гегелевских работ по данной тематике
заняло бы, пожалуй, полстраницы этого текста, включая сюда и такие
его фундаментальные труды, как «Феноменология духа», «Наука логики» и т.п., в которых он также обращался к проблематике антропологии права. Глубочайшая разработка им самой «идеи права», понятия
права и его «осуществления» дают возможность говорить о нем как
о мыслителе, стоявшем у истоков философской науки о праве. Это,
однако, не всегда принимают в расчет профессиональные правоведы,
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не считая необходимым изучение данного раздела гегелевского учения
при подготовке будущих специалистов в области юриспруденции. Хотя
гегелевскую концепцию философии права как именно философскую
науку о праве, не следует, разумеется, отождествлять непосредственно
с юриспруденцией, так как она (гегелевская – Т.Р.) призвана осмыслить
именно основания права, а не конкретные вопросы законодательства.
Не считая уместным более подробно рассуждать здесь о месте и роли
Гегеля как одного из основоположников антропологии права, нам бы
хотелось акцентировать внимание только на одной, кстати говоря, мало
затрагиваемой в литературе проблеме, затрагиваемой этим великим
мыслителем, – обосновании им правомерности войн и их нравственного значения в истории человечества. Тем более, что его позиция по
данному вопросу принципиально отличается от широко дискутируемого и сегодня кантовского учения о вечном мире.
Точка зрения Г. Гегеля по вопросу о войне и мире менялась на протяжении всей его жизни. Так, еще в юношеской работе 1796 г. «Первая
программа системы немецкого идеализма» он крайне отрицательно
относился к самой идее государства, считая последнее чем-то механическим, антигуманным, рожденным насилием и не имеющим отношения к свободе. Он так и напишет, что «мы должны выйти за пределы
государства! Ибо любое государство не может не рассматривать людей
как механические шестеренки, а этого как раз нельзя делать». Следовательно, государство, по Г.Гегелю, с необходимостью «должно исчезнуть». Что же касается идеи о вечном мире И. Канта, то Г. Гегель берет
ее в качестве одного из пунктов своей тогдашней политической программы, связывая осуществление вечного мира с реализацией «более
высокой идеи» – идеи свободы [1, с. 212].
Однако уже в 1802 году в работе «О научных способах исследования естественного права» Г. Гегель резко меняет свои взгляды. В противовес И. Канту он напишет, что для восстановления нравственного
здоровья нет более сильного целебного средства, чем война, которая
до корня потрясает положение вещей, не исключая и самой жизни,
и обнаруживает мелочи жизни в их истинном свете. Именно в этой
работе и прозвучит впервые та фраза, которая станет для него сакраментальной и которую он на разный манер будет воспроизводить во
всех своих последующих сочинениях: «Война (т.к. в ней заключается
свободная возможность уничтожения не только отдельных частностей,
но и самостоятельности их, как жизни, и притом уничтожения даже
самого абсолютного или народа) поддерживает нравственное здоровье
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народов в индифференции против частных определенностей и против
привыкания и окостенения, как ветер предохраняет озера от загнивания, которое могло бы явиться в них от продолжительного затишья,
а среди народов от продолжительного или даже «вечного» мира» [2,
с. 213–214].
Далее идею о правомерности войн Г. Гегель развивает в своей первой крупной работе – «Феноменология духа» (1807). Так в VI разделе,
посвященном исследованию нравственности (Правительство, война,
негативная власть), он пытается вскрыть глубинные истоки войн. Делает он это через выявление «потребностей рефлектированного в себя
действительного духа», который в лице правительства, дает, с одной
стороны, личную и экономическую независимость изолированным
индивидам и их семьям, а, с другой, – стремится подчинить их всеобщему. И далее еще одна знаменитая цитата: «Для того чтобы последние
не укоренились в этом изолировании, благодаря чему целое могло бы
распасться, правительство должно время от времени внутренне потрясать их посредством войн, нарушать этим и расстраивать наладившийся порядок и право независимости». Таким образом дух предотвращает
«погружение из нравственного наличного бытия в природное и сохраняет самость своего сознания и возводит его в свободу и в свою силу»
[3, с. 241–242].
Можно привести и ряд суждений Г.Гегеля из IV раздела этой
книги, посвященного свободе самосознания, или т.н. диалектике
господина и раба, где он, правда, говорит не сколько о войне, сколько
о борьбе за признание и решимости рисковать жизнью. Всю историю
человечества он называет здесь историей кровопролитной борьбы за
признание, героизирует свободно принимаемую человеком смерть на
поле брани, которая только и удостоверяет его человечность и делает
его Гражданином. Эти его суждения также располагаются в контексте отрицания Г.Гегелем единичности, когда государство, ведя войну,
фактически напоминает индивидам об их «абсолютном господине».
Война становится, своего рода моментом намеченной уже здесь одной
из главных презумпций всей гегелевской философии – его посягательства на самоценность единичности, которую он, не раздумывая, приносит в жертву всеобщему. Думается, что именно любовь к всеобщему
и усмотрение в государстве «самостоятельной силы, в которой отдельные индивиды лишь моменты», с необходимостью имплицировали его
понимание роли и значения войн. Однако в «Феноменологии духа» Г.
Гегель еще не упоминает о кантовском вечном мире, да и самой теме
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войны, назовем это так, посвящает всего-то несколько строк на однойдвух страничках текста.
Мы не касаемся здесь отдельно «Энциклопедии философских
наук» (1817), где в третьей части, посвященной «Философии духа»,
Г. Гегель также высказывает ряд весьма одиозных суждений о войнах,
так как почти все они, по его же словам, найдут «более пространное и
прежде всего систематическое развитие» в «Философии права» (1820).
Именно здесь он уже непосредственно обращается и пытается философски опровергнуть идею вечного мира И. Канта. Здесь он также
развертывает свою знаменитую диалектику всеобщего и единичного,
которая в этой работе теснейшим образом сопряжена с учением о суверенитете государства, когда последнее как идеальное свободное и
нравственное целое приобретает статус абсолютной власти над всем
индивидуальным и конечным – жизнью, собственностью и правами
отдельных граждан. Отсюда он делает вывод о высоком «нравственном моменте войны», ибо «ее не следует рассматривать, как абсолютное зло и чисто внешнюю случайность». Случайны лишь «конечное
владение и жизнь»; все суетное и временное (§324). И дальше повтор
знаменитой фразы о том, что война «сохраняет нравственное здоровье
народов, их безразличие к застыванию конечных определенностей,…
предохраняя народа от гниения, которое непременно явилось бы следствием продолжающегося и тем более вечного мира».
«Философия права» Г.Гегеля являет собой, по сути, апофеоз государству, а фраза о том, что он «стремится понять его, как оно есть,
заботясь об объяснении существующего порядка», а не строить государство, «каким оно должно быть», говорит о многом, особенно в
сравнении с И. Кантом. Государство стало для Г.Гегеля «божеством»,
благодаря которому человек вообще получает «всякую духовную действительность». В мире нет ничего выше государства, которое должно
отстаивать свой абсолютный суверенитет, в том числе, и по отношению к внестоящим, другим государствам, с «которыми как с другими
особями оно необходимо вступает в контакты». Свою независимость
оно должно защищать и в случае угрозы вести войну, причем и наступательную, если дело идет о его бытии и небытии. При этом, в отличие от гражданского общества, призванного защищать своих членов,
государство, наоборот, должно требовать жертвенности от своих граждан. Г. Гегель вновь развертывает здесь свою диалектику «целого» над
«единичным, особенным и конечным», над жизнью, собственностью и
правами отдельных граждан. Он пытается обосновать высокий «нрав344

ственный момент войны», когда пишет, что «ее не следует рассматривать как абсолютное зло и чисто внешнюю случайность». Случайны
лишь конечное владение и жизнь, а война – есть то состояние, в котором эта суетность всех временных благ и вещей становится наиболее
очевидной. Она «сохраняет нравственное здоровье народов, их безразличие к застыванию конечных определенностей», предохраняя их «от
гниения, которое непременно явилось бы следствием продолжающегося и тем более вечного мира» [4, с. 213–214].
Тем самым он почти в ницшевском духе отождествляет мораль со
здоровьем, нравственность с политической гигиеной, а право – с силой.
Итак, войны, по Г.Гегелю, являются: а) необходимым средством
для защиты суверенитета государства; б) средством сохранения нравственного здоровья его граждан, ибо они утверждают случайный
характер всего конечного и временного; только благодаря им отдельная
человеческая жизнь способна подняться до высокого дела свободы и
нравственности; в) они, наконец, предотвращают внутренние смуты
и укрепляют государственную власть, давая спокойствие нациям, раздираемым внутренними противоречиями.
Из абсолютной суверенности государства Г. Гегель выводит также
право государств вести войны, невзирая ни на какие заключенные ими
договоры или же принципы международного права. Мы помним, что
И. Кант предлагал установление постоянного конгресса государств или
федерацию народов, которая предполагала бы наличие признаваемой
каждым отдельным государством верховной власти и решала все споры третейским судом, предотвращая, таким образом, войны [5, с. 271].
Г. Гегель же отрицает возможность существования такого международного органа. Именно поэтому все споры чаще всего решаются у него
лишь войной. Внешнее право имеет лишь характер требования или
долженствования, которое имеет место только до тех пор, пока этого
хотят сами же государства. Таким образом, он решительно отвергает
наличие хотя бы каких-то возможностей для реализации идеи мира,
единственное, что, по его мнению, становится возможным, так это
уменьшение издержек войн. Он призывает государства вести их не варварски жестоко, а согласно международному праву, не причиняя вреда
безоружным гражданам, полагая, что даже в войне как состоянии бесправия и насилия должны действовать принципы взаимного признания
государств, преходящего характера войны и возможности мира. Но
такого рода призывы выглядят несколько утопично, а может и наивно,
ведь единственным высшим правителем в урегулировании отношений
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государств остается у Г.Гегеля «всеобщий в себе и для себя сущий
мировой дух», определяющий исторические судьбы народов.
Однако и эти высказывания Г.Гегеля о войнах из «Философии права» вряд ли можно считать его последним словом по вопросу отношений между народами [6, с. 147]. В самом деле, буквально за несколько
лет до смерти во втором, переработанном издании «Энциклопедии
философских наук», он посвятит ряд параграфов (§§545–547) вопросу о мирных договорах между государствами, которые должны иметь
«вечное значение». Г. Гегель напишет здесь, что именно международное право должно ограничить действия одних народов против других,
открывая, таким образом, возможности мира. Но на фоне ранее высказанных довольно одиозных суждений, эти высказывания не получат
широкого хождения в философской литературе о Г.Гегеле, обычно они
почти не упоминаются при освещении данного аспекта его социальнополитического учения.
Гораздо сложнее, чем показать противоположность взглядов
Г.Гегеля и Канта по данному вопросу, ответить на вопрос о причинах их
столь существенных расхождений. Часто т.н. антипацифизм или даже
милитаризм Г.Гегеля и его утверждения о «высокой нравственной значимости войн» объясняли, ссылаясь на его «сервилизм», т.е. служение
интересам милитаристского по духу тогдашнего прусского государства.
Это не означает, правда, что мы должны в принципе отвергнуть «близкое сродство и внутреннее согласие прусского государства с философией Гегеля». Но, по-видимому, ограничиться только таким объяснением
было бы тоже неправомерно, тем более что такого рода идеи, как я
показала, он высказывал и до Берлина. В отличие от И. Канта Г. Гегель
жил в иную историческую эпоху – эпоху «великих войн», которые многие европейские мыслители, включая и Г.Гегеля, рассматривали именно как освободительные войны, и в которых, как они считали, не могла
не проявить себя «нравственная сила духа во всей ее энергии»: «война
очеловечивает, ибо несет с собой отрицание, прогресс посредством
войн», т.е. разрушает старый миропорядок. После разгрома Наполеона, когда прусское государство входит в период реставрации, Г. Гегель
прилагает все усилия, чтобы философски обосновать справедливость
вмешательства государства в свободную самодеятельность граждан.
В отличие от И. Канта, смотревшего далеко в будущее, Г. Гегель как
бы «спускается» на землю, возводит свой абсолютный идеализм в
«конкретные понятия» прусской действительности. В знаменитом предисловии к «Философии права» он так и напишет, что далек от того,
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чтобы «конструировать государство таким, каким оно должно быть,
чтобы поучать его, каким ему следует быть, его цель – лишь «постичь
то, что есть», «наличное и действительное» [4, с. 13].
Истоки гегелевской трактовки войн можно отыскать не только в
особенностях исторической эпохи, но и в его диалектическом методе. В духе столь почитаемого им Гераклита, писавшего о войне как
об «отце и царе всех вещей», Г. Гегель распространяет положение о
единстве и борьбе противоположностей на весь мир, понимая его (это
положение) как движущую силу развития истории. Именно войны и
становятся проявлением борьбы противоположностей, инструментом
прогрессивного развития, с помощью которого государство утверждает
свой подлинный суверенитет.
Сегодня многие полагают, что развитие человечества, то, что Г.
Гегель назвал бы его «эмпирической историей», оказалось в значительной мере созвучным его политической философии, воплотив в жизнь,
в том числе и его идеи о роли войн в эпоху утверждения абсолютного
духа. Многие тенденции современной эпохи – однополярность мира,
«мессианизм», «силовое» снятие конфликтов и др. позволяют судить
о том, что ряд процессов глобализации вполне может быть описан в
терминах гегелевской политической философии [7, с. 525]. Примером
тому и события двух Мировых войн, и новейшей истории ХХI в., когда
снятие конфликтов, или на языке Г.Гегеля, «объективация форм права и свободы», осуществляются все теми же «силовыми», а вне языка
эвфемизмов, военными средствами. Некоторые идеи Г.Гегеля найдут
в ХIХ и ХХ вв. множество сторонников, которые пойдут куда дальше
немецкого мыслителя, утверждая войну как высшее проявление духовной мощи народа, как более совершенную форму государственной
деятельности, где сами нация и государство станут конституироваться как нечто, объединенное опасностью общего врага, в том числе и
военного. В то же время, нельзя не заметить вслед за Е.Вятром, что в
ХХ столетии, особенно «после двух разрушительных мировых войн,
тотальная война между государствами, обладающими ядерным оружием, перестала быть рациональным способом ведения международной
политики. Мир вынужден был научиться решать глобальные конфликты иными средствами, а войны превратились, скорее в явления, локальные и ограниченные по масштабам» [8, с. 16–17].
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ГЕГЕЛЬ ПРО ПРАВОМІРНІСТЬ ВІЙН
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Білоруський державний університет,
м. Мінськ, вул. Кальварійська, 9, e-mail: t.rumyan30@gmail.com
В контексті аналізу гегелівської філософії права розкрито основний
зміст гегелівської ідеї про правомірність і моральне значення війн. Узагальнюються також теоретичні підстави його відмови від кантівського
ідеалу «вічного миру». Показано, що ідеї Гегеля актуальні і сьогодні для
оцінки сучасних локальних конфліктів як «об’єктивації форми права і свободи», які багато в чому здійснюються все тими ж «силовими», військовими способами.
Ключові слова: Г. Гегель, війна, держава, філософія права, діалектика
загального і одиничного, силове зняття конфліктів.
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Analyzing the Hegelian philosophy of Law, this paper reveals the main
content of Hegelian ideas on the legitimacy and moral significance of wars. It
is also summarized the theoretical reasons for his refusal from Kantian ideal of
“perpetual peace.” It is argued that these Hegelian ideas are important today
for the assessment of current local conflicts as “a form of objectification of the
rights and freedoms”, which are largely carried out by the same military means.
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КОНЦЕПЦИЯ «СПРАВЕДЛИВОЙ ВОЙНЫ»
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ
И. Сидоренко
Белорусский государственный университет,
г. Минск, ул. Жудро, 59, e-mail: iri_na2000@rambler.ru
Война – явление в социально-политической практике насколько
естественное, настолько и неестественное. Дело в том, что насилие,
которое составляет суть войны и которым непременно сопровождается вооружённое противоборство и военные конфликты любого типа,
может ставить войну вне рамок закона, морали, нравственности. Именно антиномичность природы войны привела к необходимости осмысления проблемы права и справедливости войны в философии, а также
разработке концепции «справедливой войны».
Осмысление проблемы справедливости войны берёт своё начало
в философии Античности, в частности, в трудах Гераклита, Сократа,
Фукидида и других мыслителей. При этом в качестве основного принципа справедливой войны здесь выдвигается принцип общественно-политической целесообразности: война справедлива, если она соответствует
интересам государства. Так, например, Аристотель в «Политике» указывал, что война является справедливой, если она ведётся ради защиты
своего государства, а также для установления господства над неразвитыми государствами, а в отношении варварских государств – в том случае,
если эти государства проявили свою неспособность к самоуправлению.
В продолжении этой мысли Аристотеля, Цицерон выдвинул тезис о
«справедливой и благочестивой войне», которая могла вестись для
отмщения за причиненное зло и для изгнания из страны вторгшегося
врага. В таком понимании оправданна и справедлива только такая война,
которая ведётся с целью отражения и наказания агрессора. При этом для
Цицерона было естественно и справедливо, что римляне повелевают
низшими народами, поскольку посредством осуществления военного
насилия последние приносят им благо.
Таким образом, можно утверждать, что античная философия заложила
основы реалистической доктрины войны. Согласно реализму, моральнонравственное начало не является определяющим критерием справедливой войны, более того, применение военного насилия неизбежно, так как
война есть факт жизни и, хотя было бы благом максимально сократить её
негативные последствия, полностью их избежать невозможно.
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Теоретически выверенная доктрина справедливой войны впервые
была сформулирована христианской теологией и средневековой философией, наиболее целостное выражение нашла уже в трудах Отцов
Церкви, в частности, у Августина Аврелия (Блаженного). С точки
зрения Августина, война есть неотъемлемая часть мира, и будет таковой, пока мир существует. Неотъемлемость войны философ объясняет
спецификой человеческой природы: люди таковы, что война всегда
будет для них возможностью. Так, война – это всегда соблазн, которому человек не может противостоять и, одновременно, это способ
защитить себя от зла в мире, в котором ведется битва за добро. Война,
таким образом, есть следствие греховности человека, но в то же время
она является и частью Божьего замысла, целью которого является мир,
достигаемый победой.
Война при этом трактуется Августином как зло, как явление противоположное и противоречащее миру, нарушающее состояние мира и
тем самым недопустимое. Как мир есть наивысшая добродетель и благо
народа, и забота о нём является высшей целью государства, так и война
есть огромное зло и несчастье, от которого государство призвано защищать своих граждан. Мир – это конечная цель Царства Божия, «ибо и
мистическое название этого царства, т. е. Иерусалим, означает осмотр
мира» [1, с. 107]. Мир сущего, по мысли философа, – это состояние
«равновесия порядка», а порядок есть «расстановка всех вещей, одинакового или равного достоинства, в соответствии с местом, которое им
предназначено» [1, с. 106]. Так, например, внутренний мир в государстве
Августин уподобляет музыкальной гармонии, возникающей в результате
совместной игры многих музыкантов, звучания многих инструментов и
множества специально подобранных звуков разной высоты.
Августин делит войны на праведные, т. е. справедливые, и неправедные, несправедливые. Под справедливой войной он понимает
вооруженное насилие, направленное на достижение мира, на обеспечение торжества мира, на миротворение, т. е. справедливая война – это
средство к достижению мира. Так, в частности, справедливой является
война, связанная с самозащитой, освобождением. Народ, подвергшийся нападению, имеет право защищать свой мир, безопасность и свободу, применяя силу. Справедливой может быть признана война за веру,
война «во славу Господню», восстанавливающая Божественный миропорядок, власть Закона Божьего.
Справедливая война может иметь место как в ситуации отражения
нападения, защиты от врага, обороны, так и в ситуации совершения
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нападения. Так, согласно Августину, война может быть начата, чтобы
предотвратить ещё большее зло. В этом смысле справедливая война
трактуется Августином и как наказание для нарушителя состояния
мира. Известны слова Иисуса Христа: «Все, взявшие меч, мечом и
погибнут» (Мф. 26:52). Однако для того, чтобы взявшие меч погибли
от меча, надо сразить их мечом, т. е. прибегнуть к справедливой войне,
наказав возмутителей мира.
Несправедливыми являются войны, нарушающие состояние
мира – грабительские, захватнические – войны тех народов, которые вступают в вооружённое противоборство из низменных целей,
побуждаемые лишь жаждой власти и стремлением к лёгкой добыче.
Несправедливая война, по мысли Августина, указывает на ложность
национального идеала и ущербность самого народа, не умеющего жить
в мире с другими народами. Необходимо отметить, что в качестве примера несправедливой войны Августин приводит захватнические войны
Римской империи.
Таким образом, мир является одним из основных критериев справедливой войны. Требование жить в мире со всеми народами следует
как из евангельского установления, так и из естественного стремления
человека к миру. Человек, отмечает Августин, нуждается в мире, как
он нуждается в радости и счастье, так как каждый человек ищет мира,
даже когда ведёт войну. «Мы, – писал Августин, – не ищем мира, чтобы
воевать, мы воюем, чтобы найти мир» [1, с. 107].
Августин настаивал на том, чтобы государство и его правители не
должны ставить перед собой целей, которые не включали бы в себя
блага всех граждан, их благосостояния и соблюдение принципов морали, так как первейшей задачей государства, по его убеждению, является
забота о мире и обеспечении граждан внешней и внутренней безопасности и порядка. Августин различает в этом плане два типа государства – земное, политика которого основывается на самовосхвалении,
эгоизме и стремлении к завоеваниям, и государство небесное (христианское, Град Божий), исходящее из принципов справедливости и христианской любви.
Для оценки вооруженной борьбы Августин предлагает исходить из
двух этико-правовых принципов: принципа правого дела, суть которого в том, что для того, чтобы начать войну, у государства должны быть
достаточные основания; принципа легитимной власти, поясняющего,
что только законно занимающие свой пост должностные лица могут
вовлечь государство в войну, в результате чего война перестаёт быть
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на совести одного человека и становится проблемой ответственности
всего общества.
Из приведённого выше определения Августином мира как «равновесия порядка» явствует, что основным его условием выступает порядок, гармония. Мир между людьми – это согласие в упорядоченности.
Этот порядок должен распространяться на все уровни социального
общежития – от семьи до отношений между народами, которые так же,
как и граждане внутри страны, должны руководствоваться в своих взаимоотношениях принципами права и христианской справедливости.
В своей концепции «справедливой войны» Августин акцентирует
внимание и на субъекте этой войны: святом воителе, защитнике веры.
Философ рассуждает о праведном долге каждого человека и государства, следуя заповеди любви, защищать невинных, в том числе, если
понадобится, вооружёнными средствами. Августин говорит также о
праведности патриотизма, напоминает о долге любить отечество. Умение мирно сосуществовать с другими народами, согласно его учению,
предполагает патриотизм. Любовь к отечеству проистекает из любви
к ближнему и поэтому не может переродиться в шовинизм или ксенофобию. Патриотический долг определяется естественным порядком вещей, который требует от человека проявлять в первую очередь
любовь к ближнему, и это вовсе не значит, что человеку позволено
ненавидеть дальних, чужих или отказать им в любви в духе Евангелия.
Появление стройной доктрины справедливой войны в философских трактатах и трудах Отцов Церкви не случайно. Это связано,
прежде всего, с тем, что христианство в IV в. становится легализованной религией, государственной идеологией Римской империи и государство в новых условиях нуждалось в выработке чёткой концепции
войны, чёткого ответа на вопросы по поводу справедливости войны с
точки зрения христианского вероучения. Августину Аврелию удалось
создать наиболее приемлемую для своего времени концепцию справедливой войны, соединившую в себе позитивный опыт гуманистической
мысли эпохи Античности и христианское вероучение о войне. Значимость его концепции «справедливой войны» заключается также в том,
что в ней был сформулирован постулат о регулировании отношений
между государствами на основе права и иерархии власти. В силу этого
правомерно считать Августина предтечей современного международного военного права.
Фома Аквинский, принимая концепцию «справедливой войны»
Августина Аврелия, значительно её развил в своей работе «Сумма
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теологии». Так, в частности, Фома Аквинский отмечает единственный
критерий справедливой войны, суть которого заключается в том, что
справедливой может быть признана только такая вооружённая борьба,
которая ведётся по воле Бога. Рассуждая о допустимости справедливой
войны в жизни общества, Фома Аквинский определяет, что она должна
иметь «авторизованную компетенцию», т. е. на применение военной
силы должна быть санкция со стороны государственной власти. Решение о начале войны должно приниматься конституционно признанной
властью. Однако это не отменяет того факта, что война и насилие являются всегда грехом.
Как и Августин, Фома Аквинский настаивал на том, что воюя против врага как агрессора, следует по-христиански любить его. В силу
этого военные действия должны быть ограничены следующими требованиями: война должна вестись ради справедливого дела; правители
должны прибегать к войне, руководствуясь правильными намерениями; вооружённая сила в ходе войны должна использоваться пропорционально, причём не только в ситуации отражения нападения, но и для
самозащиты.
Размышляя над проблемой отношения Церкви к войне и, в частности о том, может ли духовенство побуждать людей к борьбе в защиту отечества, Фома Аквинский утверждает, что священнослужитель не должен
принимать непосредственного участия в вооружённой борьбе. Однако
если война справедливая, если необходимо защитить отечество, если под
угрозой свобода народа, он может участвовать в подготовительных действиях, призывать к противоборству, наставлять воинов и т. п. Церковь
вправе также отлучать тех, кто ведёт несправедливую войну.
Один из последователей Фомы Аквинского, испанский философ и
теолог-иезуит Франсиско Суарес добавил ещё три критерия, определяющие справедливые военные действия противоборствующих сторон:
бремя (зло) войны, в особенности человеческие жертвы, должны быть
пропорциональны той несправедливости, которая предотвращается
войной; война должна начинаться лишь тогда, когда все возможные
мирные средства предотвращения несправедливости были исчерпаны;
даже справедливая война должна начинаться при обоснованной надежде на достижение успеха.
Концепции «справедливой войны» Августина Аврелия и Фомы
Аквинского легли в основу социального учения христианской церкви,
утверждающего, что война является злом, но в то же время и некой
постоянной реальностью мира сего. В контексте миротворческого духа
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христианства она трактуется как наказание человека и общества, как
плата за грехи, как нарушение гармонии мира. Будучи следствием братоубийственной ненависти между людьми, вооружённое противоборство
неотделимо от судьбы грешного человечества: как бич Божий война не
исчезнет полностью на земле до тех пор, пока не исчезнет сам грех.
Большое значение в христианстве получила концепция первоначального ненасилия по отношению к врагу, основывающаяся на законе
жертвенной любви. Христианин, согласно закону жертвенной любви,
не имеет права идентифицировать некоего противника как врага изначально, сразу. Как по отношению к ближнему, так и по отношению к
противнику, христианин должен максимально исчерпать ресурс любви
как возможности разрешения возникшей конфликтной ситуации мирным путем и до конца пройти путь жертвенной любви. Только после
этого христианин может идентифицировать противника как врага, по
отношению к которому вооруженное насилие необходимо и должно
быть бескомпромиссным. Однако христианская онтология диалектична и согласно ей ближний также может стать врагом, если он посягает
на высшие ценности, на Бога. Таким образом, война как «отсечение»
греха предполагает и наказание ближнего.
Христианское учение о вооруженном противоборстве содержит
и концепт священной войны за веру. В соответствии с ветхозаветной
традицией для христианина оправданным является участие в войне,
носящей характер космического столкновения Добра и Зла.
В эпоху Античности и Средних веков мерилом этико-правовой
целесообразности и тем самым справедливости войны выступали
общество и государство, их интересы и мотивы, общественно-политическая целесообразность, однако, начиная с эпохи Возрождения, мерилом войны, справедливого вооружённого противоборства становится
человек, как субстанция миропорядка, и полноправный субъект. В эпоху Возрождения и Нового времени в социально-философском знании
начинает разрабатываться теория вечного мира, оказавшая значительное влияние на становление современной теории справедливой войны.
Однако необходимо подчеркнуть, что именно концепции Августина
Аврелия и Фомы Аквинского вместе с учением о вечном мире И. Канта
оказали значительное влияние на становление и развитие современных
концепций «справедливой войны».
В ХХ веке к проблематике справедливой войны обращались в своих
трудах такие мыслители, как М. Уолтцер, Дж. Джонсон, Х. Маргентау,
К. Уолтц и др. Наиболее целостно-обобщённый взгляд на справедли355

вую войну представлен в исследовании норвежского теоретика войны
Хенрика Сисе «Справедливая война? О военной мощи, этике и идеалах» [2]. Исходя из реалистической трактовки этики и права войны, Х.
Сисе отмечает следующие основополагающие требования, определяющие этико-правовые условия начала военных действий и их ведения
и характеризующие тем самым войну как справедливое явление общественно-политической жизни. Главнейшим критерием справедливой
войны выступает мера нравственности субъектов вооружённого противоборства. Нравственность, согласно современной теории справедливой
войны – это критерий возможности начинать и вести военные действия.
Отсюда вытекает стремление наложить на практику войны, т. е. практику использования военной силы, нравственно-правовые ограничения.
Выделяются две группы этико-правовых принципов справедливой
войны: принципы jus ad bellum (право на войну), т. е. этико-правовые
начала справедливости вступления в войну, справедливого (обоснованного) начала войны; принципы jus in bello (военное право, право войны) – этико-правовые начала справедливого ведения войны. Х. Сисе
отмечает, что одни войны безнравственны и поэтому недопустимы,
другие же могут быть оправданы с моральной точки зрения и имеют
право на существование. Только исходя из принципов jus ad bellum,
согласно современной теории справедливой войны, возможно, определить, когда правомерно прибегать к войне.
Принципы jus ad bellum гласят: война должна начинаться по справедливым мотивам и ради морально оправданной цели; война должна
вестись в соответствии с установленной справедливой целью и выражать «добрые, или правильные намерения»; войну может начинать только легитимная власть; начинаемая война действительно должна являться
последним средством в решении стоящих задач; военные операции
должны начинаться при наличии разумных шансов на успех; предполагаемое бремя войны должно быть адекватным практическим целям
войны. Принципы jus in bello в современной теории справедливой войны
трактуются как наиболее приемлемые в плане определения морально
правомерных во время войны действий противоборствующих сторон.
Принципы jus in bello гласят: гражданское население должно обладать правом неприкосновенности и следует соблюдать принцип различия в отношении к комбатантам и не комбатантам; допустимо лишь
пропорциональное использование насилия по отношению к противнику.
Таким образом, в современной теории справедливой войны анализируются критерии этико-правовой легитимности применения
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военных средств при решении конфликтов, а также морально-правовые аспекты ведения войны. Несмотря на то, что идея справедливой
войны имеет многовековую историю и её принципы закреплены в ряде
международных документов, принятых после Второй мировой войны,
этическая достоверность справедливого вооружённого противоборства
неочевидна, тем более, что ни в одной войне принципы справедливого военного противостояния полностью не исполнялись и не могут
исполниться. Однако нравственный и правовой смысл концепции справедливой войны состоит в том, что она позволяет рационализировать
нормативные ограничения военных акций и сформулировать чёткие
критерии нравственно-правовой оценки такого безнравственного явления, как война.
Значимость концепции справедливой войны в современной общественно-политической практике объективно возрастает. В первую
очередь это касается защиты гражданского населения, вовлечение
которого в современные военные конфликты увеличивается. Усиление
значимости концепции справедливой войны на современном этапе
связано также с активной научно-технологической динамикой вооружённого противоборства, не всегда сообразующейся с этико-правовой
готовностью общественного и индивидуального сознания: созданием и
распространением оружия массового поражения, геофизического, биологического оружия и иных средств осуществления военного насилия.
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КОНЦЕПЦІЯ «СПРАВЕДЛИВОЇ ВІЙНИ»
У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ
І. Сидоренко
Білоруський державний університет,
м. Мінськ, вул. Жудро, 59, e-mail: iri_na2000@rambler.ru
Значимість концепції справедливої війни в сучасній суспільно-політичній практиці об’єктивно зростає, що, в свою чергу, призводить до
необхідності звернення до витоків її становлення і філософського аналізу
цієї концепції. В епоху Середніх віків мірилом етико-правової доцільності
і тим самим справедливості війни виступали суспільство і держава, суспільно-політична доцільність. Необхідно підкреслити, що саме концепції
Августина Аврелія і Фоми Аквінського мали значний вплив на становлення і розвиток сучасних концепцій «справедливої війни». Найбільш цілісний погляд на справедливу війну в наші дні представлений в дослідженні
війни Хенріка Сісе.
Ключові слова: війна, справедлива війна, зло, добро, гріх, справедливість, мужність, патріотизм, право, обов’язок, християнство, етико-правові
засади справедливої війни.
THE CONCEPT OF «JUST WAR»
IN MEDIEVAL PHILOSOPHY
I. Sydorenko
Belarusian State University,
Minsk, Zhudro Str., 59, e-mail: iri_na2000@rambler.ru
The importance of the concept of just war in the modern socio-political
practice is objectively increases, which, in turn, leads to the necessity of turning
toward the sources of its formation and philosophical analysis of this concept.
In the era of the Middle ages, the measure of ethical and legal advisability, and
thus the justice of the war was made by the society and the state, socio-political
advisability. It must be emphasized that the concept of Aurelius Augustine and
Thomas Aquinas had a significant impact on the formation and development of
modern concepts of “just war”. The most holistic view of just war in our days
presented in the study by Henrik Cisse.
Keywords: war, just war, evil, goodness, sin, justice, courage, patriotism,
law, duty, Christianity, ethical and legal principles of a just war.
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КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН
У КРИТИЧНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
В КОНТЕКСТІ АКУЛЬТУРАЦІЇ
І. Ситар
Національна академія внутрішніх справ,
м. Київ, пл. Солом’янська, 1, e-mail: sutarigor@gmail.com
Постановка проблеми. Процес побудови громадянського суспільства та правової держави в Україні вимагає заново переосмислити
систему нормативного регулювання суспільних відносин, яка повинна
базуватися на взаємодії західних та інших традицій з культурологічним
феноменом в процесі формування нормативної системи.
Безперечно, що правові традиції виступають базисом для формування культурного феномену та соціогуманітарної основи для здійснення критично-правових досліджень як на макро-, так і на мікрорівнях, у
контексті аналізу правових систем сучасності і правової системи України зокрема.
Стан дослідження. Питанням, що стосуються культурологічного феномену у праві, присвячено праці Ч. Варга, О. Д. Тихомирова, Л. А. Луць, М. М. Марченка, Г. Франкенберга. Однак поза увагою
дослідників залишились проблеми критично-правових досліджень в
контексті акультурації на основі культурологічного феномену.
Виклад основних положень. Культурологічний феномен у критично-правових дослідженнях є надзвичайно актуальним і науково
виваженим, оскільки він відображає культурологічну самобутність та
особливості сприйняття соціумом норм та інститутів, які вироблені в
інших правових традиціях.
Для того, щоби пізнати щось інше, ми повинні акцентувати увагу
на культуру і на нашу мову, які будуть відображати власне «Я» в процесі пізнавальної історії, культурологічний підхід у процесі критичноправових досліджень [1].
Особливої уваги набуває порівняння основних інститутів у галузі
конституційного права, оскільки судді, прокурори, адвокати, державні
службовці, політики повинні уявляти собі як функціонує та чи інша
правова система, з’ясувати соціальні і правові регулятори в тих чи
інших правових системах. Для аналізу тих чи інших правових систем
компаративіст ставить перед собою завдання аналізу соціокультурних
та економічних показників суспільства, які є ключем до розуміння пра359

вових норм, знання також потребує аналізу політико-культурних установок адресатів, що формує середовище правового регулювання і таким
чином визначає саму правову норму. Якщо компаративіст зацікавлений
у надійній інформації, він буде докладати всі зусилля для того, щоби
отримати науково обґрунтовані відомості зі всіх питань, що стосуються суспільного середовища, його не цікавлять прості проблеми життєвого уявлення тих чи інших членів досліджуваного ним суспільства.
Компаративістика включає в себе не тільки юридичну наукову роботу,
але і міждисциплінарні підходи, науково обґрунтована характеристика суспільного життя, порівняння, по суті, носить міждисциплінарний
характер [2, с. 51–52].
Фокус критично-правових досліджень також повинен включати
і певні скриті аспекти, які застосовуються у порівняльно-правових
дослідженнях критичного характеру.
При дослідженні права слід особливо досліджувати основні
питання верховенства принципу права, що демонструє прагнення будьякої держави будувати свою правову систему на основі принципів, що
визнаються фундаментальними для будь-якого демократичного суспільства протягом кількох століть. Особливо дані принципи права слід
концептувати з західної традиції права, враховуючи при цьому найкращі досягнення, що існують в Західній Європі [3].
Мова повинна йти при аналізі іноземного законодавства: по-перше,
мова про вивчення не тільки конкретних правових норм, але, перш за
все, скритих правових факторів конкретного правового регулювання; по-друге, необхідно адекватне розуміння соціальної дійсності,
що стосується досліджуваної правової проблематики. До прикладу,
вітчизняний Конституційний Суд у процесі тлумачення застосовують
міждисциплінарні підходи, зокрема за роз’ясненням звертаються до
економічних соціальних і культурних аспектів судового спору [2].
Міждисциплінарний підхід збагачує суб’єкта, який здійснює
критично-правові дослідження в процесі правозастосування та право
творення. По-іншому, збагачує методику дослідження при здійсненні
критично-правових досліджень.
Особлива увага у сучасному конституційному праві звернена на
«Парадокси конституційного запозичення». Безперечно, запозичення
неминуче, оскільки будь-яка правова система, яка здійснює перетворення, потребує нових конституційних принципів і механізмів. Запозичення здійснюється тоді, коли розробник нової конституції стикається
з поширеною проблемою і шукає її вирішення в інших конституціях.
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Ніхто не розпочинає роботу над конституцією на порожньому місці.
В процесі запозичення західні експерти вимагають, щоби запозичення
здійснювалось за їхніми взірцями, хоча як зазначають дослідники по
конституційному будівництву Східної Європи, стверджують, що існують важливі культурні фактори, які протидіють конституційним інститутам і концепціям, спотворюють чи змінюють їх [4, с. 53].
Також процес рецепції від держави реципієнта повинен базуватися
макросоціологічній теорії в праві, де право повинно співвідноситися
з моральними нормами. Оскільки це виступає найбільш динамічною
основою розвитку права в контексті сучасного біполярного світу [5].
Також норми, які зазвичай оновлюються в межах романо-германського
права повинні відповідати моральним нормам та моральним орієнтиром в сучасному світі [6].
Вищенаведені чинники повинні впливати на розвиток правової
системи, яка запозичує правові норми.
Безперечно, що в процесі запозичення повинен бути врахований
у першу чергу культорологічний фактор як засіб формування даного
інституту.
Польський і угорський професор Віктор Осятинський зазначає,
що процес запозичення західних ідей повинен супроводжуватися творчістю, особливо це стосується інституту омбудсмена, який поряд із
загальними законодавчими положеннями вимагає в себе: особливості
національного державного та конституційного будівництва. А також
для вдалого запозичення слід враховувати соціальні і культурні фактори, зазвичай культури, має тенденцію до супротиву запозичення в
останні часи ідея міжнародного закріплення прав людини називалась багатьма представниками «незахідної культури», інструментом
«морального імперіалізму», який намагається нав’язати західні цінності іншому світу. До прикладу культурного феномену в процесі запозичення це відкидання західних моделей відділення держави від церкви,
до прикладу Польща, де набули прийняті західні моделі відділення
церкви від держави [4, с. 60].
Соціологічні умови не тільки відіграють важливу роль при конституційному запозиченню, але і можуть визначити успіхи чи невдачу
конституційної трансплантації. Деякі інститути, які успішно функціонують у визначених соціальних умовах, можуть бути безкорисні чи
навіть пагубні в інших соціальних умовах. Конституції можуть встановлювати визначені норми і принципи, однак самі по собі ці норми і
принципи не здатні змінити суспільство [4, с. 60].
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Безперечно, що в процесі запозичення слід враховувати як культурологічні, так і соціальні аспекти, які традиційно склалися у суспільстві, оскільки іноді нездатність зрозуміти культурні різноманіття тягне
за собою непередбачувані наслідки.
Що стосується культурних факторів у процесі запозичення, то слід
застосовувати в контексті критично-правових досліджень, так-званих
крос-культурні порівняння.
Крос-культурний аналіз права походить із того, що для любої цивілізації характерною є в тій чи іншій мірі спадковість в праві, наслідування його, що вироблено історично в її рамках (діахронний зріз),
а також обмін цінностями і запозиченнями кращих юридичних досягнень, інститутів і норм у других цивілізацій і культур (синхронний зріз).
Крос-культурні порівняння активно використовуються для вдосконалення конституційного права національних правових систем,
оскільки методологія культурного впливу включає в себе не тільки
запозичення, але і «відкидання», так-зване неприйняття, відкидання
тих конституційних ідей, які фундаментальним чином не сприймаються для нової конституції і на багаточисельних прикладах показують,
що в перехідні періоди «відкидання» відіграють надзвичайно суттєву
роль, а в деяких випадках – визначальну роль у процесі державного
будівництва [7, с. 77].
Якщо говорити про запозичення в сфері конституційного права,
то воно повинно носити характер крос-конституційного, де повинно
відображатися особливості культур як держави-донора, так і державирецепієнта. Дане порівняння включає в себе не просте «конституційне
копіювання», воно включає конституційні положення, взяті повністю,
сприйняті з повагою, кардинально видозмінені у відповідності до культурного розвитку суспільства [7].
Сучасний розвиток ідей у сфері державного будівництва повинно
базуватися на фундаментальних основах крос-культурного порівняння
і основним критерієм повинно бути те, чи підходять нам західні конструкції і які вони повинні бути.
У європейській правовій думці існують ряд фундаментальних
праць, які здійснюють аналіз питанням правової культури, де особлива
увага звернена на правові ідентичності європейських держав, де вони
повинні в першу чергу здійснювати правову комунікацію. Держави
повинні бути реципієнтами для інших держав у контексті державного
управління і європейської інтеграції в контексті запозичення західних
конструкцій і вираховування ментальних особливостей [8].
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Критичність порівняльно-правових досліджень повинна базуватися на використанні певних ментальних особливостей у процесі формування тих чи інших інститутів права.
Крос-культурний зріз дає змогу краще зрозуміти власну правову
систему, виокремити в ній те, що було вироблено в процесі історичного розвитку, а також обмін у контексті синхронного аспекту кращих
досягнень культур типологічних особливостей в контексті сучасного
біполярного світу. Крос-культурний підхід дає змогу краще зрозуміти
в критичному аспекті певні проблеми, які нам підходять з точки зору
діахронних зрізів, оскільки для аналізу власного національного права
характерним є з’ясування рівня диференціації на етнічні і національні
культури, культурні ореоли і цивілізації і т. д., національну антропологію і культурний феномен.
Доцільно розглянути аналіз запозичення західних конструкцій через
призму «правових традицій», які пропонує угорський дослідник Чаба
Варга зазначає, що основне призначення порівняльного правознавства –
це дослідження правових традицій, де основою буде виступати соціокультурна історична конструкція, де основне призначення при аналізі
порівняльного правознавства слід розкривати коріння різних правових
культур, починати власне через дослідження правових традицій. Традиція є усвідомленням успадкованого модусу культури, що виконує роль
джерела натхнення для ідентифікації спільного, вона є сегментом минулого чи оцінкою приписаних йому явищ задля того, щоб сучасність, розглянута з перспективами майбутнього, могла бути пов’язана з минулим
як його гідне продовження з огляду на успадковані цінності [9, с. 9–10].
Отже, з вищевказаного слід зробити висновок, що правові традиції
виступають базисом для формування культурного феномену та соціогуманітарної основи для здійснення критично-правових досліджень як
на макро-, так і мікрорівнях у контексті аналізу правових систем сучасності і правової системи України зокрема.
Сучасний угорський дослідник Чаба Варга у статті «Глобалізація
через правові трансфери, масові дії, критика, розчарування», зазначає
при запозиченні тих чи інших концепцій ментальність суспільства. До
прикладу, США хотіли перетворити величезний латиноамериканський
субконтинент на маленьку копію північної Америки. Трансплантація
не відбулася ще й тому, що рецептувалися інститути, які генетично та
ментально не підходили до латиноамериканського (романо-германського права), а були притаманні лише англо-американській правовій
сім’ї, зокрема це інститут правового прецеденту.
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Також у процесі трансплантації пропонувалася певна модель культури, яка позиціонувалася як вища за інші, пихата за своєю ментальністю, схильна перебільшувати власні переваги та вигоди [10].
Безперечно, що процес запозичення інших юридичних конструкцій повинен бути більш природним, відповідати ментальним особливостям і основам традиційного суспільства, що активно розвивається в
Латинській Америці.
Сучасні вітчизняні дослідники також притримуються вищезазначених підходів і зазначають, що ідентифікація України як європейської
країни, її інтеграція у світовий правовий простір можливі за умови
визнання, відстоювання і захисту національних інтересів, рецепції універсальних цінностей на засадах збереження і розвитку національної
своєрідності, що спонукає до пошуків адекватних форм осмислення
процесів і моралізації та глобалізації у праві, переорієнтація стратегії
філософії права та методології правознавства [11, с. 24].
Висновки. Процес трансплантації у праві чи запозичення західних та інших традицій для національної правової системи повинен
базуватися на культурологічному феномену, оскільки соціокультурні
показники є ключем для розуміння правових норм і їх конструювання.
Для аналізу тих чи інших правових систем компаративіст ставить
перед собою завдання аналізу соціокультурних показників суспільства,
які є основою для правових норм, знання також потребує аналізу політико-культурних установок адресатів, що формує середовище і таким
чином визначає саму правову норму.
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
В КРИТИЧЕСКИХ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
В КОНТЕКСТЕ АККУЛЬТУРАЦИИ
И. Сытар
Национальная академия внутренних дел,
г. Киев, Соломенская пл., 1, e-mail: sutarigor@gmail.com
Рассматривается проблема культурологического феномена в
критически-правовых исследованиях в контексте акультурации. Отмечено, что процесс заимствования юридических конструкций должен соответствовать культурологическому феномену и тогда он будет естественным
в контексте восприятия других идей, концепций. Отмечено, что идентификация правовой системы Украины с идеями западных традиций права,
интеграции ее в мировое правовое пространство возможны при условии
признания отстаивания и защиты интересов, рецепций универсальных
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ценностей на основе сохранения и развития национального своеобразия и
культурологичности. Указано, что любой западный компонент права, трансплантируются, должен соответствовать культурному феномену социума,
поскольку в таком аспекте трансплантированная норма будет живучей.
Ключевые слова: аккультурация в праве, культурологический феномен в праве, ментальность в праве, правовые ценности, западная традиция
права, трансплантация в праве, взаимодействие правовых систем.
CULTURAL PHENOMENON IN CRITICAL LEGAL STUDIES
IN THE CONTEXT OF ACCULTURATION
I. Sytar
National Academy of Internal Affairs,
Kyiv, Solomyanska Sq., 1, e-mail: sutarigor@gmail.com
The problem of the cultural phenomenon of critical legal studies in the context
akulturatsiy processes. It is noted that the process of drawing legal structures
must meet Cultural Phenomenon, and then it will be natural in the context of
the perception of other ideas and concepts. It is noted that the identification of
the legal system of Ukraine with the ideas of the Western tradition of law, its
integration into the global legal space possible when defending the recognition
and protection of national interests, receptions universal values based on the
preservation and development of national identity and kulturolohichnosti.
Indicated that any western component of law that transplants must meet the
cultural phenomenon of society, since this aspect transplant rate is tenacious.
Keywords: acculturation in the right cultural phenomenon in the right
mentality in law, values, western tradition of law, transplantation of the right,
the interaction of legal systems.
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ЦІННІСНИЙ ВИМІР РІШЕНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ:
ДЕЯКІ ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ АНАЛІЗУ
М. Слабак
Львівський державний університет внутрішніх справ,
м. Львів , вул. Городоцька, 26, e-mail: martaslabak@gmail.com
Сьогодні вже визнано аксіоматичним, що положення Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція)
належить розглядати лише у контексті прецедентного права, яке створювалось ось уже протягом понад півстоліття контрольним органом
регіональної системи захисту прав людини – Європейським судом з
прав людини (далі ‒ ЄСПЛ, Суд) [1, с. 229]. Саме у практиці цієї судової інституції знаходять своє безпосереднє практичне втілення, набуваючи, так би мовити, «живого» змісту, основні фізичні, особистісні,
політичні та інші гуманістичні цінності, задекларовані Конвенцією
як основоположні права людини та як об’єкти цих прав. При цьому
нерідко шляхом інтерпретації конвенційних принципів, які сформульовані здебільшого у надто загальних, абстрактних виразах, Суд у
мотивувальній частині своїх рішень формулює важливі філософськоправові положення, які значною мірою визначають його аргументацію [2, с. 94].
В умовах помітного підвищення інтересу до правоінтерпретаційної
діяльності Суду у вітчизняному правознавстві, а також із урахуванням
того, що практика ЄСПЛ визнана одним із джерел права в національній правовій системі України, необхідність осмислення його рішень у
філософсько-правовому плані, – головно в аспекті виокремлення використовуваних Судом ціннісних міркувань та й, зрештою, практична
імплементація аксіолого-правових позицій останнього у внутрішнє
законодавство видається вельми актуальною. Звісно, подібне дослідження неможливе без осягнення питань, безпосередньо пов’язаних з
аксіологічною проблематикою.
Тож у ході подальшого викладу здійснимо спробу виокремити
представлені в літературі підходи до розуміння та класифікації цінностей, які уявляються доречними у контексті філософсько-правового
осмислення аксіологічних засад Конвенції, а також з позицій виявлення різновидів ціннісних аргументів, якими послуговується Суд, що і
становитиме мету пропонованої розвідки. Її емпіричною основою
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виступатимуть матеріали практики Суду по статті 8 Конвенції (право
на приватне та сімейне життя).
Методологічні зауваги. Передовсім, гадаємо, необхідно позначити зміст категорії «цінність», без з`ясування сутності якої навряд чи
можливе збагнення заявленої проблематики.
Осмислення природи означеного феномену що сягає своїм
корінням античних часів, до цих пір залишається предметом жвавої
наукової полеміки між прихильниками кількох альтернативних підходів у філософській думці: об’єктивістського, суб’єктивістського та
інтерсуб`єктивного. Не ставлячи собі за мету більш детальний розбір
цих напрямів та їх численних парадигм, зауважимо лишень, що вони
описують відмінні аспекти категорії цінність, виявляючи неоднорідність та багатозначність її змістовно-смислового наповнення.
У зв’язку із плюральністю інтерпретацій розглядуваного поняття, яка обумовлена відмінностями у розв’язанні низки філософських
проблем, зокрема проблем співвідношення онтологічного і гносеологічного, об’єктивного й суб’єктивного, матеріального та ідеального,
індивідуального і суспільного, навряд чи можна подати його уніфіковану дефініцію. Утім, попри суттєві відмінності між висловленими
поглядами [див.: 3, с. 305; 4, с. 299; 5, с. 67; 6, с. 343], видається можливим погодитись із позицією, що була висунутою свого часу відомим
теоретиком права П.М. Рабіновичем. Згідно зі згаданою позицією цінністю вважатимемо благо, яке в силу своєї позитивної значущості здатне задовольняти потреби й інтереси суб’єкта та зберігає властивість
об’єктивно сприяти реалізації його можливостей [7, с. 10].
Виходячи із викладеного далі з`ясуймо сутність та значення цінностей у праві.
Право належить до однієї з найважливіших сфер застосування
теорії цінностей та може бути усвідомлене лише у рамках ціннісних
категорій, відзначав у свій час видатний німецький філософ права
Г. Радбрух [8, с. 16]. Статус цінностей у праві здатні набувати різноманітні явища матеріального та ідеального характеру – предмети й блага,
суспільні відносини, людські вчинки, вольові феномени (мотиви, спонукання), ідеї, ідеали, соціальні інститути тощо [9, с. 176].
Типовим є поділ усіх цінностей у праві на дві основні групи: цінності права, стосовно яких право – це інструмент, засіб реалізації та
правові цінності, тобто цінності, наділені певною власне правовою
якістю (С. С. Алексєєв, А.М. Бабенко, П.М. Рабінович та ін.) [10, с. 265].
Під останніми окремі дослідники розуміють «консервативні» по своїй
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природі цінності лише одного суб’єкта − держави, які закріплюються законодавчо [11, с. 100]. Втім, задеклароване тлумачення правових
цінностей, гадаємо, не розкриває їх зміст, а тому видається суто формальним. Крім того, останні варто розглядати як самостійні компоненти, котрі не залежать від державної влади і визначаються в першу
чергу традиціями, правовою культурою та особливістю домінуючого
типу праворозуміння у масовій суспільній свідомості. Держава ж може
лише забезпечувати правові цінності шляхом їх охорони та реалізації
[12, с. 30]. Натомість К.В. Горобець характеризує правові цінності як
власне правові феномени, що розкривають зміст, мету і сутність права,
які лежать в його основі і виступають засобами осягнення та пояснення правової реальності [12, с. 94]. Між тим, такий підхід автора слід
визнати вразливим. Вчений по суті виводить природу цього типу цінностей частково дублюючи визначальні поняття («правові феномени»,
«сутність права»,«правова реальність») і створює тим самим щось на
зразок «логічного кола» у формулюванні визначення.
Цінності права, своєю чергою, постають як природні й суспільні
блага, захищені і забезпечувані позитивним правом в силу їхньої значущості та корисності для людини і суспільства (П.М. Рабінович, К.В.
Горобець) [12, с. 104; 7, с. 10]. Наведена дефініція розкриває сутність
значимості об’єктів і явищ природної й соціальної сфер, які здатні слугувати засобами задоволення тих чи інших потреб суб’єктів і виявляють своє формальне вираження у позитивному праві. Додамо, що таке
розуміння цього поняття видається придатним і для позначення цінностей, які об’єктивуються у мотивувальних частинах рішень ЄСПЛ.
Питання класифікації цінностей у Конвенції та практиці
ЄСПЛ. Для юридичного оцінювання здійснюваного Судом вельми
важливою видається проблема ієрархії цінностей у праві. Передовсім
вкажемо, що в природі такого оцінювання закладені саме аксіологічні
основи, позаяк коли правові норми залучаються в практичну діяльність,
вони, звісно, стають предметом переконань та ціннісних орієнтацій [7,
с. 125]. Відтак, безсумнівний вплив ціннісно-світоглядних принципів
простежується в будь-якому владно-регулятивному рішенні, де опосередковано чи прямо виражаються загальні аксіолого-правові уявлення
його автора [13, с. 362].
Вочевидь, під час встановлення справедливої збалансованості
інтересів особи із потребами суспільства, ЄСПЛ зважуються нерівнозначні цінності, формулюються певні принципи їх ієрархізації, а
також рекомендації стосовно пізнавального процесу визначення цього
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«зрівноважування» [14, с. 46]. Загальний підхід до аксіологічної ієрархізації фактично пропонує вже сама Конвенція, проголошуючи ряд
невід’ємних прав та основних свобод людини, об’єктами яких виступають відповідні цінності, з одного боку, та легітимні цілі й підстави
обмежень цих прав з іншого.
Нерідко Суд прагне до визначення належної рівноваги між правами окремих осіб, інтереси яких суперечать один одному – скажімо,
між правом на свободу вираження поглядів і правом на повагу до приватного життя. У процесі такого зважування правові цінності можуть у
низці випадків вступати у конфлікт, конкурувати між собою, при цьому
окремі з них можуть отримувати ситуаційну перевагу. Подолання схожих конфліктів можливе, як правило, шляхом встановлення ієрархізації
цінностей залежно від конкретно-ситуативної необхідності обмеження
останніх. Себто ЄСПЛ для розв’язання існуючих аксіологічних колізій
виходить, передовсім, із юридичного оцінювання ступеня можливих
обмежень прав людини на предмет їх відповідності принципам домірності, пропорційності й забезпечення рівноваги інтересів у кожному
випадку [15, с. 120–121].
Розгляньмо окремі наукові підходи до класифікації цінностей у
праві, котрі в аспекті означених вище проблем убачаються значущими.
Одна із перших ціннісних типологій була розроблена ще давньогрецькими філософами, які розрізняли цінності когнітивної діяльності
(Істина), естетичного задоволення (Краса), а також соціальної адаптації й моралі (Добро, Справедливість) [11, с. 11]. Вона стала підґрунтям
багатьох наступних класифікацій, запропонованих сучасними дослідниками. Так, Г.Ріккерт у своєму есе «Про систему цінностей», беручи
за основу дану типологію, поділяє останні на пізнавальні, естетичні,
містичні, релігійні, моральні й особисті [16, с. 386]. В. Віндельбанд,
своєю чергою, виокремлює логічні, естетичні, етичні та релігійні цінності, тлумачачи їх як висхідні щаблі аксіологічної ієрархії [17, с. 23].
Р.Б. Перрі пропонує систематизувати цінності як «інституційні форми»
на пізнавальні, моральні, економічні, політичні, естетичні та релігійні
[18, с. 693]. Г. Дробницький розділяє цінності на економічні, моральні,
естетичні, правові, ідеологічні, політичні і пізнавальні, керуючись при
цьому такими сферами соціального життя як виробництво, споживання, політика, право, мистецтво, мораль, релігія [6, с. 43]. Хоча кожна
із класифікацій зосереджує у собі подібний спектр цінностей, існують
деякі відмінності між категоріями останніх та порядком розташування
аналогічних груп цінностей у різних авторів.
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Запропоновані науковцями системи класифікацій цінностей
можуть знайти безпосереднє практичне застосування при аналізі
аксіологічних засад Конвенції та практики Суду. Адже деякі із означених видів цінностей виступають об’єктами відповідних груп «конвенційних» прав. Йдеться, зокрема, про релігійні (як-от свобода релігії
(ст. 9)), моральні (наприклад, моральна сторона життя індивіда (ст. 8)),
економічні (право власності (ст. 1 Протоколу № 1)), політичні (свобода мирних зібрань та об’єднань (ст. 11) й вільне волевиявлення під
час виборів (ст. 3 Протоколу № 1)) та пізнавальні значимості (освіта і
навчання (ст. 2 Протоколу № 1)).
Більшість українських та російських авторів (В.А. Василенко [19,
с. 46], А.А. Івін [20, с. 13], А.К. Ричков [21, с. 444], Л.Н. Столович [22,
с. 94], Б.Л.Яшин [21, с. 444]), підтримують поділ цінностей на позитивні та негативні або ж «антицінності». У випадку, коли проводиться різниця між позитивними цінностями і «антицінностями», перші є
предметом позитивної зацікавленості, прагнення, а другі − негативного
ціннісного ставлення. Ще з доби Ранньої Стої (Зенон, Клеанф, Хрізіпп)
поряд з цими видами благ виокремлюють ще й групу нейтральних цінностей (О.Г. Дробницький, А.А.Івін). Так, А.А. Івін вважає, що «ціннісне відношення має місце як у тому випадку, коли предмет оцінки є
об’єктом позитивного чи негативного інтересу суб’єкта, так і тоді, коли
даний предмет виключається суб’єктом зі сфери його інтересів, а відтак предмету приписується нульова цінність» [20, с. 7].
Такий розподіл може знаходити своє застосування при аксіологічному аналізі практики ЄСПЛ. Він дозволяє визначити роль «позитивних»
значимостей, на охорону яких спрямована правова аргументація Суду;
цінностей, які виступають предметом негативної правової оцінки у його
рішеннях, а також нейтральних з погляду ЄСПЛ благ. Їх співвідношення
створює мережу взаємозв’язків, крізь призму осмислення яких виникає
уявлення про соціальне значення наслідків, які має реалізація тих чи
інших цінностей, задіяних у справах, розглядуваних Судом.
Основою для позначення тих видів цінностей, які об’єктивуються
у Конвенції та рішеннях ЄСПЛ, може слугувати класифікація останніх
за критерієм значущості у житті людини. Згідно з нею поділ здійснюється на цінності-цілі та цінності-засоби.
Першу спробу застосування такого підходу знаходимо ще за часів
античності у філософії Аристотеля, який розрізняв «самодостатні
цінності», й разом з тим затверджував відносний характер більшості
благ. Згодом, у християнській філософії середньовічної Європи осо371

блива увага приділялась релігійним цінностям буття людини: Бог
вважався головною, абсолютною цінністю (Фома Аквінський), а усі
інші – моральні, естетичні, політичні цінності і навіть істина, відходять
на другий план та вбачаються як еманація (лат. emanatio – витікання)
Божества [23, с. 22–23].
В німецькій класичній філософії (Г. Гегель) основною цінністю
був абсолютний розум як самоціль, а все решта виступало лише засобом відносно цієї кінцевої мети [24, с. 41]. У Новітній час подальшу
розробку розглядуваної типології було здійснено в етичній концепції
німецького мислителя М. Шелера [3, с. 319]. Означений розподіл підтримує й низка сучасних науковців (Г. Головних, С. Бубнова, І. Кон,
Д. Леонтьєв, М. Рокич).
Уявлення про цілі й засоби характеризують аксіологічну систему як
ієрархію, оскільки «цільові» цінності стоять над засобами, обумовлюють їх (Н. Неновски). Цілями виступають об’єктивно існуючі цінності,
які в силу своєї екзистенціально-смислової актуальності за конкретноісторичних умов не потребують обґрунтувань. Типовим їх прикладом
можуть вважатись такі смислові орієнтири людського буття як «добро»,
«істина», «справедливість», «любов», «прекрасне» тощо [25, с. 45–46].
Натомість інструментальні цінності підпорядковані «цільовим»,
але, разом з тим, мають власне значення [26, с. 46]. Цінності-засоби є
принципами і моделями поведінки людини, які втілюють у собі ситуативну мету, характеризують шляхи, які обираються для досягнення цілей
[25, с. 46]. Найбільш рельєфно проблема засобів постала в одному із відгалужень філософії прагматизму – інструменталізмі (Дж. Дьюї), згідно з
яким будь-які явища розглядаються саме як засоби, що їх використовує
суб’єкт задля досягнення визначеності власного буття [26, с. 7].
Додамо, що з позиції теорії юридичних засобів, правовими засобами вважають всі ті юридичні інструменти, за допомогою яких задовольняються інтереси суб’єктів права і забезпечується досягнення
поставлених цілей. Підтримуючи загалом цей погляд, Т.І. Пашук
уточнює, що поняття «правовий засіб» може поширюватись на будьяке юридичне явище. Надаючи перевагу широкому розумінню правових засобів, учений визначає юридичні засоби захисту прав людини
як ті юридичні явища, використання яких має забезпечити задоволення потреби людини у захисті її прав [27, с. 279]. Мислимо, що такий
підхід, ймовірно, уможливить з`ясування сутності юридичних засобів
захисту прав людини та сприятиме відстеженню їх у Конвенції та практиці ЄСПЛ.
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Відомо, що І. Кант розподіляв усі цінності на відносні і абсолютні
[28, с. 269]. Такий поділ пов’язується із характером цілей, які можуть
бути об’єктивними та суб’єктивними. Предмети, існування яких не
залежить від нашої волі, співвідносяться лише з нашими суб’єктивними
цілями, і характеризуються як відносні блага. Об’єктивними ж виступають цінності, існування яких саме по собі є ціллю, а отже «об’єктивна»
ціль і надає абсолютну цінність [28, с. 269].
У контексті поділу цінностей на абсолютні та відносні та, відповідно, на цілі і засоби, насамперед, підлягає осмисленню низка цінностей,
які закріплюються конвенційними нормами. Кантівська класифікація,
із певним застереженням (конвенційний характер закріплених цінностей зумовлює те, що абсолютних, у «кантівському» розумінні, цінностей у Конвенції немає), містить критерії, які за певних умов можуть
знаходити практичне втілення при аналізі практики ЄСПЛ. Ґрунтуючись на цій точці зору, можна стверджувати, що абсолютних цінностей
стосуються аргументи Суду, спрямовані на охорону гідності людини
як «найвищої соціальної цінності демократичних спільнот» (Aksoy v.
Turkey)). Інші ж аргументи, у яких ЄСПЛ захищає блага, які співвідносяться з суб’єктивними цілями окремих учасників судових справ,
можна визнати − у порівнянні з першими, – спрямованими на захист
відносних цінностей.
Як відомо, Конвенція виступає засобом охорони тих благ, які є
об’єктами гарантованих нею прав (життя людини (ст. 2), її гідності
(ст. 3), свободи (ст. 5) та інших). Якщо простежити систему цінностей
Конвенції з позицій означеної класифікації, до «цільових» цінностей
віднесемо справедливість, права людини (останні виступають, так би
мовити, стрижнем цієї системи), а також як людську гідність, життя
людини, її свободу. До цієї ж групи слід віднести верховенство права
й демократію (це так звані «цінності-основи», які лежать в основі концепції прав людини).
Інструментальними цінностями-засобами для забезпечення згаданої вище цінності людської гідності слугують повага до гідності
людини (заборона поводження, що принижує гідність (ст. 3)), особиста
фізична недоторканність, а також право на особисту фізичну недоторканність (ст. 5).
Відповідно, повага до людського життя та право на повагу до нього (ст. 2), є засобами для забезпечення цінності-цілі життя людини.
Формами прояву конвенційної «негативної» свободи (свободи
«від») виступають такі цінності як фізична недоторканність особи
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(ст. 5), а також невтручання у сферу приватного та сімейного життя
(ст. 8). «Позитивна» свобода (свобода «для») знаходить вираз у свободах думки, совісті та релігії, вираження поглядів, свободі укладати
шлюб і створювати сім’ю (ст. 5 Протоколу № 7), свободі пересування
(ст. 2 Протоколу 4), а також свободі об’єднань з іншими громадянами
для захисту своїх інтересів (ст. 11). Засобами для досягнення закріплених у Конвенції «негативних» свобод виступають права на фізичну
недоторканність (ст. 5) і невтручання у сферу приватного і сімейного
життя (ст. 8). Юридичними інструментами забезпечення «позитивних»
конвенційних свобод слугують відповідні права (право на свободу думки, совісті та релігії (ст. 9), право на свободу вираження поглядів (ст.
10), право на свободу пересування (ст. 2 Протоколу № 4)).
Юридичними засобами досягнення цінності справедливості є
недискримінація, рівність усіх перед законом, рівний захист усіх за
законом (Протокол № 12), а також рівноправність кожного з подружжя й відповідне право, об’єктом якого виступає вказана рівноправність
(ст. 5 Протоколу № 7).
Засобом для забезпечення цінності прав людини загалом виступає
моральнісна цінність поваги до прав людини, яка будучи закріпленою
в Конвенції (ст. 1) набуває статусу цінності юридичної.
Окрім цього можна виокремити також такі публічні (а саме юридичні) «конвенційні» цінності-засоби як рівність всіх перед законом та
неможливість порушення прав і свобод інших індивідів, рівний захист
всіх за законом (Протокол № 12), справедливий судовий захист та відповідне право, доступність правосуддя, публічність розгляду справ,
незалежність й безсторонність суду (ст. 6). Означені цінності виступають засобами для забезпечення значимості верховенства права.
Юридичними цінностями-засобами для досягнення демократії є
право на свободу об’єднань з іншими громадянами для захисту своїх
інтересів (ст. 11), а також право на свободу висловлювань (ст. 10).
Перелік «конвенційних» цінностей підтверджує їх взаємопов’язаність та співвідносність, адже одні цінності реалізуються через
решту, за їх посередництвом, та постійно й динамічно трансформуються
(наприклад, повага до прав людини є істотною для забезпечення дієвості
верховенства права, а демократія, є засобом втілення в життя прав людини і їх гарантованості). Утім, незважаючи на релятивний характер багатьох цінностей Конвенції, міркуємо, що у ній закріплені й цінності, які
постають виключно цілями – це життя, гідність людини, справедливість,
а решта цінностей виступатимуть лише засобами для їх здійснення.
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Аналіз практики ЄСПЛ, дозволяє віднести до цільових цінностей
у сфері приватного життя, на охорону яких спрямована аксіологічна
аргументація цього судового органу, особисту автономію людини (І. v.
the UK), особисту ідентичність (Mikulic v. Croatia), фізичну й моральну
недоторканність (X. і Y. v. the Netherlands), статеву ідентичність (Gaskin
v. the UK) і статеве життя індивіда (Dudgeon v. the UK), цінність розвитку його особистості (Niemietz v. Germany), а також соціальну ідентичність (Burghartz v. Switzerland).
Суд підносить особисту автономію людини в ранг засадничої цінності, на якій ґрунтуються гарантії статті 8 (Prety v. the UK, І. v. the UK).
Засобами для її досягнення слугуватиме захист особистої сфери кожної фізичної особи, а юридичними засобами, при цьому, виступатимуть
право на особисту автономію й недоторканність (І v. the UK), право
«жити на максимально бажаній відстані від чужих очей» (X. с. Islande)
та інші можливості, використання яких створює необхідні умови для
забезпечення особистої автономії.
З-поміж інших цінностей до цілей належить особиста, соціальна,
а також статева ідентичності. Зі свого боку, засобом для забезпечення
цілі − визначення людиною особистої ідентичності слугує отримання
даних, що стосуються ідентифікації людини з урахуванням її права на
отримання інформації про аспекти власної ідентичності, як-от можливість дізнатися істину про своє походження (Mikulic v. Croatia, Odievre
v. France). До засобів досягнення цінності соціальної ідентичності
особи всередині родини або ж на рівні тієї чи іншої соціальної групи, належать, зокрема, її ім’я та відповідне право («ім’я та прізвище
виступають способами ідентифікації людини у суспільстві, її зв’язку
із сім’єю» (Guillot v. France, Burghartz v. Switzerland). Цінність статевої ідентичності забезпечується правом на статеве самовизначення
й встановлення ознак своєї людської особистості («індивіди вправі
встановлювати подробиці своєї особистості» (Christine Goodwin v. the
UK)).
Однією з важливих підстав для виокремлення різновидів аксіологічних міркувань у рішеннях ЄСПЛ, ймовірно, може слугувати класифікація цінностей на публічні (суспільні) та приватні (індивідуальні)
(М. Шелер [3, с. 319], Г. Радбрух [8, с. 65–66] та ін.). Історичні витоки
цього розподілу спостерігаємо ще за часів Давнього Риму (Доміцій
Ульпіан) [29, с. 17]. З тієї пори, як стверджує Й.О. Покровський, він
став «міцним набуттям юридичної думки», утворюючи безумовний
базис для наукової і практичної класифікації правових явищ [30, с. 37].
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Слід відзначити, що термін «приватний» традиційно протиставляється позначенням «публічний», «суспільний» [31, с. 166]. Що ж саме
можемо вважати «приватним» чи «публічним»? Традиційно до приватних
відносять суто індивідуальні інтереси [32, с. 57], а «публічним» визнається все, що стосується благ та інтересів спільноти («спільного блага»)
[33, с. 5]. Ці поняття взаємно обумовлюють та визначають одне одного,
позаяк кожна із протилежностей доповнює іншу [31, с. 28–29]. Так, П.М.
Рабінович, без сумніву, має рацію, коли стверджує, що більшість суто
індивідуалістичних інтересів людини є водночас і соціальними, та й сам
процес реалізації (і, до речі, захисту) «приватних» інтересів зачіпає, так
чи інакше, інтереси інших учасників суспільного життя, а отже, зазвичай
є процесом «публічним» [34, с. 8]. При цьому в усіляких індивідуальних
інтересах ступінь публічності (П.М. Рабінович) є неоднаковим. Залежно
від цього ступеня, із деякою умовністю, інтереси поділяють на суто приватні (задовольняються власними інтелектуальними і фізичними діями),
приватно-публічні (задовольняються фізичними діями інших суб’єктів),
публічні (усвідомлені інтереси усього суспільства) і публічно-приватні
(йдеться про інтереси суспільства, задоволення яких за допомогою державних заходів призводить й до задоволення індивідуальних інтересів
окремих його членів) [34, с. 9].
Принагідно зауважимо, що специфічне зіставлення, «зважування» особистісних інтересів з інтересами спільноти відображає одну
із основних методик розгляду справ ЄСПЛ. Цінності ж виступають,
власне, смисловими інваріантами інтересів, їх своєрідними похідними
[35, с. 19], що з позицій методології ціннісного аналізу практики Суду
видається особливо важливим. З огляду на такий критерій можливе
групування аксіологічних аргументів ЄСПЛ, на ті, які спрямовані на
захист суспільних благ (наприклад, плюралізму й толерантності, котрі
сприяють розвитку демократичного суспільства (Handyside v United
Kingdom)), і ті, які охороняють приватні цінності (як-от «забезпечення особам поля, вільного від небажаної публічності» (X and Y v.
Netherlands)).
Опозиція «суспільство-індивід» (С. Л. Утченко) зазвичай присутня в рішеннях ЄСПЛ, головне завдання якого полягає саме у співставленні інтересів особи з потребами суспільства. При цьому Суд нерідко
віддає перевагу громадському інтересу над персональним. Так, збалансовуючи суспільні інтереси щодо поінформованості про колишню
стать транссексуала та право на конфіденційність таких даних, ЄСПЛ
у більшості випадків надає пріоритет інтересам громади [15, с. 238].
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Приватні інтереси здебільшого превалюють у справах, де ЄСПЛ захищає особисту сферу людини від протиправних втручань (Bruggemann
et Scheutten v.Germany). Приклади протиставлення парадигматичного
типу уже наводились вище у питанні про «антицінності».
Висновки. У рішеннях Суду знаходять практичне втілення публічно визнані цінності сучасних суспільств європейських країн, які
безпосередньо закріплені конвенційними нормами. Через означені значимості виражається аксіологічна наповненість основоположних прав,
визначених у Конвенції.
Водночас, інтерпретуючи здебільшого доволі абстрактні положення останньої, ЄСПЛ вдається до використання аксіологічних аргументів, які можуть набувати вельми вагомого значення у мотивуванні
рішення, обґрунтовуючи правову позицію Суду у справі з урахуванням
ціннісних уявлень, які превалюють у суспільній свідомості сучасних
країн-членів Ради Європи.
Існування аксіологічних колізій між різними інтересами учасників
судових справ зумовлює конфлікти правових цінностей у практиці ЄСПЛ.
Для розв’язання подібних суперечностей Суд зважує правові позиції
кожної із сторін та максимально враховує обставини справи у кожному
конкретному випадку, ситуативно визначаючи цінності, які мають займати пріоритетне становище. Даний аспект зумовлює своєрідну екзистенційну ієрархізацію конкуруючих цінностей у рішеннях ЄСПЛ.
Розгляд аксіолого-правових засад практики Суду видається можливим на основі таких пізнавальних операцій: 1) визначення у мотивувальній частині рішення Суду ціннісних аргументів, які торкаються обставин
конкретної справи, та з`ясування їх ролі у мотивуванні рішення; 2) виявлення тих цінностей, які захищаються учасниками справи (на національному рівні та в ЄСПЛ) та 3) встановлення їх зв’язку із задіяними у справі
потребами й інтересами; а також виокремлення різновидів використаних
у рішенні аксіологічних аргументів; 4) характеристика способів здійсненого Судом балансування тих цінностей та інтересів, конфлікт між
якими розв’язується у рішенні. При цьому в кожній правовій ситуації
центральним пунктом зважування цінностей є виявлення співвідносної
значущості потреби та інтересів учасників справи.
Гадаємо, що викладені вище положення можуть слугувати підґрунтям для подальших наукових розробок аксіологічних проблем Конвенції та практики ЄСПЛ.
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ЦЕННОСТНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РЕШЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
МЕТОДОЛОГИИ АНАЛИЗА
М. Слабак
Львовский государственный университет внутренних дел,
г. Львов, ул. Городоцкая, 26 e-mail: martaslabak@gmail.com
В статье определена сущность категории «ценность» и установлено
значение ценностей в праве. Проанализированы основные аксиологические подходы к классификации правовых ценностей и ценностей права. На
основе этих классификаций осуществлена попытка отыскания методологического инструментария для аксиолого-правового осмысления Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практики Европейского
Суда по правам человека.
Ключевые слова: Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейский суд по правам человека, ценность, ценность права, правовая ценность, классификация ценностей в праве.
VALUABLE DIMENSION OF DECISIONS OF THE EUROPEAN
COURT OF HUMAN RIGHTS: SOME QUESTIONS
OF METHODOLOGY ANALYSIS
M. Slabak
Lviv State University of Internal Affairs,
Lviv, Horodotska Str., 26, e-mail: martaslabak@gmail.com
The article defined essence of the category of «value» and established the
importance of values in the law. Analyzed the basic axiological approach to
the classification of legal values and values of the law. On the basis of these
classifications made an attempt to find methodological tools for axiological and
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legal comprehension of the Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms and practice of the European Court of Human Rights.
Keywords: Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms, European Court of Human Rights, value, value of the
law, legal value, classification of values in the law.
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РЕГУЛЮВАННЯ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВОМ
В. Смородинський
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: vsmorod@gmail.com
Проблеми нормативного впорядкування людської діяльності, місця
права у ньому, визначення змісту й окреслення меж правового регулювання, забезпечення його ефективності є актуальними і містять багато
лакун не заважаючи на численні плідні розвідки в цій сфері. Незмінна
їхня значущість визначається, зокрема, інструментальною значущістю
права як засобу узагальнення цінностей і цілей розвитку суспільства,
встановлення загальних правил поведінки, узгодження людської діяльності, міцного правового порядку [1, с. 7].
Під регулюванням людської діяльності в суспільстві правом
(правовим регулюванням суспільних відносин) розуміється її впорядкування за допомогою системи юридичних засобів (норм права,
нормативно-правових актів, актів застосування права тощо). Категорія
правового регулювання посідає важливе місце у правознавстві, оскільки дає можливість розглянути право у динаміці, вийти за межі суто
юридичної догматики [2, с. 316–317].
Соціальне регулювання (від лат. regulo – планка, правило) є впорядкуванням людської діяльності у суспільстві шляхом опрацювання і суспільного схвалення правил цієї поведінки. У цьому зв’язку
право може бути визначено як систему визнаних суспільством
загальнообов’язкових правил поведінки людей та їх об’єднань, офіційне закріплення та ефективна реалізація яких забезпечується публічною
політичною владою, передусім державною.
Формування цього соціального регулятора, тобто правоутворення, є безперервним процесом створення, легітимації та легалізації
загальнообов’язкових правил регулювання найважливіших суспільних
відносин, що складається з двох етапів. Першим є позадержавний (природний, суспільний) етап, що полягає у створенні, узгодженні та застосуванні учасниками суспільних відносин – на підставі їх уявлень про
справедливість, свободу, рівність і розумність – певних правил регулювання цих відносин, правил попередження і розв’язання суспільних
конфліктів. У процесі накопичення досвіду застосування цих правил
з них виокремлюють ті, що довели найбільшу ефективність, відповідність інтересам суспільства у цілому. Такі правила узагальнюють,
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систематизують з метою їх однакового застосування до однакових відносин; суспільство їх легітимує, тобто визнає, схвалює і поширює як
авторитетні правила регулювання.
На другому – власне правотворчому – етапі здійснюється відбір
публічною владою, передусім державною, найважливіших із суспільних відносин (насамперед конфліктних, пов’язаних із розподілом
обмежених, цінних ресурсів), визнання чинних або створення оригінальних ефективних правил їх регулювання, легалізація цих правил,
тобто надання їм статусу норм права шляхом закріплення уповноваженими особами у специфічних джерелах права і забезпечення державним примусом.
З точки зору юридичного позитивізму саме другий етап є визначальним, будь-який його результат є правом, оскільки відповідно до
Хартівського «правила визнання» виходить від легального джерела
і створюється за легальною процедурою. З точки зору природного
праворозуміння взагалі не можуть вважатися правом правила, що не
відповідають усталеним уявленням про моральність, справедливість,
свободу, рівність, порушують чи обмежують природні права людини,
суперечать суспільній моралі. Такі правила не можуть бути визнані державою як право, схвалені і взяті державою під охорону, а якщо
навіть легалізуються державою, все одно не є правом («неправовий
закон», «законне безправ’я», за визначенням Г. Радбруха).
Процес формування права є безперервним процесом, складовою
процесу соціального регулювання, суб’єктами якого є члени суспільства, держава і суспільство у цілому. Причому у більшості випадків
держава не започатковує його, а приєднується до нього, не утворює
право одноособово, а бере участь у його формалізації шляхом визнання, закріплення і взяття під охорону правил, що вже виникли природним шляхом. Саме правовий характер цих правил обумовлюється: їх
легальністю, тобто закріпленням у формальних джерелах права уповноваженими особами за належною процедурою з подальшим забезпеченням їх ефективної дії належними видами державного примусу; їх
легітимністю, тобто сприйняттям і визнанням більшістю людей чи суспільством у цілому як справедливих, розумних, таких, що ефективно
забезпечують права і свободу людей, а не порушують їх, є не довільним
продуктом державної сваволі, а виразом фундаментальних людських
цінностей.
Специфічною властивістю такого регулювання, що випливає із сутності самого регулятора – права, є його забезпеченість державою. Саме
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держава уповноважує органи публічної влади на створення нормативно-правових актів та інших джерел права, здійснення їх постійного
оновлення й однакового застосування, забезпечення засобами примусу
тощо. Держава є головним (хоча, безумовно, не єдиним) суб’єктом системи правового регулювання, встановлює переважну більшість правил
гри у цій сфері на рівнях правотворчості та правозастосування.
Об’єктом правового регулювання є поведінка людей та їх об’єднань
у суспільстві, яка в силу своєї соціальної значущості підлягає регулюванню державою шляхом закріплення в законодавстві правил її регламентації (норм права). Водночас право не лише впорядковує поведінку
людей, а й здійснює вплив на їхню свідомість і психіку (правовий
вплив). Предметом цього регулювання є такі суспільні відносини, впорядкування яких є можливим і водночас доречним саме за допомогою
юридичних засобів. Адже слід мати на увазі, що право є універсальним соціальним регулятором, проте не єдиним і не всеохоплюючим.
Існують певні об’єктивні можливості права, що визначають межі правового регулювання, поза якими воно стає неефективним, некорисним
і навіть шкідливим. Визначення цих меж є необхідним задля запобігання тотальному державному регламентуванню суспільного життя і
втручанню публічної влади в особисте життя членів суспільства. Адже
право досягає своїх цілей і дійсно регулює суспільні відносини лише
остільки, оскільки поведінка людей, якої вимагають його правила, є
об’єктивно можливою і відповідає соціальним, зокрема економічним
і політичним, умовам.
Отже, не всі види діяльності людини, не всі суспільні відносини
підлягають регулюванню правом, а лише ті, що відповідають певним
ознакам: мають соціальну значущість; зачіпають інтереси інших осіб
або суспільства у цілому; допускають можливість соціального конфлікту внаслідок цінності й обмеженості ресурсів (суспільних благ), з
приводу яких вони виникають; є сталими, часто-густо повторюваними;
припускають можливість зовнішнього, саме правового контролю над
ними. Це коло не є постійним, може змінюватися зі зміною суспільних
потреб.
З давніх часів людській цивілізації відомі два фундаментальні
принципи регламентування суспільних відносин – «дозволено все, крім
того, що прямо заборонено» і «заборонено все, крім того, що прямо
дозволено». Саме вони визначають способи, типи і методи правового
регулювання, тобто загальну спрямованість впливу права на суспільні
відносини.
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Універсальними способами регулювання поведінки людей,
тобто засобами регламентації їхньої поведінки шляхом надання їм
суб’єктивних прав та/або накладання на них юридичних обов’язків, є
дозволяння, зобов’язування і заборона. Вони виступають основними
способами правового регулювання, тобто засобами регламентації державою поведінки осіб шляхом визнання за ними суб’єктивних прав та/
або накладання на них юридичних обов’язків [3, с. 51–72].
Першим основним способом є юридичне дозволяння – визнання
за особою суб’єктивного права здійснити певні юридично значущі дії
або утриматися від них, вільно обрати варіант власної поведінки. Воно
є ключовим елементом правового регулювання, слугує забезпеченню
соціальної свободи й активності людей. Особа обирає один із передбачених дозволянням варіантів поведінки виключно самостійно, без
примушування з боку публічної влади.
Будь-яке дозволяння має межу дозволеного, якою зазвичай є права
іншої особи, суспільна безпека тощо. Свідоме ігнорування цих меж у процесі реалізації права є неправомірним і має бути кваліфіковане як зловживання правом (наприклад, зловживання відповідачем у господарському
судовому процесі правом на відвід суду шляхом багаторазового подання
відповідних немотивованих заяв з метою затягування процесу, що фактично обмежує право позивача на оперативний розгляд його позову).
За рівнем загальності та формою виразу юридичні дозволяння
поділяються на загальні, формою виразу яких є визнання права (наприклад, права подружжя укласти шлюбний договір або утриматися від
його укладення) і спеціальні, формою виразу яких є дозвіл (наприклад,
ліцензія на здійснення медичної практики, одержання якої дає особі
право, проте не покладає на неї обов’язку цю практику здійснювати).
Визнання за особою права закріплюється як у прямій формі
(наприклад, визнання державою свободи слова), так і в непрямій (прихованій) формі – через обмеження дій інших осіб зобов’язуваннями чи
заборонами (наприклад, заборона втручання держави в організаційну
діяльність політичних партій).
Дозвіл, як правило, закріплюється у спеціальному офіційному
письмовому акті, яким особі надається право виконання певних дій або
здійснення певної діяльності (наприклад, дозвіл на видобування природних ресурсів у певному обсязі, ліцензії, видані відповідно до Закону
України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).
Дозволяння певної поведінки стає практично втілюваним, коли воно
забезпечується іншими способами правового регулювання – покладан385

ням на інших осіб зобов’язувань чи заборон. Отже, другим основним
способом правового регулювання є юридичне зобов’язування – покладення правом на особу юридичного обов’язку виконати певні дії, регламентовані юридичними правилами.
Третім основним способом правового регулювання є юридична
заборона, тобто покладення на особу юридичного обов’язку утриматися від певних дій. Її сутність полягає у вимозі пасивної поведінки
особи – утриматися від певної соціально шкідливої поведінки під
загрозою настання юридичної відповідальності для порушника цієї
заборони. Така поведінка залишається фактично можливою, однак
юридично забороненою.
Домінування одного з наведених способів правового регулювання
визначають його основні типи, тобто характеристику загальної спрямованості впливу права на суспільні відносини залежно від того, який
із основних способів регулювання (дозволяння чи заборона) використовується правом для встановлення загального правила регулювання,
а який – для обмежень, виключень з нього. Так, загальнодозволенний
тип правового регулювання заснований на поєднанні загального юридичного дозволяння зі встановленням окремих обмежень (виключень)
за допомогою юридичних заборон. Цей тип є відображенням класичного принципу «дозволено все, крім того, що прямо заборонено нормами
права». Таке регулювання надає особі право обрати будь-яку поведінку,
крім тієї, щодо якої юридичним правилом установлено заборону. Так,
особа вправі вчиняти будь-які цивільні правочини, серед них і ті, що не
визначені законом, крім тих, щодо яких у законі існує пряма заборона
(наприклад, має право укладати договори купівлі-продажу будь-яких
речей, крім наркотичних засобів, людських органів, тощо).
Дозвільний (або спеціально-дозволенний) тип правового регулювання заснований на поєднанні загальної юридичної заборони зі спеціальним юридичним дозволянням (дозволом). Таким регулюванням
право дозволяє особі лише ту поведінку, що прямо передбачена юридичними правилами, і відповідно забороняє поведінку, що юридичними правилами прямо не визначена («заборонено все, крім того, що
прямо дозволено нормами права»).
Головним фактором домінування певного типу правового регулювання є особливості відносин, що підлягають регламентації. Так, для
більшості приватноправових відносин характерною є перевага загальнодозволенного регулювання, тоді як для публічно-правових – дозвільного. Останній поширюється, наприклад, на діяльність публічної влади,
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її органів і посадових осіб (на це прямо вказує частина друга статті
19 Конституції України, відповідно до якої органи державної влади та
органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені
Конституцією та законами України).
Різноманітність і специфічність людської діяльності в суспільстві
вимагають вибору певного методу її регулювання правом, тобто інструментального підходу, що характеризує використання в певній суспільній
сфері людської діяльності того чи іншого комплексу юридичних засобів.
Диспозитивний метод правового регулювання передбачає впровадження субсидіарних юридичних правил, тобто таких, що застосовуються в разі, якщо суб’єкти не встановили для впорядкування відносин
між ними інших правил (не спромоглися, не забажали або забули їх
установити). Впорядкування людської діяльності (поведінки суб’єктів
правових відносин) за цим методом здійснюється шляхом установлення трьох типів юридичних правил.
По-перше, це правила, що встановлюють межі дозволеної поведінки суб’єктів. Так, Цивільний кодекс України закріплює істотні умови
цивільних договорів, досягнення сторонами домовленості щодо яких
дозволяє кваліфікувати ці договори як укладені. При цьому законом
визначається лише перелік таких умов, тоді як конкретизація їхнього
змісту здійснюється за домовленістю сторін (наприклад, відповідно
до ст. 810–1 Цивільного кодексу України істотними умовами договору
оренди житла з викупом є, зокрема, строк, на який укладається договір,
розміри та строки внесення орендних платежів; отже, сторони такого
договору зобов’язані зазначити в ньому ці умови, установивши при
цьому їхній кількісний вираз на свій розсуд, тобто за домовленістю).
Другим типом є субсидіарні правила, тобто такі, що застосовуються лише в разі, якщо суб’єкти самостійно не встановили для впорядкування відносин між собою інших правил (не спромоглися, не забажали
або забули їх установити). Наприклад, відповідно до статті 632 Цивільного кодексу України якщо ціна у договорі не встановлена й не може
бути визначена виходячи з його умов, вона визначається виходячи із
звичайних цін,що склалися на аналогічні товари, роботи або послуги
на момент укладення договору.
До третього типу відносяться правила, що закріплюють загальні
принципи правового регулювання відповідної сфери людської діяльності в суспільстві. Так, стаття 3 Цивільного кодексу України закріплює
принципи справедливості, добросовісності та розумності, які мають
387

ураховувати суб’єкти цивільно-правових відносин і яким повинна відповідати їхня поведінка.
Диспозитивний метод обумовлює вільну саморегуляцію людьми
своєї поведінки в суспільстві, встановлює лише межі та процедури
такої саморегуляції. Він є характерним для приватного права, оскільки
передбачає самостійність суб’єктів у виборі ними варіанту поведінки.
Імперативний метод правового регулювання передбачає встановлення державою обов’язкових правил поведінки суб’єктів, її категоричну і детальну регламентацію, неможливість установлення ними
інших правил. Цей метод не допускає вільної саморегуляції людської
діяльності, відступу від конкретних вимог юридичних правил. Він є
характерним для публічного права, оскільки ґрунтується на підпорядкуванні одних суб’єктів відносин іншим, не припускає ні самостійності
суб’єктів у виборі ними варіантів поведінки, ні можливості врегулювання відносин суб’єктами за їхнім розсудом.
Результативність і соціальна значущість правового регулювання
визначаються передусім його ефективністю – спроможністю приводити до максимально можливих позитивних результатів за рахунок
обґрунтованих, розумних і доцільних витрат та обмежень. Визначення
цього показника є актуальним предметом дослідження сучасного правознавства. Вагомих результатів у цій сфері науковцям вдалося досягти, зокрема, шляхом використання методу економічного аналізу права
[4, с. 41–46; 5, с. 27–427; 6, с. 132–151].
Ефективність правового регулювання визначається різними
показниками. З одного боку, вона вираховується як співвідношення
між реальними результатами регулювання та його цілями [3, с. 48], а
з іншого – як відношення соціального результату регулювання (рівня
впорядкованості відповідних суспільних відносин) до витрат і зусиль,
спрямованих на його досягнення. Ефективність є відображенням
результативності правового регулювання, своєрідним аналогом коефіцієнта корисної дії в механіці.
Безперечно, право є ефективним соціальним регулятором, раціональним засобом упорядкування людської діяльності в суспільстві.
Проте його регулятивні властивості й ефективність не слід ідеалізувати
і переоцінювати. Разом із значною кількістю переваг, правове регулювання має й певні недоліки, що обумовлюються низкою об’єктивних і
суб’єктивних чинників.
По-перше, право може об’єктивно відставати від суспільних
потреб. Адже відносини в суспільстві складаються, розвиваються і
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змінюються вельми швидко, активно, часто-густо непередбачено. Між
їх виникненням (зміною) і формуванням юридичних правил, не кажучи вже про їх закріплення в офіційних джерелах, проходить певний
час. Правотворча процедура є складною і тривалою. Отже, реальний
результат правового регулювання практично завжди є меншим за очікуваний, а ефективність – певною мірою далекою від стовідсоткової.
По-друге, обмеженість ефективності правового регулювання
об’єктивно обумовлюється складністю і багаторівневістю права як системи норм та усталених принципів («Law as integrity») [7, с. 95]. Це
породжує наявність юридичних колізій і прогалин у регулюванні. Їх
виявлення й усунення потребує певного часу і додаткових зусиль, що
також знижує загальну ефективність регулювання.
По-третє, ефективність регулювання людської діяльності правом
залежить від рівня розвитку суспільства, його правової культури, наявних економічних ресурсів, стану правової свідомості членів цього суспільства.
По-четверте, суб’єктивним чинником рівня ефективності правового регулювання є інтелектуальний рівень суб’єктів правотворчості
та правозастосування, їхні професійні здібності, чесність, сумлінність,
готовність до сприйняття цивілізаційних, передусім європейських, цінностей, заперечення корупції тощо.
Необхідність розумного обмеження регулятивного впливу на суспільство визначає систему принципів правового регулювання, реальне
додержання яких є важливим чинником його ефективності. Серед них
найважливішими є такі: доцільність, тобто обґрунтована необхідність
регулювання певних суспільних відносин з метою їх упорядкування;
адекватність, тобто відповідність способів, методів і типів регулювання,
ступеня жорсткості правового режиму потребі у впорядкуванні та суспільним вимогам; збалансованість, тобто забезпечення у регуляторній
діяльності балансу інтересів суб’єктів; передбачуваність, тобто послідовність регуляторної діяльності, що дозволяє здійснювати планування
людської діяльності в суспільстві; прозорість і врахування громадської
думки – відкритість для фізичних та юридичних осіб дій органів державної влади на всіх етапах регуляторної діяльності, обов’язковий розгляд
регуляторними органами ініціатив, зауважень і пропозицій, наданих членами суспільства, обов’язковість і своєчасність інформування громадськості про здійснення регуляторної діяльності.
Дія цих принципів яскраво виявляється у сфері державної регуляторної політики, завданням якої є вдосконалення правового регулю389

вання в господарській сфері, зокрема адміністративних відносин між
органами державної влади і суб’єктами господарювання, зменшення
втручання публічної влади у діяльність цих суб’єктів і усунення перешкод для розвитку їхньої діяльності (дерегулювання підприємницької
діяльності). Проблема впливу держави на економіку за посередництвом права є предметом постійних дискусій не лише в Україні, а й у
розвинених європейських країнах. Дерегулювання спрямоване на скорочення й обмеження регламентації (зменшення кількості юридичних
правил), виключення антиринкового втручання в конкуренцію, а також
припускає формування простих, доступних, зрозумілих та ефективних
правил [8, с. 38].
Найважливішим результатом ефективності регулювання людської
діяльності правом є справедливе її впорядкування з урахуванням прав
та інтересів усіх членів суспільства. Адже саме це й є завданням права як соціального регулятора, відповідає класичним засадничим цілям
правового регулювання, якими є встановлення правового порядку,
забезпечення прав і свободи членів суспільства.
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методов регулирования правом человеческой деятельности. Рассмотрены
проблемы определения границ правового регулирования, установлены
критерии его эффективности.
Ключевые слова: право, правовое регулирование, диспозитивный и
императивный методы, эффективность правового регулирования.
REGULATION OF HUMAN ACTIVITY BY LAW
V. Smorodynskyy
Yaroslav the Wise National Law University,
Kharkiv, Pushkinska Str.,77, e-mail: vsmorod@gmail.com
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ЦИВІЛІЗОВАНОЇ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ
В. Смородинський, В. Ярмак
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77,
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Юридичним фундаментом національних правових систем сучасної
цивілізованої Європи, наріжним каменем єдиної європейської правової
системи, яка їх об’єднує, є верховенство права над державною сваволею. Як зазначив Правлячий Князь Ліхтенштейну Ганс-Адам ІІ у своїй
книзі «Держава у третьому тисячолітті», «єдиною сферою, за виключенням міжнародних відносин, в якій держава… все ще має конкурентну перевагу перед приватними компаніями, місцевими громадами
і союзами громад, – це верховенство права. Для переважної більшості
населення найважливішим завданням держави є забезпечення правового захисту, закону і порядку… Те, що верховенство права дотепер існує
у багатьох демократичних державах, варто назвати маленьким чудом…
Яка користь від демократичної правової держави, що розбудувала найскладнішу суспільну систему чи проводить витончену культурну політику, тоді як головний стовп конституційної держави – верховенство
права – обрушився і держава не в змозі надати своїм громадянам гідний
правовий захист?» [1, с. 141–143].
Принципи, що складають концептуальну юридичну конструкцію
верховенства права і виводяться з неї, сформульовані, передусім, в
рішеннях європейських національних конституційних судів та Європейського суду з прав людини і становлять Європейську правничу доктрину верховенства права.
Відповідно до цієї доктрини концепт верховенства права означає
додержання публічною владою сучасної цивілізованої держави низки
засадничих вимог (принципів).
Першою з них є вимога неухильного додержання, точного й однакового виконання і правильного застосування законодавства усіма
суб’єктами права, передусім органами публічної влади та їх посадовими особами. Ця вимога добре відома вітчизняній правовій доктрині як
«принцип законності» й утілена в ст. 19 Конституції України: «Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто
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не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України».
Другою є вимога пов’язаності публічної влади правами людини
(human rights), які є сенсом, своєрідним антропологічним стрижнем
становлення та ефективного функціонування сучасної правової системи Європи і національних правових систем цивілізованих країн, що
входять до її складу. Права людини є фундаментальними (основними) – це певний перелік загальновизнаних найважливіших стандартів,
що склалися історично, є відбиттям рівня сучасної людської цивілізації
та закріплені в низці джерел міжнародного публічного права («каталог
прав людини»).
У філософсько-правовому сенсі права людини є природними,
оскільки виходять від самої природи людини, а не від свавільного
розсуду держави чи інших публічних інституцій (див. ст. 1 Загальної
декларації прав людини 1948 р.: «Усі люди народжуються вільними і
рівними у своїй гідності та правах»). Вони є невід’ємними, тобто розглядаються як невід’ємна складова особистості, без якої вона не лише
є безправною в юридичному сенсі, а й не може існувати і розвиватися
нормально в соціальному сенсі, не може бути особистістю, бо не має
можливостей для задоволення своїх потреб та інтересів. Отже, без
цих прав не можуть нормально розвиватися ані суспільство, ані держава. Оскільки держава не наділяє ними людину, то не може й відібрати. При цьому права людини є невідчужуваними – з причин, що
зазначені вище, людина навіть за власним свідомим волевиявленням
не може відмовитись від цих прав, обміняти їх на певні матеріальні
блага, заставити, позичити тощо.
Права людини є універсальними, тобто поширюються на всіх
людей незалежно від їх громадянства, національності, раси, статі. Втім,
ця властивість заперечується або коригується рядом науковців з огляду
на природні відмінності людей (національні, культурні, статеві тощо).
Права людини є егалітарними (рівними) – належать кожному
рівною мірою і забезпечують право однакового ставлення до кожного незалежно від расових, статевих, вікових та інших відмінностей.
Водночас ця властивість передбачає і додаткову потужність механізмів
забезпечення прав меншин.
Вони є категоричними (безумовними) – їх визнання, гарантування
і забезпечення є категоричною вимогою до держави як засадничі цілі її
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встановлення (згадаймо доктрину суспільного договору). Отже, та держава, що не забезпечує прав людини, a priori є нелегітимною, несправедливою, а її громадяни мають природне право на переустановлення
такої держави будь-якими засобами.
Права людини є юридичними – чіткими юридичними правилами і водночас ефективними юридичними механізмами, визнаються
і гарантуються державою як шляхом їх закріплення в конституції та
інших законодавчих актах, так і шляхом приєднання держави до відповідних міжнародних угод, що складають «міжнародне право прав
людини» (international law of human rights). Утвердження, забезпечення і захист прав людини є головним юридичним обов’язком сучасної цивілізованої держави. Водночас ці права є моральними, тобто
ґрунтуються на позаюридичних, внутрішніх потребах, переконаннях
і ціннісних орієнтирах людей; обов’язок публічної влади визнавати,
гарантувати і захищати їх є моральним, категоричним незалежно від
їх юридичного закріплення і ставлення влади до них [2; 3; 4, с. 16–21].
Правам людини відповідають зобов’язання держави щодо невтручання у сферу індивідуальної свободи, поваги до прав людини, їх забезпечення, захисту і сприяння реалізації (Статут ООН, ст. 1 Конвенції про
захист прав людини та основних свобод, ст. 3 Конституції України). Це
зобов’язання є системою трьох основних типів зобов’язань держави:
1) зобов’язання поважати права людини, що вимагає від представників держави утримуватись від їх порушень;
2) зобов’язання захищати права людини, що передбачає обов’язок
держави захищати носіїв прав людини від протиправного втручання в
процес їх реалізації і карати правопорушників;
3) зобов’язання забезпечувати здійснення прав людини, що вимагає від держави вживати активних дій (заходів) з метою сприяння реалізації прав людини.
Європейський суд з прав людини при тлумаченні та застосуванні
Конвенції про захист прав людини та основних свобод використовує
доктрину негативних і позитивних зобов’язань держави.
Негативні зобов’язання вимагають від держави утриматись від
втручання в реалізацію прав людини. Отже, порушення прав людини
відбувається внаслідок або активного перешкоджання державою їх
реалізації, або непропорційного її втручання в таку реалізацію.
Позитивні зобов’язання вимагають від держави активного втручання в реалізацію прав людини; порушення цих прав відбувається
внаслідок відсутності необхідних активних дій з боку держави.
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З наведеного, у свою чергу, випливає вимога до публічної влади
використовувати всі прийнятні (розумні) та належні засоби для захисту прав людини. Такі засоби можуть бути юридичними (зокрема законодавче закріплення прав людини, встановлення певних юридичних
процедур, вимог тощо) або практичними (наприклад, вжиття певних
заходів з метою запобігання нанесенню засудженим особам тілесних
ушкоджень) [5, с. 178–179].
Фундаментальною національною гарантією прав людини і водночас вимогою верховенства права є незалежне, неупереджене і некорумповане правосуддя, зокрема адміністративна юстиція.
Третьою вимогою верховенства права до публічної влади є вимога
додержання фундаментальних принципів права (свободи, справедливості, рівності, гуманізму) у правотворчій і правозастосовній діяльності, зокрема заборона негативної дискримінації – невиправданого
обмеження людини в її правах за будь-якою ознакою (національністю,
расою, статтю, майновим станом тощо). Загалом, розглядаючи систему
координат верховенства права і державу в ній, слід розуміти, що осями
цієї системи є свобода, справедливість і рівність як фундаментальні
принципи права.
Четвертою є вимога юридичної визначеності (передбачуваності,
правової певності). Відповідні вимоги до правотворчості та правозастосування свого часу були сформульовані професором Гарвардської
школи права Л. Фуллером на прикладі невдалої правотворчої діяльності короля Рекса і складають так звану «внутрішню моральність права»:
закони повинні мати загальний характер; закони мають бути оприлюднені, щоб громадяни знали норми, яких вони повинні дотримуватися;
ухвалення і застосування законів, що мають зворотну дію, слід звести
до мінімуму; закони мають бути зрозумілими; закони не повинні бути
суперечливими; закони не повинні вимагати дій, що виходять за межі
спроможностей тих, хто має їх дотримуватися; закони повинні бути
відносно постійними; повинна існувати відповідність між формулюванням законів і їх реальним застосуванням [6, с. 43].
Відомо, що у багатьох країнах романо-германської правової сім’ї
(до якої намагається приєднатися й українська національна правова
система) визнається доктрина «сталості юриспруденції», що вимагає
від судів дотримуватися сталої судової практики як важливого чинника
єдності судової системи і національної правової системи загалом.
Крім цього, актуальним для України є вимога неухильного й оперативного виконання судових рішень як необхідна умова юридичної
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визначеності та верховенства права загалом (на це неодноразово вказував Україні Європейський суд з прав людини).
Ключовим принципом сучасної цивілізованої держави відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод є
належне здійснення правосуддя. Враховуючи той факт, що право на
справедливий судовий розгляд як складова принципу верховенства
права посідає одне з головних місць у системі глобальних цінностей
демократичного суспільства, Європейський суд з прав людини завжди
пропонував досить широке його тлумачення [7, с. 277–512].
Так, у справі Delcourt v. Belgium Суд зазначив, що «в демократичному суспільстві, у світлі розуміння Конвенції, право на справедливий
суд посідає настільки значне місце, що обмежувальне тлумачення ст.
6 не відповідало б меті та призначенню цього положення». У справі
Bellet v. France Суд зазначив, що «ст. 6 Конвенції містить гарантії справедливого судочинства, одним з аспектів яких є доступ до суду. Рівень
доступу, наданий національним законодавством, має бути достатнім
для забезпечення права особи на суд з огляду на принцип верховенства
права у демократичному суспільстві. Для того, щоб доступ був ефективним, особа повинна мати чітку практичну можливість оскаржити
дії, які становлять втручання у її права».
Як свідчить позиція Суду у багатьох справах, основною складовою
права на суд є право доступу – в тому розумінні, що особі має бути
забезпечена можливість звернутись до суду для вирішення певного
питання, й що з боку держави не повинні чинитись правові чи практичні перешкоди для здійснення цього права.
Практика Суду щодо України стосовно гарантій, закріплених ст.
6 § 1 Конвенції знайшла своє відображення у справах, які стосуються
права доступу до суду і справедливого судового розгляду. Так, у справі
«Трегубенко проти України» Суд дійшов висновку, що застосувавши
процедуру нагляду з метою скасування судового рішення, винесеного на користь заявника, Пленум Верховного Суду України порушив
принцип юридичної визначеності та право заявника на доступ до суду,
гарантоване ст. 6 § 1 Конвенції. Аналогічного висновку щодо скасування остаточного судового рішення Суд дійшов у справах «Науменко
проти України», «Полтораченко проти України», «Тімотієвич проти
України». Суд визнав, що в цих справах, в яких мали місце скасування
рішень, які набули статусу остаточних та мали обов’язковий характер,
було порушено ст. 6 § 1 Конвенції. У рішенні у справі «Іванов проти
України» Суд констатував, що «право на суд є ілюзорним, якщо націо396

нальна правова система дозволяє, щоб остаточне, обов’язкове до виконання судове рішення залишилося невиконаним на шкоду будь-якій із
сторін». «Держава, – зазначено в рішенні, – не може виправдовувати
нестачею коштів невиконання судових рішень, винесених проти неї або
проти установ чи підприємств, які перебувають у державній власності
або контролюються державою». Це прямо випливає з вимог Конвенції.
Суд дійшов висновку, що «причина затримок у виконанні остаточних
рішень національних судів полягає в існуванні низки різних дисфункцій у правовій системі України», яка «досі не спромоглася вжити
заходів для покращення ситуації, незважаючи на значну і послідовну
практику Суду з вирішення таких справ».
П’ята вимога верховенства права передбачає впровадження в
діяльність публічної (передусім судової) влади принципу пропорційності, тобто досягнення у правотворчості та правозастосуванні балансу
інтересів особи, інших осіб і суспільства. Органи публічної влади не
можуть накладати на громадян зобов’язання, що виходять за межі суспільної необхідності. Аналогом пропорційності є американська судова
доктрина «зважування інтересів», що передбачає при вирішення справ
зважування загального (національного, суспільного) та особистого
інтересів, за наслідками чого взяття під судовий захист того з них, що
має більшу вагу, тобто суспільну цінність.
Відповідно до принципу пропорційності юридичне (передусім судове) оцінювання дій, учинків і рішень органів публічної влади та їх посадових осіб має здійснюватися за допомогою «тесту на пропорційність» за
такими критеріями:
1) доцільність – засіб, призначений для досягнення публічною владою певної мети, має підходити для досягнення цієї мети;
2) необхідність – з усіх придатних публічною владою має бути обрано той засіб, що найменше обмежує права приватної особи;
3) баланс інтересів (пропорційність у вузькому сенсі, або принцип
балансування) – збиток, завданий приватній особі обмеженням її прав,
має бути пропорційним суспільній вигоді від досягнення цілей такого
обмеження [8, с. 59–81].
Шостою засадничою вимогою верховенства права до публічної
влади сучасної цивілізованої держави є вимога сумлінності цієї влади,
тобто сумлінної реалізації органами публічної влади наданих їм повноважень. Основною перепоною на шляху до впровадження верховенства
права у суспільне життя є корупція та інші зловживання публічною
владою. З певними застереженнями можна погодитись з дослідниками,
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які вважають корупцію неформальним чинником цілісності та стійкості деяких, так званих «сильних», держав, «держав природного права»
із «закритими суспільствами» (до яких ці автори цілком обґрунтовано
відносять і Україну) [9, с. 134; 10, с. 139–141]. Проте тотальна корупція як усталена вада функціонування публічної влади в цих державах,
передусім органів охорони правопорядку і судів, унеможливлює впровадження верховенства права, вщент його розтрощує, оскільки є вочевидь несумісною з більшістю його вимог. При цьому держава втрачає
надійні орієнтири і координати верховенства права, що послаблює її,
відриває від сучасної цивілізації, неминуче рано чи пізно призводить
до її політичного та економічного занепаду. Отже, цілісність і «сила»
таких держав насправді є тимчасовою, а економічні та політичні перспективи за відсутності суттєвих систематичних змін у напрямку
повернення до координат верховенства права – вочевидь песимістичними. І підтверджень цього на політичній карті світу достатньо.
Українські суспільство і держава мають усвідомити, що вибір між
верховенством права і верховенством державної сваволі є важким, але
очевидним цивілізаційним вибором держави, яка претендує на статус
європейської та має намір посісти достойне місце на карті сучасної
Європи. Величезна відповідальність за обрання Україною європейського цивілізаційного шляху, його обґрунтування та правове забезпечення покладається на вчених-правознавців і суддів (передусім суддів
Конституційного Суду України) – усіх тих, кому суспільство доручило
місію вкорінення в національну правову систему як принципу верховенства права, причому в його сучасній інтерпретації (з урахуванням,
передусім, правових позицій, викладених у рішеннях Європейського суду з прав людини), так і засадничих правових вимог, що є його
невід’ємними складовими.
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Статья представляет собой научное исследование европейской юридической доктрины верховенства права над государственным произволом, стержнем которой являются права человека. Авторами определяются
современные требования верховенства права (законность, связанность
публичной власти правами человека, соблюдение фундаментальных
принципов права, правовая определенность, пропорциональность, добросовестность публичной власти) и раскрывается их содержание. Выбор
между верховенством права и верховенством государственного произвола
определяется авторами как важнейший цивилизационный выбор публич399

ной власти и юридической общественности (в том числе научной), являющийся предметом их ответственности перед современным обществом и
будущими поколениями.
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by human rights, fundamental principles of law, legal certainty, proportionality,
and integrity of public authorities) and analyzes their content. From the authors’
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АВТОНОМІЯ ЯК ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ПРАВА:
ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ
О. Уварова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: olena_uvarova@mail.ru
Поняття автономії називають визначальним для класичної ліберальної теорії [1, p. 37], відводячи їй роль однієї з «центральних
цінностей» для більшості націй в усьому світі, особливо для країн
Західної цивілізації. Як зізнаються окремі дослідники, «сучасні правові
й політичні теоретики відчувають стійку неприязнь до влади і настільки ж сильну симпатію до автономії. Відповідні вихідні положення
становлять основу широкого спектру доктрин і теорій. Аргументи на
користь демократії, вільного ринку, і навіть легітимності права, підстави виправдання кримінального покарання, обмеження патерналістських зазіхань державної влади, визнання пріоритету індивідуальних
прав над колективним добробутом і т.д. – усі вони в своїй основі мають
прихильність до індивідуальної автономії й антипатію до влади» [2,
p. 385]. Втім, незважаючи на ніби загальновизнану значимість автономії, «ми все ще чекаємо на адекватну її концепцію» [3, p. 1].
Сам термін «автономія» має великий попит: його використовують як еквівалент свободи й приватності, у значенні самоврядування
й суверенітету, пов’язують зі свободою волі й необхідністю розширення простору «розумної незгоди» [1, p. 37]. Його прирівнюють до
гідності, цілісності, індивідуальності, незалежності, відповідальності
й самопізнання, визначають через звернення до таких якостей як самоутвердження, рефлексія, свобода від зобов’язань, усвідомлення своїх
власних інтересів тощо. Автономію пов’язуть із діями, переконаннями,
мотивами для дій, із правилами, волею інших осіб. Її розглядають в різноманітних аспектах – моральному, етичному, юридичному, політичному, соціальному. Пропонують змістовне і процедурне визначення.
Називають не вродженною рисою, а здобутою здатністю, що залежить
від складної матриці соціальних, економічних, психологічних та інших
факторів… «Єдине, що залишається незмінним від автора до автора, –
визнання автономії тим, що бажано мати кожній особі» [4, p. 4].
При цьому автономія набуває характер універсального заклику,
який, однак, суттєво різниться у практиці своєї реалізації в умовах різних правових систем. Як і в ситуації з будь-яким правовим ідеалом,
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юридичне втілення автономії має відшукувати спільні засади. Проф.
Селлерс у своєму вступі до книги «Autonomy in the Law» невипадково
зазначає: «Цінність автономії може бути виявлено в ідеалах, що становлять точки перетену для правових систем, які в інших питаннях різняться одна від одної і в яких концепції автономії формують структури
відносин між індивідами та їх родинами, між родинами і державою,
між державою і міжнародними організаціями» [5, p. 4].
Цінність автономії пояснюється її походженням від ідеї гідності
людської особистості [6, p. 151], для розкриття природи якої часто звертаються до твору Піко Делла Мірандоли, італійського мислителя епохи
Відродження, «Промова про гідність людини» (вид. у 1496 р.): «Гідність людини полягає в тому, що вона сама виступає творцем своєї суті.
Людина може бути тим, ким хоче бути; вона робить себе такою, якою
сама обирає» [7]. Вказаний аспект гідності людини знайшов втілення
в ідеї її автономії, яка в найбільш простому її визначенні розуміється
як саморегулювання (self-rule, self-legislation) і самоврядування (selfgovernment), коли наголос робиться на можливості самоспрямування,
вільного від зовнішніх сил, або, за образним висловом Дж. Раза, самоавторство (self-authorship), що корнями походить ще з романтичного
лібералізму Дж. С. Мілля, який наполягав на різноманітності «експериментів у житті» для пошуку «вільного розвитку індивідуальності»
[див. 8, p. 602].
Надзвичайно привабливою ідею автономії робить її обов’язковий
зв’язок зі свободою, її розуміння як права не зазнавати втручання з боку
держави («тримати її на відстані витягнутої руки» [9, p. 8]) чи інших
суб’єктів, за винятком випадків, коли таке втручання виправдане легітимною метою. При цьому окремі автори виступають із пропозицією
виділити «базову» автономію – певний рівень саморегулювання, необхідний для забезпечення власного статусу, – і «ідеальну» автономію, як
той рівень самоспрямування, який слугує певним регулятивним принципом, але не встановлює набору обов’язкових до виконання вимог, що
є необхідними для забезпечення наших прав [10, p. 2].
Таким чином, право виявляється неминуче пов’язаним із автономією: «права в точному значенні слова немає там, де відсутня попередня
довіра до можливості кожної людини стати розвинутим, багатомірним
хазяїном собі самому» [11, c. 139]. Свобода (а отже, і певний ступінь
автономії) є центральним елементом справедливості, яка може бути
досягнута в суспільстві тільки за умови, що його члени мають можливість вести гідне і повноцінне життя, а це, в свою чергу, вимагає певно402

го елементу саморегулювання. «Якщо право забезпечує справедливість
(як це має бути), воно повинно захищати свободу, а тому автономія
завжди буде центральним елементом права» [5, p. 1].
В цьому сенсі вдалим є порівняння Дж. С. Мілля: «Людська природа не є тотожною машині, що може бути побудована за певною моделлю. Вона більше схожа не дерево, яке прагне рости і розвиватися в усі
сторони, відповідно до своїх внутрішних сил, що робить його живою
істотою». Так і право: воно має гарантувати людині простір, в якому
вона може вільно розвиватися в тому напрямі, який вона сама для себе
обирає відповідно до своїх власних мотивів.
У той же час, зв’язок автономії як необхідної умови справедливості і права як механізму її забезпечення не є абсолютним. Прагнення до справедливості (а в державно-організованому суспільстві на
цьому місці часто опиняється прагнення до забезпечення «загального
блага») не може виправдати довільне втручання до сфери автономії.
Тому, в першу чергу, постає питання про сферу життєдіяльності, яка
має залишитися поза державним, юридично оформленим, втручанням.
Про сферу, до якої публічна влада не може втрутитися під жодним
приводом – навіть задля забезпечення самої індивідуальної автономії.
Яскраво це видно на прикладі релігійних відносин, де цінність автономії індивіда взагалі може не визнаватися. Або, наприклад, той самий
М. Селлерс наводить таку ілюстрацію: дюдина, яка ріже торт на вечірці, дійсно має прагнути до його рівного розподілу, але це не означає,
що відповідна вимога повинна бути забезпечена правом (оскільки не
є сферою правового регулювання – прим. авт.). Так само суспільство
може прагнути до рівного розподілу обов’язків в сім’ї, але це не означає, що вказане питання має стати предметом правового регулювання
[5, p. 8]. Адже автономія – це, у тому числі, можливість регулювати
власне життя, приймаючи неправильні рішення. Автономія не компрометує себе, коли індивід робить неправильний вибір. Насправді, суть
автономії полягає у можливості зробити такий вибір для себе. Гарний,
але нав’язаний вибір, принижує.
В тісному зв’язку із цим аспектом проблеми автономії стоїть
питання щодо визначення сфери, в якій суб’єкти діють автономно – без
встановлених правом конкретних моделей поведінки – але яка представляє собою «юридично забезпечений етичний простір», тобто відносини, що в ній виникають, мають юридично значущий характер. В
цьому випадку основним завданням права стає не просто захист автономного простору від неправомірного втручання інших суб’єктів, але
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забезпечення умов для реалізації дійсно автономного вибору. Отже,
автономія потребує захисту з боку права, але право, як стверджують
окремі дослідники, своєю чергою «потребує обґрунтування за допомогою критеріїв загальності і взаємності. Більше того, процедури демократичного нормотворення обов’язково мають передбачати можливість
висунення аргументів і заперечень, що повинні бути розглянуті й
належним чином обмірковані. Звичайно, йдеться не про те, що на кожному учаснику суспільних відносин лежить обов’язок прийняти участь
в таких процесах, але має існувати рівна можливість зробити це. Без
демократичної інституціоналізації й реалізації політичної влади, автономія стає неможливою» [10, p. 237]). Звідси – ще одна проблема, яка
потребує наукового осмислення: співвідношення між ідеєю автономії і
нормативністю як невід’ємною ознакою права.
Право має прагнути встановлення справедливості для всіх, що
одночасно вимагає і накладення обмежень заради загального блага, і
захисту індивідуальної й групової автономії для того, щоб кожен міг
бути в певному сенсі автором свого власного життя, або, за прикладом
вислова Чарльза Лармора, автора книги «Автономія моралі», міг би
мати індивідуальний план на життя [12, p. 32]. Про це ж говорить І. Берлін в своїй «Філософії свободи»: «... сама сутність людини – в тому, що
вона може вибирати свою модель життя» [13, c. 135]. Дж. Раз пропонує
«рецепт автономії», який полягає в тому, що люди мають бути авторами
(певною мірою) свого житті, але це вимагає не тільки відповідних здібностей й незалежності, але й «адекватного набору можливостей» [14,
p. 112]. І саме в цьому останньому «інгрідієнті» проявляється основна
роль права. Невипадково автономія в окремих авторів здобуває навіть
характеристику одного з найбільш важливих благ верховенства права і
одночасно засад для його обґрунтування.
Але ідея автономії – це не тільки ідея персональної (індивідуальної) автономії. Це також право соціальної групи, нації, сім’ї, асоціації,
об’єднання, церкви, регіону на створення власних правил поведінки [5,
p. 1]. Як підкреслюється, право окреслює межі, які захищають автономію, можливість саморегулювання для держав, сімей, людей від
небажаних вторгнень з боку інших осіб, сімей, держав, кого завгодно
[5, p. 1]. Обговорення проблем автономії завжди має звертатися до
питання так званої колективної автономії, і особливо там, де має бути
окреслена лінія між «публічною» і «приватною» сферами, щоб більш
точно визначити той простір, в якому індивіди, або організації, або
інші групи, об’єднання тощо мають володіти автономією, і ті сфери,
404

в яких вони підлягають зовнішньому контролю. Заслуговує на увагу
думка, відповідно до якої «колективна» автономія є певним механізмом реалізації автономії індивідуальної (індивід, будучи членом певного колективу, групи, здобуває більшу вагу при вирішенні значимих
для цієї групи питань, і тим самим, відстоює свій автономний простір:
національна меншина, яка здобуває територіальну автономію, надає
можливість кожному своєму члену менше залежати від центральної
державної влади й більш відчутно впливати на вирішення важливих
для нього питань). У той же час, є важливі відмінності між індивідуальним і колективним саморегулюванням (в останньому випадку особливого значення набуває процес вироблення рішення відповідним
об’єднанням чи іншим колективним суб’єктом), і для права важливо їх
чітко розуміти для встановлення більш адекватних моделей регулювання відповідних сфер суспільного життя.
Автономія сім’ї. В останні десятиліття розвиток сімейного права в правових системах країн, що належать до західної традиції права, характеризується відмовою від звичних публічно-правових норм
на користь нових індивідуально орієнтованих стандартів (автономії)
[15, p. 1748]. Безумовно, сімейні відносини не можуть залишитися
без контролю з боку держави, перш за все, задля гарантування прав
і інтересів дитини. У той же час, визнаним є і те, що сімейні справи
не можуть і не повинні регулюватися тільки нормами, встановленими
державою: певний простір має бути залишений для автономного регулювання самим учасниками таких відносин [16, p. 1]. Часто головним
завданням сімейного права стає визначення тієї межі, за якою правове
регулювання відносин має базуватися на певній вільній згоді сторін, а
не на встановленій державою моделі поведінки: «сімейне право завжди
прагне віднайти баланс конкуруючих цілей; одна із них – узгодити між
собою бажання держави максимально врегулювати відповідну сферу
відносин із об’єктивною потребою зробити це в мінімальному обсязі»
[17, p. 49].
Автономія інститутів громадянського суспільства. Інститути громадянського суспільства виправдано претендують на найбільш широкий простір автономії порівняно з іншими організаціями, які можуть
функціонувати в суспільстві. Проф. Горвиць невипадково зазначає, що
усі мислимі організації, навіть дуже важливі, не можуть претендувати
на значну зону автономії. Такий підхід послабив би суверенні права
держави до непізнаваності. Критерій П. Горвиця – ті інституції, що
підпадають під дію Першої поправки до Конституції, тобто універси405

тети, церква, засоби масової інформації та інші особи, що утворюють
так звані «інфраструктури вільного виразу». Вони займають особливе
місце в суспільстві, адже «відіграють центральну роль у формуванні і
поширенні суспільного дискурсу», сприяють самореалізації й богатому соціальному середовищу, можуть обмежувати сферу дії уряду тощо
[18, p. 82]. До речі, саме цей критерій – центральна роль у формуванні
і поширенні суспільного дискурсу – вченим названо визначальним для
характеристики інститутів громадянського суспільства. Так, наприклад, бізнес-корпорації, безумовно, також «мають стосунок до суспільного дискурсу», однак вони не є частиною його «фундаментальної
інфраструктури» [18, p. 86].
Громадянське суспільство, яке виступає особливою автономною
суспільною сферою, відокремленою від держави, економіки та сім’ї,
є важливою гарантією забезпечення індивідуальної автономії [19,
370]. При цьому від самої держави вимагається сприяти розвитку громадянського суспільства, у тому числі забезпечуючи автономію його
інститутів. Тим більше, що держава не надає їм автономію – вона лише
зобов’язується її поважати [див. 20, c. 19]. Хоча для публічної влади
більш зручним є стан, коли люди зайняті своїми власними справами
і тому не турбують її своїми незліченними вимогами, розгляд яких
потребує зусиль і часу, демократії мають підтримувати й сприяти такій
колективній активності. Демократія, яка захищає тільки індивідуальну
автономію, може в певний момент зіткнутися із неможливістю вижити
через недостатню залученість громадян до суспільних справ, контролю
над публічною владою, що в свою чергу породжує недемократичні тенденції [21, p. 558].
Територіальна автономія. Персональну автономію часто називають наріжним каменем не тільки демократії, але й права на територіальну (місцеву) автономію [22, p. 12]. Остання в свою чергу розглядається
як спосіб підвищити індивідуальну автономію тих, хто проживає на цій
території. Пояснюється це тим, що голос однієї людини є тим більш
вагомим, чем меншою є політична одиниця, в якій він висловлюється, а отже, її індивідуальне самовираження збільшується в невеликих
політичних одиницях [22, p. 15]. Відповідно, територіальна автономія
сприяє більш широким можливостям безпосереднього впливу жителів
цих територій на вирішення суспільно значущих питань.
З’ясування змісту територіальної автономії, її можливих різновидів
і практик використання потребує також визначення її співвідношення
із іншими категоріями державно-територіального устрою (децентралі406

зація, федералізм [23, p. 103]), а також категорією місцевого самоврядування. Слід зазначити, що вимога місцевого самоврядування виступала
важливим компонентом порядку денного раннього лібералізму. Традиційно аргумент на користь місцевого самоврядування в своїй основі
мав заперечення широких повноважень цетральної влади – самоврядування розглядалося як спосіб забезпечити свободу від занадто високого
рівня її домінування [24, p. 42]. Однак згодом він здобув також і позитивну складову: свобода жителів певної території управляти собою [25,
p. 365]. Це більш повне розуміння місцевої автономії, адже недостатньо мати можливість приймати рішення без необхідності благословення центральної влади. Реальна територіальна автономія залежить від
існуючих гарантій її реалізації, у тому числі фінансових.
Автономія держави. Питання автономії держави, на перший
погляд, взагалі видається зайвим, коли йдеться про загальнотеоретичну її концепцію. Адже саме поняття автономії використовується, перш
за все, для позначення простору, вільного від втручання держави. Тим
не менше, активне використання в юридичних дослідженнях, особливо
останніх років, проблеми автономії держави (здебільшого йдеться про
державу як учасника міжнародних або регіональних організацій, тобто
у світлі проблеми автономії держав-членів, а також про концепцію міжнародного конституціоналізму як порядку, який покликаний врегулювати процеси прийняття міжнародних актіа, окреслити сферу автономії
держави і створити додаткові до національних гарантії прав людини
[26, p. 17-18]) ставить перед нами питання про коректність відповідної
термінології і про можливість вироблення загального поняття автономії, яке б у тому числі охоплювало собою випадки, в яких носієм автономного статусу виступає держава. Розгляд питання в цьому контексті
передбачає необхідність розкриття ролі принципу субсидіарності в
міжнародному праві, який, зокрема, визначає, чи становить та чи інша
проблема предмет «виправданого занепокоєння» з боку міжнародної
спільноти або все ж таки вона відноситься до автономної сфери держави [26, p. 300-301], сфери її свободи розсуду (margin of appreciation).
Викладене вище ставить питання про можливість вироблення
загальнотеоретичної моделі автономії, застосовної незалежно від
того, хто виступає її суб’єктом – індивід, група, об’єднання людей,
держава тощо. Вироблення такої моделі потребує не тільки вивчення
ідейних витоків концепції автономії, розкриття змісту даного поняття,
встановлення його співвідношення з такими основоположними принципами права як справедливість, свобода, рівність, але й з’ясування
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способів визначення меж автономії. Це, в свою чергу, зумовлює вихід
на проблему співвідношення приватного і публічного. (Мотив досягнення загального блага завжди тягне за собою небезпеку обмеження
свободи, якою користуються індивіди для організації власного життя в
той спосіб, який самі обирають. Складність – у визначенні рівня втручання до життя громадян. В цьому контексті важливими є такі питання:
в яких сферах і якими підставами втручання може бути виправдано? і
чи є такі приватні сфери, що мають імунітет до втручання? [21, p. 558]).
Але не тільки.
Помилкою було б вважати, що в сфері приватноправових відносин
автономія абсолютно завжди є бажаною. Є занадто багато прикладів
того, коли особистий вибір індивіда є не просто поганим: він тягне за
собою небезпечні наслідки, а отже, має бути обмежений. Наприклад,
пояснення законодавчої заборони штучного переривання вагітності за
бажанням жінки при вагітності строком більше 12 тижнів пов’язано,
перш за все, із можливими негативними наслідками для її здоров’я, а
не прагненням реалізувати загальне благо; вимога пристібатися ременями безпеки при користуванні автомобільним транспортом також не
є зумовленою мотивом загального блага – держава по суті змушує особу проявити увагу до власної безпеки1; заборона направлення у відрядження жінок, що мають дітей віком до трьох років, навіть за згодою
1
Приклад із ременями безпеки доволі часто використовується при обговоренні питання щодо меж державного втручання до сфери персональної автономії. Адже держава бере на себе повноваження вирішувати, як
людина має забезпечувати свою власну безпеку, навіть якщо людина бажає
зробити це в іншій спосіб (наприклад, їздити зі швидкістю не більше 70
км/год) або в принципі переконана, що ремінь безпеки не є в цьому сенсі
ефективним засобом. В багатьох країнах сьогодні ремені безпеки встановлено в кожному автомобілі, і вони вважаються невід’ємною частиною машини. Але така практика стала поширеною не так давно. До 1980-х років
більшість ліберальних демократій залишало це питання на розсуд людей.
Кожна людина, як розумний індивід, сама може вирішити, що є кращим
для неї, у тому числі здатна прийняти рішення, чи користуватися ременем безпеки. Статистика свідчила про те, що у 1970-х роках переважна
більшість учасників дорожнього руху не використовувала ремені безпеки,
надаючи перевагу тому, щоб не стикатися із незручностями, пов’язаними із
кріпленням себе на своєму місці. Та й сьогодні далеко не всі водії й пасажари використовують ремені безпеки через переконаність в їх ефективності,
а не через побоювання бути притягнутим до юридичної відповідальності
за недотримання правил дорожнього руху.
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такої жінки, чи, наприклад, необхідність використання щорічної відпустки певної обов’язкової тривалості без можливості для працівника
відмовитися від реалізації цього права, заборона продажу органів для
трансплантації [27, p. 89], і под. Це зумовлює необхідність розглянути
питання співвідношення автономії і державного регулювання також в
аспекті патерналістської політики держави. У будь-якому випадку слід
підкреслити, що тягар доведення лежить на публічній владі: держава
має пояснити мотиви введення відповідних заходів і як вони вплинуть
на суспільство.
Необхідним є також визначення взаємозв’язку персональної автономії індивіда і автономії інших суб’єктів – певної групи, сім’ї, церкви,
нації, регіону тощо. Зокрема, потребують з’ясування можливість встановлення загальних закономірностей формування автономного простору існування кожного із названих суб’єктів, а також обґрунтованість
твердження, що автономія інших суб’єктів виступає лише засобом
забезпечення персональної автономії.
Крім того, загальнотеоретична характеристика поняття автономії
сьогодні буде неповною без звернення до питання щодо статусу концепції
недержавного права в юридичній науці, розгляду аргументів на користь
її визнання, окреслення кола суб’єктів, за якими визнається відповідний
нормотворчий статус, а також визначення можливих форм співіснування в межах національної правової системи державного і недержавного
права. Слід зазначити, що концепція недержавного права залишається
однією з найбільш дискусійних, одночасно із цим привертаючи до себе
все більшу і більшу увагу. Питання недержавного правового регулювання часто зводиться лише до міжнародно-правового свого аспекту, однак
розкриття змісту автономії потребує звернення до більш широкого і
переважно внутрішньодержавного його аспекту: система норм, вироблених і введених у дію недержавними суб’єктами [28] як джерело альтернативного державному правового регулювання [29, p. 50].
Вказана ідея базується на тому, що держава має зазнавати обмежень
не тільки з боку інших держав і наднаціональних організацій1, але й з
боку внутрішньодержавних акторів (громадських організацій, громад, у
тому числі релігійних, бізнес-корпорацій тощо). Всі ці суб’єкти відіграють у сучасному світі ті ролі, які традиційно було відведено виключно
державі. Одна із них – роль нормотворця. В результаті поряд із державСамі міжнародні організації все частіше здобувають статус правотворчих інституцій (див., наприклад: [30]).
1
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ним правопорядком в межах національної правової системи виникає
інший – недержавний [31, p. 24]. Окремі дослідники навіть визначають
колективну автономію як можливість встановлювати обов’язкові для відповідної групи суб’єктів правила поведінки [32, p. 17].
Цікавий погляд на означену проблему пропонує К. Енгель. Він
вказує на те, що функція управління суспільними справами все менше і
менше належить суто суверенній державній владі, що традиційно спиралася на свою монополію із прийняття законів, забезпечення їх дотримання і правозастосування. Вчений виділяє два виміри співвідношення
державного і недержавного права: вертикальний (державне урядування доповнюється регулюванням з боку міжнародних, регіональних
і локальних регуляторів, утворюючи мультирівнене регулювання) і
горизонтальний (уряд конкретної країни все частіше зазнає конкуренції у сфері регулювання суспільних відносин з боку різних приватних
учасників, що проявляють регулятивну активність) [33, p. 200].
Наведені роздуми нагадують скоріше розкиданий пазл, до того ж,
наразі неповний. Тим більш захопливою видається перспектива зібрати
його й побачити цілісну картину автономії в праві.
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АВТОНОМИЯ КАК ПОНЯТИЕ ТЕОРИИ ПРАВА:
ПОСТАНОВКА ВОПРОСА
Е. Уварова
Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого,
г. Харьков, ул. Пушкинская, 77, e-mail: olena_uvarova@mail.ru
В статье ставится вопрос о возможности разработки общетеоретической модели автономии, применимой независимо от того, кто выступает ее
субъектом – индивид, группа, объединение людей, государство. Формиро412

вание такой модели требует не только изучения идейных основ концепции
автономии, раскрытия содержания данного понятия, установления его
соотношения с такими основополагающими принципами права как справедливость, свобода, равенство, но и выяснения способов определения
пределов автономии. Также подчеркивается, что общетеоретическая характеристика понятия автономии будет неполной без обращения к вопросу о
статусе концепции негосударственного права в юридической науке, рассмотрения аргументов в пользе ее признания, определения круга субъектов,
за которыми признается соответствующий нормотворческий статус, а также без определения возможных форм сосуществования в пределах национальной правовой системы государственного и негосударственного права.
Ключевые слова: индивидуальная автономия, коллективная автономия, негосударственное право, самоуправление, саморегулирование.
AUTONOMY AS THE CONCEPT OF LEGAL THEORY:
AT FIRST VISION
O. Uvarova
Yaroslav the Wise National Law University,
Kharkiv, Pushkinska Str., 77, e-mail: olena_uvarova@mail.ru
The article raises the question of the possibility of developing a theoretical
model of autonomy that is applicable regardless of who performs its subject –
individual, group, association or state. Formation of such model requires not
only to study of the ideological foundations of the concept of autonomy, to
disclose of the contents of this concept, to establish its relationship with such
fundamental principles of law as justice, freedom, equality, but also to find
out ways to define the limits of autonomy. Autor emphasizes that the general
theoretical description of the concept of autonomy would be incomplete without
reference to the question of the status of the concept of non-state law in legal
science, considering the arguments in favor of its recognition, determine the
range of subjects, which shall be the relevant standard-setting status and without
determining the possible forms of co-existence within the national legal system
of the state and non-state law.
Keywords: individual autonomy, collective autonomy, non-state law, selfgovernment, self-regulation.
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ПРАВО И ПРАВОСОЗНАНИЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ К ФОРМАЛЬНОСТИ
С. Шевцов
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова,
г. Одесса, ул. Софиевская, 16, e-mail: sergiishevtsov@gmail.com
Общие принципы методологии учат начинать проблемную дискуссию с определения понятий. В данном случае первым из рассматриваемых понятий выступает «право». Суть проблемы в том, что право как
явление действительности предстает различным в зависимости от того,
с какой стороны его рассматривать. Философский и юридический углы
зрения задают столь заметное отличие, что может показаться, что они
вообще имеют дело с различным явлением, лишь по недоразумению
обозначаемому одним термином.
Как обстоит дело с юридической стороны? Основная задача юристов – теоретическая и практическая работа с правом: осмысление
его, структурирование, устранение лакун и противоречий, наконец,
применение и т. д. Юристы в большинстве случаев имеют дело с уже
существующим, так называемым «позитивным правом», сформулированным и санкционированным. Если же они задаются вопросом о
несовершенстве того или иного правового положения, двойственности
норм в применении к некой ситуации, проблем в применении тех или
иных норм из-за отсутствия других норм, обуславливающих эффективность применения первых, то они всегда исходят из права как целого,
из права как целостной системы. Такой подход получил широкое распространение и в целом называется позитивным подходом. Большинство юристов-практиков ограничиваются им, также как и значительная
часть юристов-теоретиков. В качестве примера такого подхода можно
привести два определения права из разных источников. Первый –
из знаменитого и широко распространившегося учебного пособия
Д. Мерфи и Ю. Колмана: «Право является явно инструментом (device)
для социального контроля – инструментом для того, чтобы принудить
человека делать то, чего он едва ли стал бы делать, если бы действовал
по собственной склонности» [1, p. 6.]. Это определение авторы заимствуют у выдающегося английского теоретика права Герберта Харта.
Другое определение – из Большой советской энциклопедии и написано
видным советским юристом В. А. Тумановым: «Право, совокупность
установленных или санкционированных государством общеобязатель414

ных правил поведения (норм), соблюдение которых обеспечивается
мерами государственного воздействия» [2, с. 475.]. Эти два определения выражают если не одно и то же, то очень близкое понимание того,
что представляет собой право.
Дело меняется, когда право рассматривают в другом контексте,
например, как один из элементов мироустройства или хотя бы деятельности человеческого общества. Здесь получает преобладание подход,
осуществленный позицией естественного права – право как некое
природно-общественное образование, связанное с моралью и другими
сферами. В качестве примера рассмотрим, как определяет сущность
права Л. Фуллер: «устанавливать, поддерживать и охранять целостность каналов коммуникации, посредством которых люди передают
друг другу то, что они воспринимают, ощущают и желают» [3, с. 221.].
Трудности возникают главным образом вокруг проблемы юридической формализации новых социальных образований. Когда речь идет
о заполнении лакун в правовой системе при устойчивом состоянии
общества, порядок ввода новых правовых норм проблем не вызывает –
они вводятся установленной для данного общества процедурой: указом
правителя или одобрением специального выборного представительного органа. Сложнее обстоит дело при существенном изменении социального строя: новое социальное образование сталкивается с острым
дефицитом легитимации. При революциях и переворотах новое правительство, пришедшее к власти не легитимным по меркам старого законодательства образом, оказывается перед проблемой основания для
законности своих как предыдущих, так и последующих действий. В
этих случаях – начиная с действий английского «долгого парламента»
и самого короля Карла I в 1642 году – с особой остротой встает теоретический вопрос об обосновании законности принимаемых актов. Эта
«проблема легитимации» предполагает два возможных варианта решения: 1) признание источником права самого правительства, что делает
всякое выступление против него незаконным (эта точка зрения выражена Т.Гоббсом, более развернуто она представлена в учении о праве
И. Канта); 2) признание источником права некой силы, более высокой,
чем правительство – в этом случае даже «законная» власть, отошедшая
от выполнения своей функции (осуществлять принципы этой высшей
силы в подчиненном ей социальном пространстве) оказывается «вне
закона», а ее свержение предстает актом справедливости и права (эту
точку зрения можно найти у Фомы Аквинского, у критикующего Канта Шопенгауэра, и у многих других авторов, кроме того, именно она
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послужила основанием для сторон-обвинителей на Нюренбергском
процессе). Отметим, что понимание, характер и онтологический статус
этой «более высокой» силы получают самое различное выражение и
терминологию.
Основной вопрос права, таким образом, можно сформулировать
как вопрос о том, что именно делает ту или иную норму обязательной.
Со времени Т. Гоббса принято разделять право (right) и закон (law) как
противоположности – свободу и ограничение. Это чисто юридическое
различие, но не сущностное: правительство получает право формулировать цели общества и тем самым налагает ограничения в виде нормзаконов. Иначе говоря, законы и их ограничительное действие для
граждан суть реализация прав другого лица. (Это замечательно изложено Кантом в его определении Моего в правовом отношении1 и далее
в раскрытии правового постулата2). Таким образом источник права как
системы законов и источник прав отдельных индивидов в конечном
итоге (в своем пределе) оказывается одним и тем же.
Более обстоятельное изучение выявляет, что отдельные права
представляют собой полномочия, которыми более высокая инстанция
наделяет тот или иной элемент своей структуры как необходимым условием для осуществления последним определенной функции в пределах
компетентности структуры. Так государство наделяет своих служащих
полномочиями-правами как условием для выполнения ими своих служебных функций. Но государство не может наделить своих граждан
полномочиями, выходящими за пределы его компетенции, например,
правами человека, а может только признать эти права за гражданами и
легитимировать их. Таким образом, права и право вообще оказывается
связано с определенной функцией, а функция эта, в свою очередь, с
§ 1, глава 1, часть 1 «Учения о праве»: «Мое в правовом отношении
(meum iuris) — это то, с чем я связан так, что если бы кто-то другой пользовался им без моего согласия, то это нанесло бы мне ущерб» [4, с. 123].
2
§ 2, глава 1, часть 1 «Учения о праве»: «Этот постулат можно назвать
дозволяющим законом (lex permissiva) что дает нам правомочие, которое
мы вообще не могли бы вывести из одних только понятий о праве, а именно правомочие возлагать на всех других обязанность (в ином случае они
бы ее не имели ) воздерживаться от употребления тех или других предметов нашего произволения…» [4, с. 127–129]. Тот факт, что здесь у Канта
идет речь о собственности не так важен, так как для него собственность –
изначальное право и все дальнейшее право, включая международное, немецкий философ выводит из этого первичного постулата.
1
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задачей. Для легитимации задачи необходима, по тому же принципу,
более высокая инстанция. У сообщества, включая государство, такой
задачей является выживание (укрепление, расширение и т.д.), соответственно, инстанцией, способной ее легитимировать оказывается
трансцендентное по отношению к сообществу образование – «Бог»,
«божественный порядок», «природа», «порядок вещей» и т.п. Инстанция должна быть ближайшей – здесь работает тот же принцип, что
и при родовидовом определении. Для гражданина такой инстанцией
выступает государство (для члена сообщества – род, группа и т.д.), а
для отдельного индивида – опять-таки, Бог или природа.
Права отдельного индивида (например, права человека) только
легитимируются государством, их первоначальный источник находится
за пределами как всего сообщества, так и государства, с которым как раз
приходится часто вести борьбу за них. Основанием этой борьбы выступает определенное понимание индивидом своих функций, исторически
увязываемых прежде всего с Богом, как это прекрасно раскрывает Э. Ю.
Соловьев в своей книге о Канте [5, с. 168–184]. Сходным образом обстоит дело для права как системы законов и каждого закона в отдельности:
их легитимация обусловлена целью сохранения и развития (выживания)
сообщества, их источником, как указывалось выше, предстает мироустроение, при котором община рассматривается как высшая (обустроенная Богом или богами) ценность, а сами законы – как конкретные формы
реализации этой задачи и функции законодателей.
Сказанное позволяет сделать вывод, что любое право – условия реализации (полномочия) своей бытийной функции для того, кто устанавливает его, а историческое разнообразие правовых норм определяется
различием в понимании означенной функции и конкретных условий ее
реализации. Вместе с тем, современные системы права в большинстве
своем – сложные конгломераты, составленные из двух ценностных
источников (то есть посредников между высшим источником и непосредственной правовой нормой): общества и отдельного человека.
История развития обществ уже с середины XIX века начинает
пониматься как история постепенного высвобождения человека из
его первоначальной социальной связности. Поэтому можно сказать,
что развитие сообществ – это постепенная интеграция его членов и,
соответственно, модификация форм социального менеджмента. Рост
интеграции членов сообщества резко повышает его продуктивную
способность и устойчивость для противостояния угрозам извне, как от
других сообществ, так и от природных условий существования. Это
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особенно заметно в области военного искусства: увеличение родов
войск и слаженность взаимодействия между ними являются едва ли
не главными условиями обретения преимущества со времен возникновения греческой фаланги. Профессиональное мастерство каждого
индивида развивается в сторону специализации, что усложняет взаимосвязанность действий отдельных индивидов и повышает требования к качеству слаженности действий как внутри специализированных
подразделений, так и между самими подразделениями (родами войск).
Эти два компонента предстают условием успеха и стержневым направлением развития военного дела.
Подобные две составляющие можно найти и в обычном общественном устройстве. В силу сказанного речь ни в коем случае не идет
о полном разрыве человека с сообществом, но о постепенной замене
тотальной связанности (на уровне единства стаи) и однородности всего общества на структурированную организацию при разнообразии
функций членов сообщества. Такое положение дел требует как раз двух
правовых регуляторов: общего (права, системы законов) и индивидуального (прав отдельного гражданина). Кроме того, такая организация
требует осознанного устроения, и подобного рода осознанность может
выступать отличительной чертой права. Иначе говоря, нормативное
поведение присуще любому сообществу, даже сообществу животных,
но при усложнении интеграции и росте самосознания отдельных членов
сообщества старая связность распадается и ей на смену приходит новая
осознанная форма взаимодействия – право. При дальнейшем развитии
интеграции и самосознания отдельные индивиды начинают осознавать,
в отличие от прежней исключительной принадлежности группе, свою
позицию как особое место в мироздании. Это ведет к возникновению у
них представлений об особенной собственной функции и, соответственно, особых правах, обуславливающих возможность ее осуществления.
Тем самым мы обнаруживаем, что в основе современного права
лежит правосознание, иначе говоря, представление как человека, так и
общества о своем предназначении и месте в мире в проекции их реализации в социальном пространстве. Поэтому процесс самосознания и
самоидентификации как обществом, так и отдельными его представителями неизбежно связан с процессом осмысления собственных прав,
а при их отсутствии – борьбы за их обретение.
Формирование правосознания предшествует возникновению права
и определяет его. Суть правосознания может быть сформулирована как
осознание своего места в универсуме (а следовательно, главной задачи
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своего существования, своей функции) через формы его реализации в
сообществе, иначе говоря, как полномочия по выработке форм и процедур деятельности. Собственно говоря, правосознание представляет
собою правовую формализацию собственного бытийного статуса как
для сообществ, так и для отдельных индивидов.
Это стремление к формализации чрезвычайно важно. Можно
предположить, что исходная направленность к формализации та же,
что и при возникновении ритуалов. Но сам характер формализации
совершенно иной, и особенно важен присущий ей компонент осознанный. Если ритуал воспроизводит некое изначальное действие по мироустройству [6] или сюжет мифа (что может быть одним и тем же), то в
данном случае процедура стремится запечатлеть в устойчивых формах
нечто совершенно отличное, по сути – абстрактное представление.
Поэтому в истории права на начальных этапах существенную роль
играли религиозные ритуалы и ритуальные вербализации (напомню,
что Э. Бенвенист связывает латинское понятие «право» ius с клятвой [7,
с. 307]), которые постепенно уступали место чисто светским ритуалам.
С другой стороны даже в таких архаичных формах права, сохранявших
несомненный религиозный характер, как воинский поединок (в русской традиции «поле»), присутствует явно усматриваемая компонента
установления своего места в мире и положения в бытии.
Правосознание – термин сложный и употребляется с различным значением. Словарь Я. И В. Гримм указывает, что термин
Rechtsbewußtsein введен Ф. К. фон Савиньи в его знаменитой работе
«Система современного римского права» для обозначения «сознания
морального или законного права» [8, Сol. 425], но в указанном словарем разделе этого термина нет. Несомненно, однако, что Савиньи
использовал понятие правосознания в обозначенном значении, но не
разрабатывал его. Со временем значение этого термина стало обозначать «сознание правильного и неправильного» (англ. sense of right and
wrong). В отечественной традиции строгое значение этому термину не
придавалось, упор делался на том, что правосознание – одна из форм
общественного [9; 10 ] или даже религиозного сознания [11]. Но чаще
его использовали для обозначения хорошего (позитивного) восприятия
права и для его противоположности употребляли термин «негативное
правосознание» или «недостаток правосознания» [12]. Представляется, что, во-первых, такое размытое значение термина позволяет внести
предлагаемое нами здесь уточнение, и во-вторых, это уточненное значение охватывает и придает иное измерение уже существующим.
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Такое философское понимание взаимоотношения права и правосознания позволяет ответить на ряд важных вопросов, относящихся к
области философии и теории права, некоторые из которых были затронуты в данной статье, в частности, вопрос о правомерности восстания
и свержения правительства. Оно также позволяет пролить свет на причины и характер отстаивания определенных (в том числе и юридических) норм с оружием в руках («войн за право») – действия, которое
находится вне норм позитивного права.
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ПРАВО ТА ПРАВОСВІДОМІСТЬ,
АБО ЛЮБОВ ДО ФОРМАЛЬНОСТІ
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Одеський національний університет імені І.І. Мечникова,
м. Одеса, вул. Софіївська, 16, e-mail: sergiishevtsov@gmail.com
У статті розкривається філософське тлумачення природи права як
умов реалізації своєї буттєвої функції. Буттєва функція постає як продукт
усвідомлення людиною або суспільством себе і свого місця в світі. Це
усвідомлення у відносинах з навколишнім світом автор пропонує називати
правосвідомістю. Правосвідомість, таким чином, виявляється правовою
формою самоідентифікації та підставою виникнення права.
Ключові слова: право, закон, правосвідомість, свідомість, формальність, буття, функція.
LAW AND LEGAL CONSCIOUSNESS,
OR THE LOVE FOR FORMALITY
S. Shevtsov
I.I. Mechnikov Odesa National University,
Odesa, Sophiivska Str., 16, e-mail:sergiishevtsov@gmail.com
The article develops a philosophical interpretation of the nature of law as
conditions for accomplishment of one’s own existential function. The existential
function appears as the product of the realization of oneself and one’s own place
in the world by an individual or society. The author suggests to identify this
realization in relations with the world around as legal consciousness. Thus,
legal consciousness becomes the legal form of self-identity and the basis for
origination of law.
Key-words: law, right, legal consciousness, formality, being, function.
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ОТНОШЕНИЯ «ВЛАСТЬ – РЕЛИГИОЗНЫЕ
ИНСТИТУТЫ» В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В СВЕТЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ РЕЛИГИИ
Р. Шульга
Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации,
г. Москва, просп. Вернадского, 76, e-mail: ruslan.shulga@gmail.com
В последние годы российскими властями принимаются репрессивные законы, ограничивающие реализацию гражданами целого комплекса конституционных прав человека (это касается свободы собраний,
свободы слова, ограничений прав ЛГБТ, неправительственных организаций). В одном ряду с этими введёнными ограничениями против прав
человека стоят принятые законы, криминализирующие «оскорбление
чувств верующих», последовавшее уголовное преследование участниц
группы «Pussy Riot», а также предложение депутата Государственной
Думы РФ Е. Мизулиной внести в преамбулу Конституции РФ идеи о
том, что «православие является основой национальной и культурной
самобытности России» [8]. В этой связи представляет интерес рассмотрение взаимоотношений в России действующей власти и религиозных
институтов в контексте реализации права на свободу совести и свободу
вероисповедания. Среди религиозных институтов в настоящей работе
акцент будет сделан на исследовании взаимоотношений властей с Русской Православной Церковью (далее – РПЦ), мусульманскими религиозными институтами, а также представленными в России конфессиями
«нетрадиционных» религий.
Если на протяжении долгого советского исторического прошлого отношения религиозных институтов и государства строились на
подавлении религиозных свобод, то в настоящее время мы наблюдаем
тенденции «заигрывания» властей с представителями так называемых
«традиционных» религий (в основном, это касается сотрудничества
государства с РПЦ и попыток контроля над мусульманскими религиозными и религиозно-политическими организациями, включая религиозные учебные заведения), хотя формально на конституционном уровне
религиозные объединения отделены от государства (ст. 14 Конституции РФ) [6].
Отношения властей с «нетрадиционными» религиями продолжают строиться в негативном ключе – происходит в подавляющих случа422

ях притеснения прав верующих, закрытие религиозных объединений,
отсутствие равного диалога с властными органами; закрытие любого
доступа к средствам массовой информации (СМИ). Проводимая политика входит в противоречие с принципами заложенными Европейской
конвенцией о защите прав человека и основных свобод и судебной
практикой Европейского Суда по правам человека. Так, в одном из
рассмотренных дел – деле «Hoffmann v. Austria» – Европейский Суд
постановил, что различия в обращении определяемыми религиозными
убеждениями являются дискриминационными [14].
В деле «Manoussakis and Others v. Greece» Европейский Суд дал
широкую интерпретацию термина «религия», оставив за верующими
признавать или не признавать свою веру религией: «Право на свободу
религии, как оно гарантируется Конвенцией, исключает оценку государством легитимности религиозных вероисповеданий или способов
их выражения» [15].
Антиконституционная политика государства выражается в поддержке властью концепции придания православию особой роли, что
нарушает принцип равноправия (например, преамбула Федерального
закона РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» гласит:
«Федеральное Собрание Российской Федерации … признавая особую роль православия в истории России, в становлении и развитии её
духовности и культуры … принимает настоящий Федеральный закон.»
[29]). Фактически другие религии изначально поставлены в неравное
положение по отношению к православной религии. Государственная
политика в сфере религиозных свобод на самом деле подменяется
религиозной политикой, которая осуществляется посредством самодовлеющих по отношению к правам человека отношений государства с
религиозными объединениями.
Опыт европейских стран показывает существование фундаментального принципа – нейтральности государства в отношении регулирования вопросов, связанных с отношениями между религиозными
институтами и государством. Идеологический нейтралитет государства
можно считать предварительным условием обеспечения свободы религии. Самое большее, на что способно государство, придерживающееся
той или иной официальной идеологии, – это терпимость к различным
образам мысли. Но гарантировать свободу они не могут. Нейтральность
следует отличать от незаинтересованности в идеологии: если незаинтересованность или безразличие выходят за пределы нейтральности, –
государство не будет обращать внимание на религиозные потребности
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своих граждан, неизбежно ставя в более выигрышное положение тех, у
кого таких потребностей нет, и предпочитая таким образом негативную
свободу религии – позитивной.
Религия является одной из сторон человеческой природы, исходя
из этого, свобода религии – это одно из предварительных условий свободного развития личности, так как от государства требуется, чтобы
оно не занимало позиции как раз по тем вопросам, которые и делают
религию религией, – в отношении религии государство может создать лишь общее правовое поле, которое равным образом применимо
к любой религии и помогает им стать частью любого юридического
порядка.
Российская практика показывает отсутствие у властей нейтралитета в отношении религиозных вопросов. Государство создало ситуацию
«институционной вовлечённости», в частности, Русской Православной
Церковью, говоря шире, православная религия получила практически
государственную поддержку. Это проявляется не только через внешние признаки – например, учреждения государственных праздников –
Рождество Христово – 7 января (православный религиозный праздник
Рождества Христова в соответствии со ст. 112 Трудового кодекса РФ
является нерабочим праздничным днём [25]), День Крещения Руси –
28 июля (памятная дата установлена Федеральным законом от 31 мая
2010 года No 105–ФЗ «О внесении изменения в статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России») [26],
попыток массового введения в школах преподавания Основ православной культуры (в настоящее время РПЦ добилась введения в школьную
программу обязательного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики»; при этом ученики либо их родители могут выбрать
в качестве обязательного предмета «Основы православной культуры»
[18; 19], предоставления постоянного эфирного доступа православным священникам на государственных телеканалах, но так же и через
прямую поддержку РПЦ со стороны государства – через предоставление различного вида льгот (в том числе, налоговых), квот, передачи
в собственность недвижимого имущества (иногда в ущерб светским
государственным учреждениям – музеям, иным культурным учреждениям) [28], прямого государственного финансирования. По выражению
Б.А. Страшуна, в России «происходит определённая ползучая клерикализация» [24]. За последние годы РПЦ стала частью манипулятивной
машины власти, превратившись в приводной механизм идеологической пропаганды [23, с. 24].
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Попытки следовать конституционному принципу равноправия
граждан независимо от религиозных убеждений и от их наличия или
отсутствия, а также принципу светскости российского государства
предпринимались неоднократно. Если в начале 2000–ых годов судебная
практика шла по пути отстаивания принципа отделения религиозных
объединений от государства и их равенства перед законом (например, согласно решению Верховного Суда Российской Федерации от 22
декабря 2000 года жалоба о признании незаконным и отмене постановления Центральной избирательной комиссии о назначении даты
дополнительных выборов (совпавшей с православным религиозным
праздником Днём Святой Троицы) была отклонена на том основании,
что, как следует из текста решения суда, в соответствии со ст. 14 Конституции РФ Российская Федерация является светским государством и
никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной, и в связи с этим религия, её канонические установления и правила не могут оказывать какого-либо регламентирующего
воздействия на деятельность государственных органов, в том числе и
при решении вопросов о назначении дня выборов, если он приходится
на день религиозного праздника [20]), то нынешние судебные решения говорят об обратном (21 декабря 2011 года Президиум Верховного Суда РФ в своём постановлении признал законным установление
в Республике Башкортостан в качестве нерабочих праздничных дней
мусульманских религиозных праздников – Ураза-байрам и Курбанбайрам [16]. В этот же день определением Конституционного Суда РФ
отказано в принятии к рассмотрению жалобы о признании не соответствующей Конституции РФ абзаца третьего части первой статьи
112 Трудового кодекса РФ (устанавливающего в качестве нерабочего
праздничного дня православного религиозного праздника Рождества
Христова) и пункта 7 статьи 4 Федерального закона «О свободе совести
и о религиозных объединениях», устанавливающего, что по просьбам
религиозных организаций органы государственной власти вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями на
соответствующих территориях [10]).
РПЦ за последние годы превратилась в целостный политический
институт, играющий всё возрастающую роль в делах общества. Иногда
эти попытки превращаются в наступление на провозглашённые международные нормы о правах человека. Достаточно вспомнить нашумевший доклад тогда ещё митрополита Смоленского и Калининградского
Кирилла (в настоящее время являющийся Патриархом Московским
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и Всея Руси) «Права человека и нравственная ответственность», где
предпринята попытка ревизии идеи прав и свобод человека и противопоставление общепринятым правам человека православной концепции
прав человека [12, с. 52 – 63]. Главное принципиальное расхождение –
права человека не должны поддерживать взгляд на религию лишь как
на частное дело.
Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека 2008 года (далее – Основы) отрицают универсальность прав человека: «Права человека не могут быть выше ценностей духовного мира. Поэтому недопустимым и опасным является
истолкование прав человека как высшего и универсального основания
общественной жизни, которому должны подчиняться религиозные
взгляды и практики» (п. III.2 Основ) [11, с. 15].
В Основах говорится: «Слабость института прав человека в том,
что он, защищая свободу выбора ( , всё менее и менее учитывает нравственное измерение жизни и свободу от греха ( »
[11, с. 14]. Не отрицая необходимость нравственного измерения жизни,
стоит сказать, что главное в институте прав человека не свобода выбора как таковая, а защита от властного произвола.
РПЦ претендует на реальное участие в правотворческом процессе
как внутри страны, так и на международном уровне; а также на придание ей особого статуса отношений с государством.
РПЦ вмешивается в этнонациональную политику государства,
превращая православие в «племенную религию». На последнем Всемирном Русском Народном Соборе (11 ноября 2014 года), проводимом
под эгидой РПЦ, в принятой Декларации русской идентичности предложено определение кого следует называть русским человеком: «это
человек, считающий себя русским; не имеющий иных этнических
предпочтений; говорящий и думающий на русском языке; признающий
православное христианство основой национальной духовной культуры; ощущающий солидарность с судьбой русского народа» [2], то есть
не может называться русским человек не православный, не может быть
русским немец и т.д. Такие опасные попытки конструирования взрывной идеологии ставят в неравное положение граждан, проживающих в
России и придерживающихся разных религиозных или антирелигиозных предпочтений, и не считающих свою принадлежность к русским.
С возвращением Владимира Путина в качестве Президента страны
российские власти приняли ряд репрессивных законов, которые, в том
числе, вводят уголовную ответственность за «оскорбление чувств верую426

щих» (статья 148 Уголовного кодекса Российской Федерации) [27]. При
этом закон не даёт толкования понятию «оскорбление чувств верующих»,
что создаёт ситуацию правовой неопределённости, широкое толкование,
приводящее к ограничению конституционных прав и свобод (в частности,
свободы слова, свободы совести, свободы творчества и других).
С введением новой редакции ст. 148 УК РФ, законодатель изменил ст. 5.26 Кодекса РФ об административных правонарушениях, ужесточив административную ответственность за воспрепятствование
осуществлению права на свободу совести и свободу вероисповедания
(штраф для граждан увеличен до тридцати тысяч рублей; для должностных лиц – до ста тысяч рублей); ввёл новый состав административного
правонарушения за умышленное публичное осквернение религиозной
или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания,
знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики либо
их порчу или уничтожение [5].
Вводя административную ответственность, законодатель не дал
разъяснения, по каким правовым критериям необходимо относить ту или
иную литературу к религиозной, что может привести к произвольному
толкованию и усмотрению правоприменителя. Кроме того, как отмечается в экспертном заключении Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, из смысла
предлагаемой статьи вытекает, что речь идёт не о мировоззренческой
символике вообще, а именно о религиозной символике, но данный профиль символики должен быть ясно и определённо сформулирован, чтобы избежать излишне широкого толкования данного понятия [3].
Принятые законодательные инициативы стали ответной реакцией
властей на проведённый в храме Христа Спасителя 21 февраля 2012 года
группой «Pussy Riot» «панк-молебен» «Богородица, Путина прогони!».
Снятый во время выступления группы в храме видеоролик решением
Замоскворецкого суда города Москвы от 29 ноября 2012 года признан экстремистским, а сами участницы группы (Н.А. Толоконникова,
Е.С. Самуцевич и М.В.Алехина) приговором Хамовнического районного суда г. Москвы от 17 августа 2012 года признаны виновными по ч.
2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу,
совершённом по мотивам религиозной ненависти и вражды и по мотивам
ненависти в отношении какой-либо социальной группы, группой лиц по
предварительному сговору и приговорены к 2 годам лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима [17].
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Позднее, в отношении одной из участниц группы Е.С. Самуцевич,
Кассационным определением Судебной коллегии по уголовным делам
Московского городского суда от 10 октября 2012 года приговор смягчён
и наказание изменено на условное; в отношении Н.А.Толоконниковой и
М.В. Алехиной приговор оставлен в силе [4].
Уже после того, как Н.А. Толоконникова и М.В. Алехина отбыли
большую часть срока уголовного наказания, Верховный Суд РФ в своём постановлении от 10 декабря 2013 года «О возбуждении надзорного
производства по делу No 5–Д13–67» пришёл к выводу о многочисленных нарушениях уголовно-процессуального закона и несправедливости вынесенного судебного приговора [13]. Это говорит не только
о характере конкретного вынесенного нижестоящими инстанциями
политически мотивированного приговора, но и общей ситуации в российском судопроизводстве по отношению к неугодным власти лиц.
При этом знаковым в этом деле выглядит реакция РПЦ. Воинственная позиция РПЦ была выражена словами протоиерея В. Чаплина
в ответ на акцию «Pussy Riot»: «Вся православная традиция говорит о
том, что, когда посягают на твоих ближних, на твою Родину, на твой
народ, на твои святыни, ты должен защищать их от любой агрессии
всеми способами, какие у тебя есть. Вспомним, как в древние века Церковь призывала к оружию» [21].
Иной подход к пониманию того, что можно считать «религиозной
ненавистью», как соотносятся свобода слова и «оскорбление чувств
верующих» продемонстрировал опыт Франции.
12 февраля 2013 года девять активисток движения Femen в общем
потоке туристов вошли в Собор Парижской Богоматери. Акция была
приурочена к отречению от престола папы Римского Бенедикта XVI.
Оголив грудь с надписями «Пока, Бенедикт», «Кризис веры» и «Нет
гомофобии» девушки стали скандировать лозунги против Папы Римского и гомофобии и бить деревянными палками в три новых золоченых колокола, временно установленных во внутренней части церкви.
Колокола были сделаны французскими мастерами к 850–й годовщине
возведения собора, и позже их должны были укрепить на колокольнях. День для своей акции Femen выбрали не случайно: Национальная
ассамблея, нижняя палата французского парламента, как раз должна
была утвердить закон, разрешающий однополые браки.
Охрана собора грубо выдворила возмутительниц спокойствия на
улицу: одной из активисток сломали зуб, а другую волокли за волосы. Для каждой из девяти активисток Femen обвинение потребовало
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штрафов в размере полутора тысяч евро, хотя администрация Собора
Парижской Богоматери требовала семь тысяч евро на ремонт колокола
Святого Марселя и ещё десять тысяч евро компенсации за моральный
ущерб. Обвинение также утверждало, что приходить в церковь и проводить в ней протест может оскорбить чувства верующих.
10 сентября 2014 года исправительный суд Парижа оправдал
девять активисток движения Femen. В то же время, суд признал
вину охранников собора, которые непропорционально отреагировали, став хватать активисток, которые не представляли собой
никакой опасности для собора. Каждого из троих охранников собора Парижской Богоматери, которых обвиняли в применении насилия
в отношении участниц акции (одной из активисток движения FEMEN
сломали зуб, а другую волокли за волосы), приговорили к условному
штрафу в размере 250, 300 и 500 евро соответственно [30].
Существующий дисбаланс в отношениях между властными органами и представителями религиозных институтов также наглядно
проявляется во взаимоотношениях с мусульманскими организациями. Провозглашённая свобода вероисповедания не явилась основой
для сплочения мусульманского сообщества; «легализация ислама» [9,
с. 71 – 129] и состоявшаяся на Северном Кавказе этнизация структур
ислама, их регионализация в остальной России не ослабили государственного контроля над исламом [7, с. 242], однако в настоящее время
на Северном Кавказе идёт активное внедрение ислама в общественную
жизнь и политику. По существу на Северном Кавказе формируется
автономный от центра этнокультурный, этносоциальный ареал, этот
регион всё чаще именуется «внутренним зарубежьем» [7, с. 255]. Как
показывают результаты исследования политолога П. Гобла, на которое
ссылается в своей статье Д. Пайпс, Россия сегодня переживает религиозное преобразование, которое будет иметь большие последствия для
международного сообщества, чем распад СССР [31].
Попытки российских властей заигрывать с мусульманскими
религиозными организациями демонстрирует беспомощность властей и отсутствие какой-либо стратегии работы с мусульманскими
организациями. Анализ отчётности о выделяемых многомиллионных
денежных средствах через подконтрольные властью благотворительные фонды (в частности, через некоммерческий благотворительный
фонд «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ, НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ» (далее – Фонд)) показывает, что большая часть
денежных средств или используются нецелевым образом (на личные
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нужды администрации Фонда – директора, главного бухгалтера и
приближённых лиц), или выделяется организациям, аффилированных с фондом (тот же Фонд поддержки исламской культуры, науки и
образования только за 2012 – 2014 годы по самым скромным подсчётам выделил около 63 миллионов рублей и 600 тысяч долларов США
автономной некоммерческой организации Научно-просветительский
центр «Аль-Васатыя-умеренность» (учредителем которой является
сам Фонд, а председателем – заместитель директора и член Правления
Фонда В.С. Полосин; кроме того, «Аль-Васатыя» тесно сотрудничает
со Всемирным союзом мусульманских учёных, включённым Советом
министров Объединённых Арабских Эмиратов в список террористических организаций [22]), около 82 миллионов рублей – централизованной религиозной организации «Международная Исламская Миссия»
(председателем которой является председатель Правления самого Фонда-грантодателя Ш.А. Пшихачев), около 90 миллионов рублей – централизованной мусульманской религиозной организации Совет муфтиев
России (один из руководящих работников которой – И.А. Нуриманов,
входит в состав Правления Фонда, а сам Совет является одним из учредителей Фонда), около 93 миллионов рублей – Центральному духовному управлению мусульман России (один из руководящих работников
которой – М.Т. Таджуддинов, в составе Правления Фонда, а сама организация входит в число учредителей Фонда). Среди других аффилированных Фонду структур, которым выделяются денежные средства на
сомнительные проекты – негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский исламский институт», некоммерческое партнёрство «Совет по исламскому
образованию», частное учреждение «Исламский культурный центр», а
также коммерческие организации, учреждённые Фондом или акциями
или долями которых владеет Фонд – общество с ограниченной ответственностью «Издательский Дом «Нур»» (которому выделено только
в 2012 году 150 миллионов рублей и о деятельности которого на сайте
Фонда какая-либо информация отсутствует), общество с ограниченной
ответственностью Компания «Перспектива», владельцем которой с
октября 2014 года является главный бухгалтер Фонда Е.В. Викулова
и среди видов деятельности которой значатся «розничная торговля в
неспециализированных магазинах», «прочая розничная торговля в
специализированных магазинах», «розничная торговля вне магазинов», «розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки,
и табачными изделиями в специализированных магазинах» и другие
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(организация, не имеющая никакого отношения к исламской теме, но
тем не менее получавшая многомиллионные средства от материнской
компании), закрытое акционерное общество «Аль-РТВ» (переданное в
управление украинской телекомпании ATR)).
Таким образом, в настоящее время мы наблюдаем, что политика
властей по финансовой поддержке лояльных власти религиозных организаций и игнорированием при этом объединений, обладающих хотя
бы какой-то самостоятельностью, ведёт только к дискредитации государственной политики в контексте соблюдения принципа нейтральности по отношению к религиозным объединениям.
Необходимо сказать, что свобода религии не должна узко интерпретироваться государством, как это происходит в России (предоставлении особых прав «традиционным» религиям и, в частности,
православию). Новые религии или религиозные меньшинства имеют
право на такую же защиту со стороны государства.
Вмешательство государства в деятельность религиозных меньшинств и практик создаёт атмосферу, в которой религиозное преследование становится повседневным. Государство может вмешиваться
только в случаях, если нарушаются общепринятые правила поведения
в обществе и только по отношению к конкретному индивиду, а не к
религиозному объединению в целом.
В качестве подтверждения недопустимости противопоставления
так называемых «традиционных» и «нетрадиционных» религий или
«сект» процитирую отрывок из отчёта Специального докладчика ООН
по религиозной нетерпимости: «Различия между религиями и сектами слишком надуманны, чтобы быть принятыми. Секта, которая идёт
дальше простой веры и молитв божественному или, в очень крайнем
случае, сверхъестественному, трансцендентному, абсолютному или
святому, вступает в сферу религии и должна пользоваться защитой,
предоставляемой религиям» [1, с. 31 – 32].
В заключении отмечу, что в настоящее время в России продолжает
формироваться правовая политика, идущая вразрез как с конституционными нормами, так и с международными, регулирующими вопросы
свободы религий. Необходимо критическому анализу подвергнуть конфессиональную государственную политику, которая должна строиться
на основе международных норм о свободе религий в целях обеспечения равного доступа и равных возможностей для осуществления права
на свободу совести и свободу вероисповедания.
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ВІДНОСИНИ «ВЛАДА – РЕЛІГІЙНІ ІНСТИТУТИ»
В СУЧАСНІЙ РОСІЇ В СВІТЛІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРАВА НА СВОБОДУ РЕЛІГІЇ
Р. Шульга
Московський державний інститут міжнародних відносин (університет)
Міністерства закордонних справ Російської Федерації
м. Москва, просп. Вернадського, 76, e-mail: ruslan.shulga@gmail.com
У статті аналізується сучасна ситуація з реалізацією права на свободу
совісті і віросповідання через призму, з одного боку, державної підтримки «традиційних» релігій та існуючих дискримінаційних практик щодо
«нетрадиційних» релігій, з іншого. Ставиться проблема відносин владних
органів та релігійних інституцій у контексті норм міжнародного права,
прав людини та чинного російського законодавства. Досліджується досвід
європейських країн і російська практика вирішення релігійних питань,
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пов’язаних з правовим регулюванням свободи віросповідання. Критично
оцінюється прийняте репресивне законодавство, що посилює відповідальність за перешкоджання здійсненню права на свободу совісті і свободу
віросповідання і криміналізується в якості «образи почуттів віруючих».
Зроблено спробу дослідити окремі судові прецеденти щодо застосування нового законодавства з точки зору його співвідношення з міжнародними нормами про права людини. Зроблено висновки про необхідність
слідування принципу нейтральності держави щодо регулювання питань,
пов’язаних з відносинами між релігійними інституціями та державою.
Дано рекомендації про необхідність побудови конфесійної державної політики, яка повинна будуватися на основі міжнародних норм про свободу
релігій з метою забезпечення рівного доступу та рівних можливостей для
представників будь-яких релігійних течій.
Ключові слова: свобода віросповідання, релігійні об’єднання, нетрадиційні релігії, образа почуттів віруючих, світська держава, дискримінаційні практики.
THE FREEDOM OF RELIGION IN CONTEMPORARY RUSSIA:
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE AUTHORITIES
AND RELIGIOUS INSTITUTIONS
R. Shulga
Moscow State Institute of International Relations (University),
Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
Moscow, Vernadsky Av., 76, e-mail: ruslan.shulga@gmail.com
The article focuses on the analysis of the current situation with the freedom
of conscience and the freedom of religion – via the state support of traditional
religions, on the one hand, and discriminatory practices in relation to nontraditional religions, on the other hand. The problem is analyzed in the context
of the relationship between the authorities and religious institutions on the basis
of the norms of international human rights law and Russian law in effect. Both
European and Russian experiences are referred to when reviewing the legal and
regulatory aspects of the freedom of religion. Critical approach is adopted to
recently enacted legislation which establishes a more severe liability for actions
preventing persons from the freedom of religion and penalizes the insult of the
believers. An attempt is made to review certain key precedents how the new
laws are being followed in practice, building on how these laws fit into the
international human rights law. Conclusions are drawn about the need to follow
the principle of neutrality of the state in the relationship with the religious
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institutions. Recommendations are given on the necessity to build the multiconfessional state policy which should be built on the basis of international
human rights law relating to the freedom of religion and regulating equal access
and equal opportunities for the representatives of all religious movements.
Keywords: freedom of religion, religious institutions, non-traditional
religions, the insult of the feelings of believers, secular state, discriminatory
practices.
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