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ПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИ В УКРАЇНІ
М. Альчук
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул.Університетська, 1, e-mail: al_chuk@bigmir.net
На сьогодні особливо актуальним стає викладання філософії права
для студентів філософського факультету, які зможуть глибше осягнути
правовий аспект соціального буття, сформувати власну правосвідомість,
зрозуміти зв’язок теоретичного знання і практичної діяльності в умовах
розбудови суверенної Української держави. Без підвищення рівня правової культури молоді неможливе існування демократичної, цивілізованої
держави, бо вона буде позбавлена найголовнішого – соціального підґрунтя, свідомої підтримки з їхнього боку, її не сприйме сучасне європейське
співтовариство, яке побудоване на правових засадах.
Сучасний стан правосвідомості українського суспільства характеризується внутрішніми суперечностями. У масовій правосвідомості
існує як мінімум дві нормативні системи – «закон для себе і своїх» і
«закон для чужих». З одного боку, це призводить до деформації правосвідомості, з іншого, суттєво гальмує розвиток правової культури,
права, законності та правопорядку. Необхідно також враховувати специфіку українського правового менталітету, який суттєво впливає як на
стан правосвідомості, так і правової культури суспільства. Зокрема, для
українського правового менталітету характерно:
– негативне і недбале ставлення до права і закону, яке поєднується з
правовим ідеалізмом (віра в те, що експансія юридичних норм у сфері правового регулювання обов’язково призведе до якісного покращення життя);
– притаманний етатизм (з фр. État – держава; в юриспруденції
право розглядають у тісному зв’язку з державою і визнають лише таке,
яке санкціоноване державою);
– перегляд (ревізія) юридичних цінностей, норм, інститутів, які не
відповідають потребам сучасної практики;
– психологічна амбівалентність (ірраціональність, алогічність,
терпимість, імпульсивність, наївна ідеалістичність, прагнення до справедливості та тісний зв’язок з релігійними цінностями);
– дистанціювання від загальнолюдських цінностей і правової
культури;
– політична демагогія і популізм, ідеологічна сумбурність, еклектичність уявлень, непостійність і непослідовність поглядів [7, c. 72].
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Л. Шкляр висвітлює хронологію становлення українського права
в історії національної культури. Він наголошує на важливості аналізу не лише норм, законодавства чи історії права, а на тому, «як право репрезентувало українську культуру загалом, якою мірою це було
органічним для українського менталітету тої чи іншої епохи і як саме
відбувався синтез свого, національно-автохтонного і чужого, запозиченого»[9, c. 262]. Виокремлені проблеми потребують подальшого
розгляду. Дослідження права, правосвідомості і правової культури
потрібно здійснювати з урахуванням досвіду і політико-правових
досягнень минулого.
Насамперед, треба мати на увазі, що національна культура українського народу завжди була цілісною і особливою. Також вона характеризується своєрідними атрибутивними властивостями не просто
етнічної, а культури цивілізованої нації. Так, ще за дохристиянської
доби, українська земля «стає своєрідним «етнічним котлом», в якому
переплавляються культурні звичаї, традиції, смаки й уподобання, утворюючи щось нове, своєрідне і неповторне, що і стане основою для появи
синтетичної культури українського народу, його неповторного у своїй
індивідуальності коду в національно-культурному поступі» [9,c. 261].
Український «геокультурний» простір зазнав впливу і різноманітних
експансій, тому науковці досліджують національно-культурне буття, відкриваючи «археологічні шари» та інші етнічні культури. Євген
Маланюк справедливо застерігав: «Коли думаєш про нашу культуру,
культуру нашої землі, передовсім пригадуєш, як бурхливо політична
історія по ній переходила і як історія періодично перетинала тяглість
нашої культури, як унеможливлювала її безперервний розвиток» [6,
c. 9]. Національна культура не могла і не мала можливостей розвиватися тривалим еволюційним шляхом.
Правова культури Київської Русі розвинулася і дістала своє втілення в кодексі древньоруського права, відомого як «Руська правда»
Ярослава Мудрого. Вона формувалась на духовно-моральному підґрунті, на попередніх здобутках народної духовної культури. Про це
свідчать такі давньоруські твори: «Договори Русі з Візантією», «Слово
про Закон і Благодать» митрополита Іларіона, «Успенський збірник», «Моління» Даниїла Заточника, «Слова» Кирила Туровського,
«Послання» Клима Смолятича, «Повчання» Володимира Мономаха.
Також її розглядають як своєрідну конституцію централізованої держави східних слов’ян, які були навернені до християнства. Для них
характерні уявлення про місце людини в космосі, про співвідношення
7

добра і зла, спокути і кари в людському житті – «законі» та «благодаті». Світоглядні та релігійно-міфологічні особливості відобразилися
в нормах звичаєвого права і судової практики давньої Русі. Михайло
Грушевський наголошував, що національна культура грунтувалась
на засадах автентичної державної школи права «Київська держава,
право, культура були утвором одної народності, українсько-руської;
Володимиро-московська – другої, великоруської”[2, c. 8]. Зокрема, у
змісті прислів’їв, приказок до сих пір зберігається невичерпне джерело своєрідності звичаєвого права і світогляду українського народу.
Автохтонні корені давньоруського права також започаткували розвиток
українського писаного права. Тобто, з початку становлення державності український народ жив за двома традиціями права, які доповнювали
одна одну, відрізняючись за формальними, а не змістовими ознаками.
Норми звичаєвого і писаного права формували правосвідомість народу,
зазнаючи впливу християнської культури.
З XIII ст. – монголо-татарська навала, з XIV ст. – польська експансія на західних українських землях, від середини XVI ст. – контакти
і взаємодія з Литвою. Так. історики називають цей період ЛитовськоРуською державою. У XV ст. литовські князі впроваджували у містах Магдебурзьке право. Львів отримав це право у 1356 р., а Київ – у
1497 р. Магдебурзьке право надавало великих пільг містам, залучаючи жителів міст до самоуправління, яке здійснювалось на принципах
вибору адміністрації, судової влади та було позбавлено прямих втручань королівської адміністрації чи урядовців князя. Литовський Статут,
Магдебурзьке право сприяли формуванню правосвідомості та глибокої
поваги до права в українському суспільстві.
Козацька республіка – дуже плідний період у правотворчому розумінні. Правова система спиралася на чинність Литовського Статуту,
Магдебурзького права і, традиційно, звичаєвого права. З XVI ст. народжується новий державний організм, заявляючи про себе низкою
законодавчих актів, значимість яких можна порівняти з пізніше прийнятими конституціями. Реформа Стефана Баторія про санкціонування
козацького реєстру узаконила появу якісно нової суспільної верстви,
котра відіграє в історії України доленосну роль. Самостійна козацька
держава розпочала активну міжнародну діяльність і, відповідно до
цього, створила правову законотворчість. Зокрема, відповідні договори, Зборівський мир (1649 р.) значно розширили і скріпили козацькі
права, що народилися як підсумок національно-визвольних змагань
1648 – 1654 рр. Конституція Пилипа Орлика, «Книга буття українсько8

го народу» Миколи Костомарова задекларовували правові та демократичні принципи українського національного життя.
Протягом XIX ст. український народ перебував у колоніальній
залежності від сусідніх імперій – Австро-Угорщини та Росії, тому національне право поступово втрачало реальний вплив на суспільні процеси, а відповідно до цього і характерні національно-традиційні риси.
«Україна опинилася в чужому для себе правовому просторі: з одного
боку, – це монарше право авторитарної влади імперської Росії, яке
противилось будь-яким спробам економічних та політичних реформ,
а з другого, – це також монарше право, але схильність до реформізму
і ліберально-демократичних поступок імперії Габсбургів» [9, c. 275].
У зв’язку з чим з’являється своєрідний національний регіоналізм в
Україні (опозиція «схід – захід”), на створення якого значно вплинули
правничі системи і традиції (авторитарної – російської та ліберальної –
австроугорської). Такий перебіг суспільно-політичних подій на багато
років визначив державну, національну і культурну долю України та суттєво вплинув на українську правосвідомість.
Л. Шкляр, здійснивши своєрідний історичний і культурний екскурс у минулі часи становлення української правосвідомості, зробив
відповідні висновки:
– правосвідомість має глибокі національно-культурні корені, які
треба шукати не лише в автохтонних джерелах. а й у запозичених геокультурних контактах;
– українська правосвідомість відзначається гуманністю і лібералізмом. Такий демократизм досить гармонійно поєднується з церковно-релігійним і мистецьким життям;
– формування правосвідомості взаємозв’язане з національними
традиціями права та «дозволяє нам глибше осягнути той історичний
фундамент української культури, лише на основі якого й можливо здійснити повноцінне духовне відродження нації»[9, c.274]. Українська
правосвідомість і правова культура формувалися християнськими мислителями, філософами, істориками, письменниками, видатними політичними та державними діячами.
Памфіл Данилович Юркевич (1826 – 1874) – професор і вихованець Київської духовної академії, викладав історію філософії права. Мислитель поділяв філософію на три частини: метафізику, яка
вивчає всезагальні норми речей; логіку, яка вивчає всезагальні норми
думок; моральну філософію, яка вивчає всезагальні норми вчинків.
Етика (моральна філософія) – вчення про об’єктивні блага, моральні
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обов’язки й чесноти особи. Ідея права (входить до загальної ідеї етики) «визначає ставлення людини до її ближніх, взаємне значення осіб,
з’ясовує, що людина повинна принести в жертву державі й які послуги має надати їй держава» [10, с. 50]. Три афоризми відповідають на
питання про ставлення людини до інших (із сивої давнини): нікому не
перешкоджай, що виражає сутність права; віддай кожному належне,
що виражає сутність справедливості; допомагай всім, скільки можеш,
виражає сутність любові. Ці три ідеї усвідомлюються і реалізовуються
в суспільстві. Важливе завдання філософії позитивного права – дослідити, яку ідею народ заклав у своєму праві. Завдання філософії права – виявити цю розумну ідею. Філософ писав. що історичному житті
українського народу ще немає справжнього втілення ідей, вони приховані у круговерті і плинності цього життя. Тут необхідне порівняльне
пояснення права. Філософсько-правові погляди і роздуми П.Юркевича
надзвичайно цінні й корисні для нашого часу.
Ф. Тарановський (1875 – 1936) зазначав про дві основні стадії
існування права, що право живе у цілісній свідомості народу, але у
зв’язку із ускладненням життя право зосереджується у свідомості професійних юристів, що стають представниками народу у правовій творчості. Зокрема, головне завдання – у науці права, а не в законодавстві:
«задача науки права – вивчати вікову правосвідомість народу, в основі
якої – ідея органічного розвитку права, що давала можливість творення
самостійної юридичної дисципліни – історії права» [8,с. 161]. Історія
права, яка в процесі становлення перестає бути екзегетичним знаряддям догматики, виробляє свій самостійний об’єкт – вивчає послідовний
органічний розвиток права.
Б. Кістяківський показав вагомість інтелігенції та її вплив на організаційні моменти для побудови правової держави. Інтелігенція має
пробудитись сама, а також активно і творчо сприяти вихованню правосвідомості свого народу, реорганізовувати державну владу – «із влади
сили до влади права» [3,с. 143]. Вона також має змінити своє ставлення до прав особи і до об’єктивного правопорядку. Хоча автор говорив
про російську інтелігенцію, його аналіз стосується також української.
Україна в ті часи входила до складу Російської імперії. Проблеми правосвідомості особи та її правової культури актуальні донині, особливо
в період побудови правової держави в Україні.
У статті «Наша політична освіта» (1906) з приводу видання
Політичної Енциклопедії, Б. Кістяківський акцентував увагу на важливості політичної освіти для інтелігенції. Він досліджував проблеми
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соціально-політичної освіти в російській державі кінця ХІХ століття. Сьогодні ці ж проблеми є актуальними для нашої держави. Автор
підкреслював, що освічені люди багато часу і праці віддавали своїй
політичній освіті. Він сформулював основні завдання для поповнення та вдосконалення усестороннього розвитку соціально-політичної
освіти. Це – «принциповість, аналітичність, критичність застарілих
тверджень, самостійність мислення» [4,с. 419]. Виробити ці принципи
можливо шляхом розширення наукової підготовки та отримання глибоких конкретних знань.
Основні джерела поповнення і вдосконалення соціально-політичної освіти – оригінальна і перекладна література із політичних і соціальних питань. Б. Кістяківський акцентував увагу на видані Політичної
Енциклопедії. Так, «словникова форма здатна не лише розкрити різносторонність, а й конкретизувати політичні знання, які потрібні суспільству» [4,с. 419]. Також важливим завданням енциклопедичних
видань – розповсюдження знань і розуміння правових засад соціально-політичних явищ. Вони мають гарантувати однакову увагу до політичних, історичних, економічних, правових проблем. Саме в правовій
державі мають бути: недоторкані права людини, народне представництво, верховенство права, громадянські та політичні права. На той час
це було новим, бо такі гарантії можуть бути включені в тексти конституційних документів. Кістяківський повсякчас наголошував про реальні
потреби, які з необхідністю вимагають увиразнення самобутності української культури. Далекоглядною була думка про те, що правова культура
створюється для життєвих потреб широких народних мас за сприянням
демократичних сил. Щоб право регулювало діяльність і внутрішнє життя
держави, потрібне законодавство і народне представництво. У правовій
державі всі сфери діяльності мають підпорядковуватися нормам права.
Важливо також, що громадянське суспільство є гарантією відповідальності державної влади (законодавчої, виконавчої, судової) перед
народом. А. Козловський наголошує на соціально-правовій відповідальності громадянського суспільства, яка за своєю природою об’єктивно
передбачає і вимагає найперше прозорості. «Відповідальність – прозора, Безвідповідальність потребує темноти, прихованості» [5,с. 109].
Через те й використовують різні засоби уникнення відповідальності –
залякування, підкупи, хитрощі, неправду. Кожна людина тоді розуміє
свою справжню свободу, коли вона, як мисляча істота, усвідомлює
себе правовою особою своєї держави і діє згідно з її законодавством.
Людина виступає не засобом, а метою саме зі становленням правового
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громадянського суспільства та правової держави. Справді вільна особа
проявляється в ході довгого соціально-історичного розвитку (як і держава). В процесі цього розвитку людина досягає справжньої, самоусвідомленої свободи та створює правову культуру.
Громадянське суспільство й право взаємозвязані і взаємозумовлені
та не існують одне без одного. Право є об’єктивною умовою та гарантією існування громадянського суспільства. Завдяки праву громадянське
суспільство має бути відповідальним за всю життєдіяльність людей
загалом. Найважливішим у цьому контексті є створення в Україні
інститутів громадянського суспільства, відкритість політики, формування правосвідомості та правової культури політиків і всіх громадян.
Особлива роль належить і теоретичній думці, що за допомогою відкритого дискурсу формує наукову концепцію прав людини, яка може бути
визначена як гуманітарна.
В. Андрущенко наголошує, що «організоване суспільство є суспільством відроджуваної моралі на основі культури, освіти і духовного
виховання молоді. Воно забезпечує спадкоємну передачу від минулої
епохи до наступних поколінь всього доброго і справедливого, що було
і ній і що утримувало систему від розпаду. Одночасно це суспільство
має упорядкувати запозичення й освоєння дійсних цінностей, за якими живе цивілізоване суспільство» [1,c.494]. Саме право, як результат
раціонального осмислення сутнісних характеристик і невідчужуваних
можливостей людини і формує важливі аспекти соціального життя.
Визнання концепції права як основи держави надає легітимності суспільно-владним відносинам та забезпечує належний рівень правової
культури. Наявність різних концепцій права зумовлює існування різних
політичних практик. Важливою та визначальною умовою демократичної держави має бути послідовне утвердження гуманітарної концепції
права в основі якої закладено принцип верховенства права.
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This paper addresses the problem of formation of legal culture and
legal consciousness in Ukraine. Emphasized the importance of teaching the
philosophy of law, philosophy faculty for students who can deeply understand
the legal aspects of social life, form their own sense of consciousness, to
understand the relationship of theoretical knowledge and practice in terms of
building a sovereign Ukrainian state. Without raising legal awareness of young
people can not be a democratic, civilized country, because it is devoid of the
most important – social background, conscious support on their part, it will not
accept a modern European community that is built on a legal basis.
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ПРАВОПОНИМАНИЕ
КАК СВЯЗЬ СОЗНАНИЯ И ЯЗЫКА
М. Байтеева
Российская Правовая Академия Министерства Юстиции РФ
Казанский юридический институт,
г.Казань, ул. Зорге, д.5а, e-mail: mbayteeva@yahoo.de
Феноменология решает проблемы понимания на уровне сознания,
что было предметом исследования не только в работах Э. Гуссерля,
но и его последователей. Для самого Гуссерля было важно понять,
как формируется в сознании «значение» предмета, или его предметный смысл. Ключевой вопрос, который философ ставил перед собой:
«Как представление встречает свой предмет?». И хотя данная проблема
исследовалась мыслителем с помощью философского понятия «сознание», само сознание рассматривалось как абсолютно независимый
феномен. Исследуя связь «феномена познания» и «объекта познания»,
Гуссерль считал объяснение данной связи главной задачей феноменологии. В этом подходе он оторвался от традиционной теории познания, поскольку для феноменологии достоверным источником познания
может быть только самоочевидный опыт. В терминологии Гуссерля
«жизненный мир», о котором постоянно говорят феноменологи – это
мир, который существует до научного опыта, а знание предполагается
существующим до познания. Важным элементом феноменологического исследования связи сознания и его предмета выступает опыт субъекта. В феноменологии опыт субъекта- это особый феномен, который
связан с возможностями понимать себя и окружающий мир. Такую возможность обеспечивает субъективность восприятия, которая имеет в
феноменологии абсолютный примат.
Для понимания «внутреннего Я» феноменологический метод, или
метод редукции, движется между «образом» и «конструкцией» предмета.
Знаменитый девиз Э. Гуссерля «К самим вещам!» означает, что «вещь»
– это не предмет внешнего опыта, не содержание внутреннего опыта
и даже не «факт», а ее смысл и значение (ноэма), которые предстают в
сознании субъекта. «Вещи» в феноменологическом смысле выступают
чисто телеологическим понятием, поскольку «вещь» в данном случае –
это «понятая действительность». Описание в феноменологии нацелено
на «общее» (нем.-Wesen), которое дается в «образах» (гештальтах). Для
их анализа Э.Гуссерль использует специальный подход к исследованию,
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раскрывающий новые сферы опыта, в которых привычный опыт должен
найти «субъективное» обоснование. Действительность, понятая «феноменологически», всегда является моментом «внутреннего Я». Таким
образом, с точки зрения феноменологии, понимание права- это всегда
достояние конкретной рефлексии субъекта.
Феноменология права выполняет «навигационную» функцию, на
что указывает целый ряд ученых. «Во-первых, феноменология обладает конкретной методологической программой. Во-вторых, феноменологические исследования тенденций и трансформаций правовой жизни
обогащает теорию права такими понятиями, как интенциональность,
интерсубъективность и жизненный мир. В-третьих, она является теоретическим и методологическим основанием правовой герменевтики,
правового экзистенциализма и коммуникативной концепции права. И,
наконец, феноменология права развивается параллельно с интегративным правопониманием, входящим в состав неклассической парадигмы теории права» – отмечает М.И. Пантыкина [1, с. 7 – 13]. Именно
феноменология дала мощный импульс обновлению философии права.
Немецкие ученики Э. Гуссерля – Адольф Райнах и Вильгельм Шапп
стали заниматься под влиянием рассмотренных идей «адаптацией»
феноменологии в праве.
А. Райнах посвятил свои работы исследованию априорных основ
права и в этом направлении он был наиболее близок к феноменологии
Гуссерля. Задачей феноменологии права А. Райнаха являлся поиск и
исследование в праве априорных элементов, неизменных правовых данностей, которые присутствуют в любой исторически конкретной правовой системе. К числу априорных элементов, отмечает М.И. Пантыкина,
Райнахом относятся такие феномены права как обязательства, требования-притязания, правовое лицо; в этом аспекте он также исследует
различные социальные акты: сообщения, просьбы, распоряжения,
вопрошания и обещания [1, с. 7]. Знание сущности права, подчеркивал А. Райнах, позволяет понять, как может право, и может ли оно
вообще, регулировать отношения человека. Поскольку сущность права
после оформления языком в значительной степени отличается от самого права, предмет права, считают феноменологи, различается в части
своего названии (обозначения) и в части своего бытия. Таким образом,
исходным пунктом феноменологии права выступает отношение между
выражением и значением права [2].
Основным элементом исследования феноменологии права является
структура. По мнению Райнаха, она должна иметь отличный от традици15

онного представления вид, поскольку основным признаком всего сущего
выступает категория времени или темпоральность (нем.-Zeitlichkeit) [3,
с. 689]. Правовая структура рассматривается ученым как аналог ряда
чисел, причем, априорные предложения, образованные ею, должны быть
не только сформулированы, но и доступны пониманию. Восприятие
такого рода структур сопровождается проблемами, которые определены
их генезисом. Основная проблема структуры создается самой феноменологией, поскольку согласно ее канонам предмет исследования самодан в
самой возможности его восприятия. Правовая структура подобным образом не может быть воспринята, поскольку она не имеет ни реальной, ни
психической природы. По этой причине А. Райнах считает, что сознание
дает нам только знания о структуре, которые могут быть сопоставлены с
ней. В качестве примера А. Райнах рассматривает понятие «чувствовать
себя обязанным», которое выражает наше собственное отношение к обязанности. Правовая структура, считает ученый, является субъекту через
знания об обязанности и переживание этого социального акта [3, с. 696].
Для того чтобы детально исследовать течение этого процесса мыслитель
обращается к разработке системы оформления правового языка. В данную систему входят не только собственно обещания или приказы, но и те
«смысловые единицы», характеризующие действия, которые А. Райнах
называет «социальными действиями». Разработкой теории социальных
действий ученый занят в своей работе «Априорные основы гражданского права». Основное внимание философа сосредоточено в ней на
методике изучения таких правовых феноменов как договорная практика,
законодательство, а также обоснование теории социального взаимодействия. Ученый подчеркивает, что в число социальных действий входят
не только такие акты как обязанность или обещание, которые фактически уже даны или актуальны. К числу социальных актов относятся также
те акты, которые в актуальном смысле таковыми пока не являются, но
могут ими быть, если в них возникает потребность быть воспринятыми.
А.Райнах исходит из того, что в социальных актах открываются первоначальные данности, которые нужно принять как факт. Подход ученого развивается в соответствии с канонами феноменологии: «Познание
их – установление закономерностей между ними возможно не путем
логических определений, а через интуитивное созерцание. К их числу,
прежде всего, следует отнести правомочие. Оно имеет свое происхождение не в социальных актах передачи, предоставления и т.п., а в лице,
которому правомочие дано как некая априорность. При этом необходимо
понимать, что не только ложно, но и по своему последнему основанию
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бессмысленно считать правовые образования творениями позитивного
права, столь же бессмысленно, как называть основание государства или
другое историческое событие творением исторической науки» – пишет
Райнах [4, с. 156]. Здесь вспоминается призыв Э. Гуссерля «К самим
вещам!», в соответствии с которым человек понимает, и обустраивает
собственный жизненный мир сам.
Функциональная взаимосвязь между социальным актом и правовой структурой понимается А. Райнахом так: «Ни обязанность, ни претензия не начинают существовать без причин и без причины не могут
быть раскрыты» [3, с. 693]. Следовательно, отношения обозначаются
ученым отношениями «причина/действие». Вот как оформляются они,
в представлении Райнаха, на примере обещания. Обещание, считает
мыслитель, равнозначно внутреннему переживанию собственного
принуждения. Поэтому содержание такого принуждения выводится не
адресатом, а самим автором, что означает- правовая структура возникает через переживание данного акта.
Из дальнейших рассуждений Райнаха видно, что претензия может
возникнуть только на стороне обещающего [3, с. 721]. Таким образом,
правовая структура возникает через исполнение самого социального
акта. В чем заключается смысл априорности права в представлениях
ученого? А. Райнах говорит об этом так: «Всякое содержание, которое
есть в данном смысле «общее» и существующее необходимым образом, является априорным» [3, с. 689]. Сравнение значения с сущностью
правовой структуры по принципу аналогии, о которой говорилось выше,
ведет к тому, что структура верифицируется. В упрощенной форме этот
процесс можно представить так: объективный наблюдатель воспринимает исполнение социального акта, затем обдумывается его значение и
далее сравнивается с сущностью (априорными основаниями). Благодаря
такому сравнению появляется возможность судить о том, может идти
речь о соответствии исполнения социального акта правовой структуре
или нет. Таким образом, смысл правовой структуры заключается для
Райнаха в своеобразной демонстрации (показывании) права.
Несмотря на оригинальность идей ученого, его концепция так и не
стала успешной. Как отмечает ряд критиков, попытка построить мыслителем отношения между социальным актом и правовой структурой
привела к тому, что он сам попал в плен собственной системы, а социальный акт, приводящий в действие весь построенный механизм, так
и не получил необходимого обоснования [2, с. 666]. Нам представляется, что основная причина лежит в другом. А. Райнах придерживался
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трансцедентальной феноменологии, которая как метод трудно применима на практике.
Альтернативой этому подходу является феноменологический подход Вильгельма Шаппа, который использовал идеи не только Гуссерля,
но и Хайдеггера. В. Шапп был, как и А. Райнах, учеником Э. Гуссерля.
В исследовании «жизненного мира» Шапп применяет многие из идей,
развитых М. Хайдегером. Неслучайно основная книга В. Шаппа
«Вплетенные в повествования» [5] имеет выраженный экзистенциальный акцент и делает человека центром философской рефлексии. Как
показывает ученый, такая рефлексия протекает под влиянием языка.
«Мы, люди, постоянно вплетены в повествования и всякому повествованию принадлежит субъект этого «вплетения» – пишет во введении
к своей книге В. Шапп [5, с. 7]. В каждом таком вплетении в повествование, подчеркивает ученый, случаются «зачем- вещи», которые
происходят «из-за чего то». Такая манера авторского языка- обращение
напрямую к сущности вещей без излишних эпистемологических спекуляций и семантических изысков, явно указывает на стиль Хайдеггера.
Так «зачем-вещи» понимаются Шаппом как предметы, созданные
людьми, где очевидны признаки темпоральности (временного измерения) конкретной истории. Мир вне повествований, считает В. Шапп,это ничто, он лишь внешний горизонт жизни. «Повествование» – это не
то, что состоит из языковых выражений и значений, и не может быть в
строгом смысле предметом познания. Толкование чужой истории- это
процесс не объективации, а нахождение в ситуации, когда интерпретируемая история становится своей. Только в повествовании может существовать восприятие, и все, что присутствует в нем, может объясняться
с помощью повествования. Восприятие не противостоит цели демонстрации, скорее такое восприятие дает нам то, чем оно могло бы быть.
Таким образом, важнейший тезис философии повествований Шаппа
отталкивается не от эйдетики Гуссерля, а от восприятия [6].
Занимаясь феноменологией права, В. Шапп исследовал, в первую
очередь, феноменологию ценностей и то как ценности воспринимаются человеком. Ценность сложно объективировать, т.е. сделать предметом анализа, но ее можно экзистенциально понять. Что такое ценность
вещи для человека? Для объяснения этого философ использует прием «Зачем- вещь». Таким способом он показывает, что созидательный
труд становится историей из ценностного отношения к вещам. В своих
рассуждениях об инструментах (пиле, молотке и других) В. Шапп явно
делает ссылку на М. Хайдеггера. Исчезновение восприятия в истории
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философии Шапп связывает с греческой философией. Здесь можно
вспомнить критику М. Хайдеггера, который противопоставлял онтологическому онтический, т.е. свободный от научных знаний горизонт
восприятия бытия: описанию бытия противопоставляется само бытие.
В этом контексте В. Шапп обращает внимание на то, что повествования
могут описываться или рассказываться по-разному, но это отнюдь не
означает их объективации (в смысле познания значений и вещей).
Идеи права как и ценности трудно объективировать, поэтому
объясняясь в текстах права такие феномены права как свобода или
справедливость «инкорпорируются» в оболочку языка. Из сложного
переплетения идей в праве одно повествование вплетается в другое,
формируя метатексты права, которые являются не предметом познания, а скорее воспроизводством повествуемого содержания. На основании вышеизложенной идеи, В. Шапп пытался использовать в праве
феноменологический метод, прежде всего, в отношении гражданского
договора [7]. Ученый делает акцент на взаимном договоре, который
подразделял на «верхний» и «нижний» уровни. «Нижний» уровень, считал он, образован ценностями, которые выступают значением вещей,
а сравнение разных значений выступает основой принятия решений.
Оценка вещи в качестве ее значения, как считал философ,- это своеобразные отношения между вещью и человеком, которые основаны
на осмысленном (а не воображаемом) восприятии и знании предмета [7, с. 2]. Тем самым, В. Шапп стремится сделать оценку свободной
от субъективного ощущения. Ценность вещи определяется тем, чем
значима она для конкретного человека в его собственном мире. Такую
ценность можно объяснить с помощью таких понятий как «стоимость»
или «получение удовольствий», но это скорее, экзистенциальная «стоимость», не имеющая ничего общего с экономической оценкой вещей.
Так, если человек пьет вино, то он оценивает его для себя через ощущения вкусное/ не вкусное, а не отталкивается от рыночной цены [7, с. 8].
Такая оценка экзистенциальна, поскольку исходит не от объективированной вещи, а от собственного тела (рецепторов языка), формирующего представления о ценности (вкусе). На «верхнем» уровне договора
партнеры договора оценивают свои взаимные взгляды на ценность
вещи. Это происходит с помощью сравнения, и именно этот моментсравнение оценок, является для В. Шаппа задачей юриспруденции [7,
с. 22]. Это значит, что юриспруденция должна быть занята вопросом о
том, каким способом происходит сам обмен [7, с. 27]. Таким образом,
на «верхнем» уровне осуществляется заключение договора, который
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выступает обменом ценностями.
Взаимное влияние первого и второго уровня ставит перед правовой наукой вопрос о том, что вообще может пониматься под договором. По мнению В. Шаппа, позитивное право должно не предпосылать
или задавать право, а обнаруживать его и выбирать для последующей
оценки [7, с. 5]. Таким образом, договор выступает естественной
структурой, которая могла бы, впоследствии, подтверждаться законом.
В отличие от А. Райнаха, В. Шапп понимает под социальным актом
как психический, так и межпсихический процесс, который разыгрывается одновременно в душе каждого из участников и между душами
обоих [7, с. 56]. Поэтому доправовая данность договора может существовать и вне правового оформления при условии двойного волеизъявления участников.
Различие позиций Райнаха и Шаппа состоит также в том, что социальный акт Шаппа не связан априорными основаниями сущности, а
укоренен в действительности. Кроме того, концепция Шаппа о межпсихическом процессе выступает разработкой «парной связи» феноменологии
Гуссерля, которая, в свою очередь, является основой интерсубъективности. Как подчеркивает сын философа известный ученый-юрист Ян Шапп,
его отец постоянно пытался опровергнуть эмпирическую психологию,
которая объясняет психические феномены с позиций физиологии человека. Как человек воспринимает вещи, например, право? Что обозначают
мысли с помощью восприятия права? В попытке найти ответы на эти и
многие другие вопросы философ обращается к экзистенциальной аналитике таких феноменов как надежда, страх, вера, которые понять науке
так и не удалось. Намерение соотнести конкретный экзистенциальный
опыт с рефлексией, осуществленной в философии, приводит ученого к
отказу от прежней методологии. Поэтому центральным элементом феноменологии права В. Шаппа является учение о восприятии, которое имеет
глубокую связь с человеком, что можно назвать свидетельством того, что
всегда находится в наших руках [8]. Словно резюмируя мысли Шаппа,
немецкий ученый В. Бруггер говорит: «Человек всегда стоит на антропологическом перекресте трудных решений» [9, с. 50]. Такие решения
связаны со способностью самостоятельно устанавливать и преодолевать
ограничения, запреты, принимать самостоятельные решения, которые
играют ключевую роль в оформлении права. Эти размышления возвращают нас к началу феноменологии, когда Гуссерль ставил вопрос «Как
сознание встречает свой предмет?», и хотя поиск ответа на него был начат
с трасцедентальной феноменологии, на этом поиск не завершился. На
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смену Гуссерлю пришли Хайдеггер, Мерло-Понти, Рикёр и другие мыслители, которые позволили приблизиться к этой проблеме гораздо ближе. Так М. Мерло-Понти говорит скептически: «Интеллектуалистское
размышление- тематизирует объект и сознание и, заимствуя одно кантовское выражение, их возводит в понятие. Объект становится тогда тем,
что есть, и, как следствие, тем, что есть для всех и навсегда (пусть хотя
бы в качестве мимолетного эпизода, тем не менее, всегда будет верно,
что этот объект существовал в объективном времени). Обратным случаем выступает сознание, которое тематизируется рефлексией и является
существованием для себя». [10, с. 280]. Так феноменология пришла к
двум способам «узнавания» мира для человека: через логику и через
конкретную рефлексию человека. Первый путь, связанный с логикой,
является средством восприятия мира как «целого», которое существует
по «другую» сторону субъективного. Это путь, приемлемый только для
естественных наук. Поэтому альтернативный путь к правопониманию
связан с доступом к сфере интерсубъективного, где ведется коммуникация и живой диалог.
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ГЕНЕЗИС ІДЕЇ ПРИРОДНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ В ІСТОРІЇ
ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ
Н. Бордун-Комар
Національна академія внутрішніх справ,
м. Київ, Солом’янська пл., 1, e-mail: n.bordun@yandex.ua
В основі міжнародно визнаних прав людини лежить ідея невід’ємності
природи людської особистості. Усі люди визнаються вільними та рівними
щодо їх природних прав вже від самого народження і впродовж усього
життя. Це означає, що права надаються і гарантуються людині не за якісь
певні заслуги, не як істоті вищій чи досконалішій, – вони випливають з
людської сутності (природи), а тому належать усім людям в однаковій
мірі. Примат прав людини над законодавством базується на твердженні, що права людини є загальними незаперечними та самоочевидними
правами людської природи. Заперечення цих прав людиною неможливе,
оскільки воно було б запереченням власної сутності. Держава зобов’язана
визнати свободу людської особистості і її права, які безумовно належать
людині як істоті духовній, а не надані їй владою. Природно-правовій доктрині характерне відстоювання таких ідеалів, як справедливість, свобода,
рівність, добро. Людина – як істота розумна, моральна, духовна, творча і
активна – не може існувати поза цими категоріями. Звідси випливає ідея
невідчужуваності природних прав людини – на життя, свободу, на повагу
до її гідності, на справедливе ставлення.
У філософсько-правовій думці України ідеали справедливості, рівності та свободи осмислювалися ще задовго до того, як категорія прав
людини знайшла своє наукове та юридичне обґрунтування. Як зазначає М.Патей-Братасюк [1], українці здавна віддавали перевагу природно-правовій парадигмі, і з огляду на ментальні та історико-культурні
особливості українського народу, українцям більш властиве юснатуралістичне мислення. Риси, споконвіків притаманні українському народові – духовність, релігійність, гідність, індивідуалізм, правдивість,
толерантність, співчутливість, волелюбність, – були і залишаються міцним підґрунтям для утвердження норм і принципів природного права.
Одначе, протягом тривалого часу українська правова наука виховувалась на засадах позитивістської правової традиції, яка заперечувала природне, позадержавне і позаполітичне походження прав, а
отже – зневажала людину та її права. На необхідності переосмислення
проблеми прав людини у руслі природно-правової доктрини неоднора23

зово наголошували такі українські науковці, як Ю.Білас, М. Братасюк,
С. Головатий, О. Івакін, М. Козюбра, М. Костицький, І. Майданюк,
С. Рабінович, В. Селиванов та інші.
Природно-правова традиція українців бере свої витоки ще у філософському здобутку доби Київської Русі. На думку І. Майданюк, ідея
Божого світового порядку як однієї з основ природного права представлена ще у філософських поглядах мислителів того часу [2, с. 91].
Найдавніші уявлення про людину та її місце у світі містились у
міфологічній свідомості українців. Міфологічний світогляд не розділяв
світи на природний, позаприродний і надприродний – вірилось в існування єдиного космосу як світу порядку, який протиставлявся світові
безпорядку. Світовий порядок розглядався як боротьба двох протилежних начал – Добра і Зла, Світла і Тьми, Правди і Кривди, Життя і смерті. Специфіка давнього українського міфологічного світосприйняття
свідчить про те, що українцям притаманно визнавати такий устрій,
при якому абсолютно неприйнятними є будь-які прояви деспотизму і
насилля; поважається окрема людина як джерело блага і добра; шанується свобода людей; заохочуються мудрість, правдивість, працелюбство, демократизм і терпимість.
Прийняття християнства дало можливість долучитися до досягнень світової культури, визнати людину вершиною ієрархічної будови
Всесвіту, усвідомити її значущість, що спричинило суттєві зміни у світогляді і свідомості людей. Тогочасне осмислення категорій рівності і
справедливості можна вважати прообразом філософії права. Ідеї про
природні якості людини, які впливають на правове життя суспільства, а
саме ідеї про істину, правду, свободу відображені ще у публіцистичному творі «Слово про Закон і Благодать» митрополита Іларіона. У творі
мислитель наголошує, що «Закон» (Старий Завіт; іудаїзм) є протилежним «Благодаті» (Новому Завіту; християнству). Закони суперечать
людській свободі, адже їх дотримання передбачає рабське виконання
зовнішніх наказів. Закони однобічні і не справедливі, вони не роблять
людей кращими, а тільки породжують злочини. Свобода людини досягається через пізнання істини. Мислитель вважає, що час «закону» – це
перехідний етап на шляху до «благодаті». Благодать – це Божий світовий порядок, який робить людей вільними і рівними перед Богом та
людьми. Прийняття християнства на Русі є свідченням дії Промислу
Божого, вважав Іларіон. Актуальними для того часу були роздуми
митрополита про те, що закон є вузьконаціональним, благодать же –
універсальна, тож охрещена Русь є рівною з іншими народами.
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В основі філософсько-правових поглядів, виражених у літописі
«Повісті минулих років», лежить ідея протистояння добра і зла. Велика
заслуга упорядника літопису Нестора в тому, що він не лише зафіксував історичні події княжої доби, а й намагався проаналізувати і пояснити їх. Усе в світі відбувається з волі Бога, а тому всі нещастя, які
відбуваються з людьми, є справедливим покаранням Бога за здійснене
зло. У своїх роздумах Нестор часто використовує такі правові категорії,
як «добро», «правда», «любов», що дає можливість стверджувати про
«природність» його правових поглядів [3, с. 55].
Важливою пам’яткою літератури для українських дослідників прав
людини є «Повчання дітям» Володимира Мономаха. Слід зауважити,
що Мономах одним із перших в історії європейської політичної думки
вказав на обов’язки правителя стосовно своїх підданих (деякі ідеї про
відповідальність монарха перед народом також знаходимо у Іларіона),
у той час як у середньовічній Європі ще не існувало такого поняття,
як «права людини» у їх загальнолюдському розумінні – здебільшого
права належали лише вибраним соціальним групам. Мономах бачить
людську особистість унікальною, своєрідною, самостійною, вільною і
рівною. Захоплення людською неповторністю означало право людини
бути самою собою.
Людське життя визнається самоцінним, звідси – заборона смертної
кари і визнання невід’ємного права людини на життя: «Ні правого, ні
винного не вбивайте і не повелівайте вбити його; якщо хто буде достоїн
навіть смерті, то не погубляйте ніякої душі християнської» [4]. Деякі
поради князя можна трактувати як визнання за людиною права на справедливе правосуддя, а саме – порада уникати помсти при застосуванні
покарання: «не наслідуй лиходіїв, не завидуй тим, що творять беззаконня» [4].
Найвидатнішим джерелом стародавнього права Київської Русі є
збірник «Руська правда». «Руська правда» ґрунтувалася на звичаєвому праві, і про значення цієї збірки для розвитку українського права її
дослідник М. Чубатий пише: «вона є головним твором, де зібрані погляди українського народу в першій добі, є немов підручником пізнання
цілої правної системи, яка панувала в Київській державі». [5, с. 459].
Звичай є самовизначенням національної правової культури, її «духом»
і особливістю. Правові звичаї Київської держави відображали усталені правила соціальної поведінки людей і як правило протягом довгого
часу не були письмово зафіксовані – письмове оформлення звичаєвого права з’явилось уже згодом внаслідок зміцнення державної влади.
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Як зауважує М. Марченко, письмово зафіксований звичай з більшою
точністю доносився до адресата і, враховуючи особливу значимість
писаних текстів у ті часи, володів уже дещо сакральним,священним
характером. [6, с. 463]
Дослідники зауважують: якщо порівнювати із аналогічними європейськими кодексами того часу, то слід визнати, що «Руська правда»
вигідно відрізняється від них як юридичною технікою, так і гуманістичним характером. В основі збірника – ідеали природного права.
Важливе місце відводиться нормам, що стосуються прав і свобод людини. Людське життя проголошується найвищою цінністю, а забрати у
людини право на життя – найбільшим злочином. «Правдою» не передбачались смертна кара, катування, мученицькі покарання. Обмежувалась
кровна помста (яка згодом й зовсім була замінена на грошову компенсацію). Честь і гідність особи визнавались недоторканними, і посягання на них каралось дуже суворо. Закріпленими у документі нормами
врегульовувалися відносини власності і спадкові відносини. Не зважаючи на те, що «Руська правда» підтримувала феодальну нерівність і
передусім захищала інтереси феодалів, слід зауважити однак, що права
нижчих верств населення також були захищені.
Значний вклад у подальший розвиток вітчизняної філософської
думки щодо прав людини було зроблено одним із найвидатніших
мислителів епохи Відродження в Україні Станіславом ОріховськимРоксоланом, який ще у XVI ст. відстоював концепцію природних прав
людини, випередивши таких європейських теоретиків природного права, як Т. Гоббса, Дж. Локка та Г. Гроція.
Природне право Оріховський ставив вище від законів, які за певних
умов можна змінювати. Природне право для філософа – це право божественне, і воно є єдиним для усіх: для королів і підданих, для багатих і
бідних. Людина народжена для свободи, вважав гуманіст. Свобода – у
підкоренні праву, саме ж право не підвласне нікому. Найвищим законом держави є благо народу. Король повинен турбуватись про благо
народу і діяти у відповідності із принципами природного права. Король
не може робити щось усупереч закону, він є вустами, очима і вухами
закону. Мислитель наголошував, що «не всяка людина здатна бути при
владі, а лише така, що за природою своєю прагне до правди і справедливості» [7, с. 27]. Усі рівні перед законами природи, немає ні рабів, ні
вільних, становище одного не є кращим, ані гіршим за іншого, і «при
однакових правах у всіх однакова сила» [7, с. 39]. Погляди Оріховського
співзвучні із ренесансним баченням людей рівними у своїх правах: пра26

витель є рівним зі своїми підданими, «король є братом, а не паном для
своїх підлеглих» [7, c.379].
Ірина Майданюк слушно зауважує: «величезна заслуга
С. Оріховського полягає в тому, що він ще в ранньомодерний період
української культури гостро ставив питання, що стосуються невідчужуваних прав людини, серед котрих – свобода, рівність, справедливість, толерантність» [2, c126].
Ідеї природно-правових витоків прав людини пронизували
творчість українських гуманістів Г. Смотрицького, І. Вишенського,
М. Смотрицького, К. Саковича. В «Апокрисисі» Філарета знаходимо
обґрунтування рівних прав людини на основі їх природного та божественного походження. Здобутки української філософсько-правової
думки доби Ренесансу стали підґрунтям зародження та ствердження
ідей прав людини. Надалі ідеї природних прав були розвинуті представниками Києво-Могилянської академії: Л. Барановичем, І. Гілятовським,
І. Гізелем, С. Яворським. М.Козачинський у своїй творчості розвивав
правові ідеї Фоми Аквінського. Природне право він розумів як «актуальні вказівки для свідомості та совісті» і заперечував право змінювати
його. Ф. Прокопович ототожнював природне право із Божими законами: на його думку, вони гармоніюють і не суперечать одне одному.
Розроблення філософсько-правових поглядів у засновника класичної української філософії Г. Сковороди відбувалося у руслі природничо-правової доктрини, хоча мислитель і не використовував
природничо-правову термінологію [8, c.196]. Ідеї Сковороди не були
чужими для тогочасних європейських просвітників. Це відзначав,
зокрема, І. Франко, який казав, що у творах Г. Сковороди відбилися ті
самі «ідеї рівності людей і простоти взаємин, котрі у Франції проповідував Руссо» [9].
Центральною проблемою філософії Сковороди є людина, її життєвий шлях, її щастя. У своїй творчості філософ намагався знайти відповіді на запитання: ким є людина, у чому полягає зміст її життя, якими є
основні грані людської діяльності. Роздуми Сковороди мають релігійно-філософський характер, вони спираються на головні християнські
цінності: любов, віру, надію. Крізь любов та віру людина пізнає себе,
вважав мислитель. Осягаючи себе, людина знаходить духовний мир та
спокій. Духовне самопізнання філософ вважав універсальним способом перебудови світу. Сили добра, тобто ті сили, які спроможні протистояти злу, дані людині від природи і знаходяться у ній самій. Щастя
міститься у самій людині, воно є легко досяжним, якщо людина йде
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шляхом любові та віри. Необхідною передумовою на шляху людини
до щастя є дотримання нею принципу «спорідненої» праці – її відповідальності тому вищому, розумному і справедливому началу, що визначає сенс людського буття. [10, с. 230]. Кожна людина має свою природу,
свій особливий нахил до «сродної» собі справи. Людина не може змінити його, – лише пізнати, а тоді обрати собі заняття і життєвий шлях,
який буде органічно відповідати природним здібностям і покликанню
людини. Концепція спорідненої праці є своєрідним аналогом ідеї права
у Сковороди. Ідея спорідненої праці виступає у мислителя як моральна
підстава права і механізм забезпечення соціальної справедливості [11,
с. 116].
Один із найвидатніших представників української філософськоправової думки П. Юркевич джерелом морального і правового законодавства вважав серце, а не розум. Філософ писав, що саме серце
допомагає людині відрізнити добро від зла, а справедливість від несправедливості. Науковці вважають, що «Філософія серця» Юркевича у
класичній філософії права України виступає методологічним фундаментом морального обґрунтування права [11, с. 118].
Період XIX ст. – початок ХХ ст. ознаменувався поширенням ідей
лібералізму в Україні. Також для цього часу характерним було посилення позитивістських поглядів на право, що спричинилось до зміщення
акценту з обґрунтування права на питання про його функції. Разом з
тим, відбувається активне пробудження національної самосвідомості.
Філософсько-правова спадщина цього часу найбільш яскраво представлена працями таких мислителів, як М. Драгоманова, І. Франка,
М. Грушевського.
Як відзначає В. Ляшенко, «ґрунтовна розробка всього інституту
прав людини (економічні, політичні, соціальні, культурні) та поєднання історико-національних традицій українського народу з досягненням світової правової думки належать М. Драгоманову, погляди якого
формувалися під впливом Гроція, Спінози, Локка» [8, с. 196]. І хоча
Драгоманов не залишив нам жодної цілісної праці про право, аналіз
творчого доробку автора свідчить про те, що центральною темою його
правових досліджень були права людини. Особливе місце у творчості автора відводилось проблематиці співвідношення прав особистості
та прав нації. Драгоманов як представник природно-правової теорії
визнавав, що людина від народження наділена невід’ємними правами
на життя та особисту недоторканість, а позитивне право призначене
закріпити ці права. Вчений відстоював пріоритет прав людини і грома28

дянина над державними інтересами, хоча й визнавав усю важливість і
гостроту національного питання.
Досліджуючи питання права у науковій спадщині І. Франка,
О. Бунчук зауважує, що І.Франко, не будучи юристом за фахом і не
вдаючись до оцінки типів праворозуміння, виявляв схильність до інтегрування елементів природно-правового, соціологічного і формальнодогматичного правопізнання (права людини розглядав як природне
явище, захищав гідність людини незалежно від соціального становища, національної і релігійної належності; соціальне середовище вважав системою сфер, у яких відбувається формування права в процесі
спілкування і співпраці людей; державі, її уповноваженим органам,
відводив відповідальну роль у формалізації права, санкціонуванні, встановленні, зміні чи відміні правових норм) [12]. На противагу
М. Драгоманову, І. Франко надавав пріоритет нації у співвідношенні
«особистість – нація».
Український правознавець і соціолог М. Ковалевський одним
із покликань держави вважав забезпечення прав і свобод людини.
Неодмінними характеристиками держави він вважав рівність громадян,
правове регулювання втручання держави в особисте життя її громадян,
дотримання урядом законів та судовий контроль за діяльністю уряду,
забезпечення самоврядування суспільства тощо [13, с. 17].
Ідея невідчужуваності прав людини яскраво прослідковується
у працях Б. Кістяківського, творчість якого загалом була спрямована
на розроблення доктрини верховенства права. Б. Кістяківськй своїм науковим доробком значно збагатив уявлення про правову державу. Вчений вважав, що передумовою існуванню правової держави є
обмеження законом повноважень державної влади. Така обмеженість
влади створюється визнанням за людиною невід’ємних, непорушних
і недоторканих прав. Науковець стає на захист прав і свобод особи;
унеможливлює владне свавілля, обмежуючи повноваження владних
органів чіткими рамками закону. Для Кістяківського право і закон,
принцип верховенства права і принцип законності – поняття не тотожні. Верховенство права вчений пов’язує із народовладдям. Правова держава у Кістяківського – це держава народна і демократична, держава, у
якій забезпечено верховенство права, а не закону [14, с. 229].
Б. Кістяківський мислив правову державу лише через визнання
невідчужуваних природних прав людини: «невід’ємні права людської
особи не створюються державою; навпаки, вони за самою своєю суттю
безпосередньо присвоєні особі. Серед цих невід’ємних безпосередньо
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притаманних людині прав на першому місці стоїть свобода совісті» [15,
с. 846].
Радянський період розвитку правової науки України ознаменувався критикою як юснатуралізму загалом, так і концепції природних
прав людини зокрема. Позитивістське трактування права було визнано
єдиним і загальнообов’язковим для всієї радянської юридичної науки,
а відкрите поширення природно-правового праворозуміння були практично неможливим [16, с. 130].
Підсумовуючи все, сказане вище, можна наголосити, що ідея
невід’ємності природних прав людини пронизує всю історію розвитку філософсько-правової думки України. Міцна юснатуралістична
традиція нашої правової культури повинна стати підґрунтям, на якому
відродиться демократичне і правове суспільство, із споконвічно притаманними йому ідеалами справедливості, свободи і природної рівності
людей. На жаль, нинішня Україна – це держава, яка все ще бореться з
негативними наслідками радянського легізму, який глибоко вкорінився
у сферу державної правової політики. Реалії життя вимагають заміни
легістського праворозуміння юридичним, адже тільки переорієнтація
сутності права на гуманістичний аспект є запорукою захисту прав і свобод людини.
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…я тобі лише показав, які
думки можна виснувати з цієї розповіді.
Ф. Кафка, «Процес»
Декілька років тому мені спало на думку обговорити зі студентами
в рамках дисципліни «Філософія права» окремі тексти Франца Кафки.
Придатних для цього текстів у Кафки не бракує: «У виправній колонії»,
«Новий адвокат», «Присуд»… Але насамперед, звісно, «Процес».
Цьому твору присвячено достатньо багато уваги літературознавцями, філософами, правниками. Тому студенти мають змогу репрезентувати власні безцінні рефлексії чи відтворити міркування інших із цього
приводу…
Так я думав. Для початку я запропонував п’ятикурсникам підготувати есе з приводу центрального, на моє переконання, фрагменту роману – притчі «Перед брамою Закону». І сам Кафка, і найбільш тонкий
його коментатор В. Беньямін уважали цю притчу «смисловим ядром»,
«параболою, з якої розгортається весь роман», але розгортається не як
паперовий кораблик, знову перетворюючись на рівний аркуш і демонструючи складки значень «як на долоні», а як бутон, що перетворюється на квітку [13, с. 345; 2, с. 65 – 66; 3, с. 248 – 249]. Ф. Кафка вважав
цей текст самодостатнім; це єдина частина роману, яку було надруковано ще за життя автора [13, с. 345]. Зрештою, охочі могли прочитати
притчу в контексті роману, а лінивці – як самостійний твір.
Результат не виправдав моїх сподівань. Протягом двох років поспіль
я подибував у есе моїх п’ятикурсників дві основних лінії. Перша – «натуралістична» – полягала в «розгортанні» ідеї про «деспотизм, корупцію
і бруд» судової системи, що не має нічого спільного ні з розумом, ні зі
справедливістю [18, с. 294]. А притча коментувалася в дусі трактування самого Йосифа К., згідно з яким чоловік перед брамою закону був
ошуканий безсердечним сторожем, який знехтував своїм обов’язком [13,
с. 207], а брехня «стає основою світового ладу» [13, с. 212].
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Друга лінія полягала в переповіданні притчі Бааль Сулама
(Ваалшема), яка стала одним із літературних джерел кафкіанської
параболи [17, с. 2; 13, с. 345] і саме в цей час дивним чином опинилася «на поверхні» російськомовного сегменту всесвітнього павутиння.
Каббаліст Бааль Сулам розповідає про царя, який закликав усіх вірних
до себе, але на шляху до палацу поставив численних вартових, які мали
всіляко перешкоджати візитерам. Таким чином, дістатися до палацу
й зустрітися з царем можна було лиш здолавши численні перепони,
виявивши наполегливість і доклавши чимало зусиль. Але ті, «чиї терплячість і наполегливість здолали перешкоди й привели їх до тронної
зали, вздріли царя й ніколи більше не мали справ із вартовими» [17,
с. 2]. Спроби перевести обговорення цієї притчі в юридичну площину
й натяки на Р. фон Йеринга здебільшого також не були надто плідними;
ця притча розгорталася в нас не як бутон у квітку, а як паперовий кораблик у зім’ятий аркуш із його передбачуваними згинами.
Нарешті один із тих «добросовісних» студентів, які зазвичай готуються до іспитів виключно за конспектами екзаменатора, з сарказмом
зауважив мені, що я теж не був аж надто багатослівним, коментуючи
цю притчу Ф. Кафки [4, с. 27 – 28]. Ніде правди діти, ідеї «священної
високості правосуддя й одночасної його доступності» можливих смислів притчі не вичерпують; тож спробую нині почасти надолужити згаяні потенції, чіткіше окресливши цей і позначивши додаткові напрямки
можливих інтерпретацій.
***
Як самостійний твір попри відзначену В. Беньяміном бентежливу
«неясність» [2, с. 65; 3, с. 248], почасти компенсовану згодом у романі, притча «Перед брамою Закону» (уперше надрукована 1915 року в
тижневику «Зельбствер», а пізніше – у збірці «Сільський лікар») має
декілька очевидних смислів. Отже, «перед брамою закону стоїть сторож. До нього підійшов селянин і попросив, щоб йому дали доступитись до закону. Проте сторож сказав, що тепер його пустити не можна.
Чоловік замисливсь, а потім запитав, чи можна йому зайти згодом.
«Можливо, – відповів сторож, – але тепер – ні». Оскільки брама закону
була, як завжди, відчинена, а сторож відступив убік, чоловік пригнувся,
щоб через браму зазирнути всередину. Сторож, помітивши, засміявся:
«Якщо тобі так кортить туди, спробуй зайти попри мою заборону. Але
пам’ятай: хоч я дуже могутній, я тільки найнижчий сторож біля брами.
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Там, перед кожною брамою, теж стоять охоронці, і кожен наступний
могутніший за свого попередника. Вже на третього навіть я дивитися не можу». Селянин не сподівався таких труднощів, закон має бути
доступний для всіх, і то завжди, гадалося йому, але, придивившись до
охоронця, що стояв у кожусі, виставивши великого загостреного носа
і довгу рідку чорну татарську бороду, він подумав, що краще зачекати,
аж поки йому дозволять зайти. Сторож подав йому стільчика й посадив
біля брами. Чоловік сидів там день у день довгі роки і не раз намагався дістати дозвіл зайти, він уже вимучив сторожа своїми благаннями.
Сторож часто влаштовував йому невеличкі допити, розпитував про
його рідний край і про всіляку всячину, але то були байдужі запитання, як-от ті, що їх ставлять великі пани, врешті-решт завжди казав, що
ще не може його пустити. Чоловік, що, готуючись до подорожі, взяв із
собою багато речей, віддав геть усе бодай трохи вартісне, намагаючись
підкупити сторожа. Той, щоправда, брав усе, але завжди приказував:
«Я беру, але тільки на те, щоб ти не думав, ніби не вжив усіх способів».
Протягом багатьох років чоловік майже невідступно спостерігав сторожа. Він уже забув про решту сторожів, і цей перший видавався йому
єдиною перешкодою, що не давала доступитись до закону. Бідолаха
проклинав уголос той нещасливий випадок першого року, коли він відмовився зайти, а згодом, як став старий, тільки бурчав собі під ніс. Він
здитинів, а оскільки за довгі роки придивляння до сторожа впізнавав навіть бліх у його кожусі, то просив навіть їх допомогти йому і
власкавити сторожа. Зрештою він став недобачати і вже не знав, чи то
насправді так темно, чи то очі його підводять. Аж тепер, серед пітьми,
він помітив незгасне сяєво, що неперервним потоком лилося з брами
закону. Після цього він довго й не прожив. Перед смертю чоловік згромадив у своїй голові весь досвід змарнованого чеканням часу, зосередивши його в єдиному запитанні, якого доти ще не ставив охоронцеві.
Він махнув йому рукою, бо його заціпеніле тіло вже не випростувалось.
Сторож мусив низько нахилитись до нього, чоловічок за довгі роки
змалів і висох.
– Про що ти хочеш дізнатися тепер? – запитав сторож. – Адже ти
просто невситимий.
– Усі прагнуть доступитись до закону, – проказав чоловік, – тож
як сталося, що за багато років ніхто, крім мене, не вимагав, щоб його
пустили?
– Сторож побачив, що чоловік от-от помре, і, щоб його кволий
слух ще сприйняв що-небудь, проревів йому на вухо:
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– Тут більше нікого не можна було пускати, бо ця брама призначалася тільки для тебе. Тож тепер я піду звідси й зачиню її» [13, с. 205 –
207].
***
Найперше впадають у вічі й потребують інтерпретації такі прикметні моменти тексту.
Охоронець і світло з брами закону. Наявність охоронця має свідчити про цінність, значущість того, що знаходиться за брамою. Але нині
час переоцінки цінностей, тож охоронець може сторожувати будь-що,
навіть непотріб. Мабуть, найпильніше в нас охороняють Президента…
Проте напівсліпий селянин помічає й «незгасне сяєво, що неперервним
потоком ллється з брами закону». Наш Президент, на моє (інтерпретатора) щастя, поки що не випромінює сяйва1… Яскраве світло, сяйво, за
свідченням авторитетного історика релігій М. Еліаде, завжди супроводжує вияв священного, сакрального, виступає його маркером, атрибутом [8, с. 310 – 358]. Попри всі культурні відмінності подачі й подальші
інтерпретації фактів «явлення світла», «залишається те, що видається
нам фундаментальним, – пише М. Еліаде. – Зустріч зі світлом утворює
розрив у бутті суб’єкта, вона відкриває йому чи проявляє чіткіше, ніж
до цього, світ духа, священного, свободи, одне слово, буття як божественне творіння або як світ, освячений присутністю Бога» [8, с. 358].
Явлення світла – це завжди ієрофанія, прояв sacer, священного.
Не слід, очевидно, зводити священне до персони Бога, утіленого
Абсолюту, і трактувати селянина2 в цій притчі як неофіта-сіоніста «перед
лицем Єгови», як це роблять деякі дослідники творчості Ф. Кафки.
«Є два шляхи принципово хибного трактування праць Кафки, – пише
В. Беньямін. – Природне тлумачення є одним із них, а надприродне (тут:
теологічне. – Д.Б.) – іншим; але саму суть обидва вони… однаково проминають» [2, с. 74 – 75; 3, с. 257]. Таке тлумачення можливе, але зводити
Насправді це питання складне, тому що будь-який Президент як суверен є sacer і може й має «випромінювати сяйво»; непотріб у силу своєї
природи також може бути sacer.
2
Як зазначає О. Чертенко, термін «селянин», схоже, є відповідником
гебрайського виразу «amhaaras», що вживався на позначення традиційно
налаштованого населення Юдеї на протилежність Єрусалиму, сповненому
представниками офіційного богослов’я [13, с. 345]. Тут може означати: непосвячений, невтаємничений, профан.
1
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притчу тільки до нього було б марнотратством – вона значно багатша
смислами, так само, як «сакральне» ширше за смислами від «божественного». Адже поняття «сакрального» містить цілу гаму (інколи вельми
дисонансних) значень на відміну від поняття «божественного», суттєво
збідненого в цьому сенсі юдейсько-християнською теологією.
У першому наближенні сакральне (священне, святе) можна визначити як щось таке, за чим визнається надзвичайна сила, цінність,
особливе значення; що править за об’єкт віри чи його атрибути; є
протилежним профанному, мирському, звичайному тощо. Як зазначає
М. Еліаде, сакральне – це насамперед те, що протилежне мирському.
Сакральне завжди проявляється як реальність зовсім іншого порядку,
ніж реальності природні [8, с. 8, 7]. «Святе й світське завше й скрізь
розумілися людським розумом як окремі види, як два світи, між якими немає нічого спільного, – переконаний Е. Дюркгайм. – Енергія, яка
наповнює перше, не є тою самою енергією, що живить друге; вони
різної природи» [7, с. 40]. Відтак сакральний і профанний світи розділені й протиставлені, і наявність межі, кордону між ними є принциповою. Непроникні перегородки забезпечують ізоляцію профанного від
сакрального: будь-який контакт може бути фатальним як для одного,
так і для іншого [14, с. 36, 7, с. 40]. Водночас, обидва вони потрібні
для розвитку життя: перше – як середовище, де воно розгортається,
друге – як невичерпне джерело, яке його створює, підтримує й відновлює. Тому «непроникність» цих «перегородок» умовна; завжди існує
брама, місце переходу з одного світу до іншого, і правила переходу1.
Одні з них, позитивного характеру, призначені перетворювати природу профанного чи сакрального відповідно до потреб суспільства (вони
утверджують і забезпечують потрібні взаємопереходи між двома сферами); інші, негативного характеру, навпаки, мають своєю метою підтримувати й одне й друге у їх протиставленні (заборони максимально
збільшують бар’єр між ними, ізолюючи одне від одного) [14, с. 38].
«У своїх елементарній формі сакральне є насамперед небезпечною, незрозумілою, незговірливою, найдієвішою енергією, – пише
Р. Каюа. – Вона не приручається, не розчиняється, не подрібнюєтьЯк зазначає Р. Каюа, «з одного боку, заразність сакрального призводить до миттєвого виверження на профанне й ризику таким чином знищити його й лишитися без користі; з іншого – профанне, яке повсякчас
потребує сакрального, є завжди підбуреним жадібно схопити його й ризикує в такий спосіб нашкодити йому або самому бути знищеним. Отже, їх
стосунки мають бути строго визначені» [14, с. 38].
1
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ся… Вона неподільна й завжди повна – всюди, де вона перебуває…
Для того, хто зважується звернутися до неї, проблема полягає в тому,
щоб дістатися її і застосувати якнайкраще у своїх інтересах, все ще
оберігаючись від наявних небезпек користування цією силою, такою
складною у приборканні. Чим значніша мета, яку переслідують, тим
потрібнішим є втручання цієї сили й тим небезпечнішим є її використання» [14, с. 37].
Розуміння закону як сакральної енергії, беззмістовної втіленої сили
характерне для багатьох сучасних інтерпретаторів творчості Ф. Кафки.
Так, наприклад, на беззмістовній дієвості Закону в Кафки наголошував
Г. Шолем (див. його «ніщоту Одкровення» [2, с. 169 – 170]), його суто
насильницький характер («міфічний прояв безпосередньої сили виявляється в глибинах тотожним із будь-якою силою права; якщо насилля, це увінчане долею насилля є витоком права, то звідси недалеко до
припущення, що у найвищому насиллі, в насиллі над життям і смертю
більше, ніж у будь-якому іншому здійсненні права, укріплюється саме
право…») відзначав В. Беньямін [3, с. 195, 180]. Дж. Агамбен ілюструє
«чисту форму закону» І. Канта саме за допомогою творів Кафки [1,
с. 71 – 72], як «тотальну й усепоглинаючу сакральність» розглядає дію
Закону в Кафки А. Гарапон [6, с. 214]. «Переплітаючись у єдиному
сюжеті, судовий процес і трагедія формують те, що зветься «законом»,
джерело й зміст якого так і лишаються нерозгаданими, але дія його –
невідворотна, міф і реальне життя наскрізно просякнуті його могутністю», – підсумовує І. Ісаєв [11, с. 857].
Трактування закону як сакрального, Закону, зумовлюється й етимологією самого цього слова. На відміну від «права», що про його етимологію не писав тільки лінивий, «закону» пощастило значно менше.
А його етимологія не менш цікава: тут і початок, і кінець; і рух, і його
обмеження; і гра, і обряд.
Якщо прийняти думку про закон як sacer1, стають зрозумілими і
брама, і пов’язані з нею заборони (сторож сказав, що тепер його пустити не можна; чоловік замисливсь, а потім запитав, чи можна йому зайти
згодом. «Можливо, – відповів сторож, – але тепер – ні»), і наявність охоронця. На відміну від «божественного», яке нині припускає лише позитивні конотації, «сакральне» як утілена сила передбачає й негативні:
ушкодження, насильство, руйнацію… А отже, потребує відокремлення
Sacer (лат.) – «те, до чого не можна доторкнутися, щоб не бути заплямованим чи опороченим» [14, с. 54].
1
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від світу профанного не лише через свою сутнісну відмінність, на якій
наголошував Е. Дюркгайм, але й через власну небезпечність і пов’язані
з нею загрози. «Є два типи сакрального, один доброчинний, а другий
пагубний; між двома типами не тільки немає порушення зв’язку, а один
і той самий предмет може перейти з одного типу в інший, не змінюючи
своєї сутності… Власне в можливості таких перетворень і полягає двозначність сакрального», – зазначав із цього приводу Е. Дюркгайм [7,
с. 383]. Тому профан повинен, власне у своїх інтересах, стерегтися
фамільярності, тим більше, що згубне зараження сакрального у своїй
дії не повільніше, ніж спалах блискавки. «Сила, яку має освячена людина або річ, – пише Р. Каюа, – завжди готова поширюватися назовні,
витікати, як рідина, розряджатися, як електричний струм. Тому немає
жодної потреби захищати сакральне від будь-яких посягань профана.
Справді, воно змінює своє єство, змушує його втратити специфічні
якості й раптом позбавляє могутньої скороминучої доброчинності, яку
воно мало… Контакт із нею стає небезпечним. Автоматичне й негайне
покарання вразило б необережного так само, як вогонь обпікає руку, що
його торкнулася: сакральне завжди є більшою чи меншою мірою «тим,
до чого не наближаються, не вмираючи» [14, с. 35]. Зрештою, зв’язок
«священного» з насильством, можливість уведення в сакральний вимір
через прояв жорстокості нині визнається беззастережно. «Сáме насильство становить справжнє осердя й таємну душу священного», – переконаний Р. Жирар [9, с. 42].
Отже, за брамою Закону можуть таїтися доволі небезпечні речі;
брама, охоронець і заборона навіть з профанної точки зору не позбавлені сенсу.
Брама закону завжди відчинена і призначена тільки для тебе.
На початку притчі зазначається, що в момент приходу селянина «брама
закону була, як завжди, відчинена»; залишалася вона прочиненою весь
той час, що провів перед брамою селянин, тобто без малого людське
життя; наприкінці притчі сторож повідомляє селянинові, що ця брама
призначалася тільки для нього, тож тепер її буде зачинено.
Що можна виснувати з цього? Перші висновки такі: закон звернений до кожного, для кожного він має свій вхід; усяк має прийти до
закону своїм шляхом; але той шлях, що привів тебе до закону – вже твій
і тільки твій.
У зв’язку з цим доречно згадати про принцип правової визначеності, підстави презумпції знання закону та значення віддієслівного іменника «законодавство» (закон – дається). Але тим не менше протагоніст
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«Процесу» Йосиф К. волає про недоступність закону, без результату
протягом усього життя очікує перед його брамою селянин, який «прагне доступитись до закону»… Деякі сучасні автори пов’язують недоступність закону саме з його «відкритістю»: «брама закону, як завжди,
відчинена». Так, наприклад, М. Каччарі вважає, що «беззмістовність»,
а отже й неможливість розуміння закону зумовлена «відкритістю»:
«Як ми можемо сподіватись «відчинити», якщо брама вже відчинена? Як можемо сподіватись увійти – у відкрите? У відкритому ти вже
перебуваєш, речі вже дані, туди не входять… Ми здатні ввійти тільки
туди, куди ми можемо відчинити двері. Відчинене позбавляє можливості руху… Селянин не може ввійти у браму закону тому, що ввійти
у відкрите онтологічно неможливо» [цит. за: 1, с. 68]. Дж. Агамбен
так коментує позицію Каччарі: «Закон застосовується до селянина, не
застосовуючись, він тримає його під своєю забороною, залишаючи за
своїми межами. Відчинена брама, призначена тільки для нього, уключає його, виключаючи, і виключає, включаючи. Це найвища точка й
першопричина будь-якого закону» [1, с. 69]. Попри позірну безглуздість такого підходу, він не позбавлений сенсу, якщо розглядати закон
як sacer. Брама Закону відчинена, сакральне невіддільне від профанного, дистанція між ними відсутня – вони змішані. Через це Закон втрачає
статус sacer і стає життям. Про це, власне, писав В. Беньямін1, коли
стверджував, що відкритий закон, Закон, позбавлений власного змісту, перетворюється на життя, що протікає в селищі на підніжжі гори
під замком [2, с. 163]. Натомість Дж. Агамбен влучно ілюструє думку
Беньяміна на прикладі «Процесу»: життя й саме тіло Йосифа К. кінецькінцем співпадають із процесом, вони стають Процесом [1, с. 72 – 73]
з усіма жахливими наслідками такого злиття. Тут необхідно зробити
невеличку ремарку: в перекладі П. Таращука «брама Закону» стає «брамою Правосуддя», а пошуки закону перетворюються на пошуки правосуддя [13, с. 205 – 212, 218]. Якщо трактувати притчу в контексті цілого
роману, такий переклад більш точно передає її смисл, адже в романі
йдеться про «закон у дії», динамічний аспект закону, утілений у судочинстві. Це слушно відзначив також І. Ісаєв, зауваживши, що «в романі
«Процес» основна сюжетна тема може бути визначена як «закон» (у
сенсі нормативних приписів), зібрання правил і прецедентів, їх тлумачень, техніки збирання доказів й організації досудового та судового
слідства, але водночас і як «процес» – термін, який паралельно вико1

апелюючи до незавершеного роману Ф. Кафки «Замок»
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ристовує сам автор. «Хоча тут Кафка вводить поняття «закон», позначивши його великою літерою, – пише І. Ісаєв, – у підтексті воно містить
увесь сюжет: означенням, інтегративним знаком «закону» виступає
структура «процесу» [11, с. 855, 863]. Інакше кажучи, весь «Процес» –
це намагання Йосифа К. навідати закон (увійти крізь браму) при тому,
що Закон уже навідав його (адже його «брама, як завжди, відчинена»).
А. Камю пов’язував абсурдність «Процесу» зі смисловим розривом, невідповідністю, явленою на прикладі К.: «він живе, і він засуджений. Він дізнається про це перших сторінок роману, події якого
розгортаються в цьому світі, і хоча він намагається уникнути покарання,
однак цей вирок для нього не є несподіванкою. Він ніколи не втомиться
дивуватися з відсутності здивування. Саме завдяки цим суперечностям
з’являються перші ознаки абсурдного твору» [12, с. 154]. Однак справжній абсурд «дії закону» в Кафки виявляється радше не в наявності
розриву, дистанції між «цим світом» і законом, а в їх відсутності.
Це дуже чітко відзначає А. Гарапон: «Форма більше не відрізняється від змісту… У «процесі» відсутнє розмежування сфер, внутрішнього і зовнішнього, категорій: все щільно прилягає, є необмеженим,
іманентним… Символізація неможлива, оскільки бракує межі, яка розділяє дійсність та її дзеркальне відображення (юридичну реальність. –
Д.Б.)… Проблема у відсутності розмежування життя й закону…» [6,
с. 209, 210 – 211].
До слова, це проблема процесуальної царини як такої, «процесуального» як «брами закону», сфери переходу між «юридичним» і
«повсякденним» – і навпаки [4, с. 35 – 36, 42, 47].
На шляху до закону необхідно вжити «всіх способів». Селянин,
який «застряг» перед брамою закону, благає про дозвіл увійти та віддає геть усе бодай трохи вартісне, намагаючись підкупити сторожа. Той
бере й приказує: «Я беру, але тільки на те, щоб ти не думав, ніби не
вжив усіх способів».
Як роздивитись його уважно, цей фрагмент недвозначно вказує:
«вимучувати» сторожа благаннями недостатньо, недостатньо власкавлювати його терплячістю, розмовами й подарунками, необхідно вжити
«всіх способів». Доречним тут буде згаданий на початку каббаліст Бааль
Сулам зі своїм роз’ясненням аналогічної притчі, адже він, як видається,
«не лише ставить проблему, але й розв’язує її» [17, с. 2]. «Переклавши»
його позицію юридичною мовою, одержимо концепт «боротьби за
право» Р. фон Йеринга: боротьба за право становить обов’язок правового суб’єкта по відношенню до самого себе та суспільства [10, с. 35,
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52 – 53]. «Елемент боротьби… є вікодавнім, іманентно властивим праву елементом. Без боротьби нема права, як без праці немає власності.
Імператив потом своїм здобуватимеш хліб свій має бути доповнений:
й у боротьбі здобуватимеш право своє» [10, с. 86]. У боротьбі формує
об’єктивне право людство в цілому й у боротьбі набуває й реалізовує
суб’єктивні права окремий індивід.
Подібно до селянина з притчі, Йосиф К. благає про допомогу, він
активно «шукає чужої допомоги» [13, с. 204]. «Замість того, щоб допомогти собі так, як тільки він може собі допомогти, – пише Е. Фром про
К., – він шукає допомоги там, де її не можна знайти, – допомоги ззовні, від інших: від досвідчених адвокатів, від жінок, через свої й чужі
«зв’язки»… [18, с. 294]. Але то все не справжня допомога [13, с. 204].
Не випадково на початку процесу інспектор радить йому не марнувати
час на пусті балачки [13, с. 33], а наприкінці священик запитує, що він
сам робитиме далі задля своєї справи [13, с. 204].
Йосиф К. відповідає, що й далі «шукатиме допомоги», адже «ще
є певні можливості, якими він поки що не скористався» [13, с. 204].
«Я докладав усіх зусиль, – не зовсім щиро каже він, – але без успіху.
А втім, я навіть іще не написав вступної заяви» [13, с. 203]. Зрештою,
жодні зусилля не мають значення, якщо ти так і не зміг увійти у браму1.
Хоча є й інші думки з цього приводу. Так, наприклад, К. Вейнберг
разом із священником Ф. Кафки [13, с. 207 – 208; 1, с. 76] пропонує
звернути увагу на слова притчі: «ця брама призначалася тільки для
тебе. Тож тепер я піду звідси й зачиню її». Результатом бездіяльного
чекання селянина має стати закриття брами Закону. Звікувавши своє
життя перед брамою, «що була, як завжди, відчинена», селянин домагається того, що її нарешті зачинять. К. Вейнберг убачає в селянинові
«забороненого християнського месію», який «скасовує» в такий спосіб
старий Закон. Натомість Дж. Агамбен зауважує стосовно цього таке:
«Якщо правда, що саме «відкритість» зумовлює нездоланну владу закону, становлячи його особливу «силу», то можна уявити, що поведінка
селянина була складною й самовідданою стратегією, спрямованою на
те, щоби «закрити» його. І кінець-кінцем, хай навіть ціною власного
життя, селянинові вдається досягти своєї мети, назавжди зачинивши
браму Закону» [1, с. 76 – 67]. Узявши до уваги раніше сказане щодо
небезпеки безпосереднього сполучення, змішування профанного й
У цьому сенсі цікавим є порівняння поведінки головних героїв «Процесу», «Замку» й «Америки» Ф. Кафки.
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сакрального, врахувавши те, що саме «відкритість» парадоксальним чином позбавляє закон змісту, перетворюючи його на самоцінну,
страшну й згубну силу, погодившись із тим, що для належної реалізації
символічної функції між законом і життям повинна існувати дистанція,
маємо визнати, що «закриття» брами закону ціною життя – річ благородна. Щоправда, у випадку Йосифа К. така інтерпретація навряд чи
виправдана. Приписати йому «месіанський» намір бракує підстав, тож
таку функцію він здатний виконати лише в ролі жертви.
Тож була доконечна потреба, щоб К. узявся за справу сам [13,
с. 127]. Та коли він наміривсь утілити ці свої задуми, труднощі…
видалися йому попервах нездоланними [13, с. 129], а коли усвідомив
нарешті те, що було потрібно, змінити щось1 уже було годі сподіватись.
«Роман, який снувався ніби сон, закінчується страшним кошмаром, –
зазначає Е. Фром. – Але поки кати виконують гротескний ритуал приготування до страти, К. уперше розуміє в чому суть його проблеми:
«Я завжди прагнув двома десятками рук хапатись за все на світі, а до
того ж задля мети, яку годі схвалити. Тут я схибив. Невже я маю тепер
показувати, що процес нічого не навчив мене? Невже я маю загинути як
нетямуща людина? Невже потім казатимуть про мене, ніби ще тільки
на початку процесу я вже 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 сказати необхідне» [18, с. 298; 13, с. 127]. Попри деякі неточності2, думка
Е. Фрома цілком слушна: «перед лицем смерті завдяки власному страху» Йосиф К. спромагається змінити-ся, «і хоч як це не парадоксально,
вмираючи, він повертається до життя» [18, с. 298].
З пронизливим усвідомленням безплідності свого існування протагоністом «Процесу» пов’язує його смерть і людина, яку дехто визнає
співавтором цього роману. Зокрема, М. Брод уважає, що провина К.
полягає в нестачі й ґанджах його любові. «Ця любов є в ньому, однак
вона дуже далека від тієї, якою могла би бути», – пише Брод у «Відчаї й
порятунку Франца Кафки» [5, с. 446]. Її ґандж обумовлений глибокою
серцевою холодністю Йосифа К., нездатністю до звичайної людської
прив’язаності, глибоко закоріненим у його натурі «парубоцтвом». Його
кохання – це сексуальність найнижчого штибу, коли в жінці вбачають
1
2
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Змінити-ся, щоб захистити себе й урятуватись [18, с. 293 – 294].
Ці думки навідали К. раніше, на шляху до покинутої каменярні.

лиш об’єкт (об’єкт насолоди та засіб розради), а не особистість…
М. Брод упевнений, що в образі К. автор засуджує любов, яка не відчута всім серцем, зведена лише до плотської втіхи, яка не вивищує людину, не захоплює її цілковито й без останку... «Йосиф К. надзвичайно
далекий від тієї любові, що перемагає самолюбство й гартує людину
для божественної любові, і саме в цьому полягає його провина, саме
це позбавляє його спокою та жене з допиту на допит… отже, Йосиф К.
винний у нездатності любити» [5, с. 443 – 446].
На думку М. Брода, попри певну холодність і розважливість натури,
попри легковажність і поверховість «напівсонного поспіху» існування,
Йосиф К. у «Процесі» залишається совісною людиною й судить себе
сам, визнає власні помилки й свідомо зазнає кари. «Жахливу екзекуцію» в фіналі роману Брод трактує як самогубство головного героя [5,
с. 360]. Наче на підтвердження рації М. Брода щодо «вини як нездатності любити», Е. Фром зауважує, що лише перед смертю К. «побачив,
що буває в житті справжня любов і дружба» [18, с. 298]. Концепція
«кризи авторитарної свідомості» в образі Йосифа К., запропонована
Е. Фромом, також не виключає припущеного Бродом суїциду і змушує
переосмислити вимогу «вжити всіх способів».
Так чи інакше, селянин перед брамою Закону/Правосуддя та Йосиф
К. з його відчуттям провини/сорому схожі між собою в готовності розлучитись із життям заради певного метафізичного блага (якими б не
були та готовність і те благо в першому й другому випадку). Ця готовність віддати життя за досить абстрактну цінність знову повертає нас
до категорії «сакрального».
«Неможливо ані окреслити основні лінії історії сакрального, ані
проаналізувати форми, яких воно набуває в сучасній цивілізації, –
зазначає в зв’язку з цим Р. Каюа. – Щонайбільше, слід зазначити, що
воно стає, схоже, абстрактним, внутрішнім, суб’єктивним, що менше стосується істот, ніж концепцій, не так діянь, як намірів, не так
зовнішніх виявів, як духовних схильностей. Нові умови, створені для
сакрального, спонукали його до появи у нових формах: саме так воно
завойовує етику, перетворює на абсолютні цінності такі поняття як чесність, вірність, справедливість, повага до істини або до даного слова.
По суті, все відбувається так, ніби, щоб зробити сакральними якусь річ,
якусь справу чи якусь істоту, достатньо поставити їх за найвищу мету
і присвятити їм своє життя, тобто присвятити їм свій час і сили, свої
інтереси й амбіції, пожертвувати при потребі своїм існуванням» [14,
с. 172].
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Уже зазначалося, що «сакральне завжди є більшою чи меншою
мірою тим, до чого не наближаються, не вмираючи» [14, с. 35]. Цьому
також є пояснення. Відмінність сакрального та профанного світів
настільки разюча, що їх протиставлення має абсолютний характер.
«В історії гуманітарної думки не існує іншого прикладу двох категорій, так глибоко диференційованих, таких протилежних одна до одної
речей, – зауважує Е. Дюркгайм. – Ця різнорідність буває навіть такою,
що переходить у справжній антагонізм. Два світи розуміються не тільки
як відокремлені один від одного, а й як ворожі та ревниві суперники…
Одначе це не означає що якась істота ніколи не може перейти з одного
із цих світів до іншого; але спосіб, у який відбувається цей перехід,
робить очевидною головну двоякість обох царств… Тож ця зміна стану замислена не як простий і розмірений розвиток, а як перетворення
totius substantiae. Кажуть, що в цей момент людина помирає, що конкретна особа, якою була ця людина, перестає існувати й умить на місті
попередньої постає інша… Відповідні церемонії замислені здійснити
цю смерть і це відродження, які розуміються не просто символічно, а
сприймаються буквально» [7, с. 38 – 39].
Звідси походить чернецтво, яке обіч і поза природним середовищем,
де людська спільнота живе віковим життям, штучно організовує іншу
спільноту, закриту для першої, що схильна бути майже її протилежністю.
Звідси містичний аскетизм, метою якого є викорінити з людини все, що
ще може пов’язувати її зі світським життям. Нарешті, звідси всі релігійні форми самогубства, що є цілком логічними для цього аскетизму;
адже єдиний спосіб полишити світське життя – це зовсім, врешті-решт,
вирватись із життя [7, с. 39]. Уведення в сакральний вимір завдяки акту
жорстокості, через пожертву, також можливе. Убивство жертви – то злочин, але жертва не стане священною, якщо її не вбити [9, с. 7].
Отже, вірогідна смерть селянина перед брамою закону1 й «страта»
Йозефа К. цілком можуть свідчити про долучення їх у такий спосіб до
світу сакрального. Селянин перед смертю помічає сяйво з-поза брами,
простертий на холодному камені К. натрапляє поглядом на горішній
поверх найближчого до каменярні будинку. «Немов блимнуло світло –
то розчахнулись обидві половинки вікна і якийсь чоловік, що здалеку
здавався на тій висоті худим і миршавим, вихиливсь якомога далі з
вікна, ще далі простягаючи свої руки» [13, с. 218]. Зустріч зі світлом,
Дж. Агамбен зауважує, що «ця історія не повідомляє нам, що селянин
помер, у ній ідеться лиш про те, що він «от-от помре» [1, с. 76].
1
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за М. Еліаде [8, с. 358], утворює розрив у бутті суб’єкта, вона відкриває
йому чи проявляє чіткіше, ніж до цього, інакший світ – світ духа, священного, свободи… чи, можливо, шуканого Закону, Права, Правосуддя,
як у нашому випадку.
«Правова реальність Кафки – це відсутня реальність, оскільки
відсутній правовий суб’єкт, здатний надати правовий сенс тому, що
відбувається, – цілком слушно вважають С. Максимов і Н. Сатохіна. –
Кафкіанська реальність – світ, у якому ми живемо, але побачений немов
би не нами… це реальність тотального нерозуміння. Право недосяжне
не через свою герметичність (закритість для розуміння), а через свою
відсутність. Його нема, оскільки немає правових суб’єктів, здатних відтворювати правові смисли» [15, с. 36 – 37].
Що Йосиф К. усім своїм єством прагнув (хоч і боявся «до смерті») право-суддя – факт безсумнівний. Я вдячний перекладачеві цитованої тут праці А. Гарапона В. Токареву за думку, висловлену ним під
час обговорення чудової екранізації1 роману Ф. Кафки режисером
Д. Х. Джонсом: Йозеф К. прагне визнання правовим суб’єктом, хай
навіть у ролі підсудного. При тому він чудово уявляє собі наслідки
такого визнання. Адже прагнення визнання правовим суб’єктом у кафкіанській профанній реальності рівнозначне юридичному самогубству2, або прагненню визнання жертвою. «Але звинувачений… усе ж
змушений рухатися назустріч своїй загибелі, оскільки лише в такий
спосіб він може дізнатись, у чому його вина» [15, с. 36]. Тому, коли
процес К. «поступово переходить у вирок», у нього наче відкриваються очі й він бачить усе як є (за виразом Е. Фрома, саме бачить, «що в
світі буває любов і дружба»), уперше ставить правильні запитання й
повертається до життя [18, с. 298]. Він уже не належить профанному,
тому нарешті здобуває здатність ясно бачити «правові смисли», яких
так прагнув. Це відродження в сакральному вимірі, народження правового суб’єкта, перетворення кафкіанської реальності в інакшу.
Якщо це так, інтерпретації притчі й роману як присмаченої відчаєм «нищівної поразки» селянина та Йосифа К. в їх прагненнях3 [12,
Процес / The Trial. Реж. Д.Х. Джонс; сцен. Г. Пінтер, Ф. Кафка; у рол.:
К. Маклахлен, Е. Хопкінс, Дж. Робардс, П. Уокер, Дж. Стівенсон, А. Моліна та ін. Виробн.: Великобританія, British Broadcasting Corporation (BBC),
1993 р. Трив. 116 хв.
2
За аналогією з поняттям «юридичного вбивства».
3
Якщо зважати на «ототожнення» автора зі своїми героями, яке у випадку Ф. Кафки вважається очевидним.
1
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с. 159; 2, с. 78, 178 – 179; 1, с. 76] безпідставні, кожен із них досягає
бажаного, уходить у цей світ крізь свою, тільки для нього призначену
браму Закону↔Процесу. Селянин як відпущеник, Йосиф К. як жертва.
Добровільна жертва – найвищий тип жертовності.
Прикметно, що В. Набоков, який у «Запрошенні до страти» змалював історію «процесу» й смерті Цинцинната Ц. – екзистенційного
двійника Йосифа К., – відвертіше за Ф. Кафку вказав на пов’язаний
зі стратою протагоніста мотив руйнації старого світу й відродження
«страченого» в новому, «справжньому»: «…Один Цинциннат лічив,
а другий Цинциннат уже перестав слухати те непотрібне лічення – і
з нечуваною ясністю, попервах навіть болісною від своєї раптовості,
яка потім сповнила радістю його єство, – подумав: чому я тут? для
чого ще лежу? – й поставивши собі це просте питання, він відповів на
нього тим, що підвівся й озирнувся… Усе розповзалося. Усе валилося. Гвинтовий вихор забирав і крутив пил, ганчірки, фарбовані тріски,
дрібні уламки позолоченого гіпсу, картонну цеглу, афіші; летів сухий
морок; і Цинциннат пішов серед пилу, і кинутих речей, і розвіяних
полотен, прямуючи туди, де, судячи з голосів, були люди, подібні на
нього» [16, с. 129 – 130].
***
Звісно, і притча, і роман припускають інші трактування, ще й
чимало. Я лише показав, які думки можна виснувати з цієї розповіді;
але не слід надто зважати на них. Сама розповідь незмінна, а думки
дуже часто – лише вияв розпачу з цього приводу…
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F. «The Trial» about the person at the gate of law / justice. The text is analyzed
щи the basis of notions about reality of law / justice as sacred reality – with all
ensuing consequences.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ
КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Г. Василевич, C. Василевич
Белорусский государственный университет,
г. Минск, проспект Независимости, 4, e-mail: gregory_1@tut.by
Одним из наиболее спорных явлений в праве является проблема
злоупотребления правом. Существуют различные подходы и взгляды
ученых к определению понятия «злоупотребление правом». Видимо,
отчасти это обусловлено и его внутренней противоречивостью: с одной
стороны, идет речь о праве, т.е. о границах дозволенного, а с другой, о
деянии, которое не имеет позитивной оценки.
Ни в юридической науке, ни в законодательстве, ни на практике не
выработано единого определения данного понятия. Оно наиболее разработано в гражданском праве, по крайней мере, ему уделяют больше
внимания специалисты данной отрасли права.
В определенной степени вопрос о злоупотреблении правом затрагивается в уголовном праве при анализе некоторых преступлений. В
последнее время оценки действий работников и нанимателей с позиции
возможного злоупотребления ими своими правами появились в трудовом праве (например, об утрате гарантий беременной женщиной или
выборным лицом, если они не сообщили о своем положении, наличии
у них гарантий нанимателю при решении им вопроса о прекращении
с ними трудовых отношений, когда наниматель не знал об этом. Такие
действия расцениваются Верховным Судом России как злоупотребление работником своим правом и ему отказывается в защите его прав
при решении спора о восстановлении на работе).
Понятие злоупотребление правом используется в Гражданском процессуальном кодексе Республики Беларусь: предусматривается противодействие злоупотреблению правами в процессе доказывания (ст.288), в
Уголовном кодексе, когда речь идет об ответственности за злоупотребление правами опекуна или попечителя (ст.176), злоупотребление властью
или служебными полномочиями (ст.424), в КоАП – о недопустимости злоупотребления правом на проведение предвыборной агитации, агитации
по референдуму (ст.47). Аналогичных норм много и в Российском законодательстве. Так, в ст.13.15 КоАП России установлена ответственность
за злоупотребление свободой массовой информации в виде воздействия
на подсознание людей посредством использования технических средств.
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Однако данная проблема имеет более широкий характер, чем чисто
отраслевой. Она не является и академической, с ней связано решение
важного вопроса для практики – о правовых последствиях, которые
наступают по отношению к лицу, злоупотребляющему правом. Поэтому
с теоретической и практической точки зрения важно дать не только правильное определение понятия «злоупотребление правом», раскрыть его
содержание, но и отграничить его от сходных категорий, определить
правовые последствия злоупотребления правом. На основе этого можно
установить – имеем мы дело с правомерным или неправомерным поведением. От этого зависит положение соответствующего субъекта.
В юридической литературе, в частности в Российской (в Беларуси
специальных исследований на этот счет значительно меньше), даются
прямо противоположные определения понятия «злоупотребления правом. Причем часто они содержатся в диссертационных исследованиях, по результатам которых присваиваются ученые степени. Приведем
некоторые из них. Так, Н.А. Дурново указывает, что «не являясь ни
правонарушением, ни правомерным поведением, злоупотребление
правом представляет собой юридически допустимые действия субъекта по осуществлению своего права в границах принадлежащего ему
субъективного права, нарушающие пределы осуществления субъективного права или не нарушающие данные пределы, но являющиеся
социально вредными и общественно порицаемыми и причиняющие
вред правам, свободам и интересам других участников общественных
отношений. При этом исследуемое явление может носить как противоправный, так и правомерный характер» [1, с. 9]. Е.М. Офман считает,
что злоупотребление правом находится всегда в правовом поле [2, с. 9].
Высказана и совершенно противоположная точка зрения: «несмотря на то, что при злоупотреблении правом не происходит формального
нарушения положений конкретных нормативных правовых актов, тем
не менее всякое злоупотребление правом – это всегда противоправное
действие, бездействие либо решение, поскольку в результате осуществления ситуации со «злоупотреблением правом» всегда нарушается
принцип недопустимости злоупотребления правом, устанавливающий,
что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно
нарушать права и свободы других лиц» [3, с. 9].. Хотя здесь ошибочно
и «разводятся» такие понятия как деяние (действие и бездействие) и
решение, полагаем, что в принципе эта оценка близка к истине.
М.И. Бару различал злоупотребление правом и противоправное
действие, которое даже формально не основано на праве и выступает
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в чистом виде, злоупотребление правом внешне опирается на субъективное право и формально не противоречит праву объективному, таким
образом, субъект якобы действует в рамках предоставленного ему законом права, приводя в действие механизм, призванный обеспечить осуществление субъективного права в соответствие с его назначением, что
невозможно при совершении противоправного действия [4, с. 117].
А.А.Малиновский определяет злоупотребление правом как такую
форму «реализации права в противоречии с его назначением, посредством которой субъект причиняет вред другим участникам общественных отношений» [5, с. 27]. В результате он выделяет два признака
злоупотребления правом: 1) причинение вреда в результате осуществления субъективного права; 2) осуществление субъективного права в
противоречии с его назначением. А.А. Малиновский в качестве первого признака называет «причинение зла», т.е. наступление негативных
последствий в результате прямого или косвенного осуществления субъективного права. Он же предлагает различать вред, причиненный личности (моральный, психический, имущественный, физический), а также
нравственный вред, причиненный обществу, политический и экономический вред, причиненный государству [5, с. 14].
Вывод о наличии или отсутствии злоупотребления правом с позиции оценки целевой установки субъекта принимается практически всеми исследователями.
Учеными высказывается точка зрения о том, что требование о реализации гражданских прав в соответствии с социальным назначением
подкрепляется запретом осуществления гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах [6, с. 20 – 21].
Зарубежная европейская практика по-разному на законодательном
уровне трактует злоупотребление правом. В Швейцарском гражданском уложении зафиксирована недопустимость всякого осуществления
права, противного началам доброй совести. В Германском Гражданском
уложении злоупотреблением права или шиканой считается такое осуществление права, которое имеет единственную цель – причинение
вреда другому.
Безусловно, подход, предусмотренный Швейцарским законодательством, более широкий и рассчитан на активную роль суда при
выяснении, было ли злоупотребление правом или нет. В то же время
в Германии, на Гражданское уложение которой мы ссылались выше,
предложенная немецким ученым В. Зибертом концепция о недопусти51

мом осуществлении права, в частности о базовом характере принципа
добросовестности, была воспринята судебной практикой и в настоящее
время рассматривается как общий предел осуществления субъективных прав. Как отмечается при этом, важным последствием внедрения
данной концепции явилось устранение необходимости в доказывании
умысла на причинение вреда, в силу того, что в качестве злоупотребления правом может рассматриваться не только шикана, но и другие виды
недобросовестного поведения, связанные с осуществлением субъективных прав [7, с. 72].
С позиции субъекта, злоупотребляющего правом, выделяют прежде всего:1) злоупотребление гражданами своим субъективными
правами и 2) злоупотребление властью со стороны должностных лиц
(государственных органов).
В.И.Крусс называет так называемые личностные злоупотребления – ненадлежащее пользование правами и свободами человека либо
ненадлежащее выполнение конституционных обязанностей, и публично-властное злоупотребление правом – ненадлежащее осуществление
публично властных полномочий [8, с. 84].
К кругу возможных субъектов злоупотребления правом можно
отнести политические партии, общественные объединения, средства
массой информации, органы территориального общественного самоуправления, т.е. по существу потенциальных субъектов всех правоотношений. Исключение, на наш взгляд, составляет народ, суверенная
воля которого всегда первична, является определяющей для действий
других субъектов отношений, в том числе и властных.
Для публично властного злоупотребления правом характерны следующие признаки:
– cубъектами являются органы государства, должностные лица
(на наш взгляд, сюда следует относить органы, которым государством
делегированы властные полномочия, например, органы территориального общественного самоуправления);
– yеконституционная сущность таких деяний воплощается в фактическом публично-властном противодействии пользованию правами
и свободами;
– aактически неконституционное противодействие правопользованию сочетается с формальной реализацией правомочий [8, с. 132].
По видам злоупотребления правом подразделяют на злоупотребления нормотворческого характера и злоупотребления правоприменительного характера.
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Нормотворческие злоупотребления. Яркий пример такого
злоупотребления – непринятие в течение четырех лет Верховным
Советом Республики Беларусь, начиная с 1990 г., Закона о Комитете
Конституционного надзора и его не сформирование; противодействие
подготовке Концепции совершенствования мер уголовной ответственности и порядка их исполнения. Необоснованная корректировка актов
действующего законодательства, его нестабильность также свидетельство в определенной степени «злоупотреблением» (возьмем это слово
в кавычки) правом нормотворческого органа. Подобные действия подрывают доверие граждан к государству. Учеными неоднократно высказывалась мысль о том, что законодательство должно быть стабильным.
Правоприменительные злоупотребления, в том числе злоупотребления судебной властью. Примером такого рода может быть
отсутствие контроля за обеспечением единства правоприменительной
практики, неприменение ст.70 УК, устанавливающей правила применения более мягкого наказания за данное преступление, несоразмерная
ответственность при совершении некоторых преступлений и др.
Злоупотребление правом возможно посредством бездействия.
Можно различать бездействие частного или публичного характера. Так,
бездействие органа государственной власти, например, непринятие
нормативного акта в установленные сроки, является таким же нарушением принципа правового государства, требований Конституции, как и
превышение полномочий. Это свидетельство ненадлежащей реализации правовых норм, злоупотребления своим правом.
Злоупотребление правом возможно посредством бездействия.
Можно различать бездействие частного или публичного характера. Так,
бездействие органа государственной власти, например, непринятие
нормативного акта в установленные сроки, является таким же нарушением принципа правового государства, требований Конституции, как и
превышение полномочий. Это свидетельство ненадлежащей реализации правовых норм, злоупотребления своим правом.
Существуют разноречивые выводы относительно того, является
ли злоупотребление правом правонарушением. Например, указывается,
что оно таковым не является [9, с. 7]. В свою очередь А.А.Малиновский
отмечает: «Если причинение вреда общественным отношениям противоправно и наказуемо, то перед нами противоправное злоупотребление
правом. Если нет – правомерное» [5, с. 29]. Таким образом, он увязывает
свою оценку злоупотребления правом с наличием не только противоправности, но и наказуемости. Отметим, что при отсутствии такого при53

знака как противоправность нет оснований говорить о правонарушении.
Что же касается наказуемости, то за нарушение права она наступает не
всегда Злоупотребление правом, являясь неправомерным поведением,
может не влечь наказание, т.е. такой признак как наказуемость во всех
случаях ему не присущ, могут быть случаи отказа в предоставлении.
Противоположной позиции придерживается А.Е.Наумов, который считает, что «злоупотребление субъективным правом является
правомерным актом человеческого поведения». Такой вывод он обосновывает тем, что лицо, совершающее данное деяние, не выходит в
своем поведении за пределы субъективных прав. Он определяет злоупотребление правом как «правомерный акт человеческого поведения
(деяния), состоящий в реализации норм объективного права в противоречии с их назначением и в целях удовлетворения личных интересов
субъектов права, в результате чего причиняется вред другим лицам,
обществу или государству» [10, с. 7 – 8].
Е.А. Офман, как уже отмечалось, считает, что злоупотребление
правом это такое деяние, которое совершается в правовом поле, что оно
отличается от правонарушения отсутствием противоправности [2, с. 9].
Вряд ли с выводами указанных выше авторов (А.Е. Наумова и
Е.А. Офмана) можно согласиться: специфика этого феномена (злоупотребление правом), на наш взгляд, состоит в том, что при злоупотреблении правом всегда присутствует противоправность. В отдельных
случаях, в связи со злоупотреблением правом не налагаются меры взыскания, например, административного характера, но могут быть применены иные меры воздействия, отказано, как уже нами отмечалось в
начале публикации, в реализации гарантий или предоставлении льгот.
В литературе в некоторых случаях предлагается рассматривать
злоупотребление правом как самостоятельный вид правомерного поведения и лишь в силу высокой степени общественной опасности злоупотребления правом законодатель определяет его не только в качестве
злоупотребления правом, но и в качестве правонарушения, устанавливая для таких случаев запрет и санкцию.
Весьма точно показал природу и истоки злоупотребления правом
А.В.Волков, который справедливо отмечает, что там, где начинается
злоупотребление правом оно (право) заканчивается [11, с. 44].
По существу, ситуация со злоупотреблением правом напоминает
айсберг: весьма часто злоупотребление правом скрыто (находится «под
поверхностью воды» и его трудно распознать, нередко оно проявляется
со всей очевидностью, в какие бы одежды оно не рядилось).
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Полагаем, что разноречивые подходы к определению места такого
явления как злоупотребления права среди иных близких к нему явлений – правомерное поведение, неправомерное поведение, правонарушение – обусловлены неправильным выбором критерия, который бы
позволил делать соответствующую оценку. Выбор объективного критерия позволит распознать этот особый тип поведения.
В этом отношении методологически правильно действуют те
ученые, которые исходят из конституционных положений, где определяются взаимоотношения личности, общества и государства, баланс
между этими субъектами, пределы возможного ограничения прав и
свобод. Когда имеем дело со злоупотреблением правом, то тем самым
уже обязательно есть нарушение конституционного баланса интересов,
конституционных ценностей. Конституция Беларуси основана на ценностном подходе: здесь сочетаются свобода и ответственность, экономика государства и интересы отдельного субъекта хозяйствования.
По существу есть все основания полагать, что принцип недопустимости злоупотребления правом является конституционным принципом, общим принципом права.
Некоторые авторы утверждают, что «злоупотребление правом
вообще запретить нельзя». Если «себе представить, что мы запрещаем какие-либо деяния, которые ранее квалифицировались как злоупотребление правом, то они сразу же перестают быть злоупотреблением
правом и становятся правонарушениями», «поэтому фраза «запрещается злоупотребление правом» является бессмысленной» [2, с. 9 – 10].
Полагаем такую позицию ошибочной и не только потому, что такого
рода запреты злоупотребления правом есть в гражданском законодательстве. Ошибка проистекает из того, что эти авторы отрицают
противоправный характер злоупотребления правом, т.е. использование
права во зло, вопреки праву, против права. Анализ законодательства,
международных документов свидетельствует об установлении запретов. Например, ст.17 и 35 Европейской Конвенции о защите прав и
основных свобод устанавливают запрет на злоупотребление правом,
следствием чего может быть отказ со стороны Европейского Суда по
правам человека в защите [12, с. 761 – 772].
Анализ практики свидетельствует, что не всякое злоупотребление
правом можно рассматривать как исходное начало правонарушения, за
которое может наступить ответственность. Все зависит, на наш взгляд,
от вида правовой нормы, которой устанавливаются те или иные отношения. Когда нарушаются нормы-запреты, то здесь, конечно же, нет
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оснований утверждать, что злоупотребление правом привело к нарушению закона. Здесь изначально не было оснований для совершения
деяния в какой-либо внешне приемлемой форме, за которой было скрыто злоупотребление правом. Хотя в широком аспекте можно утверждать, что у каждого есть право выбора образа жизни и каждый волен
определять свое поведение. Однако, признавая такое право, государство и общество, используя различные виды социальных регуляторов,
«направляет» гражданина, должностное лицо, государственный орган
в русло законопослушный действий.
Злоупотребление правом возможно посредством бездействия.
Можно различать бездействие частного или публичного характера.
Полагаем, что вывод о злоупотреблении правом можно сделать,
основываясь на принципах права. При этом мы исключаем право
властвующего субъекта, руководствуясь ими, привлекать граждан к
уголовной, административной, дисциплинарной или материальной
ответственности посредством наложения предусмотренных нормами
указанных отраслей взысканий (мер), но не исключаем, как уже отмечалось, отказа в предоставлении определенных гарантий (преимуществ).
Обычно злоупотребление правом рассматривается в контексте
усмотрения субъектов на совершение тех или иных действий.
От злоупотребления правом, на наш взгляд, следует отграничивать правомерные риски. Ю.А. Тихомиров и С.М. Шахрай определяют риск как «сознательное волевое поведение лица, направленное
на достижение правомерного положительного результата в ситуации
с неоднозначными перспективами развития, что допускает вероятное
наступление неблагоприятных последствий и причинение вреда» [13,
с. 9]. В этой связи обратим внимание на то, что субъект риска действует
во имя правомерного положительного результата. В этом его отличие
от злоупотребления правом, для которого характерны иные установки
(причинение вреда другому субъекту, использование права вопреки его
назначению).
Обычно злоупотребление правом и оценка этого факта рассматривается в контексте усмотрения субъектов на совершение тех или иных
действий и права на вынесение соответствующего решения. Такие
явления правовой действительности как усмотрение в праве и злоупотребление правом взаимообусловлены. В этой связи повышается роль
суда в уяснении смысла нормативного правового акта, подлежащего
применению в деле. Если имеются обоснованные сомнения в конституционности, то следует руководствоваться тем механизмом, кото56

рый предусмотрен в ст. 112 Конституции, а именно: вынесение судом
постановления на основе конституционной нормы и постановка перед
Конституционным Судом вопроса о проверке конституционности примененного в рассмотренном деле нормативного правового акта. В наиболее сложных, неясных ситуациях, более оптимальным может быть
приостановление производства в суде (общем или хозяйственном) и
обращение в Конституционный Суд с запросом. Именно суд обязан
обеспечивать баланс частных и публичных интересов. Это предполагает развитие судейского усмотрения при безусловном соблюдении
принципа единства судебной практики. Достижению такого единства
может способствовать признание в качестве источника права судебного
прецедента.
Разделяем точку зрения А. Барака о том, что судейское усмотрение
не абсолютно. Судья ограничен в своем усмотрении. По его мнению,
только в трудных делах оно приемлемо. Но при этом судья выбирает
не между законным и незаконным, а между законным и законным [14,
с. 27 – 39]. К «трудным» делам мы как раз и относим те, в которых
возникает проблема оценки факта злоупотребления правом. Не всегда злоупотребление очевидно. В отличие от обоснованного риска, не
давшего положительного результата, злоупотребление, на наш взгляд,
должно расцениваться как основание для решения вопроса о пределах
ответственности, пределах применения мер реагирования.
Заключение. При определении, имело ли место злоупотребление
правом или нет, необходимо исходить из анализа пределов осуществления прав. Злоупотребление правом, как правило, является правонарушением, в связи с совершением которого могут быть применены меры
карательного (и) или восстановительного характера, а в отдельных
случаях – отказано в предоставлении определенных гарантий (преимуществ). Для правонарушения характерно наличие общественной
опасности (разделяем точку зрения тех авторов, которые считают, что
все правонарушения различимы по степени такой опасности), противоправность, виновность. Это же характерно и для злоупотребления
правом. Оно также может иметь соответствующий состав.
В завершение заметим, что злоупотребление правом представляет
собой деяние субъекта в связи с реализацией его субъективного права,
но выходящего за его пределы.
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This article discusses the relationship abuse of the right of lawful behavior
and delinquency. The various views expressed on this subject in the literature.
The authors take the position according to which the abuse of the right, as a
rule, is an offense. In connection with his commission may be applied punitive
measures (s) or reductive character and, in some cases – refused to grant certain
guarantees ( advantages).
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1. Право, строго говоря, не вырабатывает внутри себя собственной
уникальной системы ценностей, а выступает формой обеспечения уже
существующих ценностей общества. Оно образуется вокруг аксиологических сгущений.
Специфика правовых ценностей состоит, во-первых, в том, что они
носят формально признанный и официально определенный характер,
закрепляются в системе нормативных источников, охраняются властью. Во-вторых, поскольку право регулирует исключительно внешние
поведенческие акты людей, то правовые ценности должны выражаться
в конкретных опредмеченных формах; духовные ценности (любовь,
мудрость, красота и др.) в основном воспринимаются правом лишь
постольку, поскольку возможно их материализованное проявление.
В-третьих, правовые ценности, будучи нормативно значимыми, в силу
этого неизбежно носят обобщенный, усредненный, типичный характер. Таким образом, правовые ценности могут быть определены как
типичные социальные предпочтения, получающие официальное нормативное признание и защиту.
По своей природе они сочетают в себе как субъективное, так и
объективное содержание. Субъективны правовые ценности в той мере,
в какой они являются элементом индивидуального правового сознания
и поведения, объективны – в той мере, в какой получают юридическую
формализацию.
2. Будучи частью официального правопорядка, правовые ценности
в этом качестве могут быть не только основанием легитимации, но и
ее объектом, наравне с правовыми нормами и принципами. Это обусловлено тем, что легально признанные правовые ценности могут и не
совпадать с реальными ценностными ориентациями субъектов права.
Следовательно, необходима легитимация как процесс социального
принятия и одобрения тех ценностей, на которых основывается существующий правопорядок или его отдельные элементы. Легитимность
правовых ценностей может рассматриваться как степень социальной
поддержки тех ценностных установок, которые закреплены в юриди60

ческих текстах. Например, низкий уровень легитимности правовых
ценностей имеет место в тех случаях, когда они формально декларируются, но фактически не разделяются и не культивируются в обществе.
Легитимация права и его ценностей происходит путем их соотнесения с иными нормативно-ценностными системами, существующими
в обществе. Одним из способов легитимации может стать апелляция
к эстетическому чувству. Как представляется, оно представляет собой
универсальный тип человеческого переживания. Восприятие любых
социальных реалий, в том числе относящихся к сфере правовой жизни, может быть опосредовано эстетическими оценками. Сталкиваясь с
теми или иными правовыми явлениями, человек может производить их
эстетическую оценку безотчетно, и именно она будет предопределять
его общее отношение к праву и его институтам.
3. Основатель философской эстетики А. Баумгартен определял ее
предельно широко – как науку о чувственном познании, а также более
узко – как «теорию свободных искусств»[3, с. 95, 97]. По существу,
эта идея сохраняет свое значение; так, М.С. Каган, говоря о предмете
эстетики, указывал, что он «охватывает широкий спектр ценностных
свойств реального мира и его художественного удвоения в предметах
искусства…»[1, с. 35].
Хотя эстетика проявляет интерес прежде всего к произведениям
художественного творчества, вполне корректно использовать слово «искусство» и по отношению к иным проявлениям мастерства в
различных сферах человеческой деятельности [1, с. 36].
Таким образом, объектами эстетического восприятия и оценки
вполне могут выступать все основные правовые явления:
– юридический текст как осмысленная система письменных знаков, по аналогии с произведением художественной литературы;
– юридическая процедура как игровое взаимодействие, по аналогии с театральным действом;
– визуальные юридические образы (герб, флаг, дорожный знак и
др.) по аналогии с произведением изобразительного искусства.
4. Исследуя вопрос о реальности объективного права, Б.А.
Кистяковский пришел к неожиданному, на первый взгляд, выводу:
«Если мы после всего сказанного сравним реальность права с реальностью рассмотренных нами различных видов культурных благ, то мы
прежде всего, конечно, должны будем признать своеобразие той реальности, которая присуща праву. Ее следует поставить приблизительно
посередине между реальностью произведений скульптуры и живопи61

си, с одной стороны, и произведений литературы и музыки – с другой.
Но все-таки ее придется признать немного более близкой к реальности
первого вида культурных благ, чем второго» [2, с. 326]. Дело в том, что
правовые явления, видимо, в принципе неотделимы от внешнего способа своей материализации, т.е. от формы.
5. Наиболее серьезная попытка осмыслить право с эстетической
точки зрения принадлежит американскому ученому П. Шлагу. Его
основная идея состоит в том, что эстетика права неоднородна. Шлаг
выделяет четыре типа юридической эстетики, каждый из которых
предполагает определенную картину правовой реальности, свою систему ценностей и соответствующих им практических решений.
Эстетика сетки основана на представлении о четко структурированном пространстве, состоящем из множества строго отграниченных
друг от друга частей («юридическая картография»). Этой эстетике
наиболее отвечает образ права, высеченного в камне. Отличительная
особенность эстетики сетки – ее эмоциональная скудость (что, видимо,
не способствует глубокому эстетическому чувству).
Эстетика энергии связана с представлениями о постоянном движении и развитии, в силу чего право воспринимается как совокупность
динамических процессов, сил, воздействий и т.п.
Эстетика перспективы строится на том, что право рассматривается
не как единое целое, а как калейдоскоп разрозненных образов, зависящих от того, с какой социальной позиции рассматривается то или
иное явление.
Наконец, эстетика разобщенности отрицает какую-либо внутреннюю определенность и связанность права, представляя его как нечто
совершенно хаотичное [4, с. 112 – 180].
Следствием эстетического многообразия может стать конфликт
эстетик. Например, противостояние консерватизма и прогрессизма в
сфере права может указывать на борьбу эстетики сетки с эстетикой
энергии. Для эстетики энергии, по всей видимости, в качестве базовой ценности выступает свобода как возможность активного действия;
для эстетики перспективы – равенство, обеспечивающее одинаковые
шансы на существование для любой социальной группы, имеющей
собственные воззрения на право.
6. Примером эстетической легитимации правовых ценностей
может выступать чувство справедливости, которое, по всей вероятности, имеет сильный эстетический элемент. Именно в таком смысле
справедливость получает формально-юридическое закрепление на
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уровне принципа законодательства; например, ст.6 Уголовного кодекса РФ, озаглавленная «Принцип справедливости», гласит следующее:
«Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые
к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми,
то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного». Стоит заметить, что слово «личность», по всей видимости, использовано здесь в качестве эвфемизма, поскольку трудно себе представить
реальное соответствие между личностью, как сложной психической
структурой, и уголовным наказанием, как сравнительно простым действием. В лучшем случае речь может идти об учете отдельных свойств
личности – черт характера, хабитуса и т.п. – в качестве одного из определяющих критериев при выборе вида и меры наказания.
Следовательно, с юридической точки зрения понятие справедливости обозначает собой не что иное, как соразмерность, адекватность
или, другими словами, эквивалентность. Представление о справедливости связано с принципом симметрии, отсюда определения справедливости через эквивалент или соответствие. Идея справедливости
возникает у того, чье сознание стремится к пропорциональности и
воспринимает ее как норму. Таким образом, явное нарушение пропорций порождает более или менее интенсивное эстетическое страдание,
принимающее форму морального осуждения.
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Конструирование социального мира антиутопий всегда предполагает определенную политико-правовую составляющую. Независимо от
того, является ли эта тема основной (как у Оруэлла) или только создает
фон повествования (как у Брэдбери), государство и право выступают
важными элементами и одновременно индикаторами того, что происходит с обществом, воплотившим в жизнь тоталитарный концепт. При
этом если политическая реальность антиутопий в ее образах и приемах описания не раз выступала предметом философского и научного
анализа (например, «Власть и представление» литовского философа и
культуролога Л. Донскиса [1]), то внимания к антиутопической модели
права всегда было значительно меньше. Такая ситуация представляется
странной, поскольку антиутопия, по замечанию Д. Норта, Д. Уоллиса,
Б. Вайнгаста, – это всегда конкретное описание социального зла [2,
с. 19], и в этом смысле изучение образа права, созданного писателямиантиутопистами, может быть значительно интересней и плодотворней,
нежели осмысление столь любимых философами права умозрительных
утопических проектов. Для анализа мы взяли четыре, видимо, самых
известных (или, как минимум, классических) произведения в жанре
антиутопии. Речь идет о романах Евгения Замятина «Мы» [3], Джорджа
Оруэлла «1984» [4], Олдоса Хаксли «О дивный новый мир» [5] и повести Рэя Бредберри «451 градус по Фаренгейту» [6].
Во избежание смысловых неочевидностей и для корректности
восприятия дальнейших рассуждений отдельно отметим два момента.
Во-первых, под «антиутопическим правом» или «правом антиутопий»
мы понимаем право в том виде, как оно показано в произведениях
соответствующего литературного жанра, то есть это право, существующее в условиях общественного строя, называемого антиутопией в
противоположность идеальным социумам «Утопии» Т. Мора и подобных произведений. Во-вторых, имея в виду проблему правопонимания, мы полагаем все же возможным применять в данной ситуации
именно понятие и термин «право», так как речь идет о литературной,
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виртуальной социальной реальности, живущей по своим внутренним
закономерностям, не обязательно совпадающим с закономерностями «нашей» социальной реальности. Кроме того, попытка заменить
это понятие на какое-либо другое (например, «официальная властная
регуляция») приведет не только к неточностям (поскольку в ряде философских систем даже такое право будет считаться действительным), но
и к ослаблению главного изобразительного эффекта антиутопических
романов, которым для нас является описания путей развития правовой
системы в условиях различных форм тоталитарности.
Доминантной проблемой антиутопических произведений выступает наступление на человеческую свободу и индивидуальность со
стороны государства и общества в целом. Хаксли в «Возвращении в
Дивный новый мир» писал, что тема основного романа – это свобода и
ее противники [7, с. 27], а И. Берлин называл Хаксли одним из освободителей человеческого разума [8, с. 23]. И право антиутопии можно рассматривать как способ публичного определения и нормирования такой
несвободы в противовес современному западному правопониманию,
которое в непозитивистском варианте, а также в ряде позитивистских
парадигм (за некоторыми исключениями и с рядом оговорок) прямо
или опосредовано видит одной из задач права гарантирование свободы
и автономности индивида путем закрепления и обеспечения основных
прав (кстати говоря, эта мысль, высказанная, еще А. Дайси, вместе с
идей об ограничении государственного произвола и образует доктрину
верховенства права – одну из базовых европейских ценностей [9]).
Антиутопическое право как мера несвободы может рассматриваться в двух измерениях: социальном и собственно юридическом.
Социальное измерение отражает цели и ценностные ориентации права как разрушителя свободы. Правовое регулирование (в частности
и репрессивного характера) проникает во все сферы человеческой
жизни, включая и те, которые в демократическом светском обществе
считаются неподлежащими публичному нормативному воздействию
(чувства, эмоции, внутрисемейные отношения, любовь, секс, чтение
книг, эстетические предпочтения и т.д.). Д-503 (герой «Мы») описывает свободу как состоянием дикости и варварства, которому противостоит «инстинкт несвободы», издревле присущий человеку, и наконец
пробудившийся. Он восхищается искусством танца, которое предполагает несвободные движения, «абсолютную, эстетическую подчиненность, идеальную несвободу». Главноуправитель по Западной Европе
Мустафа Монд в романе Хаксли сравнивает свободу с «правом быть
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неудачником и горемыкой». Противопоставление свободы и счастья
использует и Брэдбери. В «1984» Оруэлла новый язык (новояз) Океании
оперирует словом «свобода» только в высказываниях типа «свободные
сапоги» или «туалет свободен», выражения же «политическая свобода», «интеллектуальная свобода» и т.п. просто бессмысленны.
При этом право – это именно мера несвободы, определяемая принадлежностью к той или иной социальной или социально-биологической (как у Хаксли, что выступает еще и предвидением актуальной
сегодня дискуссии о правах человека в сфере медицины и генетики)
группе. Наиболее свободными, по понятным причинам, являются носители публичной власти, имеющие доступ к запрещенной деятельности
и вещам, не подлежащие визуальному контролю и т.п., а также социальные аутсайдеры (пролетарии (пролы) у Оруэлла, дикари у Хаксли и
Замятина, бродячие «люди-книги» у Брэдбери), по каким-то причинам
(или до какого-то момента) не интересующие государство.
Интересны и пути восприятия правом идеологии несвободы. Для
Оруэлла и Замятина это происходит в результате внешнего воздействия со стороны пришедших к власти сторонников соответствующего
общественного проекта. Иными словами и в «1984», и в «Мы» несвободное право возникает как следствие революции, тотального слома
предыдущей правовой традиции. Оруэлл явно противопоставляет
описываемую действительность старой Англии, основанной на идеале
свободы, и ирония еще и в том, что именно английское право, в отличие
от континентального, считается не испытавшим революций вообще (с
этим связано и оригинальное название (сохраненное в украинском и
измененное в русском переводе) главного труда Г. Дж. Бермана о развитии континентальной традиции права «Право и революция» [10; 11]).
В тоже время у Хаксли и Брэдбери этот переход относительно ненасильственен и представляет собой эволюцию самой правовой системы,
выбравшей в какой-то бифуркационной точке подобный путь развития. Более того, в «451 градус по Фаренгейту» брандмейстер Битти
(начальник пожарной команды, сжигающей выявленные у населения
книги) описывает возникновение запрета читать и хранить книги тем,
что каждое произведение может нарушить права определенной социальной группы («Хижина дяди Тома» неприятна белым, «Маленького
Самбо-негретенка» не любят цветные). Тем самым Брэдбери предугадывает ощущаемый сегодня западными обществами парадокс свободы
и демократии, когда расширение и даже абсолютизация прав на определенном этапе оборачивается их нивелированием, то есть несвобо67

дой (на уровне моральных ценностей вообще об этом ярко пишет Л.
Колаковский [12, с. 42]).
Юридическое измерение антиутопического права позволяет увидеть
правовой инструментарий, используемый для установления несвободы.
Здесь важны три момента: правила несвободы, публичность права и его
неопределенность. Первый момент подразумевает внесение в систему
права правил, направленных на ликвидацию свободы: отмена свободы
мысли и слова; максимальное ограничение свободы выбора, передвижения (обязательный распорядок дня, постоянный комендантский час у
Оруэлла и Замятина), а также институтов, обеспечивающих автономию
индивида (отмена семьи у Хаксли, уничтожение любых горизонтальных,
созданных «снизу» объединений в «1984» и «Мы»).
Любопытным в этом смысле является соотношение права и религии. С одной стороны, свобода вероисповедания (концептуально первое
право человека, по мнению Ю. Хабермаса [13, с. 237]) не признается,
а религия либо под запретом, либо оттеснена на обочину общественной жизни (один из персонажей Брэдбери сравнивает Христа с мятным леденцом, имея ввиду, выхолащивание христианства до состояния
лубочных картинок). С другой стороны, право антиутопии использует
потенциал авторитарности, императивности, свойственный религиозному регулированию, и в этом смысле не является в полной мере
секуляризованным с учетом того, что речь идет не о возврате к традиционной религиозности, а о создании новых квазирелигий (по аналогии с
тоталитарными идеологиями и практиками ХХ века), в центре которых
новый бог – Левиафан, государство, ставшее уже не в переносном, а в
буквальном смысле гегелевским «шествием Бога на земле» [14, с. 216].
Отсюда и описание абсолютно религиозного по характеру поклонения
Старшему Брату или Благодетелю, чьи решения, самые противоречивые,
жестокие и неправильные, априори являются истинными и гуманными.
Можно вспомнить яркий образ соседа Уинстона (героя «1984»), человека, используя образ Л. Болтански и Л. Тавено, с «постоянно закрытыми глазами» [15, с. 117], который, попав в тюрьму по доносу своих
детей, продолжает возвеличивать мудрость Старшего Брата, или оратора
на митинге в поддержку войны, без секундной остановки клеймящего
нового врага, который еще минуту назад был союзником. Л. Камфора
видит в этом эпизоде намек Дж. Оруэлла на смену внешнеполитического
курса СССР, когда последний внезапно отказался от переговоров с западными странами и заключил соглашение, получившее название «Пакт
Молотова-Риббентропа» [16, с. 261]. Хотя на самом деле образ Оруэлла
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может иметь и несколько иную, более широкою основу. Достаточно
вспомнить, как в советской прессе времен сталинских репрессий вчерашние герои, мудрые руководители, проверенные коммунисты (например, Николай Ежов, Генрих Ягода) внезапно превращались в врагов
народа, шпионов, вредителей, прихвостней Запада и т.п. И журналисты,
внезапно менявшие тональность в описании определенных событий и
персоналий, делали это не менее виртуозно, чем оратор из «1984».
Наличие многочисленных запретов и обязанностей делает систему права практически полностью публичной. Если Хаксли и Брэдбери
подразумевают существование каких-то частно-правовых отношений,
то идеократическое общество Оруэлла и Замятина может сохранить
диспозитивное регулирование разве что случайно. В свою очередь,
усиление роли публичного права влечет умаление юридической профессии, так большая часть юристов сосредоточена именно на сфере
частного права. В антиутопиях вообще не встретишь ярких образов
специалистов в праве за исключением полицейских, которые, кстати, в
понимании европейской традиции образования юристами не являются.
Кроме того, право является максимально неопределенным. До предела эта логика доведена в «1984», где отсутствуют любые четкие правовые процедуры (суд – это не правовая процедура, а мистерия, ритуал с
заранее известным результатом) и сроки, а также нет никаких писаных
источников права, в том числе касающихся юридической ответственности. Как следствие, индивид не может ощутить постоянных нормативных рамок своего поведения, что также является формой несвободы.
Подводя итог изложенному, отметим, что жанр антиутопии – это
не только способ получить свою собственную «прививку» от тоталитарного опыта ХХ века, хотя он (жанр), безусловно, актуален и массово
воспринят именно в этом смысле. Для нас, однако, важно несколько
иное. Антиутопические миры представляют собой очень яркие и предельно конкретные виртуальные модели, которые, пусть и достаточно
условно, позволяют увидеть векторы гипотетической эволюции права
в условиях монистического общества, подавляющего любые проявления индивидуальности и свободы. Это важно уже и потому, что юриспруденция, как и почти всякая социальная наука, очень ограничена в
возможностях использования моделирования или эксперимента в качестве методов познания.
Правомерность подобного утверждения (о возможности рассматривать антиутопическую литературу как модель государственноправовой действительности) можно проиллюстрировать тем фактом,
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что ключевые произведения данного жанра (в том числе, и рассмотренные нами) никогда не воспринимались исключительно в качестве
литературных текстов. Они и сегодня продолжают рассматриваться как
попытки философского осмысления действительности, охватывающие
сферу аксиологии общественной жизни, философских проблем права,
политики, истории и т.д.
Изучение антиутопического права дает также интересный материал
в аспекте вечной дискуссии о правопонимании. Не следует думать, что
антиутопия – это предупреждение против юридического позитивизма.
Как известно, в основе и якобинства, и коммунистической идеи, давших немало концептуальных решений и эмпирических примеров для
романов-антиутопий, лежала, в том числе, и мысль о необходимости
соответствия права некому внеправовому критерию (от абстрактного естественного права, понятого в духе социальной физики, до воли
доминирующего класса). Скорее мы можем увидеть, что доведенные до
предела (главный литературный прием антиутопий) и позитивистская
идея об отсутствии необходимой связи между правом и моралью (как
у Оруэлла), и юснатуралистический подход с его (в радикальных вариантах) пренебрежением юридической формой и процедурами во имя
утверждения определенных, признанных обществом или его элитой,
идеалов (как у Хаксли) ведут, пусть и разными путями, к тоталитаризму.
Кроме того, существенен и еще один момент. Футурологические
исследования (например, «Мир в 2050 году» под редакцией
Д. Франклина и Дж. Эндрюса [17, с. 168 – 185]) опровергают предначертанность и даже достаточность демократии для сохранения свободы.
И в этом смысле угроза превращения антиутопии (особенно «дивного
нового мира» Хаксли) в реальную действительность (пусть, как писал
К. Поппер, и в какой-то мере [18, с. 162]) продолжает быть актуальной,
в том числе и как возможный государственно-правовой проект будущего. Проект, в котором право – это мера человеческой несвободы.
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Ідея гуманізму: теоретичні та філософсько-правові погляди.
Сучасна філософія права характеризується подвійним ставленням до
гуманізму: з одного боку, має місце криза гуманізму, яка розпочалася ще в кінці XIX ст.; з іншого боку, філософія сучасності наповнена
плідними спробами вивести суспільну і правову свідомість на новий
рівень розвитку. Гуманізм розглядається як етичний, філософський та
природно-правовий принцип, що надає людині статусу абсолютної цінності, а також виступає як система поглядів, що базується на визнанні
пріоритетності людських цінностей в розвитку суспільства.[8]
Представники московської гуманістичної школи І.М. Борзенко,
В.А. Кувакін, А.А. Кудішина під гуманізмом розуміють етику людяності, «світогляд, який закріплює цінність людини, її право на щастя, розвиток і прояв своїх позитивних властивостей, на вільну і відповідальну
участь в житті світу і суспільства». Гуманізм включає в себе не лише
ідеї, але й правила поведінки, сформовані такими ідеями, є світоглядом, який пропонує певні принципи, норми і правила.[3, с. 77]
Г.В. Гівішвілі розглядає гуманізм як: відкриту світоглядну систему, яка стимулює позитивний розвиток інтелектуальної, духовної та
матеріальної сфери індивідуального та суспільного буття людини, яка
впливає на розвиток індивідуальної і суспільної свідомості; єдність
теорії і практики пізнавальної і моральної, політичної і економічної,
соціальної і правової діяльності, яка сприяє прискоренню культурного
філогенезу людини; діяльність, спрямовану на пізнання світу, з метою
набуття можливостей активної і творчої участі людини в еволюції
Всесвіту. [6, с. 26]
Жюліа Д. розглядає гуманізм як етичну доктрину, яка вважає
людину вищою цінністю, яка протистоїть як релігійному фанатизму,
так і політичному етатизму, згідному пожертвувати людиною заради
інтересів держави. Моральним принципом гуманізму є толерантність,
а його філософія захищає ідею прогресу культури, людства. Гуманізм
веде до ідеальної форми, коли людина буде вільною, завдяки технічному прогресу, як від мінливостей природи, так і відносно інших людей
(у суспільстві, позбавленому боротьби і класів, але організованому),
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завдяки установі ідеальної світової Конституції. Термін «гуманізм»,
зазначає автор, історично застосовний до «релігії людства», а сьогодні
ще і до будь-якої філософської, соціальної, політичної теорії, що ставить перед собою як вища мета безмежний розвиток людських можливостей і реальна пошана гідності людської особи.[9]
Вищенаведене дає можливість стверджувати, що становлення
гуманізму пов’язують, перш за все, із якостями та характеристиками
людини. Оскільки абсолютна цінність людини не може бути доведена засобами логічного мислення, вона сприймається як аксіоматичне твердження, яке не потрібно доводити. Якщо ж виходити із такої
умови, то сутність людини, її реальність і цінність є в самій людині. В
такому випадку всі інші явища, об’єкти і суб’єкти можуть бути реально
оцінені і мати реальну цінність, оскільки визначаються цінністю для
людини. [8] Таким чином, вихідною умовою гуманізму є самоцінність
людини, що ґрунтується на факті існування людини як біосоціодуховної істоти.
Теоретичні та філософські підходи до принципу гуманізму у
праві. Гуманізм права у філософії визначається тим, наскільки правозастосовувач чи виконавець норм права може застосувати «любов та
співчуття, які суперечать нормативній природі права». Це проявляється
в тому, що гуманізм, покладений в основу права, зобов’язує законодавця допустити можливість таких вчинків, в яких інтереси конкретної
особи ставляться вище інтересів справедливості. Відповідно до принципу гуманізму рішення суду, посадових осіб або пересічних громадян
повинні визначатися інтересами особи. Крім того, держава, дотримуючись принципу гуманізму, зобов’язує себе поважати виражену в правових вчинках волю, вона не має права вирішувати наперед питання про
те, що добро і що краще для тих чи інших учасників правовідносин.
Тому гуманізм виключає патерналізм у державному житті, коли влада
претендує на заступництво для нетямущого народу. [11]
А.М. Колодій відносить принцип гуманізму до загальносоціальних принципів права, які акумулюють в собі витоки духовного життя
суспільства. Принцип гуманізму права вчений відносить до принципів
суб’єктивного права, оскільки вони прямо опосередковують і включають в себе частину змісту загальносоціальних принципів, які мають
вирішальне значення для правової системи.[10, с. 38]
С.П. Погребняк розглядає гуманізм як основоположний принцип
права, зазначаючи, що гуманізм як шляхетна ідея не міг не знайти своє
втілення в праві, оскільки він є однією з найсуттєвіших, органічно
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властивих праву якостей, з якою пов’язаний так званий другий вимір
права як явища духовного життя суспільства. Право переводить гуманістичні ідеали і принципи із соціально-етичної реальності в юридичну, внаслідок чого гуманність набуває статусу правового поняття. З цих
причин сучасне право іноді визначають як обіцянку людяності, надану
однією частиною людей іншій частині та гарантовану законом. Вищі
гуманітарні засади, обумовлені сутністю суспільства і прагненням
людини до високого, гідного становища, на думку автора, реалізуються насамперед у цінностях природного права. Однак гуманізм поряд зі
свободою, справедливістю і рівністю, поза всякими сумнівами, є також
однією з основних засад позитивного права, що слід враховувати під
час створення, застосування і тлумачення юридичних актів.[12, с. 136]
На думку Н.В. Хропанюка, начала гуманізму властиві усім цивілізованим правовим системам, вони розкривають одну з найважливіших
ціннісних характеристик права. Право закріплює і реально гарантує
природні і невід’ємні права і свободи кожної людини: право на життя,
здоров’я, особисту свободу та безпеку, право на охорону своєї честі
та репутації, захист від будь-якого свавільного втручання у сферу особистого життя та інші. Гуманізм правових норм виражається у тому, що
вони гарантують недоторканність особи: ніхто не може бути підданий
арешту або незаконному утримання під вартою інакше, як на підставі судового рішення або з санкції прокурора; кожна людина має право
на захист, на справедливий і відкритий розгляд справи компетентним,
незалежним і безстороннім судом; всі особи, позбавлені волі, мають
право на гуманне поводження і повагу їх гідності; ніхто не повинен
зазнавати тортур, жорстокого, нелюдського або такого, що принижує
його гідність поводження чи покарання.[15]
Враховуючі вищенаведене, а також історичний аналіз ідеї гуманізму у праві, [8] видається за доцільне розглядати гуманізм у праві як
систему світоглядних соціально-правових цінностей, антропологічною
основою яких є людська гідність, яка виявляється в основних правах та
свободах людини і знаходить своє закріплення у правових принципах
і нормах.
Людська гідність – стрижнева ідея принципу гуманізму у праві. Людська гідність є постійно змінюваним суспільним явищем. Її
сутність може бути теоретично виражена лише поняттями, що розвиваються, перетворюються, змінюють одне одного. Вона склалась як відображення в свідомості людей того особливого положення, яке займає
людина, а також як відображення її соціальної цінності.[13, с. 12]
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В. Бачінін зазначає, що природно-правова філософія підносить
юридичну форму людської гідності до універсальних етичних максимів і є релігійним абсолютом. Для неї держава і особа, які в загальному
соціальному розумінні співвідносяться як ціле і частина, виступають
рівновеликими цінностями, як суб’єкти, зобов’язані ставитись один до
одного з однаковою повагою, тобто в аксіологічному аспекті частина
є за своєю гідністю еквівалентною цілому. Почуття власної гідності
вибудовує самосвідомість особи як громадянина, котрий готовий відстоювати свої права і свободи перед зазіханням з боку держави. Крім
того, саме почуття власної гідності, на думку дослідника, не дозволяє
людині порушувати морально-правові норми.[2, с. 283]
Коли ми говоримо про гідність конкретної людини, то, в першу чергу, йдеться про самооцінку людини – судження про міру тих чи інших
якостей, властивостей у співвідношенні з певним еталоном, зразком.
Можна сказати, що це внутрішня оцінка (суб’єктивне відображення)
об’єктивно існуючої (схваленої домінуючою частиною суспільства) цінності людини. Самооцінка є формою вияву, центральним компонентом
самосвідомості, тобто усвідомленням людиною себе самої як особистості: своєї діяльності як члена суспільства, стосунків з іншими людьми, рис
характеру, дій, вчинків, їх мотивів, цілей, розумових, фізичних, моральних якостей. Отже, 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.
Оціночний момент у вигляді моральної чи правової оцінки є суттєвим засобом впливу на самосвідомість людини, на основі якого формується еталон вимог, що висувається до дій людей в конкретній ситуації
з конкретного приводу. Враховуючи ці вимоги, людина самостійно
набуває особисту (власну) гідність і може її втратити як у власних очах,
так і в оцінці інших людей.
Людська гідність як соціальна цінність ґрунтується перш за все
на моралі. Моральна регуляція поведінки людини здійснюється через
призму людської гідності, шляхом впливу системи моральних норм і
оцінок, які орієнтують людину на певні зразки поведінки і водночас
обмежують її певними рамками. Ці зразки поведінки і межі її здійснення визначаються досягнутим рівнем розвитку існуючих суспільних
відносин. Людська гідність притаманна кожній без винятку людині,
безвідносно до її індивідуальних особливостей. Лише внаслідок того,
що людина є біосоціодуховною істотою, вона вже є цінною, носієм
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людської гідності. 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.
Таким чином, гідність людини розуміється як право кожної людини, людська гідність розглядається як стрижнева ідея принципу гуманізму у праві. Слід погодитись з К. Цомплаком, що «людська гідність
передбачає перевагу людської істоти як найвищої цінності та прикладу для інших цінностей і їх оцінювання. Гідність існує незалежно від
суб’єктивного розуміння самої себе. Вона нерозривно пов’язана з кожним людським єством».[16, с. 21]
Юридична регламентація принципу гуманізму у праві.
Тлумачення принципу гуманізму, змісту людської гідності та прав
людини зазнало впливу різних факторів: позитивних (філософія,
релігія, розвиток культури і цивілізації) та негативних (приниження
людини, масові вбивства людей, тоталітарні, расистські та нацистські
ідеології, а також збудовані на них політичні системи). Після Другої
світової війни, яка була найбільшою за людськими жертвами, питання
людської гідності та прав людини особливо загострилось, що викликало так звану «революцію людської гідності». Права людини почали
тлумачитись як такі, що покликані утверджувати незалежно від стану
суспільства людську гідність, високі духовні і моральні якості, а головне – захищати людину від сваволі державної влади.[7, с. 7]
Вперше Статуті Нюрнберзького трибуналу було названо такий
делікт як «злочини проти людяності». Слід погодитись з П.М.
Рабіновичем, що принципово важливою й та обставина, що джерела
і природа (сутність) міжнародних злочинів проти людяності інтерпретувалися на основі здебільшого природно-правових уявлень, поглядів,
концепцій. Принцип «нема злочину без покарання» у міжнародному
кримінальному праві розуміється саме у природноправовому аспекті
(йдеться про злочин не у законі, а саме у праві). Таким чином, рішення
Нюрнберзького трибуналу є «прикладами дієвості природного права
у XX столітті, оскільки у самому вироку Нюрнберзького трибуналу
прямо констатовано, що він (вирок) є «вираженням того міжнародного
права, котре вже існувало на час утворення цього трибуналу», і що той,
хто агресивно, всупереч укладеним угодам і без попередження, здійснює напад, «повинен знати, що вчиняє неправу справу». При цьому
Трибунал констатував, що «…підсудні повинні були знати, що чинять
всупереч міжнародному праву».[14, с. 9]
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Наступним кроком стало прийняття низки міжнародних нормативно-правових актів (зокрема, в рамках ООН), котрі визначають людину
найвищою цінністю суспільства, а належне забезпечення її прав і свобод – головним обов’язком демократичної держави. Зокрема, преамбула до Загальної Декларації прав людини (1948) закріплює положення
про те, що визнання гідності, властивої всім членам людської сім’ї, і
рівних та невід’ємних їх прав, є основою свободи, справедливості та
загального миру. Преамбули до Міжнародного пакту про економічні,
соціальні та культурні права (1966) і Пакту про громадянські та політичні права (1966) проголошують, що всі права людини «випливають із
властивої людській особі гідності».
Міжнародна система захисту прав людини знайшла свій подальший розвиток у створенні регіональних правозахисних механізмів, які
відображають особливості культури, політико-правової свідомості та
регіональної ідентифікації держав. Такий механізм вироблений в рамках Ради Європи, головним пріоритетом у роботі якої є захист гідності, прав і основних свобод людини у державах-учасницях. Співпраця
з цією організацією сьогодні стала офіційним зовнішньополітичним
курсом нашої держави. Це знайшло відображення й у Конституції
України, згідно з котрою людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність та безпека є найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини – головним обов’язком
держави (ст. 3) та усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах, а
права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (ст. 21).
На думку суддів Конституційного суду України Вдовіченко С.,
Кампо В., стаття 3 Основного Закону України містить приписи, які
дають підстави вважати людську гідність (поряд із життям і здоров’ям
та іншим, елементом провідного права людини) можливістю вільно, на
власний розсуд формувати розвиток своєї особистості. Так само і стаття 21 Конституції України гарантує свободу і рівність людей у гідності
та правах. «Тобто з моменту народження гідність кожного є однаковою,
«рівною» з іншими. Усвідомлення цього всіма сприяє формуванню у
кожної особи почуття власної гідності, очікування поваги до неї з боку
інших людей, установку на відстоювання своїх прав, а також визнання
нею рівних прав інших людей».[5, 63]
Крім того, відповідно до ст. З Європейської Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод, нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність,
поводженню або покаранню. Вказана стаття встановлює безумовну
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заборону «катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність,
поводження й покарання», або «поганого поводження», як узагальнено
його визначає Європейський суд з прав людини. На відміну від більшості норм у сфері захисту прав людини, ця заборона не знає відступів
ні за яких обставин, і порушення її не може бути виправданим. Подібне
положення знайшло відображення у статті 28 Конституції України, яка
закріплює, що кожен має право на повагу до його гідності. Ніхто не
може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому,
що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна людина
без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим
дослідам.
Роз’яснення змісту передбачених ст. 3 Європейської Конвенції
деліктів знаходимо у рішенні Європейського Суду з прав людини у
справі Данія, Франція, Норвегія, Швеція та Нідерланди проти Греції
(1969 рік). Суд визначає такі ступені забороненого поводження з
людиною: нелюдське поводження або покарання – таке поводження,
яке навмисно спричинює тяжке розумове чи фізичне страждання, що
за даних обставин є невиправданим; поводження або покарання, що
принижує гідність – поводження, яке грубо принижує особу перед
іншими або примушує її діяти всупереч власній волі чи власним переконанням. У справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (1978
рік) Європейський Суд вніс деякі корективи до цих визначень: катування – нелюдське поводження, що здійснюється навмисно і призводить до дуже серйозних і тяжких страждань; нелюдське поводження
чи покарання – спричинення сильних фізичних та душевних страждань; поводження, що принижує гідність – знущання, які мають на
меті викликати у жертви почуття страху, страждання і почуття власної
неповноцінності, а також принизити її гідність та зламати її фізичний і
моральний опір.[5, с. 69]
Таким чином, не викликає сумнівів, що метою ст. 3 Конвенції є
«захист гідності, фізичної та психічної недоторканності особи».[4,
с. 857] Сьогодні домінуючою є точка зору, що у своїх рішеннях щодо
застосування як ст. 3 Конвенції, так й інших статей цього документу,
коли постає питання про повагу до людської гідності, Суд не ставить за
мету розкрити її сутність, а лише визначає чи справді діяння представників держави заперечили її стосовно конкретного заявника. Однак «в
кожному рішенні щодо застосування цієї статті, а також її співвідношення з іншими статтями ЄКПЛ можна простежити підходи Суду до
розуміння суті людської гідності як найвищої цінності людини, яке він
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здійснює через тлумачення положень Конвенції у світлі конкретних
обставин справи».[17, с. 68]
Слід погодитись, що сучасні суспільні реалії і новітні європейські
стандарти вимагають активної позиції у протидії жорстокому поводженню від судів, виходячи з того, що суд є найбільш дієвим засобом
захисту прав і свобод людини. «Саме судові органи України, втілюючи
принципи незалежності і неупередженості, при здійсненні правосуддя
повинні виходити із засад верховенства права і найвищої соціальної
цінності – людини та її прав.» [1, с. 7]
Таким чином, принцип гуманізму у праві доцільно розглядати як
систему світоглядних соціально-правових цінностей антропологічною
основою яких є людська гідність, яка виявляється в основних правах
та свободах людини. Людська гідність розглядається як стрижнева ідея
принципу гуманізму у праві, вона виражає самоцінність та суспільну
значимість, цінність людини і є рівною для всіх людей, незалежно від
їх особистісних характеристик, соціальної ролі та поведінки.
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Principle of humanity in law considered as a system of philosophical, social
and legal values, which are the anthropological foundation of human dignity.
Human dignity manifests itself in fundamental rights and freedoms of human
persons. Human dignity is seen as pivotal idea of the principle of humanity in
the law, it expresses the intrinsic value and social significance, value and rights
are equal for all people, regardless of their personal characteristics, social roles
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЮРИДИЧЕСКОЙ
АНТРОПОЛОГИИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
РЕАЛЬНОГО СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
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Гуманитарный университет г. Екатеринбурга,
г. Екатеринбург, ул. Студенческая 19, е-mail: sa-denisov@yandex.ru
Господствующий в юридической науке юридический позитивизм
дает представление только о части правовой жизни общества, связанной с государством и его попыткой навязать обществу определенные
нормы поведения. Человек здесь в основном выступает как объект
правового воздействия со стороны государства. Юридическая антропология дает другой взгляд на правовую жизни общества, дополняя
картину правового мира.
В данной статье автор предлагает взглянуть на реальное государственное право современной России, используя методы и подходы,
выработанные юридической антропологией.
1. Колоссальный авторитет, который имеют сегодня демократические страны Запада, ведет к тому, что иные страны копируют в своих
конституциях и законодательстве нормы, выработанные на Западе. Но
общество не послушная игрушка в руках законодателя. Оно не может
и, часто, не хочет изменяться, отказываться от тех норм и стилей поведения, к которым привыкло. В результате, в указанных странах возникает как минимум две не совпадающие по содержанию правовые
системы. Одна официальная, в основе которой лежит писаное право
конституции и законов, другая неофициальная, опирающаяся на реально действующие нормы и стили поведения.
Юридическая антропология позволяет изучать неофициальную,
реальную систему права, которая, по утверждении Н. Рулана, отличается
от официальной даже в самих странах Запада [1, c. 239]. Реальное государственное право России совершенно не похоже на официально декларируемое. Часто его нормы являются прямой противоположностью тех,
что изложены в Конституции РФ. Всякий беспристрастный исследователь
видит, что в России нет республики, демократии, федерализма и правового
государства, которые продекларированы в ст. 1 Конституции РФ.
2. Юридическая антропология идет к изучению права от человека,
а не от государства. В отличие от примитивного позитивизма, она рас82

сматривает право не как данное государством и охраняемое им, а как
исходящее из свойств человека, его культуры. Всем понятно, что нормы Конституции РФ не имеют глубоких корней в массе российского
общества. Она является порождением образованных, по европейски
мыслящих элит. Содержание Конституции РФ неизвестно большинству
населения страны. Даже студенты вузов не могут понять глубокий смысл
ее норм. Россияне остаются безразличными к конституционным идеалам
(они не вызывают у них правовых чувств, переживаний), во имя которых
другие народы шли на баррикады, отдавали свои жизни. А. Шайо пишет,
что конституция Соединенных Штатов и государств Европы рождались
из страха перед монархическим прошлым, из боязни перед его реставрацией («Конституции рождаются в страхе перед былым деспотизмом…») [2, c. 13 – 15]. Большинство россиян не боятся своего прошлого,
своих деспотов (Ивана Грозного, Петра Великого, Сталина). У многих
даже ностальгия о прошлом деспотизме. Поэтому они не уважают свою
Конституцию, нацеленную на то, чтобы прошлое не вернулось.
3. Юридическая антропология обращает внимание исследователей
на роль правовых обычаев [3, c. 10], которые, чаще всего, игнорируются юридическим позитивизмом. Очевидно, что писаное право в России
нейтрализуется по большей части не государственным насилием
сверху, а обычным правом, опирающимся на общественное сознание.
В России действует тысячелетний обычай монократического правления, который легитимирует самодержавную власть В.В. Путина, конечно подкрепленную раздачами материальных благ. Если авторитет В.В.
Путина упадет (например, в случае падения цен на нефть и газ, когда
объем раздач благ населению придется сократить), то большинство
населения (в отличие от образованных элит) будет требовать заменить
одного правителя на другого. Но ему и в голову не придет вводить в
России республиканскую форму правления, связанную с парламентом
и разделением властей. Отказ от участия в управлении государством,
порождающий авторитаризм, имперский централизованный характер
государства, персонализм вместо правового государства основан в
России так же на правовом обычае, а не на принуждении со стороны
государства. Государство борется только с активными прозападными
элитами, которые пытаются реализовать нормы, декларированные в
Конституции РФ, вовлечь население в общественную жизнь.
4. Пытаясь понять происхождение современного права, юридическая антропология изучает догосударстенные общества. Она выделяет
современное, модернизированное, искусственное право, рожденное
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разумом человека и традиционное (архаичное) право, возникающее
естественным путем в ходе эволюции сообществ людей. Полученные
при этом знания показывают, что в современном мире не произошло
полного вытеснения архаичного права. Оно лишь стало неофициальным или даже скрыто существующим в нормах официального права.
Сравнение норм современного реального права с правом древним и
средневековым позволяет понять, что новые формы являются, подчас,
всего лишь модернизацией старых. У новых правовых институтов оказываются древние корни и прототипы. Н. Рулан пытается показать это
в своем труде по юридической антропологии, сравнивая право с хамелеоном, меняющим окраску [1, c. 24].
Начиная с древних времен, правители России смотрели на нее как
на свое частное (либо семейное) предприятие (поместье, вотчину) [4,
c. 215]. Николай II в опросном листе, во время проведения переписи
населения, в графе профессия написал: «Хозяин земли Русской» [5,
c. 69]. В своем подсознании большинство россиян соглашается с такой
системой отношений. Они говорят о том, что Сталин был хорошим
хозяином, и надеются на то, что В.В. Путин станет таким же хозяином
страны. Его критики «слева» пеняют на то, что он дозволяет слишком
много свободы, вместо того, чтобы полностью реализовать свои права хозяина страны. Г. Каспаров отмечает, что В.В. Путину, в отличие
от западных глав государства, не нужно просить денег у парламента,
поскольку он обладает самодержавной властью [6, c. 2]. Кроме либеральной интеллигенции ни кто не спрашивает, во сколько обходится
стране содержание Президента РФ, его родственников, двора и многочисленной обслуги. В аппарате государства нет такого органа, который
мог бы оценивать законность и эффективность расходов, осуществляемых Президентом РФ. Кто посмеет сказать «хозяину», что его потребности (например, в нескольких резиденциях в разных концах страны)
чрезмерны и должны быть сокращены? Неосознанно масса населения
России воспроизводит отношения, характерные для обществ периода
вождества. Сталина называли вождем народа. Такой же подтекст виден
и в провозглашении В.В. Путина лидером нации.
Средневековые правители Руси и других стран раздавали своим
слугам феоды, владельцы которых получали с них доход в обмен на
выполнение определенных административных обязанностей. Сегодня
раздача В.В. Путиным государственных предприятий (государственных корпораций) своим доверенным лицам очень похожа на выдачу
феодов. Если в Киевской Руси удельные князья должны были выстав84

лять великому князю свою дружину для совместных военных действий,
то сегодня вассалы Правителя России должны поддерживать его мероприятия по удержанию власти над страной: оказывать финансовую
помощь «Единой России», прокремлевским молодежным организациям, покупать средства массовой информации, которые распространяют
вести о достоинстве Правителя и т.д.
Как в Древние времена и в Средневековье, самодержавная власть
современного Правителя России опирается на государственную собственность и на природную ренту. Сегодня ее получают не от земледелия, а от продажи нефти и газа.
Конституция РФ 1993 г. закрепляет институты, возникшие в ХХ в.
К примеру, таким институтом является социальное государство (ст. 7).
Но население России (включая значительную часть образованных
групп общества) под социальным государством понимает поддержание
архаичных отношений редистрибуции, в соответствии с которыми от
вождя ждут раздач благ, полученных в результате присвоения им природной ренты.
Выборы в органы власти России, очень похожи на реализацию
права крепостного крестьянина в Юрьев день выбрать себе хозяина,
опекуна. Этот выбор осуществляется в пользу самого сильного и богатого хозяина, который может позаботиться о своем вассале, защитить
его. При таком общественном сознании, оппозиция, которая сама нуждается в помощи избирателей, не имеет шансов на победу.
Очень древнее происхождение имеют патрон-клиентские отношения внутри аппарата управления и между чиновниками, с одной стороны и представителями бизнеса с другой. Они нейтрализуют нормы
Конституции РФ о разделении властей (ст. 10), о свободе предпринимательства (ч. 1 ст. 8, ст. 34) о частной собственности (ч. 2 ст. 8, ст. 9, 35,
36), о свободных выборах в органы власти (ч. 3 ст. 3).
Живучи в сознании населения архаичные представления о юридической ответственности. Люди постоянно призывают государство использовать принцип коллективной ответственности к отдельным нациям и
этносам. При совершении террористических акций и даже отдельных
преступлений, вина за них возлагается на все народы Кавказа, на всех
мигрантов. В международных отношениях в качестве врагов рассматриваются народы огромных стран (например, все американцы).
В России (особенно среди малых народов) широко распространена
типичная для архаичного общества Мы-идентичность [7, c. 247 – 248].
Она предполагает, тесное объединение людей в группы (семья, род,
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племя, объединение единомышленников, соседей по дому, школьных
друзей), которые противопоставляют себя другим подобным группам.
Внутри этих групп существует взаимопомощь, но нарушение прав
лиц, не входящих в эти группы не сильно осуждается. У людей с узко
групповой Мы-идентичностью ослаблено чувство принадлежности к
гражданам одного города, одного региона, одной страны. Такие люди
неспособны осуществлять местное самоуправление в больших поселениях, не стремятся к управлению своим регионом, своей страной.
Мы-идентичность среди чиновников не позволяет им мыслить
масштабами всей страны. Они стремятся реализовать свои групповые
интересы, не обращая внимания на последствия своих действий для
общества в целом.
5. Юридическая антропология показывает, что правовая культура
разных народов неодинакова. Длительное проживание народов Востока
в условиях государственного деспотизма выработало у них некоторые
специфичные свойства. Они привыкли к отчуждению государства. Для
них государство – это недоступные для них чиновники (государь), а
не общественный союз. Конституция РФ вводит институт гражданства,
дает право гражданам участвовать в управлении своим государством
(ст. 32), а население, привыкшее к своему состоянию подданных, не
желает брать на себя ответственность за решение общественных дел.
Оно считает, что проблемами города, области, страны должно заниматься начальство. В СССР была полностью разрушена сельская
община. Поэтому закрепление в Конституции РФ права на местное
самоуправление (ст. 12, 130 – 133) не привело к его возникновению на
деле. Нормы остаются пустыми декларациями. Если государство перестает заниматься муниципалитетами, то власть в них присваивается
местной бюрократией.
Если народы стран Запада с недоверием относятся к государству,
то для россиян (особенно представителей малых народов) характерно
патриархальное сознание. Они видят в правителе строгого и заботливого
отца, которому вверяют свою судьбу. Идеалом для большинства россиян
остается патерналистское государство, которое берет их под свою опеку. Им хочется оставаться безответственными «детьми». Наибольшую
ностальгию вызывает то, что в СССР не нужно было думать о «завтрашнем дне». О нем заботились руководители государства.
Ст. 2 Конституции РФ объявляет высшей ценностью человека, его
права и свободы. Население России, как и в других государств Востока,
придерживается системоцентристского мировоззрения, в котором
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человек ничего не значит по сравнению с реализацией общественных или государственных интересов. Тирания Сталина, уничтожение
миллионов людей легко оправдывается ссылками на великие победы
СССР. Совсем не жестокие люди доказывают, что содержание ст. 2
Конституции РФ следует заменить на принцип: «высшей ценностью
является общество и его интересы» [8, c. 185 – 191].
Отмечается, что для значительной части российского населения
характерно безволие и созерцательность, которые не дают воплотить
в жизнь гуманистические ценности, поставленные в виде целей. Люди
впадают в гражданскую апатию и правовое бездействие [9, c. 640].
М. Вебер связал возникновение в Европе и Америке норм буржуазного общества с протестантской этикой. Другие исследователи отмечают, что православная религия не способствует приживлению этих
норм в России, вообще не поощряет активной жизненной позиции на
земле, доказывая, что она есть всего лишь приготовление к настоящей
жизни на небесах.
А.И. Ковлер обращает внимание на то, что юридическая антропология Запада взяла на себя изучение нормативных регуляторов, имеющих
место в обособленных группах общества (среди военных, молодежи,
преступников). Автор этой статьи уделяет особе внимание изучение
норм, которые складываются в среде обособленных от общества управленческих групп [10]. Эти группы не ограничиваются выработкой норм
поведения для себя. Они пытаются навязывать их всему обществу.
6. Исследования антропологов доказывают, что человек постепенно изменяется вместе с изменением условий его жизни: природных,
общественных, государственных. Потребность выживания в условиях
конкуренции заставляет людей меняться, в том числе изменяя свое
юридическое бытие. Исходя из этой посылки можно предположить,
что украинцы вынуждены будут со временем принять пока чуждые для
них (привнесенные с Запада) правовые институты частной собственности и предпринимательства. Без них они не смогут поднять свой
уровень жизни, выжить рядом с имперской Россией, которая восстановила свои претензии на контроль над постсоветским пространством.
Россияне, наоборот, еще долго не примут закрепленную в конституции
и иных правовых актах частную собственность, право на предпринимательство как свои, поскольку они могут обойтись без них. Их благосостояние в современных условиях может быть обеспечено за счет
государственной собственности на основные средства производства и
государственное распределение огромной природной ренты.
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7. Антропология обращает внимание на то, что современное право, как и архаичное, полно мифов, которые государство навязывает
обществу. Очевидным мифом является то, что нормы законов в России
исходят от народа. Население имеет довольно смутное представление о
российском законодательстве. А то, что оно не ропщет, – говорит лишь
о его долготерпении и бездействии ряда законов, особенно докучливых для людей. Монократическая форма правления в России держится
на мифе «о добром царе и боярах лихоимцах». Правящая группа принимает меры к поддержанию этого мифа. По этой причине в стране
устранена самостоятельность Правительства РФ, продекларированная
в Конституции РФ (ст. 10). Все раздачи благ должны идти от имени
Президента РФ. Население должно ощущать, что Президент РФ является добрым и строгим царем (наказывает министров), а не какой-то
Председатель Правительства.
Современное реальное российское государственное право, как и
древнее право, в основном основано не на разуме и расчете большинства, а на вере в справедливость Правителя, на надежде на то, что он
позаботится о своем населении. Россия еще не прошла своего этапа
просвещения. Традиционная религия в ХХ в. была заменена в ней на
коммунистическую идеологию. Идеократическое государство пало, но
значительная часть населения (в том числе, образованного) требует,
чтобы государство пренебрегло требованием ч. 2 ст. 13 Конституции
РФ, запрещающим ему навязывать обществу государственную идеологию. Другая часть населения требует официального признания
господством традиционных для России религий. В результате, нормы
о свободе вероисповедания (ст. 28 Конституции РФ) систематически
нарушаются.
Правосознание и правовое поведение отдельных групп населения в России часто строится на основе чувств, а не на основе разума.
Например, значительная доля общественных богатств в России производится мигрантами. Но население не понимает этого и платит им
пренебрежением или даже ненавистью. Эмоции и гнев вместо разума
(свойственные для людей, не имеющих должного культурного воспитания), приводят к тому, что право собираться мирно (ст. 31 Конституции
РФ) используется для осуществления массовых погромов.
Для архаичных «закрытых» обществ, – отмечает К.Р. Поппер, –
характерен отказ от рациональной рефлексии по поводу вставших перед
человеком проблем [11, c. 217 – 218]. Неумение их решать порождает
боязнь всяких перемен и консервативные настроения.
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8. Юридическая антропология обращает внимание на биологические свойства людей, которые порождают определенные нормы
права. Длительный период капиталистических отношений с частной
собственностью и конкуренцией породил у отдельных народов индивидуалистические черты. В России капитализм был уничтожен в самом
начале его развития (начало ХХ в.). Он не смог оказать существенного
влияния на сознание россиян. В силу этого у них более развитыми оказались стадные инстинкты, которые учитываются правящей группой
в процессе управления массами. Так, для того, чтобы сплотить массу
населения вокруг правителя, поддержать его самодержавную власть,
людей постоянно запугивают внешней угрозой (запах хищника заставляет стадо сбиваться в плотную массу).
Покорность россиян и других народов Востока, готовность их принять деспотию, добровольный отказ от использования политических
прав и свобод, закрепленных в конституции легко можно объяснить столетиями рабского положения, при котором государство, как терпеливый
селекционер уничтожало свободолюбивых и активных людей, выводя
новую породу человека, приспособленного (как домашнее животное)
жить в неволе и не стремиться к свободе. Уже в XVI в. Герберштейн
писал о населении Руси: «Этот народ находит больше удовольствия в
рабстве, нежели в свободе» [12, c. 17]. Значительную лепту в выведение
породы «человека послушного» внесло Советское государство, которое сначала выдворяло из страны тех, кто не мог смириться с властью
большевиков, а затем просто расстреливало тех, кто не умел колебаться вместе с линией партии. В результате родился такой феномен, как
«советский человек», верящий своим вождям и не желающий думать о
своем будущем. Миграция наиболее активных людей из России не прекратилась до сих пор. Некоторые политологи именно этим объясняют то,
что Россия не может перейти к демократии и республике. Людям проще
уехать из страны, чем бороться за свои права внутри нее.
Легитимность сложившегося в России авторитарного режима и
монократии можно объяснить чувством страха, который существует у
всех живых существ. Люди боятся что-либо менять в жизни общества,
исходя их мысли: «не было бы хуже». Правящая группа эксплуатирует
этот страх. Дзоло Д. предполагает наличие у людей скрытой потребности в социальной защите и распространении доставляющего удовольствие ощущения порядка и безопасности [13, с. 103]. Нынешний
Правитель России обеспечивает удовлетворение этой потребности в
приемлемом размере.
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Монократию в России можно так же объяснить стремлением большинства обывателей к упрощению окружающего мира и, в частности,
системы управления страной. Республика с ее разделением властей
кажется россиянам непонятной, а значит ненужной. Они не умеют
пользоваться этим сложным механизмом и не хотят это делать.
9. В отличие от позитивизма, где исследователи предпочитают
изучать правовую жизнь по писаным актам, юридическая антропология пытается понять право страны исследуя реальные правовые отношения (случаи). Это называется исследованием кейсов (case study).
Особое внимание предлагается уделять конфликтным случаям. В них
ярко высвечиваются действующие в стране нормы, которые до этого могли быть просто спящими и не видимыми для исследователя.
Например, люди, не участвующие в политической жизни России могут
не видеть авторитарных свойств сложившегося в ней политического
режима. Но тот, кто попробовал участвовать в оппозиционных протестных акциях, на себе чувствует, что конституционные права в стране носят в значительной степени декларативный характер (ст. 29 – 32
Конституции РФ). Государство взяло под контроль основные каналы
распространения информации и журналисты, критически настроенные
к правящей группе вынуждены искать работу за границей (как, например, Е. Киселев). Кажется, что российское государство с 2012 г. отказалось от практики подавления оппозиционных партий. Но некоторым
партиям и сейчас отказывают в регистрации под разными предлогами.
В 2013 г. по России вновь прокатилась кампания по преследованию
общественных объединений, которые было решено признать «иностранными агентами». Участники движения «Стратегия-31», требующие восстановления права собираться мирно, на себе испытывают
полицейский характер российского государства, которое может разрешить мирную манифестацию, а может ее запретить. Тому, кто пробовал
выдвигаться в качестве кандидата на выборную должность в государственные и муниципальные органы от оппозиции наглядно поясняют,
что в России не действует принцип равенства всех перед законом (ч. 4
ст. 13 и ст. 19 Конституции РФ). Если для членов «Единой России» создается «зеленый коридор», то для представителей оппозиции – условия
наибольшего неблагоприятствования.
Из сказанного следует, что использование методов и подхода
юридической антропологии может быть очень плодотворным и давать
неожиданные для традиционной (позитивистской) юриспруденции
результаты.
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КОНЦЕПЦІЯ НАТУРАЛІЗАЦІЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ
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Сучасні дискусії про натуралізацію епістемології в аналітичній
філософії права та можливості побудови натуралізованої юриспруденції
грунтуються на відомому твердженні американського філософа права
Брайана Лейтера про «натуралістичний поворот» в філософії права: «Тоді
як кожен з найважливіших напрямків філософії – метаетика, філософія
мови, епістемологія, філософія науки, філософія свідомості – зазнали
натуралістичного повороту за останню чверть століття, англо-американська філософія права залишилася недоторканою цим інтелектуальним
плином» [1, с. 80]. Однією з найбільш значущих причин для еволюції
епістемології права в такому напрямку став вплив ідей і аргументів
класичного правового реалізму на осмислення правової реальності та
сутності права як соціального феномена. Критика традиційної юриспруденції в правовому реалізмі підкреслює істотний відрив аналізу сутності
права від реальної практики судочинства та прийняття правових рішень в
концепціях юридичного позитивізму [2, с. 154]. Крім того, популярність
ідей натуралізації в епістемології права у другій половині XX сторіччя
пов’язана з безліччю суперечностей при обґрунтуванні об’єктивності та
нормативної природи права, що дозволяє в контексті традиційних філософсько-правових концепцій сформувати уявлення про єдину і логічно
замкнуту систему правових норм, здатних надавати всеосяжний вплив на
практику правозастосування (Г. Кельзен, Г. Гарт) [3]. Саме концепції нормативізму і неопозитивізму в філософії права зазнали найбільшої критики в сучасних інтерпретаціях правового реалізму, оскільки уявлення про
право як взаємопов’язаної системі правових норм не сприяли поясненню
меж суддівського розсуду в процесі прийняття рішень, а також відображенню впливу інших соціальних факторів на судову систему. В цьому
аспекті обгрунтоване Г. Гартом поняття «відкритої структури» права і
розробка концепції аскриптивних правових висловлювань розглядалися
як методологічні засоби моделювання та прогнозування практики застосування правових норм [4]. Однак складний процес взаємодії правових
норм при кваліфікації юридично значущої поведінки учасників право93

вих відносин, а також необхідність урахування формальних процедур
при прийнятті судових рішень знову актуалізували питання розробки
нової дескриптивной концепції судочинства.
Основою формування натуралістичного підходу в філософії права є спроби проведення аналогії між філософськими аргументами У.
Куайна в його критиці апріорного знання і класичної епістемології, орієнтованої на використання абстрактних філософських понять, а також
обґрунтування Куайном необхідності розвитку філософії в контексті
емпіричних наук [5; 6]. Однією з причин забезпечення проведення такої
аналогії в філософії права стало зближення аргументації правового
позитивізму і правового реалізму при обґрунтуванні системи юридичних правил в структурі правової системи. У концепції Гарта вторинні
правила (правило визнання, правила зміни, правила прийняття рішень)
за змістом виступають формальними вимогами і процедурами при розробці та прийнятті законодавства, а також при призначенні і визначенні
повноважень посадових осіб органів влади.
Яка природа цих правил? Якщо первинні правила виконують регулятивну функцію і формулюються з практики існуючих правових відносин, то можливо їх емпіричне обґрунтування, яким можуть користуватися
судді при вирішенні спорів. Водночас вторинні правила, як наприклад,
правила визнання, закріплення в Конституції і конституційних законах,
емпіричними за своєю природою не є. Для визнання їх легітимними
необхідно досягнення політичного компромісу, як правило, відображеного в нормах Конституції, і підтвердження посадовими особами дотримання таких конституційних правил в повсякденній практиці. Такий
компроміс є фактором, що впливає на формування правової системи, але
при цьому враховується як неюридичний фактор. Без застосування на
практиці, як зазначає Дж. Рез, визначити, які правові норми є правилом
визнання, неможливо, але саме цей методологічний аспект в концепції
Гарта і правовому позитивізмі часто ігнорується як несуттєвий [7, p.
297]. У проекті натуралізованої епістемології права невипадково таке
позитивістське міркування про вторинні правила розглядається як прояв традиційної епістемології, в якій апріорне знання рідко спирається на
емпіричні дані галузевих юридичних наук як засіб обґрунтування філософських та наукових висновків. Звідси сформульована за аналогією з
аргументом Куайна пропозиція про заміну класичної нормативної теорії
права на інші дескриптивні теорії, що сприяють успішному вивченню
практики правозастосування, найбільш повно обґрунтоване в дослідженнях Б. Лейтера. Філософія права в поданні Б. Лейтера повинна в
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своєму розвитку спиратися на галузеві юридичні науки як з точки зору
спадкоємності знань, так і наступності методів [8, с. 60].
Однак аналогію з критикою Куайном фундаменталізму в класичній епістемології складно провести в філософії права. Найбільш близькими за змістом прикладами можуть бути норматівізм Г. Кельзена і
неопозитивізм Г. Гарта.
В норматівізмі Кельзена право являє собою систему правових
норм, що мають логічну ієрархію. Правові норми виступають об’єктом
пізнання в юриспруденції, і їх класифікація грунтується на визнанні
апріорно існуючої «основної норми», що володіє вищою юридичною
силою. Оскільки зміст «основної норми» – основа правопорядку і функціонування держави, гіпотетичність цієї категорії не дозволяє виявити
її ні в змісті міжнародних конвенцій, ні в тексті Конституції держави.
«Основна норма» постулюється як існуюча, але при цьому є трансцендентальною категорією, без якої логіка конструювання ієрархії правових
норм, а також їх застосування на практиці не може бути забезпечена [9,
с. 44]. Лейтер стверджує, що в концепції Кельзена характер закону визначається можливістю застосування санкцій, закладених у структурі правової норми, і таке уявлення сприяє подальшому розвитку нормативізму
в натуралістичній перспективі [10, p. 4]. З такою реконструкцією і твердженням неможливо погодитися, оскільки основними завданнями нормативізму були розробка «чистої теорії права», в рамках якої методологія
дослідження правової реальності не може спиратися на методи інших
наук і враховувати не правові чинники. Крім того, нормативистська концепція юридичної кваліфікації та виявлення юридичної значимості конкретних дій індивіда дозволяє в окремих випадках успішно пояснювати
і характер застосування правових норм та прийняття судових рішень.
Класифікація правових норм на загальні та індивідуальні в контексті
правозастосування та регулювання правових відносин, таким чином,
спирається на апріорне знання про зміст «основної норми», і водночас
на правову інтерпретацію емпіричних даних і поведінки суб’єктів права.
Натуралізація такої концепції не сприяє збільшенню наукових знань про
сутність права і правової системи [11].
Ще одним прикладом розгляду з точки зору натуралізованої
епістемології права є неопозитивізм Гарта. В неопозитивізмі основні
поняття і методи були модифіковані з метою осмислення проблеми
співвідношення нормативного і дескриптивного в правовій системі.
Гарт стає основоположником «лінгвістичного повороту» в філософії
права, використовуючи ідеї аналітичної філософії [12, с. 83]. Водночас,
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теорія Гарта, як зазначає Лейтер, може бути розкрита в натуралістичній перспективі, оскільки замість традиційних понять представлені
спроби їх дескриптивного опису в світлі «буденної мови» та «відкритої
структури» права, що допускає суддівський розсуд [13, p. 296]. Гарт
визнає можливість наявності прогалин у праві і невизначеності змісту
правових норм, які враховує суддя при ухваленні рішення. Але і в цьому випадку натуралізація епістемології сприяє спотворенню справжніх
цілей неопозитивізму в філософії права з наступних підстав.
По-перше, в концепції Гарта (у тому числі в контексті аргументів
Дж. Реза) єдність правової системи як системи первинних і вторинних
правил забезпечується виключно юридичними засобами – дотриманням принципів законодавчого процесу в парламенті при прийнятті
законів, конституційної законності і неприпустимість розширювального судового тлумачення без обліку букви закону. При цьому апріорні
вторинні правила обмежують суддівський розсуд і стають орієнтиром
на практиці для розвитку галузей законодавства.
По-друге, епістемологічне значення концепції аскриптивних правових висловлювань Гарта полягає в тому, що дана концепція дозволяє
приписувати юридичне значення емпіричним фактам, що має важливе
значення для недопущення суддівського свавілля та порушення ними
правових принципів [14, с. 48 – 49].
Розглянуті вище приклади свідчать про невизначеність терміна «натуралізм», який має безліч специфічних значень, кожне з яких
притаманне різним напрямкам – юридичному позитивізму, правовому
реалізму і теоріям природного права. Зокрема, термін «правовий натуралізм» застосуємо до метафізичних концепцій природного права, в
яких природне право розглядається як форма прояву законів природи,
або ж раціональних уявлень про природні і невідчужувані права людини [15, с. 380]. В даному випадку ці класичні концепції не натуралізуються в рамках епістемології, оскільки ґрунтуються на понятійному
апараті і аргументації, не пов’язаних з емпіричними методами обгрунтування остаточних висновків.
Однак в дискусії про натуралізацію епістемології права крім розповсюдження аргументів Куайна в галузі філософії права Лейтер аналізує
спроби аналізу реальної практики судочинства у правовому реалізмі.
Аналогія з тезою Куайна про невизначеність перекладу враховується
Лейтером при обґрунтуванні тези про невизначеність правових норм і
неможливості передбачення судових рішень з використанням правових
норм. Невизначеність, що характеризує зміст правової норми, пов’язана
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з використанням юридичних понять, що не мають відношення до емпіричних фактів. Звідси потреба в тлумаченні правових норм при прийнятті
рішень органами влади і судами. У правовому реалізмі обґрунтовується
відмова від традиційних способів філософсько-правового обґрунтування, коли судове рішення пояснюється аналізом фактів суддею на основі
чинних правових норм (концепція Гарта), які за змістом невизначені і
розширюють можливості суддівського розсуду [16, p. 281].
Лейтер вважає, що епістемологична основа правового реалізму
базується на філософських уявленнях про натуралізацію, коли процес
наукового дослідження правових феноменів повинен спиратися на емпіричні дані, якими можуть бути реальні процедури прийняття рішень
суддями і практика діяльності адміністративних органів держави. Саме
невизначеність кордонів суддівського розсуду дозволяє правовим реалістам відмовитися від стандартної моделі юридичного пояснення,
коли зміст правової норми зумовлює висновок судді. Замість стандартної моделі вони формулюють описову концепцію судового рішення,
що виконує функцію передбачення дій судді при ухваленні рішення
залежно від соціальних і психологічних чинників, які й виступають
емпіричним підтвердженням істинності такої концепції. Тим самим
теорія права в натуралізованій перспективі перетворюється в науково
обґрунтовану теорію прийняття судових рішень. Лейтер зазначає, що
«юриспруденція, або, точніше, теорія судових рішень є «натуралізованою», оскільки стає для реалістів розділом психології (або антропології та соціології )» [17, p. 36].
Аналогія з аргументом Куайна про епістемологію як частину психології та необхідність емпіричного обгрунтування наших переконань
і інтуїцій проявляється і в твердженні Лейтера про фундаментальну
невизначеність законів. Невизначеність закону передбачає і безліч
однаково правомірних до використання методів тлумачення його положень, а також допущення перегляду раніше прийнятих судових рішень
і прецедентів. Якщо зміст закону не дозволяє достовірно передбачати
однакові судові рішення в подібних фактичних випадках, то, на думку
Лейтера, потрібно досліджувати і знаходити інші підстави, що дозволяють пояснити, як судді приймають рішення. Традиційне для правового реалізму припущення, що у судді можливий необмежений вибір
альтернатив при ухваленні судового рішення, ставить під сумнів науковість юридичного передбачення та прогнозу.
Що ж виступає основою суддівського розсуду і можливих прогнозів? У реальній судовій практиці розсуд судді при тлумаченні законів
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може спиратися на сформовану економічну модель, або спробу прийняти найкраще рішення в поточних соціально-економічних умовах [18].
Таким чином, натуралізована теорія права, зберігаючи традиційний
понятійний апарат, може використовувати емпіричні дані соціальних
наук для вивчення соціальних механізмів прийняття судових рішень.
Звідси випливає, що інші поняття і терміни в правовій сфері схильні
до концептуального аналізу, що незначно відрізняє погляди правових
реалістів від позитивістських уявлень про правову реальність [19].
Однак подібна інтерпретація філософської аргументації Куайна
і правового реалізму для обґрунтування натуралістичного підходу в
філософії права є необґрунтованою [20]. Враховуючи, що конкретні
правові випадки вимагають тлумачення і інтерпретації різним чином,
скасування судового рішення апеляційною інстанцією значить методологічну помилку судді при ухваленні рішення або вчених при дослідженні судової практики. Крім того, обґрунтування судового рішення,
або рішення органу влади з точки зору теорії права передбачає не тільки
пошук і систематизацію емпіричних даних, але й обґрунтування правової природи рішення, його відповідності правовим принципам і правовим нормам, що і підлягає перевірці судом вищої інстанції. Відповідні
принципи не можуть бути переглянуті в силу виявлення судових помилок і лише уточнюють зміст судових прецедентів, на які в подальшому
будуть спиратися судді при прийнятті рішень.
Аргументи правових реалістів щодо критики формалізму в праві і
слідування букві закону також спотворюють реальну практику судочинства, оскільки саме дотримання формальних процедур усіма учасниками судового процесу, встановлених законом, є основою для визнання
судового рішення законним і у всіх інших випадках тягне перегляд
судової справи або його скасування. Тим самим раціоналізація судового рішення залежить не від можливої невизначеності правових норм,
а від пошуку та застосування юридично значимої аргументації, що по
суті не вимагає натуралізації епістемології в радикальній версії, представленої Лейтером.
Таким чином, розглянуті версії побудови натуралізованої епістемології права, засновані на застосуванні аргументів Куайна по аналогії в
галузі філософії права, можуть застосовуватися лише з певними обмеженнями. Приклади прямого застосування аргументів Куайна до критики апріорності і невизначеності юридичних норм в судовій практиці
(правовий реалізм) і критиці традиційної позитивістської епістемології
в питанні про межі суддівського розсуду (концепція Г. Гарта), перешко98

джають пошуку адекватної юридичної аргументації для обґрунтування
висновків. Відмова від дотримання формальних юридичних правил
перетворює процес прийняття судових рішень і законів в політичний
процес під впливом ідеології і мінливих моральних уявлень, виключаючи можливість дотримання правових принципів і побудови ефективної
правової системи. Тим самим невизначеність права в натуралізованій
перспективі лише зростає.
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ЮРИДИЧНЕ ГАРАНТУВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ:
МОЖЛИВОСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ
С. Добрянський
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1; e-mail: svatolex@yahoo.com
Загальновизнаною тенденцією функціонування сучасного світового співтовариства є поглиблення міждержавної кооперації у найрізноманітніших сферах. На європейському континенті, вочевидь, найбільш
ефективними та важливими організаційно-правовими формами взаємодії сучасних держав виступають такі міжнародні формування як
Рада Європи (далі – РЄ) та Європейський Союз (далі – ЄС).
Україна з початку свого державного будівництва виявила намір
посісти належне місце у світовому співтоваристві. Першим кроком у
цьому керунку став вступ України до РЄ і відповідне освоєння нею
праволюдинних стандартів цієї організації. 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, угоду про асоційоване членством з
яким було підписано у березні 2014 р. після доленосних подій на Майдані впродовж грудня 2013 р. – березня 2014р..
Реалізація положень угоди про асоційоване членство з ЄС вимагає
від України, поряд з іншим, освоєння правової системи ЄС, зокрема
юридичних норм щодо гарантування основоположних прав людини.
Відтак, метою цієї статті є дослідження загальних закономірностей
та специфіки становлення інституту прав людини у правопорядку ЄС
задля більш ефективного наближення правової системи України до
правової системи ЄС.
Хоча на початку 50-років було прийнято вважати, що повага та
захист основоположних прав людини – це виключний обов’язок РЄ,
оскільки вважалось, що інститути Європейського співтовариства
(попередника ЄС), які діяли переважно в економічній сфері, не можуть
впливати на реалізацію принципу захисту прав людини, реалії політико-правових процесів між державами членами ЄС показали, що це
не так. Фактично з перших років функціонування Суду ЄС йому було
запропоновано прийняти рішення щодо відповідності актів інститутів
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ЄС конституційним положенням держав-членів у сфері регулювання
прав людини [1, с. 100].
Роль Суду ЄС у юридичному гарантуванні прав людини у ЄС. Принцип поваги та захисту прав людини тривалий час не виокремлювався
явно у таких фундаментальних, установчих засадах правової системи
ЄС, як принципи свободи, демократії та верховенства права. Первісно
установчі документи ЄС не гарантували дотримання прав і основних
свобод людини у правовій системі ЄС [2, с. 89]. Так до другої половини
60-років Суд ЄС відмовлявся здійснювати тлумачення актів інститутів
Європейського Співтовариства на відповідність конституційним положенням держав-членів з метою забезпечення прав та свобод. У 1959 р.
до Суду ЄС було подано чотири скарги, в яких піднімалося питання про
невідповідність рішень Верховного органу (орган управління створений відповідно до Договору про утворення Європейського об’єднання
вугілля та сталі від 18 квітня 1951 р.(далі – Договір про ЄОВС)) конституційним вимогам щодо прав громадян держав-членів. Розглянувши в об’єднаному провадженні ці чотири справи 15 липня 1960 р., Суд
ЄС визнав свою компетенцію приймати рішення про законність актів
Верховного органу відповідно до Договору про ЄОВС, однак зазначив, що він не зобов’язаний встановлювати відповідність таких актів
національному законодавству держав-членів, за винятком їх конституційного законодавства. Більше того, покликаючись, на рішення по
справі «Nold», Суд відмітив, що «право Співтовариства, як зазначено
в Договорі про ЄОВС, не містить жодних загальних принципів, які би
гарантували основоположні права» [1, с.101].
Однак подальше розгортання процесів європейської інтеграції
неминуче ставило проблему забезпечення основних прав людини на
одне з перших місць актуальних проблем порядку денного ЄС, що
спонукало Суд ЄС змінити свою позицію і нарешті розпочати процес
конституціоналізації інституту основоположних прав людини. Першим
кроком у цьому керунку стала справа «Loos», в якому Суд ЄС вказав, що
незалежно від держав-членів, право Співтовариства не тільки встановлює обов’язки окремих осіб, але й також одночасно закріплює основні
права як частину європейської правової традиції [3]. Крім того Суд ЄС
постановив, що «установчі договори повинні тлумачитися як такі, що
мають пряму дію і надають індивідуальні права, які національні суди
повинні захищати».
Особливо важливого «правозахисного» значення у сфері механізмів взаємодії національних судів держав-членів ЄС та Суду ЄС набув
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принцип верховенства (примату) права Співтовариств над внутрішнім
правом держав-членів. Цей принцип (вперше сформульований СС у
справі «Costa») полягає у дії та обов’язковості норм права Співтовариств (в т.ч. рішень суду Суду ЄС як одного з джерел права Співтовариств) на всій території ЄС та стосовно всіх суб’єктів європейського
права. Таким чином, Суд ЄС співпрацює з національними судами держав-членів, роз’яснюючи їм європейське право з точки зору інтересів
не окремих держав-членів, а в цілому Співтовариств та їх цілей [4].
Практичне забезпечення принципу примату права Співтовариств над
внутрішнім правом держав-членів вигідно вирізняє Суд ЄС від Європейського суду з прав людини, який забезпечує баланс прав людини
тільки з інтересами окремих держав-членів Ради Європи, однак не
володіє ані повноваженнями, ані досвідом формувати розуміння європейського права з точки зору декількох європейських держав.
Подальшим кроком у напрямку забезпечення основних прав людини стала справа Stauder (1969 р.), у якій Суд ЄС постановив, що права
людини входять до системи загальних принципів права Спільноти, які
ним захищаються. А пізніше, у справі Nold (1974 р.) Суд ЄС вказав, що
право Спільноти, яке він має тлумачити, виходить зі спільних конституційних традицій держав-членів і при формуванні цінностей Спільноти
він буде брати до уваги конвенції та угоди, укладені із державами-членами, а також Конвенцію про захист прав людини і основоположних
свобод 1950 р.[5, p.144] Варто погодитися з висловленою у науковій
літературі думкою про те, що рішення у цій справі виступає новим етапом у розвитку прецедентного права Люксембурзького суду, оскільки
воно передбачає можливість того, що «при тлумаченні і застосуванні
права Співтовариства Суд ЄС буде керуватися і покликатися на норми
міжнародних договорів, які підписали держави-члени» [1, с. 103].
Таким чином, аналізуючи прецедентну практику Суду ЄС можна
виокремити два періоди його функціонування, які кардинально відрізнялися застосовуваними підходами: якщо на першому етапі Суд
ЄС всіляко уникав визнання проблеми необхідності захисту основних
прав людини (прямо посилаючись на те, що Установчі договори ЄС не
містять положень щодо гарантування прав людини), тоді як з другої
половини 60-х років захист прав людини було визнано невід’ємним
принципом права ЄС. Більше того, завдяки діяльності Суду ЄС вдалося частково подолати прогалини в установчих договорах ЄС щодо
гарантування прав та свобод людини. Втім, навіть позитивно оцінюючи поступ у функціонуванні Суду ЄС у напрямку забезпечення осно103

воположних прав та свобод людини у правопорядку ЄС, інші інституції
ЄС не забарилися вказати обмеженість підходів Люксембурзького суду
у формулюванні «правозахисних» принципів. Комісія ЄС у своєму
меморандумі від 4 квітня 1979 р. зазначила: «Якими б ефективними
та гідними схвалення не були методи [захисту прав людини – С.Д.]
вироблені Судом Справедливості Європейських Спільнот, вони, однак,
не можуть компенсувати принаймні один суттєвий недолік правового
порядку Спільнот, пов’язаний із відсутністю письмового «каталога»
основоположних прав: неможливість знати наперед, які з таких свобод не можуть бути порушеними за жодних обставин. Європейський
громадянин володіє легітимним інтересом знати свої права стосовно
Спільнот. Він повинен мати можливість від самого початку оцінити
перспективи розвитку будь-якого правового спору і, таким чином, мати
у розпорядженні відповідні, чітко визначені критерії»[6].
Уконституювання інституту прав людини в установчих договорах
ЄС.
Лише через 30 років після заснування Європейського Співтовариства у Єдиному Європейському Акті вперше було вміщено посилання
на принцип захисту прав людини. В абзаці 3 преамбули Акта зазначається, що держави-члени ЄС «сповнені рішучості сприяти спільними зусиллями розвитку демократії, яка спирається на права, визнані
конституціями і законами держав-членів, Конвенцією про захист прав
людини та основоположних свобод та Європейською Соціальною
Хартією». Тому слід визнати, що Єдиний Європейський Акт виступає
основою регулювання принципу захисту основоположних прав людини на рівні ЄС, оскільки саме завдяки нормам цього документу відбулося включення цього принципу у систему «первинних» джерел права
ЄС[7].
Подальший процес конституціоналізації основоположних прав
людини продовжив Амстердамський Договір від 2 жовтня 1997 року.
Положеннями цього документу було внесено суттєві корективи в систему угод про утворення ЄС: так принцип поваги до прав людини та
фундаментальних свобод, раніше закріплений тільки у преамбулі Договору про ЄС, перетворився на фундамент інтеграційних процесів у ЄС
[8]. Іншими словами, Амстердамський договір надав право Суду ЄС
застосовувати до усіх актів інститутів ЄС мінімальні стандарти, котрі
пов’язані з захистом прав людини у той спосіб, як вони випливають із
спільних конституційних традицій держав-членів та міжнародних прав
людини. Розглянемо більш детально ці нововведення.
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Перше з таких положень полягало у внесенні змін до ст. 7 Договору про ЄС та ст. 309 Договору про Європейське Співтовариство
(далі – ЄСП), якими врегульовано процедуру вирішення питання щодо
того, чи мало місце систематичне та грубе порушення однією з державчленів принципів, на яких базується ЄС. У разі підтвердження такого
порушення Європейська Рада, за умови підтримки абсолютної більшості членів, що входять до її складу, може прийняти рішення про призупинення реалізації низки прав для такої держави, включаючи навіть
право голосу її представника у цій Раді.
Наступне нововведення стосувалося параграфу 1 ст. 49 Договору
про ЄС, до якого включено вимогу про те, що будь-яка європейська
держава, котра прагне набути членства у цьому формуванні, повинна поважати основоположні принципи побудови ЄС, що передбачає,
поряд з іншими, принцип поваги прав людини. Таким чином, можна
дійти висновку, що дотримання прав людини перетворився з, так би
мовити, імпліцитної (раніше закріпленої тільки у рішеннях СС) на експліцитну умову членства у ЄС.
Окрім змін загального характеру щодо дотримання та захисту прав
людини як інституту в цілому ЄС, положення Амстердамського Договору передбачали введення деяких нових аспектів, форм застосування
принципу недискримінації. Цією угодою, що визнає правові основи
утворення ЄСП, первісно було передбачено дві норми-заборони, спрямовані на забезпечення засади рівності: зокрема ст. 12 (раніше – ст. 6)
забороняє, у рамках застосування угоди, будь-яку дискримінацію на
основі громадянства, а ст. 141 (раніше – ст. 119) Договору про ЄСП
встановлює принцип рівної оплати праці жінки та чоловіка. Ці та інші
положення законодавства Спільноти з питань соціальної політики
виступили, з одного боку, правовою основою забезпечення рівного
підходу, а з іншого, – значною мірою сприяли розвитку прецедентного
права Суду ЄС, спрямованого на заборону будь-якої дискримінації як
загального принципа права Спільноти.
Амстердамський Договір став якісно новим кроком у напрямі
забезпечення принципу недискримінації: доповнена ст. 3 (раніше – ст.
2) Договору про ЄСП встановлює, що «забезпечення рівності між жінкою та чоловіком в цілому, а не лише у трудових відносинах, становить
одне із завдань Спільноти». Окрім того, було змінено формулювання ст. 141 (раніше – ст.119) Договору про ЄСП, за яким Європейська
Рада, діючи спільно з Європейським Парламентом, після відповідної
консультації з Економічним та Соціальним Комітетами може вживати
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заходів, спрямованих на забезпечення застосування принципу рівних
можливостей та рівного ставлення до чоловіків і жінок з питань працевлаштування й зайнятості, включаючи рівну оплату за працю рівної
кількості та якості. І нарешті, ст. 141 Договору про ЄС встановлює,
що «з метою забезпечення повної рівності між жінкою та чоловіком у
питаннях трудових відносин принцип рівного ставлення до чоловіка та
жінки не виступає перешкодою у діяльності держав щодо санкціонування або прийняття таких заходів, які передбачають певні пільги чи
переваги задля полегшення «недорепрезентованої» статі здійснювати
зайняття певного роду або попередити чи компенсувати певні обмеження у здійсненні професійної діяльності».
Оцінюючи значення положень Амстердамського договору в аспекті посилення юридичної гарантованості інституту прав людини у ЄС,
зарубіжні вчені прирівнюють його нововведення до статусу справжньої
«реформи» в області забезпечення прав людини у правовій системі ЄС,
явно закріпивши положення про основні права, котрі стали тепер частиною первинного права ЄС [1, с. 105].
Загалом поділяючи таку думку зарубіжних вчених щодо значення
Амстердамського договору у процесі оформлення повної юридичної
«цілісності» прав та свобод людини, не можна, на нашу думку, оминути проблеми, яких цей договір не вирішив. Так, зокрема, посилення
інтеграційних процесів між державами-членами ЄС супроводжувалося
посиленням юридичного забезпечення в першу чергу соціально-економічних прав людини, тоді як у практиці Суду ЄС почали виникати
загроза ситуації порушення однакового режиму гарантування особистісних прав людини із соціально-економічними [2, с. 98].
Проблема співвідношення цих режимів виникала у тих випадках, коли Суд ЄС повинен був здійснювати контроль за дотриманням
основних прав людини у випадках порушення державами економічної
свободи, котра, власне, й належить до одного з прав людини або ж опосередковано зачіпає його. Це могло статить, наприклад, у разі видворення громадянина ЄС з держави-члена (скажімо, у випадку порушення
ним умов економічної діяльності), внаслідок чого руйнувалася єдність
сімейного життя (ст. 8 Євроконвенції); або ж у разі застосування щодо
нього обмежень у вільному наданні йому з боку ЗМІ інформаційних
послуг, які безпосередньо торкаються права на вільне поширення
інформації, незважаючи на кордони (ст.10 Євроконвенції) [5, p. 183].
Іншими словами проблема виражалася у тому, що в поле дії правопорядку ЄС, зокрема, діяльності Суду ЄС, потрапляли права людини,
106

захист яких забезпечувався нормами Євроконвенції, внаслідок чого
виникала колізія у міжнародно-судовому захисті прав людини: одні і
ті самі права водночас забезпечувалися двома різними міжнародними
правопорядками, членами яких були ті ж держави-члени ЄС.
Таким чином, у правопорядку ЄС піднімалися все нові питання
юридичного гарантування основоположних прав людини, вирішити
які шляхом подальшого розгортання правозахисної практики Суду ЄС
чи то просто внесенням доповнень та коректив до системи установчих
договорів ЄС не було ефективним.
«Революційним» кроком у керунку радикального подолання нових
проблем юридичного гарантування прав людини мав виступити Договір про введення Конституції для Європи, який містив перелік прав та
свобод, проголошених у Хартії основних прав ЄС (далі – Хартія ЄС),
підготованих Конвентом (спеціальний орган, утворений для розробки
та прийняття цього акта) 2000 р. [9, с. 160]. Однак, не отримавши підтримки на рівні національних референдумів держав-членів ЄС, його
було замінено Ліссабонським договором, який набрав чинності у грудні 2009р.
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 [10,
с. 120], можна з впевненістю стверджувати, що для 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 Євроконвенція,
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 основоположні права, в тому
вигляді, в якому вони закріплені в Євроконвенції 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) [11, 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
Євроконвеції, сьогодні власне Хартія ЄС є джерелом стандартів захисту прав людини для усіх органів та інституцій ЄС. Варто зауважити, що
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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 через їх суперечність Хартії ЄС [12].
Хартія ЄС об’єднує в одному документі усі права та свободи громадян ЄС, які закріплені у Євроконвеції, Європейській соціальній Хартії,
передбачені загальними конституційними традиціями держав-членів,
розроблені правозахисною практику Суду ЄС та Європейського суду з
прав людини, а також ті права, які містяться у міжнародних конвенціях по правах людини, прийнятих ООН, Радою Європи і Міжнародною
організацією праці, учасниками якої виступають держави-члени.
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. Так аналіз положень Хартії ЄС дозволяє дійти висновку
про подальший розвиток інституту прав людини у напрямку все більшого задоволення потреб людини. 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 [9, c. 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 спрямована 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.
Хартія ЄС також включає нові політичні та особистісні права, такі як
права на належне (хороше) управління, розширює захист персональної
цілісності шляхом клонування людини в репродуктивних цілях.
Загалом схвально оцінюючи значення цього документа в правопорядку ЄС, поставимо питання: чи можна вважати процес конституціоналізації прав людини в ЄС таким, що досягнув своєї завершальної
стадії а, отже, проблеми, які виникали на різних етапах європейської
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інтеграції, отримали нарешті своє належне вирішення? Відповідаючи
на поставлене запитання, варто, на нашу думку, звернути увагу на певні практичні проблеми при застосуванні Хартії для захисту основоположних прав людини.
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 [13, 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 [11, 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
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 фор109

мулювання 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 [9, 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 [8, 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 повноваженнями Європейської Комісії з розслідування порушень і накладення
штрафів [14, 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 ,
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«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 Євроконвенції, дозволяє констатувати, що в
Євроконвенції 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.
Основні висновки. На завершення цього короткого дослідження
висловимо певні міркування щодо особливостей процесу «конституціоналізації» принципу захисту прав людини у правопорядку ЄС та
майбутніх перспектив його розвитку.
1. Впродовж першого періоду функціонування Суду ЄС правам
людини було відмовлено у визнанні свого окремого статусу як інституту правопорядку ЄС;
2. Починаючи з другої половини 60-х років XX століття подальше
розгортання процесів європейської інтеграції спонукало Суд ЄС змінити свою позицію і нарешті розпочати процес конституціоналізації
основоположних прав людини, що виразилося у прийнятті цілої низки
рішень, у яких було розроблено вихідні юридичні принципи правового
статусу інституту прав та свобод людини у ЄС.
3. Якісно новим етапом юридичного гарантування прав людини
у ЄС виступило внесення змін до установчих документів цього міжнародного формування, якими принцип поваги основоположних прав
людини було визнано врешті-решт конституційними цілями функціонування ЄС і включено у систему джерел «первинного» права ЄС.
4. Прийняття Хартії ЄС ознаменувало народження повноправного
інституту прав людини у правопорядку ЄС.
Чи можна стверджувати, що нині завершено формування самостійного інституту прав людини в ЄС і водночас нової міжнародно-європейської системи захисту прав людини? Наведені у дослідженні проблеми
практичної застосувуваності Хартії ЄС дають підстави стверджувати,
як гадаємо, що права людини у ЄС входять у свою нову стадію свого
розвитку – гармонізацію з уже апробованими десятиліттями стандартами захисту прав людини Європейського суду з прав людини, що стане
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можливим лише після підписання угоди про приєднання ЄС до Євроконвенції [15]. Більше того, варто уточнити те, що навіть не саме підписання угоди про приєднання ЄС до Євроконвенції, а лише практика
розгляду Європейським судом з прав людини конкретних справ проти
ЄС та держав-членів цього формування може вказати шлях подолання
системи інституційних та процесуальних проблем приєднання ЄС до
Євроконвенції [16].
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К ПРОБЛЕМЕ ПОНИМАНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
А. Дудчик
Белорусский государственный университет, Минск,
ул. Кальварийская, 9, e-mail: a_dudchik@tut.by
Проблема суверенитета (прежде всего – государственного суверенитета) уже давно считается одной из наиболее значимых для целого
ряда дисциплин, изучающих социальную и политическую реальность.
При этом разворачивающиеся буквально у нас на глазах глобализационные и интеграционные процессы приводят к весьма существенной
и даже радикальной трансформации уже сложившихся представлений о суверенитете и его возможных субъектах. Многие теоретики
отмечают утрату государством части своего суверенитета, передачи
его другим акторам. Среди последних можно выделить как международные организации, претендующие на все большие полномочия,
создание собственных правовых систем (с созданием международных трибуналов) и возможность радикального влияния и даже вмешательства (принципы ответственности государства и вмешательства)
в дела суверенных государств. Все большие вес и значения приобретают крупные корпорации, достаточно эффективно конкурирующие с национальными государствами в традиционных для последних
сферах деятельности, что уже начинает находить в пересмотре сложившихся представлений об их правовых, социальных, политических
функциях и ответственности. Суверенитет (в контексте процессов
глобализации, интеграции, виртуализации) оказывается все меньше
привязан к конкретной территории, а, порой, проблемы суверенитета
выходят за территориальные пределы (затрагивая, например, проблему суверенитета над космическими объектами). Чаще всего все эти
тенденции рассматривают как следствие процессов глобализации.
Так, известный немецкий исследователь процессов глобализации
У. Бек отмечает, что одним из важных следствий глобализации является то, что «наряду с мировым обществом национальных государств
возникает могущественное, отличающее себя от всех прежде существовавших форм политической легитимации не-государственное
мировое общество, которое составлено из совершенно разнородных
транснациональных акторов» [1, с. 38]. В современном глобализирующемся мире, как уже отмечалось, происходит некоторое уменьше114

ние роли модерного государства. Так, весьма актуальным вопросом
как теории международного права, так и реальной международной
политики является вопрос о возможности воздействия на суверенное государство и вмешательство в его внутреннюю политику, что,
естественно, достаточно существенно ограничивает государственный
суверенитет. Естественно, определенные изменения претерпевают и
формы легитимации государственного суверенитета.
Отметим, что весьма большую роль в политической мысли играет
осмысление понятия прав человека, при этом многие исследователи
видят непосредственную связь между распространением идеи прав
человека и частичной утратой государством суверенитета (см., напр.,
работу С. Сассен [2]). Действительно, сама идея прав человека возникает в качестве своеобразного ограничителя для власти государства,
который должен оградить индивида от тех или иных действий со стороны государства. Не случайно именно государство является основным
адресатом современных правовых документов, посвященных проблематике прав человека. Более того, именно систематическое нарушение
прав человека рассматривается в современной международной политике как причина, так и как повод для тех или иных действий против суверенного государства, начиная от экономических или правовых санкций
и заканчивая военной интервенцией.
Все эти (равно как и многие другие) явления и процессы позволяют
многим авторам вести речь о тенденции десуверенизации современной
политической реальности. Следует отметить, что единой терминологии
для анализа упомянутой выше тенденции не существует. Некоторые
исследователи акцентируют внимание на изменениях, происходящих
с суверенитетом (например, популярным является утверждение о размывании, эрозии суверенитета (erosion of sovereignty)). Другие предпочитают анализировать некоторое уже существующее качественно
новое состояние (например, используются такие термины как «постсуверенитет», «поздний суверенитет» [3, с. 159], «разделяемый, разделенный, расщепленный, частичный суверенитет» [4, с. 20], «договорной
или конвенциональный суверенитет» [5, с. 101], «фрагментированный
или осколочный суверенитет» – название сборника статей Sovereignty in
fragments). Тем не менее, вполне уверенно можно говорить о некоторой
сложной проблеме, фиксируемой при помощи широкого спектра методологических и понятийных средств. Данная проблематика оказывается
весьма популярной, анализу различных аспектов тенденции десуверенизации посвящено большое количество работ.
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Следует отметить, что в современной политической теории понятие суверенитета связано прежде всего с государственным суверенитетом (как отмечает М. Тропер [6, с. 132]), тем не менее история понятия
суверенитета демонстрирует достаточно серьезную эволюция понимания сущности суверенитета. Само понятие суверенитета тесно связано с понятием суверена, имеющим достаточно давнюю историю. Так,
долгое время понятие суверенитета в Западной Европе связывалось с
представлениями о короле как суверене (более подробно см. работу Э.
Канторовича [7]), а источником суверенности считается божественная
власть. С течением времени, однако, суверенитет как верховная власть
начинает приписываться в качестве атрибута государству. Источником
суверенитета выступает теперь воля народа. «Появление модерного государства, воплотившегося во Французской революции и наполеоновских
имперских кампаниях, представляло собой нечто дотоле неизвестное
европейской истории … В тот период понятию «суверен» (король), самому устойчивому элементу старого порядка, предстояло превратиться в
«народ – носитель суверенитета»« [8]. И само понятие народа как носителя суверенитета и источника власти фиксируется, например, в конституциях многих стран. Таким образом, легитимация государственного
суверенитета в модерном государстве происходит посредством обращения к идеям народа или нации (между которыми, конечно, существует
определенное различие). При этом проблема источника суверенитета
является весьма актуальной и злободневной. Это связано с теми изменениями, которые претерпевают как формы обоснования государственного
суверенитета, так и явления, выступавшие ранее в качестве основания
суверенитета. Так, популярность и определенное влияние приобретают
концепции, ставящие под сомнение традиционные формы демократической легитимации (критика субстантивной демократии, концепция
«постдемократии» [9]) и идею нации – (конструктивистский подход к
рассмотрению нации [10]). Если говорить о современных теоретических подходах, можно выделить монистический и плюралистический
подходы к рассмотрению оснований государственного суверенитета.
Монистический подход, являющийся более традиционным и о котором
уже говорилось выше, исходит из презумпции наличия единого источника суверенитета (воля народа или нации). Плюралистический подход,
напротив, постулирует принципиальную множественность источников
суверенитета. Одним из наиболее известных представителей подобного подхода можно назвать концепцию множества («мультитюда»)
известного итальянского исследователя А. Негри. Сходной позиции
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придерживается и Д. Гримм, который, ссылаясь при этом на позицию
Конституционного суда Германии пишет: «Суверенитет Германии (равно как и суверенитет Финляндии или Буркина-Фасо) является просто
другим названием для германской демократии» (цит. по [11, с. 241]).
При этом важно отметить, что на разных этапах своей эволюции
понятие суверенитета обычно обозначало не столько некоторую характеристику (правителя или государства), но и сложную систему отношений, в которую носитель суверенитета был органично и многообразно
включен. Прежде всего, стоит упомянуть о международной системе
отношений как системы отношений между суверенными государствами. Зачастую эта система носит название Вестфальской системы (в
связи с чем говорят о Вестфальском суверенитете) как принципиально новой системы взаимодействия суверенных государств. При этом
следует отметить, что большое количество современных исследователей подчеркивает преемственность вестфальской системы по отношению к существовавшим до этого системам властных отношений (что
позволяет говорить даже о своеобразном «вестфальском мифе» (см.,
например [12], [13])). При этом важно отметить, что появившись в
определенных условиях в определенную историческую эпоху, государство как форма политической организации сегодня приобрело широкое
распространение, являясь важной составляющей современной мировой политики, а само понятие государства является одной из важнейших категорий как политического анализа, так и международного
права. При этом адекватность использования самого этого понятия к
неевропейским условиям многими исследователями (напр., см. статью
К. Гирца на эту тему [14]) ставится под сомнение.
Следует обратить внимание, что в этой системе международных
отношений большую значимость для реализации суверенитета играет
признание суверенитета со стороны других государств. В этом случае весьма эвристичным оказывается обращение к концепту «борьбы за признание», философское содержание которого представлено
в гегелевской политической философии (при этом, как показывает
Д. Баранже [15, с. 49], основой для гегелевской разработки данного
понятия являются определенные правовые практики, регулировавшие
международные отношения). Гегель в своей «Философии права» подчеркивает, что важной особенностью конституирования государственного суверенитета является признание со стороны других государств.
«Каждое государство обладает суверенной самостоятельностью по
отношению к другому… быть таковым для другого, т.е. быть признан117

ным им, есть его первое абсолютное право» [16, с. 365]. Так, легитимность государства обращена вовнутрь, однако она основывается на
признании со стороны других государств. Поэтому взаимное признание
оказывается существенным условием для системы международного
права, которое, с гегелевской точки зрения, принципиально отличается
от внутреннего государственного права, поскольку носит договорной
характер, соотносимый Гегелем с договорными отношениями в рамках
гражданского общества. При этом важным является не столько само
содержание международного права («материя этих договоров неизмеримо менее многообразна» [16, с. 366]), сколько само признание этих
договоров и их выполнение.
Особое внимание следует уделить самому понятию суверенитета,
которое обладает достаточно сложной природой. Прежде всего, существует достаточно большое количество дефиниций (юридических,
политологических, философских), тем не менее, о разделяемом всеми
или, по меньшей мере, большинством исследователей определении
затруднительно. Конечно, это во многом связано с тем, что интерес
к этому понятию часто не является сугубо теоретическим, но и тесно связан с политическими интересами и текущими политическими
дискурсивными практиками (как пишет М. Москенниеми, достаточно
часто суверенитет трактуется как «моральный принцип, полемическое
орудие, не обязательно обладающее юридической или социологической основой» [11, с. 232]). В определенном смысле это может быть
объяснено и уже упоминавшейся сложной природой и многофункциональностью самого понятия. Понятие суверенитета не является сугубо
описательным, но также и нормативным, не только фиксируя существующие реалии, но и раскрывая представления о должном положении вещей: как отмечают Х. Кальме и К. Скиннер, «тесная связь между
«есть» [в реальности] и «должно быть» в самом дискурсе суверенитета приводит к тому, что представления о желаемом иногда рядятся в
одежду доктрин суверенитета» [4, с. 9]. Не случайным в этом контексте
оказывается и регулярное обращение к различным метафорам, сравнениям и образом при анализе суверенитета (в качестве одного из наиболее острых сравнений можно привести высказывание Н. Маккормика,
сравнившего утрату суверенитета с утратой девственности (Цит. по [4,
с. 21]), поскольку в результате этой утраты никто не получает какоелибо новое положительное качество).
Само обращение к истории понятия суверенитета оказывается
достаточно плодотворным, раскрывая динамическую сторону сувере118

нитета как сложного явления. Как отмечает Х. Кальме, «наше понимание истории суверенитета оказывает влияние на то, как мы можем
представлять будущее – наши представления о прошлом определяют
границы наших ожиданий» [4, с. 12]. При этом имеет смысл говорить
не только о сугубо историческом интересе, поскольку в случае суверенитета исторические аспекты тесно связаны с аспектами современными, а возможно, как было показано выше, и с возможными будущими
вариантами его развития. Можно согласиться с тем, что в силу сложной
природы концепта суверенитета и долгой истории исторической эволюции он сочетает в себе разнообразные смыслы и значения: «более
высокие смысловые уровни не полностью «закрывают» более низкие… ранние доктрины суверенитета продолжают быть видными в
современной политической теории» [4, с. 11].
Переходя к содержанию понятия суверенитета, также следует отметить сложность и многообразие этого содержания (например, Вебер и
Бирстекер пишут о «богатом историческом контексте и изменяющихся
практиках, которые обозначаются общим понятием суверенитета» [17,
с. 284])). При этом большинство исследователей, занимающихся проблемой суверенитета, предостерегают от упрощенных трактовок
суверенитета в качестве некоторого простого явления либо свойства,
которым обладает тот или иной предмет (например, государство).
Наоборот, имеет смысл говорить о сложности и многоаспектности
суверенитета как такового, а к попыткам представления его в качестве
простой сущности следует относиться критически. Так, Д. Баранже,
анализируя историческое многообразие значений, которыми обладает
понятие суверенитета, пишет об искусственности представления суверенитета как некоторого единого явления, которое во многом является своеобразной юридической фикцией – результатом деятельности
профессиональных юристов, ангажированных государством: «успехи
исследователей, демонстрирующих, что слово суверенитет обладает
несколькими значениями (собственно суверенитет (Souverдnitat), государственная власть (Staatsgewalt), господство (Herrschaft) и, возможно,
другие) должны находиться в явном противоречии с тем фактом, что
суверенитет долгое время рассматривался в качестве единообразного
явления … как одна и единственная реальность» [15, с. 48].
Таким образом, основываясь на исторических данных можно говорить о понятии суверенитета как своеобразном «зонтичном» понятии,
которое охватывает целый ряд явлений и отношений и при этом само
обладает достаточно сложной природой. Несомненным является то, что
119

с суверенитетом в настоящее время происходят достаточно серьезные
трансформации, которые и пытается зафиксировать целый ряд современных исследований (при этом наиболее продуктивным способом
исследования, как показывает международная практика, является междисциплинарный подход). При этом происходящие изменения, тем не
менее, не ведут к исчезновению самого явления суверенитета и отказу
от использования самого этого понятия. Напротив, происходящие на
наших глазах изменения суверенитета требуют особо пристального
изучения с учетом как уже имеющейся богатой традиции исследования, так и с использованием новых междисциплинарных подходов и
современных методологических стратегий.
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«КОНСТИТУЦІЙНА ЛЮДИНА»
ТА ОРГАН КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮСТИЦІЇ
У СВІТЛІ АНТРОПОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
В. Кампо
Асоціація суддів України,
Одеса, вул. Варненська, 3-б, e-mail: info@asu.od.ua
Вступні зауваження. Антропологічні дослідження в Україні все
частіше торкаються питань конституційних дисциплін (конституційного права, конституційного процесуального права, конституційної
юстиції, конституційного судочинства тощо) [1, с. 115 – 120, 149 – 164
та ін.], що само по собі дуже позитивно. Таким чином, на нашу думку,
формується ще один перспективний науковий напрям, який, сподіваємось, вже у найближчому майбутньому зможе допомогти вирішенню
тих складних, часом незручних і нестандартних проблем, які сьогодні
стоять перед зазначеними дисциплінами.
Антропологія права, що вже є загальновизнаною філософсько-правовою і теоретичною наукою та навчальною дисципліною [2, 3], сприяє
розвитку інших юридичних наук цього напряму, зокрема, антропології
конституційних дисциплін, що як молоді науки переживають етап становлення з усіма його труднощами і проблемами. На цьому етапі перед
вченими, які зайняті антропологічними дослідженнями у галузі цих
дисциплін, на наш погляд, стоїть кілька важливих наукових завдань:
а) визначити свій специфічний предмет дослідження та відділити
його від предметів суміжних – у межах антропологічного напряму –
юридичних дисциплін;
б) з’ясувати пріоритетні антропологічні теми та проблеми, над
якими вчені у галузі конституційних дисциплін повинні першочергово
працювати;
в) вести постійний антропологічний моніторинг конституційноправових рішень, інших дій та подій, інформацій тощо як всередині
держави, так і за її межами;
г) прогнозувати і програмувати тенденції та закономірності розвитку антропологічних явищ і процесів у галузі конституційних дисциплін і т.д.
Серед конституційних дисциплін окреме місце займає доктрина
конституційної юстиції, тобто галузь спеціальних знань про конституційне правосуддя, що гарантує – на основі положень Конституції і
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законів України – захист гідності людини, її прав та основоположних
свобод. Саме дана галузь правосуддя виконує ключову роль у такому
захисті, який також здійснюють й інші різновиди юстиції (адміністративна, цивільна тощо).
Очевидно, що предметом антропологічних досліджень конституційної юстиції, насамперед, мають бути фактори антропологічного впливу на
правові та фактичні відносини між українськими громадянами та єдиним
органом конституційної юрисдикції – Конституційним Судом України
(далі – КСУ). Мова йде про закладені у цих відносинах як сучасні конституційні, так і успадковані з минулого псевдоконституційні звичаї, традиції,
цінності, міфи, переконання громадян, фахівців у галузі права, державних службовців тощо. На жаль, саме відсутність аналізу антропологічної
складової практики КСУ з тих чи інших питань його діяльності нерідко
породжує у громадськості, фахівців у галузі права, ЗМІ тощо нерозуміння
змісту його рішень чи підозри щодо їх легітимності.
Але навряд чи було б правильно повністю погоджуватись з громадською критикою у бік рішень КСУ, оскільки погляди її представників
на питання, що їх розглядає і вирішує Суд, не завжди узгоджуються з
правовими принципами, якими він керується відповідно до Конституції
та Закону України «Про Конституційний Суд України» 1996 року (далі –
Закон про Конституційний Суд). Можливо, виняток має місце тоді, коли
громадськість відстоює параконституційні принципи природного права.
Але відомо, що громадськість нерідко перебуває під впливом псевдоконституційних ідей патерналізму, традиціоналізму, народництва тощо,
які ідеалізують віджилі форми суспільного життя1, а тому її позиції не
тільки юридично, але і фактично не можуть бути враховані Судом. Проте
одне можна чітко зазначити: позиції громадськості, особливо наукової,
які базуються на букві та духові Конституції та законів України, КСУ
завжди намагається враховувати у своїй практичній діяльності [4].
Очевидно, що псевдоконституційна свідомість частини українських громадян, підкріплена відповідними звичаями, традиціями,
цінностями, міфами, переконаннями тощо, вступає у протиріччя з
У конституційній сфері до таких пережитків минулого слід віднести,
наприклад, патерналістський погляд на суспільство, як таке, що поділяється на вождів і натовп, де завдання натовпу – висловлювати довіру вождям
(на виборах і т.д.), а вождів – проявляти батьківську турботу про натовп.
Такого погляду дотримувались у минулому народники, а потім у модифікованому вигляді його взяли на озброєння прихильники різних радикальних
течій лівого і правового толку.
1
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конституційною ідеологією держави1, а тому потребує цивілізаційної
модернізації. Так само як і органи державної влади, які до останнього часу тому і не займались такою модернізацією, на наш погляд, самі
потребують цивілізаційного оновлення. Сформована у період пострадянської трансформації (початок 1990-х років), псевдоконституційна
свідомість частини українських громадян за останні 10-15 років не
зазнала істотних змін, оскільки ні в державі, ні в суспільстві практично
мало що змінилось у нігілістичному ставленні різних суб’єктів права
до Конституції та законів України. Бо українська суспільна культура,
вважає перший Президент незалежної України Л. Кравчук, «не виробила розуміння і належного ставлення громадянина не лише до самого
себе, а й до Конституції» [5, c. 17].
Для методів цивілізаційної модернізації поглядів українських
громадян, які хочуть по-сучасному жити і працювати, необхідно віднести сучасну конституційну освіту і культуру, які б служили вихованню в них відповідального відношенні до суспільних справ, глибокому
розумінню ролі Конституції України як філософсько-правової основи
соціального, економічного і політичного життя країни тощо. Ця модернізація значно покращила б, зокрема, можливості громадян у питаннях
захисту їх людської гідності, прав та основоположних свобод засобами
конституційного правосуддя. Власне, еволюція суспільної свідомості
частини громадян – від псевдоконституційної (через конституційну
освіту і культуру тощо) до конституційної, на нашу думку, і складає
сутність її цивілізаційної модернізації у конституційній сфері. Дана
модернізація частково може відбутись у межах майбутньої конституційної реформи, яку розпочав Президент України, створивши у 2011
році Конституційну Асамблею2.
Таким чином, відносини між громадянами та органом конституційної юстиції в Україні мають реальну антропологічну складову,
що може змінюватися. На наш погляд, сьогодні можна прогнозувати
формування нового доктринального напряму вивчення даної галузі
юстиції – антропологічного, який поряд з іншими напрямами3 зможе
До речі, конституційна ідеологія — єдина ідеологія, якої може дотримуватись демократична держава.
2
Про підтримку ініціативи щодо створення Конституційної Асамблеї
див. [6].
3
До цього часу за межами школи юридичного позитивізму в українській правничій науці вивчались лише соціологічна та реалістична доктрини конституційної юстиції. Див.: [7].
1
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поглиблювати наукові знання про роль конституційної юстиції у захисті гідності людини, її прав та основоположних свобод.
Поняття «конституційної» людини. Попередній виклад матеріалів даної публікації вказує на те, що ключовим об’єктом антропологічного дослідження конституційної юстиції є людина – громадянин,
фахівець у галузі права, державний службовець тощо – з властивими
їй уявленнями, міфами, звичаями, традиціями, переконаннями і т.д.
щодо конституційної юстиції та свого місця у ній. Таке антропологічне
уявлення про людину в системі конституційної юстиції досить суттєво
відрізняється від традиційного юридичного чи навіть від соціологічного підходу до цих питань. Фактично, антропологічний зріз дає уявлення про стик між гуманітарною і конституційною сферами суспільного
життя, в яких функціонує дана галузь юстиції. Оцінки цих сфер можуть
змінюватися – від позитивної, коли ідейні позиції рішення КСУ співпадають з поглядами громадян, та через нейтральну – аж до негативної (у
випадку прийняття ним рішень, які не відповідають їх уявленням про
конституційність, справедливість тощо).
Відповідно до антропологічної доктрини правова держава як наукове
поняття має свою парну категорію – правову людину. Власне ця
держава покликана сприяти формуванню правової людини, яка б увібрала у свою культуру, звичаї, образ мислення, традиції тощо, закладені ідеологією цієї держави. Така людина в демократичному суспільстві
стає основним носієм цінностей та опорою даної держави у вирішенні
існуючих в ній соціальних та інших проблем.
Однак поняття правовою людиною, на нашу думку, є досить абстрактним, оскільки не враховує специфіку її правовідносин у різних галузях
права. Саме це поняття, як і поняття правової держави, може бути структуровано, наприклад, шляхом виділення таких підвидів правової людини, як «конституційна», «адміністративна», «цивільна», «господарська»
людина тощо. Що стосується «конституційної» людини, то її слід розглядати як таку правову людину, яка опанувала категорією конституційних
цінностей та їх активно реалізує у конституційному житті, в тому числі
шляхом звернення до органу конституційної юстиції. Саме така людина
піднімається до суб’єктивного розуміння своїх конституційних прав і
свобод та їх практичної реалізації, до підтримки у своєму повсякденному житті добрих конституційних звичаїв і традицій тощо.
Формування «конституційної» людини в Україні має включати, на
наш погляд, як мінімум засвоєння громадянами конституційної традиції
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держави, конституційної культури, доктрини сучасного конституціоналізму, практики конституційної юстиції тощо. Та що особливо важливо – їх готовність захищати у межах Конституції та законів держави,
зокрема, європейські спільні демократичні цінності (права людини,
верховенство права, конституційну демократію), що складають основи
конституційного ладу України. Ці цінності відіграють особливу роль у
діяльності КСУ.
Очевидно, що процес формування «конституційної» людини в
Україні не є ні простим, ні легким. Досить згадати, що буквально через
рік після прийняття Конституції України 1996 року органи влади почали згортати навчально-просвітницькі програми, які були прийняті для її
популяризації. Фактично з часом Конституція стала заручницею українського політичного істеблішменту всіх суспільних орієнтацій, який,
свято віруючи у свою виключну місію, засновану на патерналістському
ставленні до народу, незалежно від різновиду псевдоконституційної ідеології його представників (класової, національної, народницької тощо),
не збирався перетворювати Основний Закон держави в інструмент правління народу, по волі народу і для народу. Одна відома політична особа,
мабуть, щоб привернути до себе більше уваги та відбити у народу віру в
Конституцію України, ще у 1997 році назвала її недоношеною.
Виходячи з наведеного, основне суспільне завдання вже згадуваної
Конституційної Асамблеї, на нашу думку, має полягати у тому, щоби дати
шанс українським громадянам відчути себе відповідальними за долю
суспільства і держави, тобто стати «конституційними» людьми. Тоді суттєво зміняться відносини, зокрема, і між «конституційною» людиною та
органом конституційної юстиції, який за нових умов повинен буде більш
ґрунтовно захищати її гідність, права та основоположні свободи.
Проблеми і рішення. Елементарний моніторинг конституційного
життя дає достатньо підстав для твердження, що відносини між «конституційною» людиною та органом конституційної юстиції в Україні
включають чимало антропологічних проблем, вирішення яких необхідне для покращення захисту її гідності, прав та основоположних свобод.
Численні конституційні звернення українських громадян до КСУ з
метою опосередкованого захисту своєї людської гідності і заснованих
на ній прав та основоположних свобод є одним з найпереконливіших
підтверджень того, що в державі відбувається процес становлення і розвитку «конституційної» людини. Але при цьому Закон про
Конституційний Суд не враховує факт поширення серед частини громадян псевдоконституційних поглядів, що породжує у них потребу в
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правовій допомозі. На практиці цей закон лише формально гарантує
їм право на правову допомогу, передбачену частиною першою статті 59 Конституції України. Головним чином тому, що в Україні немає
професійної конституційної адвокатури, яка б спеціалізувалась на правовій допомозі громадянам, іншим фізичним та юридичним особам
приватного права при підготовці ними конституційних звернень тощо1.
На відміну, наприклад, від спеціалізованої кримінальної чи цивільної
адвокатури, яка функціонує багато десятиліть.
В Україні у випадках, визначених законом, громадяни мають конституційне право на безкоштовну правову допомогу, тобто за державний рахунок. Однак це право поки що не діє стосовно громадян, які
звертаються до КСУ; ще не було жодного випадку, коли б компетентний
орган державної влади надавав їм таку допомогу.
Отже, у Законі про Конституційний Суд законодавцю потрібно
внести зміни, які б реально гарантували право громадян на правову
допомогу, в тому числі й на безкоштовну допомогу при захисті ними
своєї гідності, прав та основоположних свобод засобами конституційного правосуддя.
Очевидно, що антропологічні особливості «конституційної» людини в Україні (рівень її конституційної освіти і культури, міфологізації
свідомості, поширеність звичаїв тощо) повинні враховуватись КСУ,
зокрема, при розгляді справ та ухваленні рішень. Так, при усних слуханнях Суд завжди може глибше розібратися з фактичними обставинами справи та краще зрозуміти мотиви суб’єкта права на конституційне
звернення. Згодом це може допомогти КСУ прийняти більш обґрунтоване і виважене рішення, а громадянам – краще захистити повагу до
своєї людської гідності тощо. Однак Суд рідко проводить усні слухання
по справах, які порушені ним за конституційними зверненнями громадян. Фактично це обмежує право громадян на безпосередню участь у
судових засіданнях та на врахування КСУ їх позицій. Зрозуміло, що
Закон про Конституційний Суд повинен передбачати гарантії усного
слухання справ громадян, інших фізичних та юридичних осіб приватного права, особливо у тих випадках, коли у справі мова йде про
складні у соціально-психологічні фактори, формування нових правових позицій КСУ і т.д.
1
У деяких країнах, наприклад, в Іспанії працівниками допоміжних
служб Конституційного Суду можуть бути тільки адвокати, що, очевидно,
гарантує права людини при підготовці матеріалів судових справ тощо.
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Отже, антропологічний підхід до аналізу відносин між «конституційною» людиною та органом конституційної юстиції дозволяє глибше
зрозуміти причини і наслідки тих загальних і спеціальних проблем, які
потребують свого вирішення, зокрема, шляхом цивілізаційної модернізації.
Висновки і пропозиції. Як видно, антропологічні проблеми в
діяльності КСУ мають певне значення, а тому їх подальша розробка
потребує нових зусиль. Враховуючи вищенаведене, вважаємо за необхідне за пропонувати таке:
а) у Законі про Конституційний Суд потрібно внести зміни, які б
реально гарантували право громадян на правову допомогу та інші права у процесі конституційного провадження;
б) кафедрам конституційного права і центрам з розвитку конституційної юстиції (Донецький національний університет та інші) включити до програм науково-дослідних робіт антропологічну тематику;
в) асоціації суддів Конституційного Суду України та іншим громадським організаціям, до яких входять юристи-конституціоналісти,
провести експериментальні «круглі столи» з питань антропології конституційної юстиції;
г) авторському колективу провідних вчених-теоретиків права,
конституціоналістів тощо підготувати збірку наукових праць з антропології конституційної юстиції, а згодом – підготувати відповідний
навчальний посібник.
Загальний висновок проведеного дослідження у даній роботі
такий: антропологічний підхід до відносин між «конституційною»
людиною та органом конституційної юстиції переконує у тому, що
для їх гармонізації на рівні модерної конституційної ідеології держави
потрібні глибокі наукові дослідження та різні організаційні форми реалізації результатів цих досліджень.
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This article attempts to analyze the relationship between anthropological
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«ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ЛОГИКОЙ» В СУДЕБНОЙ
АРГУМЕНТАЦИИ: КРИТИКА ФОРМАЛИЗМА И
РЕАЛИЗМА В ОЧЕРКЕ Г.Л.А. ХАРТА
«ПОЗИТИВИЗМ И РАЗДЕЛЕНИЕ ПРАВА И НРАВОВ» (1958)
С. Касаткин
Самарская гуманитарная академия,
г. Самара, ул. Дыбенко, 21, e-mail: kasatka_s@bk.ru
Данная статья отталкивается от проблемы статуса и роли логики в
официальной аргументации и исследует затрагивающую эти вопросы
концепцию судебного решения, предложенную выдающимся британским правоведом, профессором Оксфордского университета Гербертом
Л.А. Хартом (1907 – 1992) [Прим. I]. Для отечественной юриспруденции восприятие логики в качестве универсального инструмента и способа рассуждения является «общим местом». Именно универсальность
логики зачастую имеется в виду, когда говорят о точном определении
официального понятия, правильной интерпретации юридического
стандарта, принятии обоснованного судебного решения (истолкованного в духе силлогизма, как выведения следствия из определенных
нормативных посылок). На идеи всеобщности логики (среди прочего)
строится рациональность и легитимность института права, а так называемая «юридическая логика» мыслится ничем иным как приложением
формально-логического инструментария к особому объекту – официальному материалу. В этом контексте доктрина судебного решения Г.
Харта представляет значительный интерес. Во-первых, концепция
автора базируется на синтезе традиций позитивизма и аналитической лингвистической философии (воззрений Дж.Л. Остина, позднего
Л. Витгенштейна и др.), которая является подчеркнуто критичной в
отношении универсалистских притязаний логики и ее применимости
к надлежащей репрезентации и объяснению обыденного словоупотребления и иных «языковых игр». Во-вторых, учение Харта сопряжено с
разбором и критикой ключевых подходов в юриспруденции, которые
затрагивают статус логики в судебном решении – формализма (аналога континентальной Begriffsjurisprudenz, «юриспруденции понятий»),
отстаивающего логико-дедуктивную модель юридического рассуждения, и его оппонента, нормативного скептицизма (американского
правового реализма), провозглашающего неуместность логической
трактовки судебной аргументации. Наконец, в-третьих, концепция
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Харта, будучи широко распространенной и влиятельной в современной
западной философии права, маркирует произошедший здесь поворот
в восприятии роли языка в обществе, праве, гуманитарном познании,
который, в сущности, так и не произошел в отечественной правовой
мысли [25].
Отметим, что универсальность логицизма и формально-логического инструментария являлось предметом анализа и критики со
стороны британского философа в целом ряде его работ [Прим II]. В
рамках данной статьи мы обратимся лишь к одной из них, а именно – к
очерку 1958 года «Позитивизм и разделение права и нравов» [8]. Хотя
эта работа выражает позицию автора в его полемике с профессором
Гарварда, теоретиком естественного права Лоном Фуллером [1] и
нацелена прежде всего на обоснование тезиса о разделимости морали и права и тем самым – о состоятельности позитивистского проекта юридической науки, именно здесь содержится обсуждение Хартом
спора формализма и реализма, истолкованного через призму «злоупотребления логикой» в судебном решении, т.е. в контексте проблемы
места и роли логики в судебной аргументации. При этом в настоящей
статье будут использоваться и другие произведения философа, взятые,
однако, как дополнительные – для прояснения и реконструкции более
общей позиции автора.
Итак, в очерке 1958 года Герберт Харт стремится защитить состоятельность позитивизма, что в частности предполагает обоснование значимости правил, их способности предопределять поведение и решение
по делу и, как следствие, представление весомых доводов против ключевых трактовок судебной аргументации, формализма и нормативного
скептицизма, переустройство их базовых ценностей / аргументативных
ресурсов: «логики» и «опыта» [26].
Формализм или концептуализм (традиционно ассоциируемый с
доктриной позитивизма) трактует право в качестве «закрытой системы» стандартов, содержащей в себе ответы на все юридические вопросы, – ответы, которые судья посредством логических средств выводит
из официальных материалов / установлений и применяет к конкретным случаям. Судебное решение здесь представляет собой логическую
дедукцию, «автоматическое» выведение предзаданных нормативных
следствий.
Указанный взгляд оспаривается американским правовым реализмом (нормативным скептицизмом) как описательно и ценностно
неприемлемый, как продвижение практик «механической юриспру131

денции» и «злоупотребляющих логикой» «слепых решений» [8, с. 66].
Кредо реалистов образуют такие максимы, как «Общие положения не
решают конкретных дел» [16, 39] и «Жизнь права состоит не в логике, а
в опыте» [13, с. 1]. Согласно последним, правила не могут учесть всего
многообразия обстоятельств дела и допускают различные толкования,
а потому они имеют подчиненное значение либо не имеют такового
вовсе, будучи лишь элементом официальной риторики и легитимации
решения post factum. Отсюда, вопреки формализму, подчеркивается
неопределенность права, неспособность официальных стандартов предопределить исход дела, а логической дедукции – выступать образцом
судебного решения. По мысли реалистом, судьи реагируют не на нормы, а на конкретные фактические ситуации и действуют в их отношении в соответствии с принятым в их сообществе, культуре стереотипам
и установкам; более того, они и должны действовать таким образом,
выступая в качестве «социальных инженеров», ориентированных на
продвижение, разграничение и защиту социальных ценностей и интересов.
Отталкиваясь от данных воззрений и переосмысливая их в свете
идей аналитической лингвистической философии, Харт предлагает
собственную концепцию позитивизма и судебного решения, акцентирующую ценность «языка» / «практики словоупотребления» и – в
противоположность как формалистам, так и реалистам – связанную
с тезисами умеренной правовой неопределенности и ограниченного
судейского усмотрения. Разбирая свой ставший классическим пример применения правила «Нахождение транспортных средств в парке запрещено», Харт подчеркивает важную особенность языка (и
обусловленной им юридической регламентации) – наличие в нем как
ясных случаев использования термина / правила («ядра» значения),
так и случаев спорных, пограничных («полутени» значения), разделяющих лишь часть признаков ясного случая и связанных с новыми
или нетипичными обстоятельствами употребления (так, в предложенном примере очевидно, что запрет касается легковых автомобилей,
но относится ли он к самолетам, велосипедам, роликовым конькам,
игрушечных машинкам?) [8, 63]. В таких проблемных ситуациях применение термина / правила является неопределенным (имеет то, что в
других работах автор обозначил в качестве «открытой структуры»
или «текстуры» (open texture) [11, с. 128]) – оно не диктуется самими
нормами или лингвистическими (и тем более логическими) конвенциями, с необходимостью требуя (от судьи) осуществления осознанно132

го, рационального и ответственного выбора между альтернативными
решениями, т.е. осуществления усмотрения [8, с. 63 – 64; Прим. III]
С этих позиций Харт критически оценивает формализм как теорию и судебную практику.
На теоретическом уровне «ошибка формализма» усматривается
Хартом в некорректном описании природы судебного решения как
механической / логической дедукции предзаданного результата, игнорирующей ситуации «полутени», творческую роль судьи («его выбор
и стремления») и наличие иных критериев и средств аргументации.
Согласно философу, в пограничных случаях рациональность и обоснованность юридического вывода задается не логикой, а чем-то другим
(например, в рассматриваемом случае – соответствием неким социальным ценностям, ориентирам и / или искусством толкования и квалификации частностей) [Прим. IV]. Вместе с тем, в отличие от реализма,
Харт настаивает на существовании «ядра» значений и недопустимости оценки всех ситуаций как случаев неопределенности и судейского
правотворчества, а также оспаривает полное исключение логической
дедукции из судебного решения [8, с. 65 – 66, с. 71 – 72].
На практическом уровне – а именно здесь, по мысли автора, формализм особенно распространен, выступая прежде всего «пороком
судей» – ошибка формализма состоит в неудовлетворительности «слепых», неприемлемых или абсурдных решений: идеалом для философа скорее выступает ответственный, сознательный юридический акт,
учитывающий социальные цели, ценности, последствия [8, с. 66 – 67].
Вместе с тем, снова споря с реалистами, Харт подчеркивает нетождественность «слепых» решений и «злоупотребления логикой». В его
трактовке, обвинения в формализме – высказанные довольно смутным
языком, затемняющим существо вопроса – по сути касаются двух видов
решений, принятых в ситуации «полутени». Во-первых, это случаи,
когда судья не видит (или не хочет видеть) множественности интерпретаций термина / правила и возможностей выбора, а потому фиксирует значение, руководствуясь не социальными ценностями и целями,
а повседневным или иным отличным юридическим контекстом, либо
придумывая обычное толкование с произвольными универсализируемыми признаками (обоснованные таким образом выводы, по Харту,
подобны подбрасыванию монетки и едва ли могут называться решениями) [8, с. 67; Прим. V]. Во-вторых, это случаи, когда судья совершает
выбор из политических / ценностных соображений, не разделяемых
субъектом оценки – из консервативных идеалов или убеждения в боль133

шей справедливости использования повседневного языка (такие решения, по Харту, уже не являются «слепыми», выступая действительными
осознанными актами) [8, с. 67 – 68]. Так или иначе, настаивает автор,
ни первая, ни вторая ситуации прямо не затрагивают инструментарий
логики, ибо таковая лишь указывает на гипотетическую формальную
связь оснований и следствий и не содержит предписаний относительно
толкования терминов, квалификации данностей и т.п. (что, по мысли
философа, и составляет здесь главную проблему, суть решения) [8,
с. 66 – 68].
Таким образом, Харт поддерживает антиформалистский вызов реалистов, заявляя на этой основе свой «аргумент полутени» – указание на ситуации неопределенности и необходимости усмотрения, демонстрирующие
недостаточность логических правил и средств и центрирующие роль толкования, субзумпции, дополнительных аргументативных ресурсов и проч.
Наличие и постоянное воспроизводство сферы неопределенности, «окутывающей» любую норму, делает некорректной присущую формализму
исключительно логическую трактовку судебного решения. Требуемый
и осуществляемый в такой ситуации выбор опирается на иные, нелогические соображения и способен по-прежнему оставаться рациональным
и юридически легитимным / действительным. Тем не менее, собственная доктрина реалистов – радикализация правовой неопределенности и
тотальное изъятие логики из судебного аргументации – видится Харту
чрезмерной, необоснованной. С одной стороны, в ясных случаях правило
(«ядро» значения) способно предопределить решение по делу, с другой –
потребность в толковании и выборе в проблемных ситуациях сама по себе
не отменяет использования логической дедукции. К тому же, «слепота»
принимаемых здесь решений (вне зависимости от того, оспаривается их
статус как решений или нет) обусловлена неучетом языковой / нормативной многозначности и наличия / необходимости выбора, но никак не злоупотреблением логикой или аналитическими методами (автор не понимает,
как это вообще здесь возможно?) [Прим. VI].
Заявляя – вполне убедительно – представленную позицию, Харт,
тем не менее, оставляет за рамками своего анализа ряд важных вопросов, ответы на которые лишь «проглядывают» сквозь построения 1958
года и требуют реконструкции с учетом иных произведений автора [Прим. VII]. Речь идет о роли логики в ясных случаях, об общем
соотношении логических и нелогических элементов («толкования» и
т.п.) в судебной аргументации [Прим. VIII]: так, из текста 1958 года
не понятно, можно ли, по мнению философа, утверждать, что форма134

листская логико-дедуктивная модель судебного решения не подходит
лишь для спорных, пограничных ситуаций, однако вполне уместна для
ясных случаев (по Харту, центральных, типичных и наиболее распространенных в правовой системе [11])?
Реконструируя возможный ответ британского правоведа, отметим
следующее. Как указывалось ранее, Харт разделяет проблемы «интерпретации» («толкования и квалификации частностей») и проблемы
вывода (силлогизма). При этом логика относится им лишь к проблематике второго рода. Далее, именно толкование (и связанный с этим
инструментарий используемого и / или надлежащего обоснования,
рационализации) является, по мысли философа, более значимой проблемой для правоведения и методологии судебного решения. Причем
последнее верно не только в ситуациях полутени, но и в очевидных случаях, ибо за вопросами «толкования» у философа, по сути, скрывается
более фундаментальная проблема значения юридических терминов, а
равно содержания основанных на них стандартов и самой возможности
существования правовых норм и права в целом.
Как тогда, с точки зрения Харта, возможен ясный / типичный случай? Как в такой ситуации возможно судебное решение? Как в его обосновании соотносятся толкование и логика? Как это следует из других
(особенно ранних) работ автора, в его концепции значение терминов не
является чем-то раз и навсегда данным, объективным, естественным
или же логически предопределенным. Сами по себе правила не говорят, к каким отношениям они относятся, факты не содержат ярлыков
со своей юридической квалификацией [8, с. 63]. Связь знака и референта складывается в рамках языковой игры, социолингвистической
практики, т.е. носит социальный, конвенциональный, нормативный
характер [Прим. IX] – устойчивость бытовых ситуаций влечет развитие языковых средств, конвенций, навыков обхождения и практик употребления, которые и конституируют значения, создают возможности
операций со словами и фразами [5; 11, с. 124 – 136; 20; 22; 23; 24; 27]. В
этом плане языковая игра и образует тот контекст и общую рамку, благодаря которым обеспечивается (и ограничивается) сама возможность
применения логики как схематизма судебного решения и официальной
аргументации [Прим. X]. При этом, как и в ситуации полутени, в ясном
случае логика у Харта прямо не затрагивает «проблем толкования и
квалификации частностей», т.е. не связана с установлением содержания переменных (даже будучи в принципе доступной для подобного
использования, она не является здесь единственной, необходимой, пер135

вичной или определяющей). Более того, ориентируясь на социальные
цели, ценности, последствия, и учитывая вероятный исход логических
умозаключений, судья может нейтрализовать действие логики, меняя /
корректируя истолкование соответствующих норм и фактов. Таким
образом, логика – это всегда лишь подчиненный элемент, не исчерпывающий средств и ориентиров судебной аргументации даже в ясных
случаях и предполагающий инструментарий определения юридических значений логических переменных, условно говоря, аппарат интерпретации и рационализации. Отсюда, как полагаем, неупоминание
последнего в тексте очерка 1958 года применительно к ясным случаям
не подразумевает исключения этого элемента из состава юридического
рассуждения. Скорее, речь у Харта идет (должна идти) о предрешенности проблемы толкования как установления связи знака и референта, как определения типичного или образцового значения термина /
правила и, следовательно, способа их употребления (но опять-таки
предрешенности не логикой, а сложившейся в сообществе / правовой
системе лингвистической и нормативной практикой), а потому – об
отсутствии потребности в толковании как специальной, дополнительной процедуре экспликации и выбора между возможными сравнительно легитимными и обоснованными вариантами применения термина /
правила [22; 24; Прим XI].
Соответственно, дополненная и реконструированная подобным
образом концепция Герберта Харта предполагает (по крайней мере,
должна предполагать) более сильный тезис, чем просто утверждение
о недостаточности логики для решений в ситуациях полутени и тем
самым – об ограниченной применимости / дефектности логико-дедуктивной модели судебной аргументации. Позиция автора подразумевает, с одной стороны (вопреки американским реалистам), включенность
логической дедукции в структуру официального рассуждения, с другой (вопреки формалистам) – невозможность исчерпания логикой всего аппарата юридического обоснования (рационализации). Согласно
философу, логика характеризует лишь гипотетическую формальную
связь посылок и следствий, прямо не затрагивая проблем «толкования
и квалификации частностей» (т.е. определения значения используемых
терминов и норм), причем как в ситуации полутени, так и в ситуации
ядра значений. Между тем, указанные проблемы являются ключевыми,
во многом предопределяя исход дела (в том числе через нейтрализацию
действия правил логического вывода). Применение формально-логических инструментов всегда опосредовано более широким социаль136

ным, коммуникативным, ценностным и т.п. контекстом и подчинено
особенностям характерных для правовой системы способов рассуждения, практикуемого здесь юридического языка [11, с. 127; Прим.
XII]. Отсюда, по Харту, юридическая разумность и обоснованность не
сводятся к логической рациональности, а юридический позитивизм –
к формализму; (позитивистская) теория права и доктрина судебного
решения может (и должна) строиться на иных рационально-практических основаниях.
Примечания
I. В основу данной работы положены материалы выступлений
на международных научно-практических конференциях в Одессе
(«Теоретические и практические проблемы обеспечения устойчивого развития государственности и права», Национальный университет
«Одесская юридическая академия», 30 ноября 2012 года), Саратове
(«Мир человека: нормативное измерение-3. Рациональность и легитимность», Саратовская государственная юридическая академия, 13-15
июня 2013 года) и Москве (Пятые «Кутафинские чтения», Московский
государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина
(МГЮА), Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова, 26 – 28 ноября 2013 года).
II. К таковым, в частности, можно отнести следующие сочинения Г. Харта: «Приписывание ответственности и прав» (1949) [10],
«Сказка логика» (1951) [2], «Определение и теория в юриспруденции» (1953) [5], «Теория и определение в юриспруденции» (1955) [12],
«Аналитическая юриспруденция в середине двадцатого века: ответ профессору Боденхаймеру» (1957) [4], «Понятие права» (1961, 1994) [11],
«Введение» к книге Х. Перельмана «Идея справедливости и проблема аргументации» (1963) [6], «Проблемы философии права» (1967,
1983) [9], «Небеса понятий Йеринга и современная аналитическая
юриспруденция» (1970) [7], «Американская юриспруденция английскими глазами: ночной кошмар и благородная мечта» (1977) [3] и др.
III. Харт объясняет ситуацию неопределенности следующим
образом: «Если мы просто общаемся друг с другом, и если, как это
бывает в случае с наиболее простой формой права, в нормах мы
желаем выражать наши намерения регулировать определенный тип
поведения правовыми нормами, то общие слова, которые мы используем (в нашем случае – «транспортное средство»), должны иметь
некое стандартное значение, по поводу которого не будет возникать
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разногласий. Но, помимо света установленного значения, будет также и полутень спорных случаев, когда слова не могут с очевидностью ни применяться, ни исключаться. Каждый из этих случаев будет
иметь что-то общее с основным, не спорным; при этом у них могут
быть какие-либо особенности, не свойственные основному случаю.
Человеческая изобретательность и естественные процессы постоянно
подбрасывают нам такие ситуации, и если мы должны сказать, соответствует ли данный набор фактов норме или нет, классификатору
следует принять решение, которое ему не диктуется, поскольку факты и феномены, с которыми мы соотносим наши слова и по отношению к которым мы применяем наши нормы, не могут говорить.
Игрушечный автомобиль не может взять и сказать: «Я – транспортное
средство, подпадающее под данную правовую норму», – точно так
же как и роликовые коньки не могут разом воскликнуть: «Мы – не
транспортное средство». Факты, с которыми мы встречаемся, не упакованы, не перевязаны и не обеспечены ярлыками, на них не написана
их юридическая классификация, и судья не может просто прочитать
ее. Напротив, применяя правовую норму, кто-то должен взять на себя
ответственность и решить, осознавая все практические последствия
такого решения, охватывают или нет данные слова ситуацию, о которой в данном случае идет речь» [8, пар. III. – Цитирование здесь осуществляется по русскому переводу – С.К.). Ср. с соответствующими
фрагментами из «Понятия права» [11, 126 ff; Подробнее о концепции
правовой неопределенности Г. Харта см.: 22; 24].
IV. Обсуждая связь логики и рациональности в судебном решении,
Харт пишет: «Если полутень неясности с необходимостью окутывает
все правовые нормы, то их применение в конкретных случаях, связанных с областью полутени, не может быть делом логической дедукции,
и, таким образом, дедуктивное мышление, которое на протяжении
поколений представлялось высшей ступенью развития человеческого мышления в целом, не может служить моделью, согласно которой
должен действовать судья или любой другой правоприменитель, подводя конкретные дела под действие общей нормы. Обращаясь к одной
лишь дедукции, человек не выживет в этой области. Получается, если
юридические аргументы и юридические решения вопросов полутени должны быть рациональными, их рациональность должна лежать
в чем-либо ином, чем в логической связи с посылками. Так, если это
рационально или «здраво» решать и доказывать, что с точки зрения
рассматриваемой нормы самолет не является транспортным средством,
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это утверждение должно быть здравым или рациональным и без правил
логического вывода» [8, пар. III. – Цитирование здесь осуществляется
по русскому переводу – С.К.].
V. Харт раскрывает свою позицию следующим образом: «Судья
должен применять норму к конкретному случаю, например, норму,
запрещающую перемещать украденное «транспортное средство»
(скажем, аэроплан) за пределы государственной границы. Он либо не
видит, либо предпочитает не видеть, что общие термины этой нормы
могут быть истолкованы по-разному, и что он стоит перед неограниченным выбором, предоставленным ему лингвистическими конвенциями.
Он игнорирует либо не замечает тот факт, что находится в полутени
и имеет дело не со стандартным случаем. Вместо того чтобы делать
выбор, руководствуясь социальными целями, судья фиксирует значение слова иным путем. Он либо выбирает значение, которое наиболее
очевидным образом предлагает обычный неюридический контекст
обычному человеку, либо значение, следующее из какого-либо другого
юридического контекста, либо, что еще хуже, он пытается придумать
обычное толкование и произвольно выделяет ряд признаков – например, в случае с транспортным средством: (1) обычно перемещается по
земле, (2) способно перевозить человека, (3) способно передвигаться
самостоятельно – и относится к этим признакам как к всегда необходимым и всегда достаточным условиям для использования слова
«транспортное средство» во всех контекстах, вне зависимости от социальных последствий подобной интерпретации. Именно этот выбор, а
не «логика» принудит судью включить в список игрушечную машинку
(если у нее будет электрический моторчик) и исключить велосипеды и
самолет. Во всем этом, возможно, есть великая глупость, но не больше и не меньше логики, чем в случаях, когда общему термину дается
определенная интерпретация и дальнейшее применение общей нормы
к частному случаю сознательно соизмеряется с конкретной социальной
целью» [8, пар. III. – Цитирование здесь осуществляется по русскому
переводу – С.К.].
VI. Впоследствии Харт будет представлять формализм и реализм
в качестве крайних мировоззренческих позиций, «Сциллы и Харибды
юридической теории», являющихся «великими преувеличениями»,
между которыми располагается истина, полезными, когда они исправляют друг друга [11, с. 147].
VII. Подобная ограниченность доводов Харта может быть вызвана тем, что для автора «аргумент полутени» был более адекватным и
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вполне достаточным с точки зрения предмета и целей рассуждения в
очерке 1958 года – разграничения права, как оно есть, и права, каким
оно должно быть, проблемного именно в пограничных, спорных ситуациях: ибо, согласно оппонентам Харта, если рациональность судебного
решения не лежит в области логики, то она, по-видимому, принадлежит
сфере должного, причем «морального должного» [8, 68 – 69; ср. с точкой зрения Л. Фуллера: 1]. Заметим ad marginem, что такая позиция
также отвергается философом, но уже с привлечением иных аргументов [8, 69 ff].
VIII. Ср. с аналогичной постановкой вопроса в чистом учении о
праве другого столпа позитивизма Ганса Кельзена, который также
проблематизирует роль формально-логических (и даже в целом интеллектуальных) элементов в создании нормы / вынесении судебного
решения, а равно критически относится как к традиционной формалистической догматике, так и к доктринам свободного права и американского правового реализма [14, с. 481 – 483 ff; 17; 21].
IX. По мысли Харта, используемые в юридическом языке понятия соотносятся с фактуальными данностями не только посредством
правил обыденного языка, но и (в первую очередь) посредством норм
права; они приписываются наблюдаемым положениям дел, носят
аскриптивный характер [10; 20; 27] (положения, также близкие идеям
вменения и нормы как схемы толкования в учении Ганса Кельзена [14]).
Более того, ключевые юридические понятия, такие как субъективное
право, обязанность, корпорация и проч., не имеют непосредственных
фактуальных аналогов, и задаются исключительно институционализированным юридическим дискурсом [5].
X. В свете идей аналитической лингвистической философии, в
частности, воззрений «позднего» Л. Витгенштейна, сама логика выступает в качестве одной из разновидностей языковых игр с собственными
критериями и правилами словоупотребления [19; 18].
Вместе с тем, хотя такой взгляд и соответствует философско-методологической канве рассуждений Харта, мы не обнаружили данной
трактовки в текстах автора. В связи с этим можно говорить об еще
одной проблеме, касающейся статуса логики в судебном решении (о
ее истолковании британским мыслителем). С одной стороны, в целом
ряде своих работ Харт подчеркивает многообразие языковых игр и
демонстрирует неуниверсальность логицизма, разбирая конкретные
случаи, когда применение логического инструментария неуместно
по отношению к специфике словоупотребления. С другой стороны,
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он признает неудовлетворительность аргументов реалистов против
использования логической дедукции в судебном решении, а также
указывает на ее применение в качестве способа связи нормативных
посылок и следствий. Однако, из сочинений Харта остается неясным,
рассматривает ли он логику в качестве именно и только языковой игры,
точнее, в качестве частной социальной (конвенциональной и институционализированной) речевой практики, которая таким образом может
полностью отсутствовать в иных языковых играх? И, далее, возможно ли, по мнению автора, построение практики юридического языка и
судебной аргументации вообще без использования аппарата формальной логики (не это ли имеется в виду философом, когда он подчеркивает «гипотетический» характер формально-логической связи посылок
и следствий [8, 67 ff])?
XI. Как это следует из учения Харта о лингвистической и правовой неопределенности, граница между типичными и нетипичными,
очевидными и проблемными случаями не является четкой – скорее она
ситуативна, конвенциональна, контекстуальна. А потому любой, даже
самый простой и привычный способ употребления слова, правила и
т.п. в тех или иных обстоятельствах, с тех или иных позиций может
утратить свою понятность и очевидность, обусловливая необходимость
в специальной процедуре толкования, прояснения, выбора.
XII. Ср. с позицией Харта, выраженной им в связи с проектом
новой риторики Х. Перельмана: «Характерной чертой юридического
рассуждения является то, что оно зависит от прецедента и аналогии и
апеллирует не столько ко всеобщим логическим принципам, сколько к
определенным базовым допущениям, специфичным для юриста; соответственно, оно предоставляет наиболее яркий и <…> поучительный
пример тех способов убеждения, которые основаны на разуме, но которые, тем не менее, не являются решающими с логической точки зрения» [6; vii]. И далее: «Как только мы приобретаем ясное и подробное
понимание того, как в живой речи выводы подкрепляются аргументами, а сами аргументы оцениваются в качестве «сильных» или «слабых» либо в качестве обладающих или лишенных «силы» или «веса»,
покажется догматичным сводить термин «рассуждение» к логическому
доказательству, индуктивному обобщению или представлению самоочевидных истин» [6; x].
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«ABUSE OF LOGIC» IN JUDICIAL ARGUMENTATION:
A CRITIQUE OF FORMALISM
AND REALISM IN H.L.A. HART’S ESSAY
«POSITIVISM AND THE SEPARATION OF LAW AND MORALS» (1958)
S. Kasatkin
Samara Academy of Humanities,
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This article focuses on the conception of adjudication advanced by the
British legal philosopher Herbert L. A. Hart (on the base of his 1958 essay
«Positivism and the Separation of Law and Morals»). The main subject of interest is the author’s assessment of a place and a role of logic in judicial argumentation. In the article Hart’s view is taken as a middle position between formalism
and legal realism and as suggesting a necessary but subordinate value of logic
in judicial reasoning in controversial, borderline cases as well as in clear ones.
Keywords: H.L.A. Hart, logic in law, legal logic, legal argumentation, legal
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ПРАВА ЛЮДИНИ І ПЛЮРАЛІЗМ
У ФІЛОСОФІЇ ПРАГМАТИЗМУ США
С. Кравченко
Київський університет ім. Б. Грінченка,
м. Київ, вул. Тимошенка, 13-б, e-mail:2094858@ukr.net
В різноманітності етнічного походження, у якому живе американське
суспільство від дня його утворення, проблема усвідомлення принципів і
форм здійснення плюралізму в його соціальному та правовому сенсі і
адекватне розуміння способів правового врегулювання у різні історичні
періоди розглядалася і тлумачились по-різному. Незважаючи на положення Конституції США – всі люди рівні перед законом – різним верствам
американського суспільства надавалися більш рівні права в порівнянні з
іншими. Із середини 1990-х років зі зміною політичної і соціальної ситуації в глобальному та локальному вимірах в правових дискусіях США
з’явилися нові напрямки і проблематика дискусії. Революційні погляди
руху Критичні правові дослідження (далі – КПД), рух, який сформувався
у філософії американського правового прагматизму наприкінці ХІХ на
початку ХХ століття, поступово втрачали гостроту і значимість у соціокультурному просторі, який набув значних змін. Вони піддавались все
більш різкій критиці з боку нових правових рухів, що виражали необхідність вислухати вимоги тих груп населення, голос яких або ігнорувався,
або придушувався протягом багатьох років. У гарячих і гострих дебатах
підкреслювалися розбіжності із КПД щодо напряму правових досліджень. До початку 1990-х років у середовищі прихильників руху КПД
виділилося кілька напрямків, які розвивалися в руслі його філософських
і правових позицій, але з більш яскраво вираженим акцентом на чітко
позначені соціальні і правові проблеми. У теоретичних міркуваннях прихильників нового напрямку розроблялися правові проблеми в контексті
постулатів прагматизму про дотримання принципів плюралізму щодо
правових вимог суспільної і особистої ідентичності.
Для сучасної України та інших країн Європи вивчення теоретичних основ плюралізму є актуальним, оскільки і в нашій державі відбувається процес становлення громадянського суспільства, основною
умовою існування якого є врахування інтересів усіх груп населення. У
зв’язку із цим метою цього дослідження є вивчення філософсько-правового розуміння принципів і форм здійснення плюралізму та можливостей їх застосування в українських реаліях.
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Філософсько-правове розуміння принципів і форм здійснення
плюралізму досліджувало багато українських та зарубіжних вчених. Зокрема, серед зарубіжних науковців дослідження зазначеної
теми було проведене Б. Бейліном, У. Бредфордом, Ф.Дж. Бремером,
Л. Буеллом, Дж. Едвардсом, С.М. Ендрюсом, Дж. Карсом, М. Келлі,
П. Конкіном, Р.Б. Перрі, Б. Пеккер, Г.У. Шнідером, Д. Холіндером та
ін. Класичні напрями філософсько-правового розуміння плюралізму
досліджувались також у американській філософії правового прагматизму, а саме його «батьками-засновниками» – Ч.С. Пірсом, У. Джеймсом,
Дж. Дьюї, та їхніми численними послідовниками і інтерпретаторами
(А.Дж. Айєром, Т.Дж. Барнзом, Ф.К.С. Шіллером, М. Дікстайном).
В українській науковій літературі інтерес до плюралізму в його
загальнофілософському вимірі виявлявся ще за радянських часів (праці С. Боботова, Н. Галкіної, В. Желтової, В. Нора, А. Старченка та ін.),
але аналіз обмежувався переважно поглядами родоначальників цієї
філософської парадигми. У філософсько-правовому контексті плюралістичний напрям досліджувався в контексті загальної характеристики
різних напрямів англо-американської правової традиції (В. Бачинін,
О. Бандура, Г. Вдовина, Ю. Жаркіх, А. Козловський, М. Костицький,
Т. Розова, О. Чижова, Ю. Шемшученко). Більш спеціальний, прикладний характер мають праці Є. Бурлая, Д. Гудими, С.І. Максимова,
Т. Пащука, Т. Розової, Л. Удовики, М. Олексюка, О. Юрчука.
Поступово в американському суспільстві з’явилося відчуття
наростаючої несправедливості у практиці прийняття правових рішень
відносно певних груп населення. Тези про те, що в здійсненні правосуддя американські закони використовуються, застосовуються та інтерпретуються усе більше в інтересах домінуючих владних структур, а не
вимог принципів і прецедентів, сталі розглядати під іншим кутом зору.
Події і характер життєвого та правового досвіду раніше ігнорувалися
щодо пригноблених груп, зокрема різного типу меншостей і жінок,
стали предметом суспільної уваги. Аналіз і обговорення пов’язаних
із цією загальною проблематикою питань стали юридичною цінністю.
Дискусії розвивалися в руслі двох основних напрямків:
до якого ступеня правова система і її доктрини не тільки відображають цінності, владу і чинність традиційного юридичного акта, тобто
інтереси представника більшості, але і служать захисту цих інтересів
на шкоду меншостей і жінок;
якою мірою і формою життєвий досвід і права жінок, расових та
інших меншостей повинен бути відбитий у статутах і правових думках.
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Зазначені проблеми мають зовсім не тривіальний характер у реаліях сучасного американського суспільства. Вони стояли у витоків нових
правових рухів і вимагали обговорення декількох правових і соціальних проблем. Зокрема, серед найбільше життєво важливих проблем
виділяли дві [10, с. 124]:
(а) чи існує розходження в чоловічому і жіночому сприйнятті світу, чи пов’язане сприйняття світу з расовими, етнічними або іншими
маргінальними особливостями і, якщо таке розходження існує, як воно
може і повинно бути відображене в правових актах;
(в) виходячи з того, що найбільш суперечливий і очевидний прояв
сексуального залякування і насильства, а також порушень правового
захисту жінок відбувається в родині, чи треба і, якщо це дійсно відбувається, чи необхідно, розробити нове розуміння поняття правового
захисту, засноване на жіночому життєвому досвіді.
Існує велика схожість між соціальною несправедливістю, що терплять жінки, расові і інші меншості у рамках правового поля. Вимоги, як
фемінізму, так і расових протестів прямо протистоять ідеї про те, що одна
людина або група має право нав’язувати іншим своє розуміння реальності [10, с. 117]. Ця проблема є однією із пріоритетних у суспільній дискусії США. Протягом останніх 20-ти років в американському Конгресі і
на громадських форумах відбувалися дебати відносно «позитивної дії»
або «пріоритету меншостей». Ніхто зараз не сумнівається і не заперечує, що з ХVII по ХХ сторіччя корінні американці та афро-американці
піддавалися найжорстокішому гнобленню в несправедливих правових
стандартах з боку домінуючої білої культури. На порядку денному стоїть питання про те, який правовий акт повинен бути розроблений, щоб
виправити колишню несправедливість. У дебатах про репарації, які відновилися в останні роки, підкреслювалося, що в Америці існує традиція
відшкодування збитку тим, хто піддався істотним негативним впливам
внаслідок жорстоких актів насильства, як наприклад, недавні виплати з
федеральних фондів жертвам подій дев’ятого вересня. Але це одноразові приклади відновлення соціальної справедливості. У вимогах нових
правових рухів обґрунтовувалася необхідність прийняття і дотримання
законів, які інституціонально і систематично встановили б правову і
соціальну рівноправність усіх без винятку членів суспільства. Гострота
дискусій доводить, що ситуація далека від її позитивного розв’язання.
У новому правовому русі, що широко використовує постулат плюралістичної відкритості філософії класичного прагматизму, виділяються наступні самостійні, але взаємозалежні сфери досліджень:
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– (а) філософія фемінізму;
– (в)расові критичні теорії;
– (с) «сторонньої» юриспруденції.
Філософи і юристи, що виступають у рамках філософії фемінізму,
засновують свої дослідження на прагматичних ідеях Джейна Еддамса,
яка більше 20 років пропрацювала разом із відомими філософами
права із Дж. Дьюї і Г. Мідом і активно брала участь у дискусіях про
права жінок. Прагматичний поворот у русі фемінізму був обумовлений тим, що ідеї прагматизму являють собою свого роду протилежність домінуючим формам традиційного правового аргументування,
зловживання яким сприяло несправедливому відношенню і тиску на
маргінальних і знедолених верств суспільства, зокрема збереженню
легітимно виправданого обмеження прав жінок і різного типу меншин.
Особливо популярним був постулат про нерозривний зв’язок між теорією і її практичними наслідками відповідальності за них у реаліях
неминучих і часто непередбачених змінах у соціальній і політичній
ситуації. У контексті цього постулату соціальна реальність сприймалася в поняттях плюралістичної мінливості, пластичності і здатності до
позитивних змін завдяки людській діяльності і розуму. Феміністи, як і
КПД, засновували свої теорії на деконструкції, тобто на переосмисленні основної суті понять, а не тільки на інтерпретації їх поверхневого
вербального вираження.
Історично американський рух фемінізму в контексті критики правової системи поділяється на три періоди або хвилі, кожний з яких
характеризується конкретною правовою ідеєю. Перша хвиля, час якої
припадає на початок ХХ сторіччя і охоплює не тільки американську,
але і європейську громадськість, боролася за права жінок брати участь
у виборних кампаніях і домоглася цього. Друга хвиля ставила своєю
метою домогтися для жінок однакових прав і рівних можливостей
при влаштуванні на роботу, отриманню освіти і припинення дії правових норм, якими узаконена дискримінація за гендерною ознакою
в інших сферах суспільної реальності. Рух фемінізму 90- х років, що
одержав назву «Третя хвиля», виник у відповідь на дії влади проти ініціатив і рухів, створених Другою хвилею. Він мав більш виражений
американський колорит і пов’язаний із протестом проти культурних і
інституціональних тенденцій і проявів, які зміцнюють різні способи
економічного, політичного і психологічного тиску на жінок. Отримані
в результаті діяльності Другої хвилі руху фемінізму фундаментальні
права і проекти в сучасному русі фемінізму використовуються як під149

става та інструмент в аналізі реального стану правової захищеності
жінок. Незважаючи на деякі постанови уряду США і правові нововведення, гендерна рівноправність в американській юриспруденції усе
ще залишається гострим і болючим питанням. У відповідь на численні
протести Верховний Суд США прийняв ряд рішень із метою усунення
гендерної дискримінації в галузі освіти. У певній мірі були переглянуті умови прийому жінок в університети США, які ще в 1950 роки
не мали повного права на вступ до провідних університетів США – на
медичний факультет Гарварда, наприклад, квота для жінок становила
5 місць на 300 вакансій для чоловіків. Визнавши факт незахищеності
жінок у сім’ї, Конгрес США профінансував створення установ, де діти
і жінки можуть знайти захист від насильства в сім’ї. Жінки одержали нові права, пов’язані з медичною допомогою, у сфері репродукції,
контрацепції, кваліфікованої передродової допомоги. Однак правова
нерівноправність жінок і численні приклади узаконеної несправедливості, відомої упередженості, жорстокого насильства і принизливого
стану невключеності в суспільний процес продовжують залишатися
невирішеним питанням у правовому полі США.
Однією з фундаментальних вимог руху фемінізму є вимога визнати несправедливість соціального і правового поділу суспільства за гендерною ознакою. За аналогією з концепцією правового прагматизму,
відповідно до якої поняття «закон» трактується як такий, що історично
виник у людському житті як спосіб соціального регулювання суспільних відносин, у філософії фемінізму поняття «гендер» трактується і
визначається як історично створений у рамках бінарних опозицій соціальний конструктив [2, с. 193]. У теорії фемінізму пряму опозицію цьому визначенню називають «помилкою натураліста», яка штучно поділяє
суспільство на соціально нерівноправні групи. Відповідно до натуралістичної парадигми фундаментальна різниця між чоловіком і жінкою
з огляду на природні причини проявляється, не тільки у фізичному контексті, але і у контексті їхнього правового захисту, соціальних ролей і
функцій. Внаслідок цієї різниці кожна група покликана грати різні ролі
в родині і у більш широкому соціальному контексті. У концепції критичної правової теорії фемінізму визнати помилку натураліста означає
визнати як реальність існування якихось біологічно успадкованих або
природних ознак, що підтверджують такі соціальні розшарування, і
дискримінаційних принципів, що викликали необхідність, що лежать у
підставі закону, і на цій підставі не брати до уваги соціально визнаних
правил про невід’ємне право рівності, на яких він повинен ґрунтува150

тися й був фактично створений. У плюралістичному світі гендерних
нерівностей, які пропоновані в парадигмі натуралізму, не погодяться
із прийнятим філософським розумінням правової і соціальної рівноправності. Не заперечуючи природних гендерних нерівностей, слід
зазначити, що самоідентифікація людини багато в чому визначається
і створюється в процесі соціально-культурного впливу – людина не
народжується жінкою, а скоріше стає нею. Нерівноправне становище
жінки в сучасному суспільстві пояснюється тим, що жінки є жертвою
системи помилкових і неправильних уявлень, у яких можливості самореалізації для них обмежуються винятково домом. Єдиний спосіб виразити свою ідентичність і знайти значення й зміст свого життя жінка
повинна знайти в родині, в інтересах чоловіка, у народженні, вихованні
й розвитку дітей. Коли люди одружуються, вони стають в очах закону
єдиною юридичною особою і ця єдина юридична особа – чоловік. Ця
система змушує жінку повністю розчинятися в родині, втрачаючи своє
власне особистісне самовідчуття.
Існуючі законодавчі правила не вирішують гендерну проблему. У
сучасній соціальній ієрархії США владою наділені чоловіки, а жінки
наділені правовою і соціальною необхідністю перебувати в них у підпорядкуванні. Проблеми, пов’язані зі зґвалтуванням, сексуальними
домаганнями і випадками соціального і правового поневолення жінок,
були досліджені в деталях. Однак, ніякого руху вперед у розумінні
цивільних прав жінок не відбувається. Підпорядкування жінок чоловікам є соціально інституціоналізованим правилом [10, с. 57].
У руслі правового руху фемінізму ці проблеми розглядаються в
різних ракурсах. К.А. Маккіннон спробувала дослідити, як традиційно
прийнята і діюча правова система відображає сексизм суспільства, яке
створило цю проблему. Закон є лише вираженням світогляду суспільства, у якому домінують чоловіка, суспільства, що характеризується гендерною нерівністю. Будучи продуктом орієнтованої на чоловіка картини
світу в державі чоловічого домінування, закон систематично приносить
у жертву і дискримінує жінку. Закон визначає жінку не як рівноправного
самодостатнього суб’єкта суспільства, а розглядає її винятково з позиції чоловіка і відповідно ставиться до її прав, забезпечуючи чоловічий
контроль над жіночою сексуальністю, волею і перспективами самореалізації. Із цього погляду стандарт розумної людини як основа правового
аргументування, у дійсності є «стандартом чоловіка», що може не визнати образливості або принизливості певних сексистських слів, жартів,
загравань чи дій, у той час як жінка сприйме їх саме в так ому контексті.
151

Однією з тем, що Маккіннон досліджувала глибоко і докладно,
є доктрина жорстокості і насильства над жінками, зокрема проблема
зґвалтування. Численні випадки труднощів, які випробовують жінки,
доводячи в суді факт зґвалтування, дають підстави інтерпретувати цю
доктрину як продукт чоловічої ідеології. Маккіннон стверджує, що
закон про зґвалтування і супутні закони, які багато в чому неефективні для осуду чоловіків-ґвалтівників, застосовуються чоловіками для
того, щоб тримати жінок у позиції підпорядкування і неповноцінності. Стандарти об’єктивності і нейтральності, які приписуються закону,
згідно з Маккіннон, у дійсності захищають і прикривають чоловіків,
через що жінкам важко виграти справа в існуючій правовій системі.
Держава підтримує і зберігає насильство і у такий спосіб сприяє пануванню чоловічого права.
У контексті протестів правового руху фемінізму зґвалтування
розглядається як один із прикладів того, як традиційний ліберальний
розподіл на публічну і приватну сфери життя в дійсності збільшує і
встановлює влада чоловіків. Для жінок приватна сфера не може бути
відділена від публічної. Приватна сфера в традиційному розумінні –
будинок, сім’я – є місцем, де закон визначає право чоловіка домінувати
над жінкою шляхом побутового і подружнього насильства, експлуатації жіночої праці та інших способів явного і неявного утиску і приниження, що нерідко приймає негативні форми. Дослідження становища
жінок середнього класу в сільських громадах, показали, що технологічні винаходи, які по визначенню були призначені полегшувати жіночу
домашню працю, стали причиною знецінювання її значення [2, с. 118].
Існуючі невідповідності і несправедливість у правовому захисті
жінок у юриспруденції США виражені в широко розповсюдженому жарті [18, с. 28] – history is her-story too – де обіграється значення перших
складів у слові історія – його (his) історія (story) є і її (her) історією (story).
Крім того, рухи, що виділили в рамках КПД окремі напрями, у
яких розглядаються специфічні проблеми правової нерівноправності, включають дослідження із властиво расових і етнічних проблем.
У рамках критичної расової теорії – Critical Race Theory (RaceCrit) –
вивчаються відносини між владою і проблемами, пов’язаними з расовою приналежністю суб’єктів суспільства і вживають спроби їхнього
правового трансформування. До середини 1970-х років фактично стало
ясно, що рух за громадські права 1960-х років завершився, але багато
що з досягнутих цілей не здійснюється в реальній практиці громадського будівництва. У широкій суспільній думці і у середовищі юри152

дичної професії стало виникати занепокоєння через повільність, з якої
мінялися закони, що сприяли расовій рівноправності. Не менше занепокоєння було викликано тим, що багато досягнень боротьби за громадські права поступово спотворювалися або не дотримувалися. Усе
ясніше ставало, що необхідно розробляти нові підходи, щоб зрозуміти
причини вповільнення здійснення або повного переосмислення антидискримінаційних правових дій і побороти більш витончені, але так
само глибоко вкорінені різні види расизму, які, як і колись залишалися
частиною американської реальності. Старі методи і способи протесту –
проведення маршів, нові стратегії судових процесів, статті в правових
і популярних журналах, що мали метою спонукати співгромадян більш
активно шукати расову справедливість, приносили все менші і менші
результати. Потреба в більш адекватних сучасному соціальному простору діях була однієї з головних причин появи руху Критики расових
теорій (далі – КРТ), що поступово перетворилося у всесвітньо визнаний протест проти расової та іншої дискримінації.
КРТ виникла в рамках правових теорій руху КПД, але її теоретичні дослідження йдуть коріннями в антропологію, соціологію, історію,
філософію і політику. Це рух тісно пов’язаний як із традицією руху за
громадські права, представленої в діяльності і працях Мартіна Лютера
Кінга, так і з наступними теоріями і подіями, так чи інакше співвідносились із ситуацією расової дискримінації. Проблеми соціально правової реконструкції в контексті етнічної різнорідності американського
суспільства і расової дискримінації становлять теми робіт відомих теоретиків КРТ Деріка Белла, Марі Мацуди, Річарда Дельгадо, Кеннета
Карсту. У цей час КРТ є динамічним правовим рухом. Багато хто із
його прихильників, незалежно від кольору шкіри, досліджують ортодоксальність расової політики, беручи під сумнів істинність і щирість
ліберальних принципів, проголошених у метафорі Т.Джефферсона в
1826 році – очі суспільства відкриті або відкриваються для усвідомлення прав людини. Дослідження прихильників КРТ піднімають багато
питань явного і схованого прояву правової нерівноправності в пошуках нового розуміння і способів вирішення цієї найгострішої соціальної і правової проблеми. У парадигмі їхнього міркувань зосереджені
різні правові і соціологічні напрями. Однак, внаслідок відмінностей у
виборі конкретних проблем дослідження, методів і характеру їхнього
вирішення, у рамках КРТ не були вироблені ні погоджені уявлення про
структуру застосовуваних методів і прийомів протесту, ні єдина канонічна доктрина, заснована на спільно розробленій методології. Однак у
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ній чітко сформульована загальна ідеологічна концепція, основна думка якої укладається в твердженні, що расизм є нормальною, а не епізодичною практикою американської дійсності. Вона настільки яскраво
характеризує ландшафт правового поля, що сприймається як природна
і звична, а не надзвичайний стан правового мислення і здійснення правової системи.
У діяльності КРТ виділяються кілька широких сфер дослідження: – критичне дослідження традиційних уявлень про громадські права. КРТ, виражене в думці Т. Джефферсона [1, с. 389] чесна людина не
може почувати радості або задоволення від гноблення своїх співгромадян. У цьому ключі аналізуються відносини між принципом «верховенство закону», термінами «достоїнство», «рівний захист», які нібито
є центральними, і реальною практикою відтворення білої переваги і
расизму. У сферу критики входить дослідження ролі закону і правосуддя в здійсненні такої політики. Відповідно до тверджень теоретиків
і практиків КРТ формально надані рівні можливості – закони і правила,
у яких констатується рівноправне ставлення до білих і чорних – застосовуються лише в найбільш екстремальних і випадках, що шокують, і
формах расової несправедливості, які гостро і неоднозначно виділяються на тлі звичних обставин. Такі поодинокі прояви правосуддя рівноправності мають незначний вплив, а частіше не мають ніякого впливу
на повсякденні форми расизму, з якими кольорові зіштовхуються щодня
і які є причиною страждань, відчуження і розпачі; – КРТ досліджує
можливості трансформування відносин між законом і расистською
владою для того, щоб досягти расової емансипації і анти-субординації,
тобто створити рівний правовий захист, незалежно від кольору шкіри
та інших ознак маргінальності; – прихильники КРТ знайшли власний,
досить неординарний метод протесту. Їхня суть варіюється від відтворення міфічних сюжетів і порівняння їх із сучасними ситуаціями, аналізу забобонів і стереотипів у культурній расовій традиції.
Діяльність КРТ почалася в середині 1970-х років з ранніх виступів Деріка Белла (афро-американця) і Алана Фрімена (білого). Обоє
вони були незадоволені повільним ходом антирасистських реформ.
Створювалося враження, що рух за громадські права буксує, а багато
його досягнень згортаються. У відповідь на заяви і твердження уряду,
що реформи періоду боротьби за громадські права мали вплив, як на
створення закону, так і на його застосування, рух КРТ, не погоджуючись
із цим твердженням, виступав із заявами про те, що в американському
правосудді здійснення цих процесів неминуче і для нього властивий
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расизм і несправедливість. Реальність стану соціальної гармонії в
США мотивувала як філософів, так і правознавців почати дослідження для того, щоб зрозуміти причини та імплікації незмінності такого
правового анахронізму. Незважаючи на близькість філософських і правових уявлень КРТ і КПД та прихильність до ідейної спадщини руху
за громадські права, рух КРТ відрізняється більше сфальцьованою
спрямованістю і радикальністю поглядів. Об’єднуючі загальні вихідні
позиції і напрямок дослідження, у яких пропонуються різні теорії та
інноваційні підходи до розуміння і вирішення цієї проблеми проявляються в більше широкому і радикальному контексті, ніж у традиційних
вимогах руху за громадські права або вимогах КПД. Мета зазначеного
руху була поставлена дуже серйозно – змінити світ [6, с. 123]. У філософії КРТ ця мета складалася в необхідності змінити ідеологію сприйняття традиційно сформованих соціальних розмежувань і розходжень
для того, щоб відмовитися від умов і практики, які генерують расові
і соціальні конфлікти, засновані на неправомірному поділі суспільства. Фундаментальний зміст цієї мети полягав не просто у визначенні
принципів організації суспільства в контексті расових проблем і їхньої
ієрархії, а в реальних діях по трансформації його правових і соціальних основ. У спробі позначити шляхи досягнення цієї мети Дерік Белл
безперечно постає найвпливовішим критиком традиційного дискурсу
в рамках цивільного права, а його роботи в сукупності з діяльністю
А. Фрімена поклали початок новому філософсько-правовому розумінню відносин між расизмом і офіційною владою.
Ґрунтуючись на концепціях прагматизму, Белл розглядав три основні аргументи, що відображають расистську суть американської юриспруденції – (а) конституційні протиріччя; (в) принцип збігу інтересів і
(с) ціна заходів проти расової дискримінації.
Джерело конституційних протиріч Белл вбачав у споконвічній відсутності норм, що трактують расові проблеми, у тексті Конституції
США. У період соціальної організації американського суспільства та
на момент створення Конституції США чорне населення країни не
входило в поняття терміну «вільна людина». Батьки-засновники, вважав Белл, міркуючи про невід’ємні природні права, віддавали перевагу
майновим аргументам на шкоду правосуддю і соціальній справедливості. З тих пір расизм є невід’ємним, істотним, постійним і нездоланим
компонентом американського суспільства. Прикладом конституційного
протиріччя, на його думку, може також служити друга теза його критичних роздумів. Расова політика проводиться за допомогою мовчазної
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угоди, договору, невираженого збігу інтересів і неминучого порушення прав. Жертвою таких мовчазних угод у різний час стають чорні та
інші безправні меншини. Конфлікт інтересів у цивільному судочинстві
проявляється у тому, що білі підтримують інтереси чорних тільки в
тих випадках і у тому ступені, у якому така політика служить їхнім
власним цілям. Аналогічна думка приводиться і в третьому аргументі –
білі підтримують політику дотримання громадських прав тільки тоді,
коли це ні в найменшому ступені не являє загрозу їхньому соціальному
статусу. Конфлікт інтересів і пріоритет інтересів білих у всіх формах
судочинства спостерігається у всіх рішеннях, пов’язаних з расовими
проблемами. Часто це пов’язане з нерозумінням реальних інтересів
афро-американського населення. У своїх статтях Белл пише про те, що
юристи в елітарних організаціях з захисту громадських прав, як наприклад, Національна Асоціація з Підтримки Кольорових (далі – НАПК),
де він сам працював, перш ніж перейшов на викладацьку роботу, були
активно зайняті обговоренням однієї проблеми – правової реформи і її
відновленням. У той час, коли їхні клієнти практично завжди виражали
інші побажання, наприклад, їх цікавили закони, які надавали б кращі
школи їхнім дітям. Правовий Фонд Захисту, що діяв у рамках НАПК,
неухильно і відповідально проводив політикові десегрегації школи,
у той час, як афро-американські батьки віддавали перевагу кращому
фінансуванню шкіл для чорних. Результативний рух у пошуках расової
справедливості, вважав Белл, вимагає значно більшого, ніж показне
визнання факту дискримінації. Воно вимагає розробки тактики, активних дій і, головне, змін у суспільному світогляді, у якому мовчазний
стереотип, політика невираженої підтримки расового статус-кво обурює, неприйняття і протидію у всього суспільства.
Отже, таким чином, ми бачимо, що на початку і в середині ХХ
століття філософсько-правове розуміння принципів і форм здійснення плюралізму розглядалось філософськими рухами у контексті двох
напрямів: 1. Захист прав жінок; 2. Захист прав національних меншин.
Основним постулатом, спрямованим на практичну реалізацію правового плюралізму є принцип врахування прав і інтересів усіх верств
населення під час створення законів та недопущення дискримінаційних норм у них. Така позиція має бути врахована обов’язково під час
законотворчої діяльності як в Україні, так і в інших країнах Європи.
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HUMAN RIGHTS AND PLURALISM IN THE PHILOSOPHY
OF PRAGMATISM OF THE U.S.A
S. Kravchenko
Borys Grinchenko Kyiv University
Kyiv, Tymoshenka Str., 13-b, e-mail: 2094858@ukr.net
American philosophy of law in the XX century deals with most
problematic issues in human rights. In the first place, these are women rights
and rights of national minorities. In this connection, new philosophical
movements appear, with their own interpretation of philosophy of pluralism
within the pragmatic context. Among the most well-known of these
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movements, there were the feminist movements and the critical race theory.
The philosophical heritage of the said movements is very important for
development of legal systems in Ukraine and other European countries, as
there are numerous discussions as to legal groundwork for ensuring and
protecting rights of people from various strata of society. The problem
becomes especially relevant when performing constitutional and judicial
reforms.
Keywords: Law-making, national minorities, pluralism, pragmatism,
feminism, philosophy of law.

158

ОСНОВИ АНТРОПОЛОГІЧНО-ПРАВОВОЇ СУТНОСТІ
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ СІМ’Ї СУБ’ЄКТОМ ПРАВА
НА ТЛІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРАВА ВІДКРИТОГО
СУСПІЛЬСТВА
О. Макаренков
Запорізький національний університет,
м. Запоріжжя, вул. Жуковського, буд. 66, e-mail: almak_10@mail.ru
Постановка проблеми. Важливою умовою успішного виконання
сім’єю природно властивих їй функції з належного задоволення різноманітних інтересів подружжя, фізіологічного і духовного відтворення
повноцінних високорозвинених дітей та досягнення інших суттєвих
антропних і соціальних цінностей стає визнання її суб’єктом права,
виокремлення і деталізація у законі усіх елементів її правового статусу.
У 2010 р. кількість домогосподарств склала – 17 050 тис., з яких 18,5%
мають дітей (більшість проживають у Західних областях України).
Соціально-економічні негаразди спричиняють кризу інституту сім’ї в
Україні: 1 367,6 тис. родин в Україні не мають 1-го або обох батьків.
У 1-му півріччі 2010 р. понад 19 тис. осіб притягнуто до відповідальності за ухилення від виховання дітей (ст. 184 КпАП від 07.12.1984 №
8073-X). Кількість дітей відібраних у батьків з позбавленням батьківських прав: 1) 2005 р. – 8 565; 2) 2006 р. – 9 047; 3) 2007 р. – 10 751;
4) 2008 р. – 9 420; 5) 2009 р. – 7 939. Враховуючи, що сім’я є інтегральним показником суспільного розвитку, який відображає моральний стан
суспільства [1, с. 7], ці статистичні дані сигналізують про необхідність
вдосконалення правого регулювання інституту сім’ї. Будучи основним
ресурсом держави і суспільства у збереженні переваг своєї нації (порівняно з іншими націями) та їх максимально ефективного використання,
сім’я Україна повинна вирішити одне зі своїх найважливіших завдань –
забезпечення сприятливих соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов і гарантій для стабільного існування та
розвитку свої членів, поліпшення їх життєвого рівня, підвищення ролі
сім’ї як основи суспільства [2, с. 59]. При цьому визначення спектру
таких засобів, які вміщують у собі не тільки стимули (підтримку), але й
примус, вимагає пізнання їх антропологічної сутності.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У науковій літературі питанням сімейних відносин приділяють увагу вітчизняні (правники, окрім авторів джерел, на які є посилання у цій статті, також
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І. Васильківська (сімейному вихованню як чиннику запобігання злочинності), Б. Головкін (сімейно-побутовим конфліктам як чинникам детермінації умисних вбивств і тяжких тілесних ушкоджень), О. Карпенко
(утриманню і вихованню дітей-сиріт), О. Мазур (загальнотеоретичним
питанням сімейних відносин) та ін.; економісти – А. Дуб, О. Ковалюк,
Г. Лех (сімейним аграрним та іншим господарствам) та ін.; психологи –
Л. Кондрацька (впливу сімейних конфліктів на підлітків), Ю. Мальована
(сімейним факторам формування материнської сфери у жінок),
О. Шукалова (сімейному вихованню молодших школярів) та ін.; педагоги, наприклад, Т. Вечерок (сімейним традиціям у формуванні моральних цінностей старшокласників) та зарубіжні (О. Балдицина (сім’ї та
державі у соціальному просторі), О. Гладковська (сімейним інтересам
у майнових правовідносинах подружжя), О. Глухарьова (інституту сім’ї
та освіти у процесах професійного самовизначення молоді), О. Лазарєва
(конституційно-правовим основам соціального захисту молодих сімей),
Т. Коваленко (соціальній підтримці сім’ї), О. Миролюбова (захисту
інтересів сім’ї при розірвання шлюбу), Аль-Одайні Магда Мохаммед
Муршед (клініко-психологічним аспектам переживань насилля жінкою у традиційній арабській сім’ї), Т. Нішт (сімейно-майновим угодам у РФ), І. Ткаченко (особистісно-розвиваючому ресурсу сім’ї),
Ч. Шафранська (сільській сім’ї у суспільстві, яке трансформується) та
інші вчені. Загальнотеоретичні питання реформування правової системи держави (у т. ч. в умовах розбудови громадянського і відкритого
суспільства) дослідили у своїх фундаментальних працях С. Бостан,
С. Добрянський, М. Козюбра, А. Колодій, О. Лисенко, С. Максимов,
С. Мороз, Ю. Оборотов, П. Рабінович, С. Тимченко, С. Тихомиров та
інші вітчизняні, а також зарубіжні, наприклад, С. Алєксєєв, Ж. Карбоньє,
В. Лапаєва, В. Нерсесянц, Н. Рулан та інші правники.
Утім, незважаючи на велику увагу вчених до вищевказаних проблем, низка теоретико-правових питань антропологічно-правових
питань проблеми визнання сім’ї суб’єктом права на тлі трансформації права відкритого суспільства наразі недостатньо досліджена, що
зумовлює актуальність теми цієї статті.
Мета статті – розкрити основи антропологічно-правової сутності
проблеми визнання сім’ї суб’єктом права на тлі трансформації права
відкритого суспільства.
Основний зміст. У давньоруській мові під терміном «сім’я» розуміли товариство, засноване на договорі, угоді. У деяких законодавчих актах
XV ст. слово «сім’я» замінювалося словом «артіль» (промисел). В енци160

клопедичному словнику Ф. Брокгауза та І. Єфрона зазначено, що сім’я є
результатом тривалої еволюції людських відносин. У тлумачному словнику В. Даля вказано: «Сім’я, сімейство – це сукупність близьких родичів, які живуть разом (наприклад, три окремих сім’ї складають батьки з
дітьми; одружений син або незаміжня донька, які проживають окремо).
Репродуктивна, господарсько-економічна, виховна, рекреативна (моральна і матеріальна) та комунікативна – основні функції сім’ї [3, с. 11 – 12].
Автори підручника за заг. ред. В. Борисової та І. Жилінкової вказують на
економічну сутність первісного значення поняття «сім’я». На їх думку,
слово «сім’я» походить від слова «съемъ», що означає «робітник, слуга, домочадець», тобто первісне розуміння сім’ї охоплювало коло осіб,
пов’язаних економічними зв’язками. І. Жилінкова (автор параграфу, де
йдеться про поняття «сім’я») дотримується думки, що законодавець цілком слушно не тільки не прагне до того, щоб розкрити поняття сім’ї, але
і свідомо намагається відійти від надмірної формалізації цього поняття. Його наповнення конкретним змістом залежить від багатьох факторів, які настільки індивідуальні, що кожен формальний підхід до сім’ї
неминуче вступив би у протиріччя з реальними життєвими ситуаціями.
Посилаючись далі на рішення Конституційного Суду України (справа
про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї») від 03.06.1999 № 5-рп/99,
вона резюмує, що різне тлумачення поняття «член сім’ї» не дає підстав
для розробки єдиного поняття сім’ї в праві [4, с. 49, 50]. Цілком погоджуючись з І. Жилінковою у питанні різного антропологічно-правового
змісту концепту «сім’я», об’єктивованого у свідомості громадян України,
водночас припускаємо можливість і необхідність узагальнення усіх суттєвих ознак сім’ї в межах єдиного формально-юридичного поняття. Тим
більше, що у ч. 1, 2 ст. 3 Сімейного кодексу України від 10.01.2002 №
2947-III зазначено, що сім’я є первинним та основним осередком суспільства, її складають особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. Подружжя вважається
сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою,
лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх
батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає.
Арістотель вказав, що кожна родина є частиною держави; за
Ф. Енгельсом, сім’я є продуктом суспільної системи, який відображає
стан її розвитку. Сім’я виступає одночасно і як інструмент для задоволення різнопланових індивідуальних потреб особистості (духовних,
матеріальних, фізіологічних, культурних тощо), і як соціальний інсти161

тут, який безпосередньо впливає на значну кількість суспільних процесів. Сталість та успішний розвиток сім’ї визначаються здатністю
гармонійно поєднувати інтереси її членів з інтересами суспільства в
цілому. Сім’я – це союз, який заснований на шлюбі, родинності, прийнятті дітей на виховання, що характеризується спільністю життя,
інтересів, взаємною турботою, який являє собою 3 взаємопов’язані
групи соціальних відносин – шлюбні, подружні, між батьками і
дітьми [2, с. 53, 56]. А. Харчев визначив, що сім’я – це система взаємовідносин між подружжям, між батьками і дітьми, невелика соціальна група, члени якої пов’язані шлюбними та родинними відносинами,
спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю [5, с. 52].
А. Белякова і Є. Ворожейкін вважають, що сім’я – це така сукупність
суспільних зв’язків між людьми, яка піддається законодавчому регулюванню. Сім’я являє собою врегульоване нормами законодавства про
шлюб та сім’ю спільне проживання осіб, що виникло внаслідок їхнього
союзу, або як наслідок – народження дитини, оформленого в необхідних випадках в установленому законом порядку, яка має на меті народження і виховання дітей, взаємну турботу членів сім’ї на базі духовної,
психологічної та інтимної спільності, на основі ведення домашнього
господарства [6, с. 31, 34]. За Г. Матвєєвим, сім’я – це об’єднання осіб,
пов’язаних між собою шлюбом або спорідненістю, взаємною матеріальною та моральною підтримкою, народженням та вихованням дітей,
взаємними особистими, майновими правами і обов’язками, спільним
проживанням учасників сімейно-побутового об’єднання і веденням
ними спільного господарства [7, с. 41].
Приєднуємось до думки М. Дякович, яка вказала на наявність
достатніх підстав для розгляду сім’ї як самостійного суб’єкта права,
для її правового визначення і його відображення у законі. В юридичній
літературі під сім’єю розуміють: 1) союз осіб, пов’язаних шлюбом чи
родинністю (В. Бошко); 2) союз осіб, заснований на вільному і рівноправному шлюбі, близькій родинності, усиновленні чи іншій формі
виховання дитини і який характеризується спільністю життя та інтересів цих осіб, наділених відповідними права і обов’язками (В. Рясенцев);
3) цілісне соціальне утворення, що характеризується внутрішньою
єдністю і з’єднанням частин в єдине ціле [3, с. 14]; союз осіб, заснований на шлюбі, кровному спорідненні та усиновленні, який має на
меті взаємну моральну і матеріальну турботу і підтримку, народження
і виховання дітей [8, с. 8] (Я. Шевченко); 4) первинний і багатогранний
осередок нашого суспільства (Н. Єршова); 5) об’єднання, як правило
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осіб, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, які виникають зі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення, а також з інших підстав, які не заборонені законом,
і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства [3, с. 14];
6) особливу спільність людей, основу якої становить емоційно-відчуттєва ознака, яка притягує їх, єднає, тримає вкупі; союз осіб, які спільно
проживають, пов’язані шлюбними, родинними або іншими зв’язками,
мають взаємні інтереси, піклуються один про одного; щось більше ніж
просто правова, суспільна чи економічна одиниця, це спільнота любові
і солідарності, це те місце, де зустрічаються різні покоління і допомагають зростати у людській мудрості та узгоджувати індивідуальні права з
іншими вимогами суспільного життя [8, с. 5 – 6, 9]. Найпоширенішим
юридичним фактом, з настанням якого пов’язують виникнення сім’ї,
є укладення шлюбу. Судом може бути визначені стосунки між фізичними особами як сімейні й з інших підстав, незаборонених законом
і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. Зокрема,
сім’ю можуть створити жінка і чоловік, які проживають разом і ведуть
спільне господарство, але не перебувають у шлюбі між собою або в
будь-якому іншому шлюбі. Вони не вважаються подружжям і на побутовій мові їх союз називаються «цивільним шлюбом», конкубінатом
(лат. concubinatus від concubio – лежу разом) [9, с. 11].
Проаналізовані вище визначення поняття «сім’я» здійснені вченими на рівні правової доктрини знайшли свій формально-юридичний
вираз у міжнародному праві, але не на рівні національного законодавства усіх країн. У ч. 3 ст. 16 Загальної декларації прав людини від
10.12.1948 р. та ст. 23 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права від 16.12.1966 р. вказано, що сім’я є природним і
основним осередком суспільства. За преамбулою Конвенції про права
дитини 1989 р., сім’ю названо основним осередком суспільства і природним середовищем для зростання і благополуччя усіх її членів і особливо дітей. Де природність сім’ї означає, що її виникнення об’єктивно
започатковане умовами життя людей. Слово «основний» у визначенні
поняття «сім’я» вказує на поширеність (наприклад, в Україні понад
13 млн сімей) та унікально важливе соціальне навантаження, яке виконує тільки сім’я [8, с. 5 – 6]: забезпечення фізіологічних і духовних
умов розвитку. Публічна влада деяких країн, наприклад, Російської
Федерації, не визначила поняття «сім’я» у актах внутрішнього національного законодавства. Законодавці інших країн, наприклад,
Республіки Білорусь, таке поняття розкривають: сім’я – це об’єднання
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осіб, пов’язаних між собою моральною і матеріальною спільністю та
підтримкою, веденням спільного господарства, правами і обов’язками,
які слідують зі шлюбу, близького споріднення, усиновлення (ч. 1 ст. 59
Кодексу Республіки Білорусь про шлюб та сім’ю 09.07.1999 р. № 278З); сім’я – коло осіб, пов’язаних майновими і особистими немайновими
правами і обов’язками, які випливають зі шлюбу (подружжя), спорідненості, свояцтва, усиновлення (удочеріння) або іншої форми прийняття дітей на виховання та покликані сприяти зміцненню та розвитку
сімейних відносин; сімейний стан – перебування або не перебування
у шлюбі, або розірвання шлюбу (припинення подружжя), удівство,
наявність або відсутність дітей чи інших членів сім’ї (ч. 29, 30 ст. 1
Кодексу Республіки Казахстан «Про шлюб (подружжя) та сім’ю» від
26.12.2011 р. № 518-IV).
Завдання науки сімейного права полягає у тому, щоб відшукати
такі форми і методи правового регулювання сімейних відносин, які
б найкращим чином сприяли виконанню сім’єю її соціальних функцій [2, с. 55]. Утім не усі норми чинних законів України виявилися актуальними для українських сімей. Наприклад, не популярним виявився в
Україні інститут шлюбного договору: 1) у 2004 р. їх було укладено 476;
2) 2005 р. – 687; 3) 2006 р. – 917; 4) 2007 р. – 1263; 5) 2008 р. – 1029;
6) 2009 р. – 942; 7) 2010 р. 1037; 8) 2011 р. – 1341; 9) 2012 р. – 1357.
Найчастіше їх укладають тоді, коли один із подружжя – це іноземець;
переважно в м. Київ, у регіонах випадки поодинокі [10].
Відповідно до ст. 51 Конституції України від 28.061996 р. та ст. 5
Сімейного кодексу України, сім’я перебуває під захистом держави.
Його основні напрями знаходяться у сферах економіки, права, соціального забезпечення і виховання. Об’єктами правового захисту виступають цивільні, трудові, житлові, пенсійні та інші права сім’ї, а також
права її членів, які є наслідком їх приналежності до сім’ї [2, с. 58, 60].
Відповідно норми забезпечення цих прав знаходяться в різних сферах
законодавства. Матеріальний добробут сім’ї певною мірою є запорукою її стабільності. Тому до економічних засобів підтримки сім’ї треба
зарахувати надання різного роду пільг молодим сім’ям, які в сучасних
умовах є недостатньо самостійними з фінансового боку, здебільшого
спираються на допомогу батьків, через що потребують особливої уваги
і підтримки (наприклад, пільговими кредитами на придбання житла),
встановлення різних видів державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим, багатодітним, неповним і студентським (віком до 30 років)
сім’ям тощо. Такі заходи не повністю відповідають і задовольняють
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потреби сімей, проте їх наявність свідчить про позитивні зрушення у
цій сфері. Правові засоби захисту сім’ї включають у себе діяльність
державних органів, повноваження яких безпосередньо спрямовані на
регулювання економічних, соціальних питань сім’ї; розробку, прийняття і практичне втілення нормативно-правових актів щодо захисту
сім’ї, материнства, батьківства, дитинства; діяльність правоохоронних
органів, які покликані охороняти законні права та інтереси членів сім’ї;
реалізацію норм чинного законодавства, рішень органів публічної
влади; застосування конкретних засобів впливу для відновлення порушеного права чи інтересу будь-якого учасника сімейно-правових відносин [2, с. 59]. Наприклад, неналежним став соціально-економічний
захист і/або витрачання коштів матерями, які перебувають у відпустці
по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку (кількісно
вони складають 94%, а батьки – 6%). 60,4% таких батьків відзначили,
що змушені були повернутися на роботу раніше через фінансові труднощі в родині [11]. Здійснюване державою матеріальне і правове стимулювання функціонування сім’ї за допомогою правових засобів може
являти собою опосередкований вплив на сфери особистих і майнових
прав суб’єктів сімейних відносин [2, с. 62]. Наприклад, у ч. 1 ст. 3
Закону України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 № 973IV, право бути членом фермерського господарства пов’язується з фактом приналежності до сім’ї.
З. Ромовська слушно вказала, що сім’я є не тільки правовою, але
й біологічною, психологічною та економічною категорією [8, с. 7]. Не
акцентуючи особливої уваги на економічній функції сім’ї, С. Лепех
підкреслила, що сім’я як соціальне утворення має багатоаспектне
функціональне призначення і створює умови для реалізації найрізноманітніших потреб та інтересів її членів, зокрема, емоційно-духовного,
іншого особистісного спілкування, ведення спільного господарства,
народження дітей та забезпечення їхнього гармонійного духовного та
фізичного розвитку, тобто становлення їх як особистостей, прийняття
на виховання та створення також оптимального середовища для адаптації в суспільстві дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування тощо [9, с. 9]. Від сім’ї залежить виховання наступних поколінь,
що є передумовою розвитку та процвітання держави (утвердження відкритості свідомості членів суспільства для сприйняття прогресивних
ідей). Адже саме у родині під керівництвом та з допомогою батьків
дитина пізнає навколишній світ у всіх його складнощах і багатогранних виявах [1, с. 7].
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Отже, визначене у законодавстві України поняття «сім’я» є достатньо абстрактним, порівняно із аналогічними положеннями законів зарубіжних країн, наприклад, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан
та ін. У понятті «сім’я» доцільно відобразити усі суттєві внутрішньо
іманентні йому ознаки, воно не повинно бути аморфним, відображаючи тільки загальні критерії. Стимулювання розвитку конструктивної
(здорової, найбільш успішної) форми сім’ї (класичної форми), яка придатна ефективно досягати мети і завдань в економічній та духовній
сферах життя суспільства в Україні вимагає термінового вирішення
таких питань: 1) формально-юридичної фіксації у законі визначення
поняття «сім’я», «соціально-економічний захист сім’ї», «класична
сім’я», «некласична сім’я» тощо; 2) визнання сім’ї суб’єктом права та
якомога повніше визначення її прав, обов’язків, відповідальності. Такі
заходи покликані сприяти дієвому розвитку і захисту інституту класичної сім’ї – важливої основи збереження та примноження здобутків
традиційної української культури, яка нині перебуває під тиском руйнівних чинників як культур інших народів, так і, можливо, підривної
діяльності спецслужб іноземних держав.
Таким чином, правові механізми практичної реалізації усіх елементів правового статусу сім’ї (наприклад, у формі безпосереднього надання
коштів і соціальних виплат, у вигляді гідної заробітної плати батьків як
до моменту народження дитини, так і після настання цієї події, а також –
надання відповідних доплат до заробітної плати і таке інше) перетворять
її на повноцінного суб’єкта права, яким нині вона є скоріше фактично,
аніж юридично. Виконання цього завдання стає напрямом вдосконалення права відкритого суспільства і передбачає здійснення подальших
наукових досліджень предметів низки галузей права та їх вдосконалення
у напрямку підвищення правового забезпечення матеріального добробуту і духовності сім’ї – форм сукупного вираження фактично належним
чином реалізованих прав сім’ї та її членів.
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transformation. The author analyzes the concept of «family» in the legal doctrine
and the example of some countries legislation. In the content of the concepts
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КОМПРОМИСС И КОНСЕНСУС: АНТРОПОЛОГИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
В. Малыга, К. Хахулина
Донецький національний університет,
м. Донецьк, вул. Ватутіна, 1а, e-mail: triadam@rambler.ru
В современном глобализированном мире, все более проникающем
и в сферу юриспруденции, активно развиваются процессы формирования транснациональных субъектов, объективно (в силу их природы)
сориентированных на ослабление и изменение национальных государственно-правовых форм. При этом, на уровне мирового сообщества
национальные правовые культуры не столько интегрируются, сколько
подменяются складывающейся субкультурой, предполагающей категоричную унификацию государственно-правовых моделей.
Примером глобализированного развития является, в частности,
построение «под знаменем» правового западного «европоцентризма»
некой иерархии правовых систем, конструирование универсальной
фигуры правовой личности и т.д.
Глобализация, таким образом, не только выражает и обеспечивает
единство и общность усилий, прилагаемых в определенной области
общественной жизни, но и несет в себе значительную разрушительную силу, способную взорвать уникальную духовность человечества и
неповторимую индивидуальность человека как социальной ценности и
субъекта социальной коммуникации.
В этой связи весьма значимыми представляются юридические
антропологические исследования, противостоящие своими результатами об антропных свойствах права и правовых свойствах человека
негативным последствиям глобализации.
В этом направлении уже предприняты основательные доктринальные разработки. Так, негативные и позитивные последствия глобализации в контексте национальной государственно-правовой идеологии
анализирует Н.И. Грачев [1], уникальность и равноправие всех национальных правовых систем обосновывают В.В. Лазарев, С.В. Липень,
А.Х. Саидов [2], достижения современной юридической антропологии
и культурологии через синтез ценностной аутентичности и правовой
эффективности оценивает с точки зрения нового глобального юридического консенсуса В.В. Сорокин [3], «общий знаменатель» глобализации юриспруденции как естественные законы общественной жизни,
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познаваемые и воплощаемые людьми в национальное законодательство (социальный натурализм), определяет А.Н. Костенко [4], с антрополого-коммуникативных позиций исследует компромисс и конфликт в
праве С.В. Бобровник [5] и др.
Вместе с тем, названные и другие значимые исследования не исчерпывают проблематики антропологического измерения развивающихся
процессов юридической глобализации. Так, на продолжающуюся глобализацию объективно «работают» усиливающиеся коммуникативные связи, которые обостряют так же объективно существующие в
сфере действия права противоречия между интересами: публичными
и частными, общественными и государственными, коллективными и
индивидуальными и т.д., вызывают конфликт, поскольку глобализация
изначально сопряжена с унификацией и универсализацией всякого
национального права и, в этом смысле, с обесцениванием его (права) антропных качеств. С этой точки зрения, несомненного внимания
заслуживает обоснование соответствующих средств преодоления конфликта, в частности, компромисса и консенсуса.
В этой связи, целью настоящей работы полагается определение с
антропологических позиций места и роли компромисса и консенсуса в
процессе разрешения конфликта.
Весь процесс развития общества и взаимных отношений людей как
его членов с точки зрения формы являет собой социальную (общественную), в том числе правовую, коммуникацию. При этом, поступательное
развитие указанного процесса обеспечивается цивилизованным общением и гражданским согласием людей на основе общечеловеческих
ценностей. В этом смысле, уже самый факт появления и существования права означает компромисс, превентивно воздействующий на
возможность возникновения конфликта. Однако, уникальность человеческой природы, воплощающаяся в многообразии интересов, объективно провоцирует их противоречия и конфликты. Поэтому правовые
нормы, рассматриваемые лишь как регуляторы внешнего воздействия
на поведение людей, далеко не всегда достигают целей упорядочения
общественных отношений и только, будучи опосредованными сознанием людей, их желанием и готовностью к согласованию, взаимным
уступкам, согласию и т.п., нормы эффективно реализуются. В этом
контексте антропологический подход к данной проблематике предполагает восприятие самих антропных свойств права (его человечности
применительно к конкретной эпохе и конкретному обществу) в качестве общесоциальной ценности.
169

Такое восприятие означает некорректность с антропологических
позиций предлагаемого в литературе моделирования взаимных отношений субъектов по схеме: «общество – государство – человек» [5,
с. 32 – 33], поскольку в основе конструирования общей модели отношений, согласно антропологии, должен находиться не количественный
признак объединения, а иерархия ценностей: «человек – общество –
государство». Кроме того, отказ от юснатурализма, как утверждает
автор модернизации данной модели [5, с. 32], вряд ли сам по себе будет
выражать партнерство взаимоотношений по решению общих задач.
Напротив, юснатурализм, в определенном смысле, взаимоопосредуется с юридической антропологией в характеристике «человеческих»
качеств права, множества опосредуемых им интересов, значения их
согласования и т.д. При этом, юснатурализм отнюдь не отождествляет
право и права человека, а определяет ценностные акценты их взаимодействия. В то же время, ни юснатуралистическая, ни антропологическая характеристики права, ни модель партнерских взаимоотношений
человека, общества, государства не предполагает исключения конфликтности развития человеческого общества, человека в обществе
и государстве. Конфликт как социальное явление свойственен всякому обществу и, с функциональной точки зрения, является атрибутом
его развития, так как возникший и разрешенный конфликт порождает
новые социальные отношения, способствует осмыслению ценностей и
формированию их оценок.
Конфликт как столкновение, противоборство противоположных
интересов является весьма распространенным и в сфере действия
права, поскольку он выражает одну из сторон человеческой сущности,
наиболее ярко проявляет индивидуальность человека, многообразие
его потребностей, интересов, целей, установок, ценностей, идеалов.
Обыденное сознание в оценке конфликта и «конфликтного» человека
сегодня не является превалирующим в обществе, и меняющийся стереотип в понимании сути конфликта способствует его справедливому
решению через нравственно-правовое основание.
Поле юридических конфликтов, в принципе, является более цивилизованным, потому что оно структурировано и ограничено действующим правом. Вместе с тем, это не означает упрощения и облегчения
выхода из конфликта. В подобных случаях события развиваются сходным с иными конфликтами образом. Любое общение предполагает
взаимное влияние коммуникантов с целью вызвать определенную
поведенческую реакцию другой стороны и, например, спонтанная
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реакция зачастую может стать ответным конфликтогеном, способным разжечь конфликт или усилить уже возникший. Напротив, продуманные ответные действия существенно снизят «накал страстей» и,
может быть, даже разрешат еще только зарождающиеся противоречия.
Особого внимания, с этой точки зрения, заслуживают международно-правовые отношения, где контакт представителей разных общих
и правовых культур потенциально предопределяет коммуникативные
сбои [6, с. 32] и может вызвать конфликт.
В этом контексте, очевидно, основательным, является утверждение о соединении в конфликте антропологического и коммуникативного подходов к праву, но оно (соединение) не означает их единства и
репрезентативности антрополого-коммуникативного анализа конфликта, поскольку юридическая антропология (и с позиций правовой догматики, и философского обоснования) определяет место и роль человека
в праве, а коммуникативная теория права своим достоинством полагает
обоснование эйдетической сущности права в аспекте его регулятивных
свойств [7, с. 28].
Весьма значимым для характеристики юридического конфликта
является наступление предусмотренных правовыми нормами последствий (возникновение или прекращение у его участников субъективных прав, юридических обязанностей, изменение их объема и т.п.), что
обусловливает специальные формы и процедуры фиксации и разрешения конфликтов.
При этом конфликт предполагает его субъектов (участников),
юридический конфликт возникает между субъектами права по поводу
их прав, обязанностей, интересов и т.п., в связи с соответствующим
проявлением их воли, именно, в этом смысле, он (конфликт) может
быть отнесен к предмету антропологического исследования, потому
что в фокусе конфликта сосредоточены правовые свойства человека
и антропные качества права. Поэтому вряд ли возможно определять в
качестве конфликта в праве столкновение между нормами, устанавливаемое посредством обнаружения в них противоречий на основе сравнительного анализа и толкования [8, с. 231]. В подобных случаях речь
идет о состоянии законодательства, именуемом коллизией правовых
норм. В реальной правореализационной ситуации коллизия способна
вызвать конфликт между субъектами права, но за пределами фактического осуществления правовых норм конфликт беспредметен, потому
что наличие противоречивых норм само по себе еще не означает их
столкновения: отсутствует объективация противоречий. В результате
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правотворческого вмешательства коллизия устраняется, не приводя к
конфликту. Коллизия способствует конфликту, но не вписывается в его
конструкцию, не совмещается с его результатами, структурой и содержанием, а связана, как правило, с погрешностями правотворчества,
неправильной оценкой потребностей в правовом регулировании фактических отношений, тяготеющих к сфере действия права.
Коллизия норм – всегда негативное явление в праве, предполагающее, прежде всего, правотворческое реагирование, тогда как всякий
конфликт заключает в себе и значительный позитивный потенциал,
обусловливающий новый, более высокий уровень развития отношений
субъектов общества.
Процесс разрешения конфликта определенным образом соотносится с такими правовыми категориями, как консенсус и компромисс,
поскольку, с антропологической точки зрения, они, как и сам конфликт,
выражают человеческую природу в праве и оценку правом проявления
человеческой сущности.
Научное признание консенсуса и компромисса основано на их
определении как способов разрешения конфликтов, используемых на
любой стадии преодоления противоречий, имеющихся между субъектами права. В то же время, исследования данной проблематики
отражают полярные оценки содержания и соотношения консенсуса и
компромисса.
В контексте антропологической тематики обосновываемые в
литературе трактовки названных понятий представляют интерес,
исходя из включенности в эти трактовки человеческих свойств права.
Так, со ссылками на Платона и О. Конта, консенсус критически оценивается как насильственное согласие или всякое согласие, включая
компромисс [5, с. 54 – 57; 9, с. 139]. При этом консенсус полагается
частью, способом компромисса. Иные позиции связаны с пониманием
компромисса как части консенсуса, способа достижения последнего.
Консенсус предполагает стратегическую направленность соглашения
субъектов права, тогда как компромисс олицетворяет только способ
достижения согласия между ними [10, с. 35 – 36]. Предпочтительной
представляется вторая позиция, так как именно консенсус, семантически означая единодушное соглашение, способен разрешить и завершить конфликт. Награждение его признаком насилия не соответствует
смыслу этого понятия и искажает природу консенсуса.
Проблемные ситуации (экономические, политические, правовые и
т. д.), разрешаемые посредством насилия, давления большинства и т.п.,
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ни фактически, ни юридически не связаны с консенсусом, а сопряжены
с политическим (чаще всего), экономическим и т.п. «трюкачеством»,
когда, например, временное ослабление конфликта провозглашается
«всеобщим благоденствием». Платон свою идею разрабатывал применительно к своему времени, а достоинства и недостатки всякой идеи
определяются со скидкой на временные и пространственные условия
развития общества (современники Платона, за редким исключением,
полагали рабство естественным состоянием человечества, но это не
значит, что нынешняя наука отвергает достоинства проработки в те времена прав свободного гражданина). С этой точки зрения, идея консенсуса как стратегия преодоления противоречий и разрешения конфликта
вряд ли может утратить свое значение, исходя из ее практической привлекательности, стабилизирующих возможностей и интеллектуальных
вложений. Иное понимание консенсуса опосредовало бы решение ряда
вопросов в юриспруденции, например, повлияло бы на установление
природы согласительного правотворчества и определение автономности нормативного договора как источника права. Антропологическая
значимость насильственного консенсуса нивелируется, потому что
конфликт в этих случаях остается и может еще более обостриться.
Конечно, негативный опыт антропология также изучает, но вместе с
тем, такой взгляд на консенсус свидетельствует о возможности исключительно негативного опыта, что в свою очередь, не совпадает с позитивным, в целом, развитием человека в праве и обществе.
При этом, полагание компромисса частью консенсуса, средством,
скорее способом (совокупностью приемов) его (консенсуса) достижения восстанавливает логику умозаключения, предопределяя обозначение компромисса как тактики обеспечения консенсуса. Компромисс,
будучи достижением согласия на основе взаимных уступок субъектов
права друг другу, классически выражает ценностные качества человеческой личности, осознанное стремление и мотивацию к согласованию
поведения по принципу категорического императива И. Канта, максимы Дж. Локка, воплощенным в действующем законодательстве (напр.,
в норме ГК Украины о пределах осуществления субъективных прав).
В этом смысле, представляются оригинальными японские giri как
правила позитивного ответственного поведения. По мнению Н. Рулана,
giri не вполне соответствуют правовому единообразию, но не являются
и системой обычаев, содержащей определенное количество правил –
обыкновений. Giri олицетворяют некую идею взаимных отношений
людей, выражающую правильные манеры поведения, свидетельству173

ющие об осуществлении своих прав и обязанностей таким образом,
который соответствует предполагаемому желанию другого субъекта
(субъектов). Следование giri обусловлено доброй волей, основанной на
позоре от невыполнения своего долга и страхе вызвать недовольство
своим поведением у других. Как отмечает Н. Рулан, giri, предопределяемые адресатом обращения, различаются вплоть до речевых интонаций, жестов и телодвижений [11, с. 50 – 51].
Компромисс отчасти сходен с изложенными правилами проявлением доброй воли и ориентацией уступок на предполагаемые ожидания субъектов конфликта.
Применительно к тематике конфликта, компромисс и консенсус,
взаимодействуя: стратегия формирует тактику, а тактика реализует стратегию, обеспечивают разрешение конфликта. При этом компромисс,
выражая разумность и добрую совесть движения субъектов навстречу
друг другу, по мере достижения согласия, последовательно приближает субъектов к соглашению (консенсусу) и исчерпанию конфликта,
воплощая тем самым в процессе разрешения противоречий и конфликта ценность человека для права и права для человека.
Таким образом, объективно существующие и сопровождающие
общественное развитие противоречия обостряются в эпоху глобализации, негативным последствиям которой противостоит антропологическое обоснование места и роли человека в праве, обусловливаемое, в
свою очередь, значением консенсуса и компромисса в преодолении противоречий и разрешении порождаемых ими конфликтов. Компромисс
как составляющая консенсуса, взаимодействуя с ним, предопределяет
соглашение и выход из конфликта.
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COMPROMISE AND CONSENSUS:
ANTHROPOLОGY OF LEGAL CONFLICT
B. Malyga, K. Khakhulina
Donetsk National University,
Donetsk, Vatutin Str., 1a, e-mail: triadam@rambler.ru
From the standpoint of the subject of legal anthropology explores the
concept of conflict, consensus and compromise. As part of the anthropological
study of space and the role of man in the right be taken from the analysis of the
interaction and relationship of consensus and compromise as a way to consistently provide a way out of the conflict.
Substantiates the importance of compromise and as part of a way of achieving a consensus, which, in turn, can not have a violent nature.
Keywords: human, subject of law, globalization, communication, conflict,
consensus, compromise.
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Для забезпечення поступального та динамічного розвитку правової системи важливого значення набуває розуміння змісту та ролі принципу правової визначеності. Цей принцип трактується як одна із вимог
верховенства права і в сучасних умовах набуває важливої ваги в діяльності Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Європейська
Комісія за демократію через право (Венеціанська Комісія) (далі –
Комісія) на своєму 86-у пленарному засіданні, яке відбулося 25 – 26
березня 2010 року, затвердила доповідь щодо верховенства права. У
цьому документі Комісія зазначила, що однією зі складових верховенства права є, зокрема, правова визначеність; вона вимагає, щоб правові
норми були чіткими й точними, спрямованими на те, щоб забезпечити постійну прогнозованість ситуацій і правовідносин, що виникають
(пункти 41, 46 Доповіді) [1].
Так, аналізуючи низку рішень ЄСПЛ, можна зробити висновок,
що принцип правової визначеності є поняттям багатоаспектним. Проте
можна виділити основні елементи цього принципу:
– Ясність та чіткість формулювання правової норми: норму не
можна вважати «законом», якщо вона не сформульована з достатньою
чіткістю, що дає особі можливість керуватися цією нормою у своїх діях
(справа «Гешшмен і Герруп проти Сполученого Королівства»);
– Відповідність дій держави законним очікуванням людини (справа «Подколзіна проти Латвії»);
– Недопущення зворотної дії нормативного акта у часі («Пресор
Компанія Нав’єра А.О.» проти Бельгії»);
– Визначення меж дискреційних повноважень органів державної
влади («Справа Олссон проти Швеції»);
– Неможливість скасування остаточного судового рішення, яке
набрало законної сили – так званий принцип res judicata («Справа
«Совтрансавто-Холдинг» проти України» ).
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Не претендуючи ні в якому разі на вичерпність складових принципу правової визначеності, хотілося б у цій публікації зосередити свою
увагу на іншому важливому аспекті зазначеного принципу. В сучасних
умовах актуальною проблемою у правовій системі України є невиконання рішень судів, причому як національних, так і міжнародних юрисдикційних установ.
Проблеми виконання судових рішень набувають важливого значення у зв’язку з поняттям незалежного суду. Особливий критерій незалежності судової установи названий угорським професором Каролем
Барда таким, що становить «фундаментальну незалежність» суду. Зміст
цього критерію полягає в наявності у правовій системі всіх необхідних
умов для належного виконання судових рішень, у тому числі всіма гілками влади [2, 245].
Такий підхід був сформульований Європейським Судом у рішенні
від 7 травня 2002 року у справі «Бурдов проти Росії»: було б неприпустимо, якби частина 1 статті 6 детально визначала процесуальні гарантії, надані сторонам у провадженні – провадженні, що є справедливим,
публічним та оперативним, – без забезпечення виконання судових
рішень. Тлумачити статтю 6 як таку, що стосується тільки доступу до
суду та здійснення судового провадження, призвело б імовірно до ситуації, яка б суперечила принципові верховенства права, який Договірні
держави зобов’язалися поважати, ратифікуючи Конвенцію. Виконання
рішення, винесеного будь-яким судом, має, відповідно, розглядатися як
невід’ємна частина «судового розгляду» для цілей статті 6 (п. 34).
У справі «Іммобільяре Саффі» проти Італії» ЄСПЛ вказав на
розумні строки виконання судових рішень та неможливості відмови
держави від виконання судового рішення, яке набуло законної сили.
У рішенні зазначено, що право на звернення до суду було б ілюзорним, якби національна правова система Договірної Сторони дозволяла,
щоб остаточне, обов’язкове для виконання судове рішення залишалося
невиконаним на шкоду одній зі сторін. Важко уявити ситуацію, щоб
пункт 1 статті 6 докладно описував процедурні гарантії, що надаються
сторонам цивільного судового процесу – у провадженні, що є справедливим, відкритим і оперативним, – і не передбачав при цьому гарантій
виконання судових рішень; тлумачення статті 6 як такої, що стосується
виключно права на звернення до суду і проведення судового розгляду,
могло б призвести до ситуацій, несумісних із принципом верховенства
права, що його Договірні Сторони зобов’язалися дотримуватися, коли
вони ратифікували Конвенцію. Отже, виконання рішення, винесеного
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будь-яким судом, має розглядатись як невід’ємна частина «судового
процесу» для цілей статті 6.
Таким чином, можна зробити висновок, що принцип правової визначеності передбачає гарантії виконання судового рішення. Більше того,
виконання судового рішення є невід’ємною частиною судового розгляду,
що відповідає принципу правової визначеності. Крім того, у зазначеному
рішенні ЄСПЛ зазначив: право на звернення до суду, гарантоване статтею 6, також передбачає практичне виконання остаточних, обов’язкових
для виконання судових рішень, які в державах, що поважають принцип
верховенства права, не можуть залишатися невиконаними на шкоду стороні у провадженні. Отже, виконання судового рішення не може відстрочуватися на незаконних підставах. Також слід відзначити, що затримка
виконання судового рішення на певний період – як захід, надзвичайно
необхідний для забезпечення задовільного розв’язання проблем публічного порядку, – може бути виправданий у виняткових випадках.
Відповідно до п.74 рішення у вищевказаній справі зазначено, що
хоча можна погодитися з тим, що Договірні Сторони мають право за
виняткових обставин і, як це має місце в цій справі, користуючись
свободою розсуду, контролювати використання власності, втручатися
у судові провадження з виконання судових рішень, таке втручання не
повинне спричиняти перешкоди виконанню судового рішення, позбавляти його чинності, безпідставно його відстрочувати або, ще гірше,
підривати суть цього рішення.
Отже, при виконанні судового рішення, яке набуло законної сили,
необхідно дотримуватися принципу правової визначеності, що полягає
у наступному:
– виконання судового рішення не може відстрочуватися на незаконних підставах;
– затримка виконання судового рішення на певний період може
бути виправданою у виняткових випадках, що передбачені чинним
законодавством, та для забезпечення задовільного розв’язання проблем
публічного порядку;
– дискреційні повноваження органів держави не повинні спричиняти перешкоди при виконанні судового рішення;
– дискреційні повноваження органів держави при затримці виконання судового рішення повинні підлягати ефективному судовому
нагляду.
Одна з найбільш вразливих та болючих проблем в Україні – це незабезпеченість державою соціальних прав та невиконання судових рішень
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по соціальних виплатах. Особливо гостро ці питання обговорювались
серед представників різних кіл – політиків, юристів, економістів та ін. –
у зв’язку із прийняттям Конституційним Судом України сумнозвісних
рішень, що стосуються безпосередньо можливості держави виконувати свої обов’язки по забезпеченню соціальних виплат. Правові позиції Конституційного Суду України щодо соціально-економічних прав
значною мірою пов’язані з їх законодавчим регулюванням й можуть
змінюватися в разі зміни чинного законодавства. Конституційний Суд
України в рішенні від 26 грудня 2011 року, розглядаючи питання про
відповідність Конституції п. 4 розділу VII «Прикінцевих положень
Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік», відповідно до якого Кабінет Міністрів України наділений повноваженнями
визначати порядок та розмір соціальних виплат, зазначив: «передбачені законами соціально-економічні права не є абсолютними. Механізм
реалізації цих прав може бути змінений державою, зокрема, через
неможливість їх фінансового забезпечення шляхом пропорційного
перерозподілу коштів з метою збереження балансу інтересів усього
суспільства» [3, 85 – 86]. У цьому рішенні Конституційний Суд вказує
на позицію Європейського Суду з прав людини, викладену у рішенні
від 9 жовтня 1979 року у справі «Ейрі проти Ірландії»: здійснення соціально-економічних прав людини значною мірою залежить від становища в державах, особливо фінансового. Такі положення поширюються й
на питання допустимості зменшення соціальних виплат. Однак питання, з приводу яких порушувалась справа у Європейському Суді стосувались неможливості особи через соціальний стан забезпечити своє
право на справедливий суд. Таким чином, було визнано порушення ст.
6 Конвенції.
Питання ж, які розглядались Конституційним Судом у згадуваному
рішенні, стосувались фінансових можливостей держави забезпечити
реалізацію соціально-економічних прав, які гарантовані Конституцією
та законами України. Таким чином, Конституційний Cуд невиправдано у своєму рішенні послався на зазначене рішення Європейського
Суду. Крім того, відповідно до п. 6 ст. 92 Конституції виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і
види пенсійного забезпечення. У рішенні ж від 26 грудня 2011 року
Конституційний Суд фактично визнав правомірним становище, відповідно до якого Кабінету Міністрів України було надано право визначати порядок та розміри соціальних виплат, передбачених названими
законами, змінювати розміри соціальних виплат залежно від наявного
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фінансового ресурсу бюджету Пенсійного фонду України, чим обмежила конституційні права громадян на соціальний захист.
Таким чином, виникла неконституційна ситуація, відповідно
до якої політичний орган виконавчої влади своїми рішеннями, які за
юридичною природою є підзаконними актами, впливає на реалізацію
конституційних прав громадян, які визначаються виключно законами
України.
У зв’язку з цим хотілося б привести інше рішення Конституційного
Суду від 9 липня 2007 року, де зазначено, що закон про Державний
бюджет України як правовий акт, чітко зумовлений поняттям бюджету
як плану формування та використання фінансових ресурсів, має особливий предмет регулювання, відмінний від інших законів України –
він стосується виключно встановлення доходів та видатків держави на
загальносуспільні потреби, зокрема і видатків на соціальний захист і
соціальне забезпечення, тому цим законом не можуть вноситися зміни,
зупинятися дія чинних законів України, а також встановлюватися інше
(додаткове) правове регулювання відносин, що є предметом інших
законів України.
Таким чином, у рішенні від 26 грудня 2011 року не було застосовано правову позицію, викладену у рішення від 9 липня 2007 року. А
це означає, що рішенням від 2011 року Конституційний Суд обмежив конституційне право громадян на різні види соціальної допомоги,
зазначивши, що реалізація цього права залежить від рішень уряду та
фінансових можливостей держави, про що і зазначено у Законі України
«Про Державний бюджет України на 2011 рік».
Аналогічними є положення і в законах України «Про Державний
бюджет України на 2012 рік» (п. 3 «Прикінцевих положень») та «Про
Державний бюджет України на 2013 рік» (п. 4 «Прикінцевих положень»). Таким чином, можна зауважити, що звуження обсягу соціальних прав в Україні набуло системного характеру. А така ситуація
є недопустимою, оскільки відповідно до частини третьої ст. 22 при
прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод, відповідно
до ст. 64 Конституції України право громадян на соціальний захист,
інші соціально-економічні права можуть бути обмежені, у тому числі
зупиненням дії законів (їх окремих положень), лише в умовах воєнного
або надзвичайного стану на певний строк. Таким чином, Верховна Рада
України не повноважна при прийнятті закону про Державний бюджет
України включати до нього положення про внесення змін до чинних
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законів України, зупиняти дію окремих законів України та/або будьяким чином змінювати визначене іншими законами України правове
регулювання суспільних відносин. Як наслідок КСУ визнав неконституційними ті положення Закону України «Про державний бюджет
України на 2007 рік», які обмежували, призупиняли, скасовували соціальні виплати чи встановлювали будь-який інший порядок та розмір їх
виплати ніж той, що встановлений відповідними законами [4]. Проте
такою була позиція Конституційного Суду у 2007 році, яка, на превеликий жаль була змінена у 2011 р.
У наступному рішенні, що стосується забезпечення судового захисту соціальних прав від 25 грудня 2012 року, Конституційний Суд підтвердив свою позицію 2011 року. Крім того, Суд зазначив: суди під час
вирішення справ про соціальний захист громадян керуються, зокрема,
принципом законності. Цей принцип передбачає застосування судами
законів України, а також нормативно-правових актів відповідних органів державної влади, виданих на підставі, у межах повноважень та у
спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, в тому числі нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, виданих у
межах його компетенції‚ на основі і на виконання Бюджетного кодексу
України, закону про Державний бюджет України на відповідний рік та
інших законів України.
Таким чином, ситуація в країні щодо виплати соціальних пільг та
гарантій не змінилась. Рішенням від 2012 року Конституційний Суд
фактично надав перевагу при вирішенні у судовому порядку спорів
громадян з Пенсійним фондом України підзаконним актам Кабінету
Міністрів. Отже, наші громадяни тепер позбавлені можливості отримати у суді справедливе рішення щодо розміру своїх пенсій та соціальних
виплат, оскільки суди при вирішення таких питань віддають перевагу
актам уряду, ігноруючи положення Конституції та законів України. Та
навіть якщо припустити винесення рішення на користь громадянина,
гарантії виконання його відсутні, оскільки в черговий раз держава вкаже на дефіцит коштів у бюджеті.
Подібними рішеннями Конституційний Суд України фактично
ігнорує правові позиції ЄСПЛ. Так, у рішенні від 20 липня 2004 року у
справі «Шмалько проти України»: орган державної влади не має права
посилатися на брак коштів як на виправдання неспроможності виконати судове рішення про виплату боргу. Зрозуміло, що за певних обставин затримка з виконанням судового рішення може бути виправданою.
Але затримка не може бути такою, що зводить нанівець сутність гаран181

тованого пунктом 1 статті 6 права (див. рішення у справі «Іммобільяре
Саффі» проти Італії») … не можна було, посилаючись на нібито фінансові труднощі, яких зазнавала держава, перешкоджати заявникові отримати вигоду від ухваленого на його користь судового рішення, що було
для нього надзвичайно важливо.
Таким чином, позиція вітчизняного органу судового конституційного контролю є протилежною підходам до подібних питань у практиці
ЄСПЛ. Дуже ризикованою є спроба поставити соціально-економічні
права, які отримали найвище закріплення на рівні Конституції України
та відповідні конституційні гарантії, у пряму залежність від наявності фінансового ресурсу держави та рішень виконавчої влади, оскільки
така залежність може дуже швидко перетворити їх на фікцію, і наступним логічним кроком було б їх вилучення з тексту Конституції України.
З другого боку, конституційні гарантії соціально-економічних прав не
можуть унеможливити проведення соціальної політики держави, особливо в умовах економічної кризи [5, 217].
Український науковець В. Речицький вважає, що такі рішення
Конституційного Суду України створюють нерозв’язане протиріччя у
зв’язку з тим, що ст. 22 Конституції України забороняє звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або
внесенні змін до чинних законів, уряд позбавлений правової можливості
зменшувати або ліквідовувати існуючі види соціальної допомоги [6, 26].
Таким чином, юридична природа соціальних виплат пов’язана з
принципом захисту обгрунтованих сподівань (reasonable expectations) та
з принципом правової визначеності (legal certainty), що є невід’ємними
елементами принципу правової держави (Rechtstaat) та верховенства
права [5, 224].
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Разнообразные модели, отражающие соотношение, реальное
содержание связки «государство – общество – индивид – право»,
дают возможность взглянуть на многие ключевые проблемы правоведения сквозь призму национального мировосприятия, в частности в
контексте национальной правовой культуры, правовой ментальности.
Отметим также, что интерполяция такого теоретико-методологического сдвига на современное юридическое познание неизбежно выводит
на решение проблемы перестройки всего правового мышления, а возможно, и на создания (не много, не мало) иного типа рациональности
в правовой и, видимо, в политической науках. В этом плане, например,
О. Шпенглер писал, что «античное право было правом тел, наше же
право – это право функций. Римляне создали юридическую статику,
нашей задачей является юридическая динамика… требованием будущего становится перестройка всего правового мышления по аналогии
с высшей физикой и математикой» [1, с. 86].
В целом же, трудно спорить с тем, что в рамках нарастающего в
последние годы в российском правоведении интереса к выявлению
устойчивых духовно-нравственных основ отечественного права, государства, всей политической системы возникает необходимость выхода
исследователя за ставшие уже привычными позитивистско-классовые
либо приходящие им на смену либерально-европоцентристские теоретико-методологические схемы в другое, собственно, юридико-антропологическое эвристическое поле, в котором право будет рассматриваться
не как исключительно «инструмент государственной власти, а как одна
из базовых (наряду с моралью, обычаями и др.) регулятивных форм
культуры, ценностно-значимый «продукт» саморазвития любой цивилизации, нации, этноса, человека.
Здесь, конечно же, можно отчасти согласиться с мнением Г.В.
Мальцева, считающего, что «рационализация права, как ее понимал,
например, М. Вебер, на протяжении множества столетий методично
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вытравливала жизненный смысл правовой системы… путь к обновлению российского права лежит через религиозное возрождение» [2,
с. 537], и заметить, что, признавая историческую и, в определенном
смысле, духовную сопряженность этих двух социокультурных явлений
прямой зависимости их развития, эволюции в настоящее время все же
не обнаруживается, хотя в рамках прошлых столетий бытия российской государственности связанность религиозной и правовой жизни,
безусловно, имело место.
На рубеже XX-XXI вв. уже очевидно и то, что рассмотрение различных типов правопонимания, способов осмысления юридической,
политической, духовной сфер конкретного социума – это, в методологическом плане, необходимые смыслообразующие этапы магистрального для современной юридической науки процесса культурной
идентификации национального права.
Поэтому, не согласимся с весьма часто цитируемым и в России, и
в Украине суждением Р. Давида, считающего, что «история философии
права может, конечно, ограничиться описанием взглядов и представлений о природе права и роли права, существовавших в каком-либо одном
национальном праве. Однако философия требует универсализма; нет
нужды говорить об убожестве и узости философии права, которая базировалась бы лишь на изучении своего национального права» [3, с. 10].
Истоки такого понимания сущности философско-правового знания
обнаруживают себя еще у Г.В.Ф. Гегеля, утверждающего, что «сословие юристов, которое обладает особым знанием законов, считает часто
это своей монополией, и кто к сословию не принадлежит, не должен
иметь тут голос… как нет необходимости быть сапожником, чтобы
знать, хороши ли приходятся ему сапоги, так не надо принадлежать к
цеху, чтобы иметь знание таких предметов, которые затрагивают общие
интересы» [4, с. 39.40].
Таким образом, если у Гегеля «наука о праве – это часть философии», то, естественно, ни она, ни, собственно, философия права по
предмету своего изучения не могут, и не должны оставаться в рамках «национального пространства», но стремиться к познанию права
«вообще», вне какой-либо его «национальной окраски», культуры и
общественного сознания, присущего тому или иному народу. Они призваны развить «идею права, представляющую собой разум предмета»,
«бытие свободной воли» и в таком эвристическом контексте, само собой
разумеется, нет необходимости «впадать» в своего рода «юридический
национализм», а значит и выделять антропологическую проблематику.
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Отвечая Гегелю, Г.Ф. Шершеневич писал: «Философы превратили
философию права в придаток практической философии, и вместо того,
чтобы строить представления о праве и государстве, исходя из явлений действительности… философы хотят навязать правоведению свои
представления, построенные вне всякого соприкосновения с данными
действительной государственной и правовой жизни» [5, с. 21].
Однако не только философы или философы права, но и представители западной юридической мысли ХХ в. высказывают подобные
суждения: «… Правовое исследование приобретает по-настоящему
научный характер только тогда, когда поднимается выше исследования
норм любой национальной системы» [6, с. 11]. Учитывая, что цитируемые авторы являются представителями юридической компаративистики, такого рода идеи им, видимо, необходимы для утверждения
значимости этого научного направления, важности его объекта и предмета [7].
В современном российском правоведении закрепилось мнение, в
соответствии с которым философия права призвана «дать мировоззренческое объяснение права, его смысла и предназначения, обосновать
его под углом зрения сути человеческого бытия, существующей в ней
системы ценностей» [8, с. 2].
В отношении такого рода понимания предмета философско-правовой материи также возникают вопросы: «Можно ли говорить о мировоззрении или, тем более, «юридическом мировоззрении» вообще,
вынося его за конкретные национальные и исторические рамки? Не
«обедняет» ли предмет философии права «погоня» за некими юридическими и социальными «универсалиями», стремление остановиться на
высоком уровне правового абстрагирования и (вопреки диалектики) не
«опускаться» до национальной конкретики разнообразных юридических проявлений и форм? Да, и как философы права представляют себе
существующие в «человеческом бытии», т.е. в своего рода «общем» и,
видимо, «едином» социальном пространстве ценности, « под углом
зрения» которых следует «обосновать» право (кстати, тоже общее!)?»
Полагаю, что сама формулировка этих вопросов, как и поиск ответов на них неизбежно выводит исследователя на выделение нескольких
уровней изучения правовой материи, причем, обнаруживающих себя
уже в рамках предметного поля философии права:
– уровень логико-философских идей права (метанациональный
уровень), выявление его логического содержания («равный масштаб к
неравным людям» и т.п.), базовых принципов;
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– юридико-антропологический уровень, предполагающий не
только поиск «общего», «сущностного», «универсального», но и выделение «отличающегося», «самобытного», «оригинального», своего в
национальной правовой (а значит и политической) жизни. Вся полученная информация, естественно, нуждается в философском (и здесь
должен быть задействован богатый философско-правовой инструментарий, выработанный определенной школой: диалектико-материалистической, герменевтической, феноменологической и др.), а затем
уже в теоретико-правовом осмыслении, включающем юридико-догматический и юридико-социологический аспекты, позволяющие выйти
на сложные проблемы юридической этнологии. В целом же, антропология права – это надежное средство от весьма опасного (особенно в
условиях глобализации) «синдрома одинаковости» права. В этом и теоретическая, и, особенно, практическая значимость этого направления
правовых исследований, которая, по большому счету, была всегда, но в
полной мере проявляет себя на рубеже XX-XXI вв.
В предисловии к учебнику Н. Рулана «Юридическая антропология» В.С. Нерсесянц справедливо отмечал, что «большой интерес… с
точки зрения и общей теории правопонимания, и практики действия
права – представляют юридико-антропологические «портреты» не
только «экзотических», но и современных западных обществ…» [9,
с. 6].
В современном же глобализационном контексте, следуя, например, методологеме А.Д. Тойнби о «Вызовах» и «Ответах» в различных
цивилизациях, можно заключить о необходимости юридико-антропологической интерпретации не только многообразия национальных
правовых систем, но и многих философско-правовых, часто, вообще,
умозрительных конструкций, выводов относительно природы, специфики и возможных перспектив развития правовых форм, разных
видов юридической практики и иных компонентов правовой жизни
конкретного народа, что, естественно, и будет серьезным «Ответом» на
эскалацию глобализационных тенденций универсализации (а точнее,
вестернизации) мирового правового пространства. Тем более, что такого рода («объединительные») мотивы имели место в западном правовом познании и более чем столетие назад.
Так, Р. Иеринг считал, что «преуспевание любого народа, точно
также как и преуспевание «единичной личности», во многом, связано
с непрерывным заимствованием извне. Его язык, искусство, нравы,
вся его культура, одним словом, «его индивидуальность или нацио187

нальность является, как и телесный и душевный организм единичной
личности, продуктом бесчисленных влияний и заимствований из внешнего мира» [10, с. 6]. Где же при этом осталась собственная правовая
традиция? Можно ли сколько-нибудь серьезно себе представить, что
формируемое веками национальное право как оригинальный феномен
на самом деле представляет собой обычный «продукт бесчисленных
влияний и заимствований из внешнего мира»? Стоит ли тогда обращать
внимание на такой «продукт», исследовать его, стремиться выявить его
духовные, ценностные установки?
В целом же, культурная и цивилизационная элиминация собственной правовой системы ведет к выхолащиванию предметов антропологии права, юридической этнологии и сравнительного правоведения,
которые как раз и призваны, по большому счету, через рассмотрение
сущности и особенностей чужих правовых институтов, взглянуть на
собственную правовую жизнь и прояснить самый важный в практическом измерении вопрос о возможности и целесообразности их
заимствований, рецепций на родной «почве». В противном случае, законодатель просто «продавливает» в национальное правовое пространство «чужеродные» конструкции (часто, включая даже Конституцию),
принципы, которые в правопримененительной области имеют крайне
низкий «индекс» эффективности, а то и вовсе деструктивное влияние
на сложившееся правовые, моральные, религиозные представления
большинства населения страны (в современной России, из последних
примеров, можно выделить, например. «институт суррогатного материнства», опасные для сохранения семейных традиций нормы ювенальной юстиции и т.п.) [11].
Правда, приводя аргументы в пользу важности «соединения практики и науки самых разных народностей для общности действий», Р.
Иеринг выделяет собственно западноевропейские правовые системы,
имеющие между собой, конечно же, очень малую «правокультурную и
правоантропологическую дистанцию»: «… голландец строил на основании, которое положил француз, практика итальянских судов оказывала определенное влияние на судоговорение всех прочих земель» [10,
с. 4 – 5].
Вообще, напряженная работа мысли в ином направлении понимания природы национального права обнаруживает себя в западном
политико-правовом дискурсе задолго до современных дискуссий о
природе, принципах и социальном значении разных правовых систем.
Например, Ш. Монтескье в поиске «духа законов» уделяет огромное
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внимание вопросам не только юридической онтологии, но и юридической антропологии (предмет которой в то время, естественно, еще
не был окончательно сформирован). Хорошо известна и его попытка
разрешить вечную дилемму «права и закона», а также осветить органическую взаимосвязь этих понятий при помощи категории «дух законов». Монтескье стремится определить основания позитивного права,
вскрыть его «первоматерию» (materia prima), обнаружить идею (эйдос),
своего рода «этноантропологическую подкладку» имеющих место
государственно-юридических и политических установлений.
«Людьми управляют многие вещи: климат, религия, законы, руководящие правила, примеры из прошлого, нравы, обычаи, и из всего этого образуется общий дух», – пишет автор «Размышлений о причинах
величия и падения римлян» и «Защиты «О духе законов» [13, с. 533].
Политические и гражданские законы «должны быть настолько хорошо
приспособлены к тому народу, для которого создаются, что только в
редчайших случаях законы одной страны могут подойти для другой…
Последствия соотносятся друг с другом и со своим происхождением,
а также с целями и намерениями законодателя и порядком вещей, на
которых они основаны. Поэтому необходимо изучать их во всем разнообразии аспектов. Именно такую задачу я попытался осуществить в
своей работе. Я беру все эти соотношения: их совокупность составляет
то, что я называю духом законов» [12, с. 534].
Таким образом, уже Ш. Монтескье, используя собственную (эмпирическую) методологию правового исследования, стремится преодолеть доминирующий в его эпоху взгляд на законодательство как на
результат чистого умозрения творящего его субъекта, либо случайного
стечения обстоятельств или весьма произвольного проявления «чьейлибо воли». Исторически существующие или когда-либо существовавшие системы права при их реалистическом анализе оказываются
вовсе не искусственными конструкциями «истинных по природе законодателей», а феноменами, встроенными в сложный процесс генезиса
национальной государственности, в имеющий место юридико-антропологический дискурс.
Поэтому не случайно, что в западной правовой науке, особенно
во французской, английской и позже в североамериканской юридических школах второй половине ХIХ в. были созданы первые крупные
работы, посвященные проблемам юридической антропологии. Труды
И.Я. Баховена, Дж. Мак-Леннана и Л.Г. Моргана определяют предмет
юридической антропологии, т.е. выделяют собственно социально-пра189

вовую проблематику из общей антропологии, сформировавшейся еще
в конце XVIII в. и ставшей достаточно авторитетной к концу XIX в.
Однако подлинным основателем юридической антропологии
современные исследователи все же считают Г.Дж. Самнер-Мэна, издавшего в 1861 и 1875 гг. такие фундаментальные работы, как «Древнее
право», «Древнейшая история учреждений» и «Древний закон и обычай». Первые антропологи на богатейшем фактическом материале,
накопленном к середине XIX века сравнительной юриспруденцией,
этнологией и этнографией, археологией и историей, чаще всего до
мельчайших подробностей изучают правовые аспекты собственности,
семьи и брака, ритуалов и обычаев неевропейских народов (Индии,
североамериканских индейцев, многих племен Австралии и Африки),
а также более близких миропониманию самих первопроходцев антропологического направления в политике и праве обществ: ирландское и
французское право, правовые системы скандинавских народов и др. [9,
с. 24 – 43].
В ходе непрекращающихся в европейском и американском правоведении исследований по юридической антропологии постепенно закладываются и развиваются прочные теоретические и методологические
основания этого социально-юридического направления, которые уже в
80-х гг. нашего века дают возможность французскому антропологу Н.
Рулану определить последнее как «науку о человеке как социальном
существе в его правовых проявлениях, измерениях, характеристиках» [9, с. 1]. Итак, в «силовое поле» юридической науки оказывается вовлеченным все правовое многообразие и богатство человечества
(составляющих его этнических групп, народов, наций) в его становлении и развитии, в его реальном социально-историческом бытии.
В этом контексте, становится очевидным то обстоятельство, что в
рамках современного правоведения переход от построения и изучения
исключительно идеальных юридико-политических объектов к рассмотрению специфики антропологической и этнологической артикуляции
правовых форм и институтов, разновекторных правовых процессов,
идущих всегда в конкретном национальном пространстве, представляется более чем своевременным и оправданным и произойти он может
через вовлечение в разные (в том числе и отраслевые) юридические
исследования широкой право-антропологической проблематики.
«Ум нации – не в головах умников, а в учреждениях, – отмечает
Г.Д. Гачев, – ум Англии, к примеру – в Великой Хартии вольностей, в
парламенте, в разделении властей, в истеблишменте, в самодостаточ190

ном индивиде, выпестованном историей. А не в головах философов
и поэтов. А в России наоборот: ум страны, народа не определился в
стойкие учреждения, структуры власти и порядка… Учреждения брали
с чужого плеча, насаждались из вне, как Церковь, потом бюрократия
немецкая… Поэтому Россия беззащитна перед очередными заморозками, перед очередным пришельцем с очередной формой хозяйства и
власти» [13, с. 15].
Хотя, «беззащитность» национального правового пространства
здесь, все же несколько преувеличена: российский национальный менталитет в своих рациональных и неотрефлектированных формах на
поверку оказывается весьма «твердым» образованием, на самом деле
малопригодным для разного рода волюнтаристских экспериментов по
привитию чуждых ему политико-правовых феноменов. Практика показывает, что последние либо сразу оказываются невостребованными и
социально бесполезными, либо фиксируются в национальном политико-правовом пространстве на крайне незначительный срок, а затем
исчезают или трансформируются (деформируются), приспосабливаются к российским ментальным ориентациям и стереотипам, национальной юридической парадигме, типичным поведенческим реакциям
и т.п., часто изменяются до неузнаваемости.
«Нелепостью было бы навязывать учреждения, к которым он не
пришел в своем собственном развитии. То, что своевременно во внутреннем духе, происходит безусловно и необходимо. Государственный
строй – дело состояния этого внутреннего духа», – считал Г.В.Ф.
Гегель [4, с. 383].
Подобный подход, конечно, все более и более прививается в современной теоретико-правовой науке, в рамках характерной для последних
лет концептуальной реконструкции и методологических поисков. Это
обновление вызвано вполне объективными, социально значимыми причинами, а не просто модой или очередной «охотой на ведьм», обычным
критиканством прежних теоретических и идеологических позиций.
«Ход нынешней правовой жизни прямо опрокидывает некоторые давно
и прочно устоявшиеся понятия, показывая с очевидностью, что действительная жизнь гораздо богаче форм нашего мышления» [14, с. 7].
Государственная власть и отечественное право, с одной стороны,
«сотканы» из массы нитей, которыми создавалась общая ткань российской государственности, сопряжены с особенностями правовосприятия
и юридико-политическими традициями, а с другой – всецело погружены в актуальное национальное и социально-антропологическое бытие,
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артикулируются в правовых практиках различной специфики и уровня,
переплетены с множеством притязаний и интересов субъектов.
Неожиданные превращения и повороты, свойственный формам
и институтам российской юридической и политической действительности антиномичный характер развития этого правового пространства,
«заминированность» его проблемами и «парадоксами» не позволяет исследователям довольствоваться имеющимися долгие годы в их
арсенале понятийными схемами и методологическими выкладками,
вынуждая их к движению с целью получения результатов, адекватных
насущным потребностям. Например, отход от классовых позиций в
рассмотрении сущности государства, природы и особенностей государственной власти привел к необходимости обоснования иной трактовки
этих фундаментальных категорий, причем такой, которая бы соответствовала российскому восприятию «общего облика (организации)» и
функций права и государства.
Наверное, на этом пути и возможен постепенный отход от позитивистского правопонимания, которое в тех или иных модификациях все
еще свойственно российской правовой науке, и переход к иным методологическим ориентациям. Тем более что последние были выражены
еще евразийцами в ХХ в., которые обобщили имеющий место в рамках
известной славянофильско-западнической коллизии опыт культур-антропологического изучения национального правового мира и вычленили
много важных и в теоретическом, и в практическом плане аспектов понимания его самодостаточности и оригрнальности. Так, Н.Н. Алексеев
писал: «Нельзя не согласиться с неоспоримой идеей, защищаемой исторической и социологической школой правоведения, что в исторически
сложившихся обществах корни правопорядка глубоко заложены в быте
народа, в его коллективно-стихийной жизни» [15, с. 99].
В целом же, на рубеже XX-XXI вв. можно говорить о наличии прочных тенденций для возникновения принципиально нового для предметной области юридических (политических) исследований в России
направления – теории и истории национальной правовой системы. Тем
более, что к концу ХХ в. европоцентризм (со всей его привлекательностью) и прогрессистское видение истории уже не соответствуют духовной атмосфере эпохи, т.к. пусть медленно, но все же проясняется, что
«право подобно хамелеону, который меняет окраску в каждом новом
месте, и лишь те, кто знают его, могут его приручить»1.
1
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LEGAL SYSTEM IN ANTHROPOLOGICAL DIMENSION:
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE
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The report substantiates the importance of anthropological and socio-cultural dimensions of modern legal systems in the context of a search for evidence
of their national identity in a globalizing public legal space. Process of legal
harmonization and different kinds of institutional and legal borrowing should
be correlated with its own type of normativity, the specificity of legal culture
and the mentality of the people legal content, only in this case the recepirovannye legal construction and principles will play a positive role in upgrading the
national legal systems of the 21st century
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СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ В ПРЕДМЕТНОЙ
ОБЛАСТИ АНТРОПОЛОГИИ ПРАВА
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НОУ ВПО «Таганрогский институт управления и экономики»,
г.Таганрог, ул.Петровская, 45, e-mail: mtvtaganrog@yandex.ru
Исследование правовых основ в сфере свободы совести предполагает, прежде всего, уяснение сущности и философского значения свободы как нравственной ценности человека, лежащей в основе конкретных
юридических формулировок. Изучение свободы с позиции правовой
науки несколько ограничено ввиду формализованного понятийного
аппарата юриспруденции, однако это делает возможным трансформировать свободу как важнейший нравственный императив в норматив социально приемлемого поведения людей, высший ценностный ориентир
деятельности государственных и общественных образований. Данная
проблема занимает особое место в юридической действительности в
виде института прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и
гарантируемых на международном и национальном уровне.
Следует учитывать, что понятие свободы не означает абсолютную
независимость от государства, а предполагает формирование активной,
инициативной и ответственной (в плане выбора способов осуществления своих интересов) личности. Реализация свободы индивида связана
с благополучием общества и государства и, следовательно, не должна
нарушать публичный порядок. Поэтому, налицо две составляющие свободы: субъективная, выраженная интересом и возможностью субъекта
правоотношений совершения или не совершения каких-либо действий,
и объективная, связанная с ограничением реализации субъективных
притязаний личности интересами других людей, потребностями сохранения благополучия и безопасности общества, государства или мирового правопорядка.
Таким образом, свобода есть возможность действовать в соответствии со своим выбором, границы которого должны быть определены
нормами права и морали. При этом юридическое восприятие свободы
нередко фактически сводится к институту диспозитивности, т.е. выбору одного из нескольких вариантов поведения, что и получило наиболее широкое признание в праве.
В российском законодательстве существуют специальные нормативно-правовые акты, направленные на гарантирование и реализацию
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тех или иных прав и свобод человека и гражданина, включая свободу
совести и вероисповедания. Порядок защиты прав и свобод человека и
гражданина закрепляется в процессуальном законодательстве. Вместе
с тем социальная практика неизбежно вносит коррективы в содержание
признанных свобод, в том числе в одну из наименее неясных по своим
юридическим критериям – свободу совести.
Вообще, свободу совести можно рассматривать в двух аспектах – субъективном и объективном. С субъективной стороны свобода
совести – это возможность индивида самостоятельно определять свои
мировоззренческие позиции, делать нравственный выбор. С объективной стороны свобода совести представляет собой нормативно закрепленное право, признанное и гарантированное государством. В этом
отношении право на свободу совести рассматривается как неотъемлемый атрибут нравственного самоопределения личности в отношении
к возможности выбирать ту или иную веру, а также придерживаться
нейтральной позиции в отношении к религии или быть атеистом.
Очевидно, что при этом свобода совести не относится исключительно
к сфере религии, а является более широким понятием в сравнении со
свободой вероисповедания.
Юридическая доктрина традиционно причисляет свободу совести
к личным (гражданским) правам. В целом же правовое регулирование
свободы совести является комплексным и межотраслевым: оно включает нормы, определяющие содержание этой свободы, а также меры ее
гарантирования, защиты и ограничения. Здесь задействованы нормы
практически всех отраслей права: конституционного (провозглашение
и гарантирование права на свободу совести), административного (порядок регистрации и деятельности организаций, основы государственного
и муниципального управления в сфере свободы совести), гражданского
(имущественные отношения, возникающие в связи с реализацией права
на свободу совести), трудового (трудовые отношения в соответствующих организациях и защита прав всех категорий работников на свободу
совести), уголовного права и законодательства об административных
правонарушениях (установление уголовной или административной
ответственности за нарушение права на свободу совести).
Понимание свободы совести исторически и содержательно связано
с осмыслением свободы вероисповедания. Более того, многие теоретики права убеждены, что содержание свободы совести составляет свобода в определении отношения субъекта к вопросам веры и религии,
т.е. к проблемам свободы вероисповедания. Поскольку понятие веры не
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может быть признано юридической категорией, в силу абстрактности
и значительной философско-мировоззренческой нагрузки его смысла,
то оно и не используется в законотворчестве в чистом виде. Для права
вера имеет значение в форме вероисповедания, т.е. открытого провозглашения своих религиозных убеждений и свидетельств о них. Вера
характеризует внутреннее, нерациональное чувство человека, а вероисповедание является внешним проявлением, особым типом социального поведения религиозной личности, в силу чего к нему применимы
все санкции контроля.
К сожалению, при всей неопределенности правового значения
термина вера, невозможно установить и четких религиоведческих
дефиниций. Даже в специальной философской и религиоведческой
литературе нет четкого определения того, что есть вера и что может
выступать объектом вероисповедания. Поэтому в законотворчестве
следует придерживаться устоявшихся смыслов тех понятий, которые
характеризуют не столько область человеческого духа, сколько сферу
человеческого поступка и деяния.
Некоторые исследователи предлагают вообще отказаться от
использования в законодательных актах понятия «свобода совести»,
сохранив лишь термин «свобода вероисповедания» по следующим причинам: во-первых, совесть – категория морали, а не права, во-вторых,
с учетом понимания свободы как меры возможного поведения оно
достаточно для определения отношения к религии. Данная позиция с
теоретической точки зрения представляется достаточно обоснованной,
однако вряд ли она может быть в ближайшем будущем реализована на
практике, что объясняется сложностью прохождения соответствующих
законодательных инициатив.
С учетом сказанного следует признать, что свобода вероисповедания является одним из видов свободы совести, которая, в свою очередь,
не исчерпывается исключительно религиозным содержанием и предполагает свободу убеждений светского, атеистического и теистического
характера. Итак, свобода совести – право убеждений (философских,
мировоззренческих, политических, светских, религиозных и пр.), в том
числе право на их перемену, а равно и воздержание от них, т.е. свобода не
исповедовать никакой веры. Свобода вероисповедания – право открыто
заявлять о своих убеждениях, религиозной вере и совершать соответствующие религиозные обряды, открыто возвещать о своих религиозных
убеждениях и своей принадлежности к определенному религиозному
течению, а также проповедовать свою веру. Все это закреплено в ст. 28
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Конституции РФ в которой, каждому гарантируется свобода совести и
свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные
и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.
Правоотношения в области реализации религиозных прав и свобод
регулируются нормативными правовыми актами, принадлежащими к
различным отраслям права. Особая роль принадлежит Конституции
Российской Федерации. К числу концептуальных конституционных
гарантий относятся следующие: в Российской Федерации признается
идеологическое многообразие (ст. 13); Российская Федерация – светское государство (ст. 14); никакая религия не может устанавливаться
в качестве государственной или обязательной (ст. 14); религиозные
объединения отделены от государства и равны перед законом (ст. 14);
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от отношения к религии, запрещает любые формы
ограничения прав граждан по признакам религиозной принадлежности
(ч. 2 ст. 19); каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения
и действовать в соответствии с ними (ст. 28); не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая религиозную ненависть и вражду,
запрещается пропаганда религиозного превосходства (ч. 2 ст. 29); каждый имеет право на объединение, никто не может быть принужден к
вступлению в какое-либо объединение или пребыванию в нем (ст. 30);
гражданин Российской Федерации в случае, если его убеждениям или
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в
иных установленных федеральным законом случаях имеет право на
замену ее альтернативной гражданской службой (ч. 3 ст. 59).
Одной из важнейших составляющих российского законодательства в области свободы совести являются общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации. Правовые основания свободы совести содержит ряд международных правовых документов, среди которых следует выделить
такие, как Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный
пакт о гражданских и политических правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., Декларация
о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе
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религии или убеждений 1981 г. Взяв курс на построение правового
государства в конце 80-х г., Российская Федерация обязалась привести
свое национальное законодательство в соответствие с положениями
международно-правовых документов.
О приверженности России общепризнанным принципам и нормам международного права свидетельствует ч. 4 ст. 15 Конституции
РФ: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации являются составной
частью ее правовой системы. Если международным договором РФ
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Поэтому, подтверждая
приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, Конституция РФ закрепила в качестве правовой основы
такие цивилизованные нормы, как свобода совести (ст.28) и светскость
государства (ст.14).
Однако, по мнению, правоведов-конституционалистов, рассматривающих вопросы правового регулирования свободы совести
в России на основе неорганичного заимствования международных
норм, отечественное законодательство в том виде, в котором оно сложилось к настоящему времени, не учитывает ментальной специфики,
исторически сложившихся традиций духовной культуры, поэтому оно
«страдает» противоречиями, отличается неэффективностью и заслуживает различной критики. Как пишет ростовский теоретик права,
П.П.Баранов, «это происходит и потому, что отдельные нормативные
положения в области свободы совести и вероисповедания появились не
благодаря анализу социально-правового опыта, а в результате слепого
копирования норм международного права и бездумного заимствования
нормативных положений из законодательства государств с принципиально иными культурно-духовными традициями» [1, с. 51]. Российский
законодатель не учел, что даже самый передовой опыт реализации
отношений между государством и религиозными объединениями в
зарубежных странах не может быть механически перенесен на российскую почву.
Положения Конституции РФ и норм международного права в
области свободы совести получили развитие во многих нормативных
правовых актах. К числу важнейших базовых законов относится ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объединениях», вступивший в силу
1 октября 1997 года. Он принципиально отличается от действовавшего ранее Закона РСФСР «О свободе вероисповеданий», принятого еще
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в 1990 году. В частности, в законе от 1997 года существенным образом был изменен порядок создания религиозных организаций, сокращен круг лиц, способных быть учредителями и участниками местной
религиозной организации. Право на учреждение местной религиозной организации было признано только за российскими гражданами.
Иностранные граждане и лица без гражданства могут являться только
участниками религиозной организации, причем при условии их постоянного проживания на территории Российской Федерации.
Законом также введено новое понятие – религиозная группа, которой признается добровольное объединение граждан, образованное в
целях совместного исповедания и распространения веры, осуществляющее деятельность без государственной регистрации и приобретения
правоспособности юридического лица. С одной стороны, это положение закона дало возможность религиозным объединениям легально
действовать без государственной регистрации.
Однако законодателем были установлены также, как представляется, неоправданные условия для преобразования религиозной группы
в религиозную организацию – пятнадцатилетний срок деятельности
на соответствующей территории либо подтверждение о вхождении в
структуру уже действующей централизованной религиозной организации. Закон существенно ограничил права религиозных организаций,
созданных до его вступления в силу, но не имеющих документа, подтверждающего их существование на соответствующей территории на
протяжении не менее пятнадцати лет.
Федеральный закон содержит ряд внутренних противоречий, что
на практике приводит к расширительному толкованию отдельных его
положений и, как следствие, нарушению прав граждан и религиозных
объединений. Например, в тексте преамбулы закона указывается «особая роль» одной конфессии и дан перечень «уважаемых» государством
религий, что нарушает конституционный принцип равенства религиозных объединений перед законом и вызывает немало недоразумений и
конфликтных ситуаций.
Кроме того, в корректировке нуждается понятие религиозных объединений, которые перед законом оказываются неравноправными, что
противоречит Конституции РФ, поскольку они согласно установленному делению получают разный юридический статус в связи с тем, что
законодатель их весьма неопределенно различает на «местные религиозные организации» и «централизованные религиозные организации»,
а «религиозные группы», по причине отсутствия у них государствен200

ной регистрации, вообще не пользуются правами юридического лица
в полном объеме.
Не получило однозначной трактовки и понятие светского государства как мировоззренчески нейтрального. Декларирование конституционных норм светскости государства означает отделение церкви от
государства, что выражается в невмешательстве государственных органов и должностных лиц в сферу религиозных отношений, в том числе в
деятельность религиозных объединений, поскольку им и не поручаются выполнение государственных функций. При этом принцип светскости государства означает также, что государство защищает законную
деятельность религиозных объединений, занимая в вопросах свободы
вероисповеданий и убеждений нейтральную позицию. В то же время,
провозглашая невмешательство в ее дела, оно гарантирует равенство
всех религиозных конфессий, допускает возможность добровольного
религиозного образования.
В настоящее время помимо Федерального закона от 26 сентября
1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», на федеральном уровне в общей сложности действует свыше 90
федеральных законов и более 100 иных нормативных правовых актов,
в которых в том или ином аспекте упоминаются вопросы свободы совести и деятельности религиозных объединений. Наряду с федеральным
законодательством более чем в 15 субъектах Российской Федерации
действуют собственные законы и иные правовые акты по вопросам
реализации свободы совести, свободы вероисповедания и регулирования государственно-конфессиональных отношений. Все они в разное
время приводились в соответствие с федеральным законодательством,
однако сделано это было во многом формально и непоследовательно.
Всплеск активности регионального правотворчества приходится на
вторую половину 90-х гг. прошлого столетия.
В исследовании А.В. Пчелинцева о практике разграничения предметов ведения РФ и ее субъектов в сфере свободы совести и вероисповедания отмечаются основные проблемы, к числу которых относятся:
бессистемность в принятии нормативных правовых актов, их противоречивость и дублирование актами субъектов РФ действующих федеральных норм. На практике имеются случаи, отмечает А.В. Пчелинцев,
когда в отдельных субъектах Федерации принимаются нормативно-правовые акты, направленные на регулирование свободы совести и вероисповедания и деятельности религиозных объединений. Подобного рода
законотворчество, вызванное пробелами в федеральном законодатель201

стве, являются нарушением конституционного разграничения предметов ведения между Российской Федерацией и ее субъектами. По этому
поводу автор пишет: «Конституция представляет субъектам Федерации
иную возможность – выступать с законодательной инициативой, дабы
инициировать процесс принятия необходимого нормативно-правового акта на федеральном уровне» [2, с. 63]. Специалисты выделяют две
главные причины всплеска регионального правотворчества и несовершенства принимаемых в субъектах Федерации правовых актов. Первая
порождается недостатками федерального законодательства, что проявляется как в отсутствии норм, регулирующих отдельные правоотношения в сфере религиозных прав и свобод, так и в том, что отдельные
правовые акты устарели и не отвечают реалиям сегодняшнего дня.
Вторая причина – в недостаточной правовой и религиоведческой квалификации специалистов, занимающихся правотворческой деятельностью в данной сфере общественных отношений.
Наиболее типичными недостатками принятых региональных актов
и допускаемые при этом нарушения федерального законодательства
сводятся, по мнению А.В. Пчелинцева, к следующему: отступление от
принципа верховенства Конституции РФ и федеральных законов; ограничения конституционных прав и свобод человека и гражданина; нарушение конституционного принципа равенства прав и свобод человека и
гражданина независимо от отношения к религии и равенства религиозных объединений перед законом; нарушение в области разграничения
предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами; ограничение прав иностранных граждан на территории
конкретных субъектов Федерации, тогда как права иностранных граждан могут быть ограничены только федеральным законом или международным договором Российской Федерации; введение дефиниций и
понятий, не поддающихся четкой правовой регламентации и имеющих
оценочный либо явно дискриминационный характер.
Между тем, согласно пункту «в» статьи 71 Конституции РФ, регулирование отношений, возникающих в сфере прав и свобод человека,
находится в ведении Российской Федерации. Следовательно, субъекты
Российской Федерации своими законами и другими нормативными актами не вправе сужать и ограничивать свободу совести и деятельности
религиозных объединений, установленные Конституцией и федеральным
законодательством. В их компетенции могут быть вопросы защиты прав
и свобод человека, находящиеся, согласно пункту «б» ст. 72 Конституции
РФ, в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.
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Несовершенство российского законодательства в сфере свободы
совести и вероисповедания обусловливается не только отсутствием
четкого разграничения предметов ведения Российской Федерации и ее
субъектов, а также не только слабой проработанностью юридической
терминологии, но и принципиальными противоречиями между либеральными ценностями светского государства, ставящими в основу права и свободы человека, и религией. На эту особенность обращает свое
внимание А. Себенцов, утверждая, что «Монополия на истину, которая
у каждой религия своя, приводит к серьезной проблеме – неясности,
как понимание истины сказывается на правомерности (соответствии
государственным законам) поведения участников религиозного объединения» [3]. С одной стороны, законодатель может проигнорировать некоторые из важных принципов и насущных нужд для верующего человека,
чем вызовет противоправность деяния его или религиозной группы, с
другой стороны, и верующий человек, а также религиозная группа не
всегда демонстрируют свою лояльность к действующему закону, руководствуясь иерархией ценностей человеческого и божеского порядка.
Анализируя совокупность противоречий, вытекающих из реализации норм гражданского, административного, налогового права,
содержащихся в законах об альтернативной службе, о противодействии
экстремизму, о памятниках культуры и затрагивающих деятельность
религиозных объединений, автор приходит к убедительному выводу о
том, что противоречия в законодательстве о религиозных объединениях
неизбежны и чем больше государство будет учитывать в своем законодательстве интересы религиозных объединений, тем больше поводов
будет возникать для противоречий, поэтому, по мнению А. Себенцова,
речь должна идти о некотором допустимом их уровне.
Таким образом, законотворческий процесс в сфере свободы совести и вероисповеданий подвергается существенному влиянию внеправовых факторов, к числу которых может быть отнесена не только
религиозная доктрина государства, уровень религиозности граждан и
степень клерикализации власти, но и ценностные парадигмы светской
и религиозной жизни. Закон и право несут на себе отпечаток истории народов, составляющих государство и каждый из них, в рамках
утвержденного либерально-демократического режима вправе ожидать
соответствующих преференций, за которыми нередко скрываются
амбициозные стремления крупных религиозных организаций и сообществ к расширению своего положения вплоть до получения официальных статусов.
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Столкновения интересов светского государства и религиозных
институтов неизбежно обрастают множеством сопутствующих проблем в области налоговой политики государства, экономики, финансов,
культуры, образования, медицины и т.д. Поэтому перед законодателем
стоит, прежде всего, задача, теоретического осмысления существа проблемы отношений государства и церкви, после чего, возможны осторожные решения в практике законодательного процесса.
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The legal provision of the freedom of conscience and religion is inalienable
property rights, anthropic implements human freedom in the choice of religious
belief, disbelief, atheism, scientific beliefs, any other worldview. Imperfection
of the mechanism of legal regulation of religious freedom leads to violations and
abuses of basic human rights. Challenges to the law-making process is possible,
taking into account the factors which impact the extralegal State regime of the
freedom of conscience and religion, which include social and individual values,
secular principles, historical religious experience, the religious preference of
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СЕКУЛЯРИЗАЦИЯ И ПРАВО:
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Е. Никитченко
Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова,
Киев, ул. Пирогова 9, e-mail: elsanika@mail.ru
Одним из процессов объединяющих тенденции, реализующиеся в
современном обществе, в том числе в праве и религии, является секуляризация. В этом смысле её можно понимать как конвергентный процесс в нынешней религиозной и правовой жизни (о конвергентных и
дивергентных процессах см. подробнее [1, c. 76 – 85]).
Все, кто пишут о секуляризации, начинают, как правило, с определения содержания термина (от позднелат. saceluaris – мирской, светский), который имеет как минимум два связанных меду собой значения
1) отчуждение, конфискация собственности религиозных организаций
в пользу государства; 2) процесс освобождения различных сфер жизни общества, сознания и поведения личности из-под влияния религии
и церкви, чтобы потом продемонстрировать, как далека их трактовка
данного понятия от значений, фиксируемых словарями.
Даже накануне начала оживления религиозной жизни в СССР, за
три года до исчезновения страны с политической карты мира, словарь
атеиста называл этот процесс объективным и закономерным: «Падение
влияния религии и её вытеснение из жизни общества и индивида –
закономерное следствие социального, духовного, научно-технического
прогресса» [2; c. 213].
В этом утверждении отражена лишь одна тенденция восприятия
секуляризации в обществе, до сих пор имеющая своих сторонников,
запечатленная, например, в манифестах и декларации (1981г.) секулярного гуманизма (а среди тех, кто подписывал данные документы, есть
экзистенциалисты, марксисты, прагматики, бихевиористы и представители других течений общественной мысли). Примечательно также, что
критик этой формы гуманизма Норманн Л. Гайслер полагает: «кредо
секулярного гуманиста: «человек есть мера всех вещей» – вместо того
чтобы сосредотачиваться на человеческих существах, его философия
основывается на человеческих ценностях» [3; c. 282].
Впервые на постсоветском пространстве проблема секуляризации
более-менее обстоятельно была представлена в одном из лучших учебников по религиоведению, подготовленном группой ростовских уче205

ных [4; c. 635 – 646, 664, 665]. Ссылаясь на труды 70-80-х г.г. прошлого
века (Х. Кокса, П. Бергера, Б. Уилсона), они пришли к выводу, что
капиталистическая рационализация не только постоянно воспроизводит секулярные потенции, но и содержит тенденцию самовозростания
на разных уровнях общественного развития, а потому всякая попытка
традиционалистской реставрации создает угрозу размыва рациональных принципов индустриального общества. Убедительным является
также мнение вышеупомянутых авторов, «что, во всяком случае, глобальная тенденция современности ведет к эмансипации государства
от религиозных институтов... государство как аппарат принуждения
не выступает от имени религиозных институций, которые доминировали раньше» [4; c. 641 – 642].
Дискуссия по рассматриваемой нами проблеме на постсоветском
научном пространстве продолжается и сегодня. Так, например, Санктпетербургские религиоведы предлагают различить секулярные процессы на трех уровнях: на макроуровне – процесс, которой начался со
второй половины XVII века в странах Европы, в результате которого
политическая сфера освободилась от влияния религиозных институтов
и символов, их место заняли версии отделения государства от церкви
и церкви от школы, принципы демократии и общечеловеческие ценности; на среднем уровне – автономизация культурной интеллектуальной
и экономической сфер жизни: на индивидуальном – превращение религии в развитых странах в частное дело граждан [5, c. 340-341].
Интересным представляется обобщение понимания сущности
секуляризации, предложенное известной исследовательницей религиозно-правовой проблематики Е. Элбакян: «Сегодня под секуляризацией понимается «любая форма освобождения различных сфер
жизни общества и личности, государства, политики, права, культуры,
просвещения и семейно-бытовых отношений от влияния религии и
церковных институтов, от их санкционирования религиозными нормами. Секуляризация проявляется как процесс лишения религиозных
институтов ряда социальных функций, сокращения культовой практики, вытеснения религиозных представлений и замены их светскими
взглядами, утверждения в общественном и индивидуальном сознании
нерелигиозного мировоззрения» [6].
Обратимся к истокам секуляризации. Очевидно, что переход христианства от гонений на иноверцев и иных свободомыслящих на позиции
свободы вероисповедания, а позже совести, следует искать не столько
в священных текстах этой религии, столько в изменившихся условиях
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существования самих христиан. Наиболее резко предпосылки этого
перехода обозначились в период религиозных войн в Европе, когда каждая новообразовавшаяся религиозная организация требовала свободы
для себя, но ещё и в мыслях не имела, что в ней нуждаются и другие,
издавна существующие религии, так и религиозные новообразования.
На вопрос: «Против чего протестовали протестанты?», чаще всего услышишь ответ: «Против католицизма». Но это так и не так. Ибо
в той или иной степени против католицизма всегда протестовали как
все иные христианские вероисповедания (вспомним раскол 1054 года,
вальденсов, альбигойцев и т.д.), да и межрелигиозные войны ушедших
тысячелетий (крестовые походы против мусульман, иудеев, например)
свидетельствуют о том же. Но ведь будучи протестными по отношению
к католицизму или православию, ибо ереси и расколы сопровождали
и эту конфессию, такие христианские организации вовсе не превращались в протестантские. Стоит, всё-таки, лишний раз напомнить,
что происхождение понятия «протестантизм», при всей нынешней
его многозначности, связано, в первую очередь, с событием, которое
последовало после отмены 2-м рейхстагом немецких князей в Шпейере
(1529 г.) усановления: «чья земля, того вера», носившего уже не столько собственно религиозный, сколько политический смысл. Поэтому
протест (лат. protestatio) небольшого числа участников рейхстага против отмены их политической свободы, отразил и сущность перемен
в христианской жизни Европы. Суть этих перемен можно напрямую
связать с темой нашего разговора, ибо в ней исток начала процесса
доминирования прав и свобод человека (политических, закреплённых
юридически) в европейской истории.
Вывод, конечно, не столь однозначен, но достаточно очевиден:
сами христиане инициировали секуляризацию права. Правда не все
христиане, и не от хорошей жизни. Брайен Тьерни, характеризуя ту
ситуацию, что сложилась в XVII веке, приводит слова О. Кромвеля,
сказанные им в минуту раздражения: «Каждый хочет свободы, но
никто не хочет её давать». А потом цитирует оценку этой ситуации Дж.
Н. Фиджисем, писавшем о соперничавших в тот период религиозных
организациях: «ни одна из них не могла уничтожить остальные, что, в
конечном счёте, и обеспечило свободу» [7; 39].
Е. Клочовский фиксирует мнение о том, что Вестфальский мирный договор (1648г.), положивший конец Тридцатилетней войне, означал и окончательное разделение религии и политики, и образование
политической Европы суверенных государств. Этот богослов, рассуж207

дая о христианских корнях Европы, совершенно справедливо напоминает нам о заслугах латинского христианства в деле становления
секулярной её истории, в первую очередь, сосредотачивая внимание
на тех трансформациях, которые претерпевала католическая церковь
в посткаролинговскую эпоху: создание университетов, распространение образования, содействие организациям местного самоуправления,
состоявших из граждан, а не поданных [8, c. 17 – 41].
Как убедительно аргументирует Дональд Р. Келли: «Христианская
церковь была «амфибным» телом – как societas, так и corpus mysticum, –
и этот дуализм лежит в основе не только церковной реформы, но и
социальной мотивации и концептуальных конструкций, оказавших
безусловное влияние на европейское общество… Начиная с одиннадцатого столетия jus canonicum, приобретает статус международного
общего права, чья юрисдикция распространилась как на моральные,
так и политические дела, на «внутренний форум» сознания, и также на
«внешний форум» законности» [9, c. 157].
Одним словом, теперь уже «равенство людей перед богом», пробуждало требование «равенства перед законом», что и стало одной из
идеологических основ правового секуляризма. Огромную роль в его
становлении сыграла европейская философия, большинство представителей которой были христианами.
Ещё в середине XIX веке Джон Стюарт Милль, подобно Канту и
Гегелю, считал секуляризм, осуществляемый в Англии, реализацией
важнейших христианских принципов [10, c. 25]. Общеизвестно, что
секуляризм, наряду с модернизацией, демократизацией и глобализацией является важнейшим фактором образования Европейского Союза.
Но отцы основатели ЕС (З. Шуман, А. де Гаспери и К. Аденауэр)
были христианскими демократами. Поэтому совершенно справедливо
утверждение, что на современные процессы европейской интеграции
влияло и учение о «субсидиарности» Римо – католической церкви [11,
c. 679 – 694].
Но всё вышесказанное относится непосредственно к истории
христианской Западной Европы, христиане которой, впервые, не
поступившись принципами своей веры, обосновали необходимость
секуляризма для более успешной реализации своих собственно религиозных устремлений. Как считает Е. Элбакян «…у процесса секуляризации есть и субъективная сторона. Как существует секуляризация
общества и культуры, так же существует секуляризация сознания.
Проще говоря, это означает, что современный Запад порождает все
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больше индивидов, которые в своем отношении к миру и к самим себе
не пользуются религиозными интерпретациями» [6].
Однако при всём значении секуляризации, в нашем контексте, прежде всего секуляризации права, как достижения иудео-христианской
цивилизации, следует также помнить и о том, что не создало общество ещё ни одного идеального социального института. Очевидно
поэтому, до сих пор и остаётся актуальным упование людей на своих
богов. Собственно говоря, именно поэтому, можно говорить о пределах секуляризации. И, наверняка, её границей служит религия. Если
сам процесс освобождения культуры от религиозного фанатизма превращается, по мнению некоторых исследователей в «агрессивную
религию секуляризма», то это может свидетельствовать о том, что
секуляризация в современном обществе уже достигла своих пределов.
Впрочем, как и некоторые другие категории ментальности, актуализировавшиеся во второй половине ХХ века (например, «толерантность»,
«политкорректность» и их отражение в социальной действительности:
неофициальные запреты на использование христианских символов
в дни рождественских праздников; запрещение ношения нательной
религиозной символики в государственных школах; гейпарады; исключение из школьных хрестоматий сказки «Три поросёнка» и т.д. и т.п.,
вплоть до насильственного насаждения «демократических ценностей»
в различных регионах мира) [12, c. 17], всё это, направленно не только
против религиозных традиций и ценностей, но и против самой сути
секуляризации, нормальный процесс реализации которой, возможен
только при чётком следовании всех заинтересованных сторон принципам уважительного отношения к чувствам верующих, исключительно
на правах взаимности и самоуважения. Как подтверждение последнему суждению привёдём выводы уже цитированного исследования
Е. Элбакян: «Ответной реакцией на секуляризационные процессы
и возникновение светского общества и государства, светской морали, светского образования, выступают сакрализация и ресакрализация» [6]. Данные процессы могут быть охарактеризованы нами как
дивергентные процессы, а именно: «Сакрализация представляет собой
процесс наделения объектов, явлений или личностей свойством святости, а, следовательно, религиозной исключительности, требующей
их почитания… Сакрализация – основополагающая операция религиозного сознания, обусловливающая формирование системы религиозных представлений… Императивность святого придает сакрализации
характер строгой нормативной санкции, обеспечивающий неукосни209

тельность подчинения индивида, социальной группы правилам отношений с сакрализованным объектом» [6]. Таким образом, мы видим,
что в антропологическом смысле современный человек в ситуации обоснования мотивация своих действий может исходить из секуляризированных и сакрализированных моделей понимания действительности,
причём в разных ситуациях он может взаимозаменять «секулярность» и
«сакральность» как регламентирующие начала своей мотивации. Если
рассматривать сознание современного человека, участвующего в тех
или иных юридически значимых ситуациях, то исходя из всего вышеизложенного, его обыденный уровень может быть охарактеризован как
эклектический (так оно было всегда), но, разумеется, в случаях, когда
сакральное в нём доминирует, то в условиях секуляризированного права подобное доминирование может повлечь противоправные деяния,
что тоже имело не однократное проявление в истории. Однако ранее
между собою конфликтовали религиозно-ориентированные системы
права. В современном мире это может быть противоречия, вызванные
именно секуляризацией. Причём, последнее суждение относится и к
проблемам развития международного права.
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ПРАВОВЕ СУМЛІННЯ
ЯК АНТРОПОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ КОНЦЕПТ
О. Павлишин
Національна академія внутрішніх справ,
м. Київ, пл. Солом’янська, 1, e-mail:oleg55@voliacable.com
Поняття сумління вивчалося в російській, чеській та польській
лінгвокультурах Є.Є. Стефанським [11, c. 88 – 96], Ю.В. Вітязевим [5,
c. 157 – 161] та О.В. Зубрицькою [6, c. 44 – 49], семантику цього
поняття в буденній свідомості на прикладі співставлення змісту приказок та прислів’їв із філософсько-етичними та психологічними уявленнями про совість вивчав Ю.В. Маркевич [8, c. 27 – 30], у зв’язку з
проблемами семіосфери внутрішнього світу людини, частиною якого
є совість, його описувала І.А. Бєлова [3, c. 161 – 168; 4, c. 26 – 29],
у співвідношенні з іншими категоріями в ситуації морального вибору
цей феномен розглядали С.О. Барсукова [1, c. 36 – 44; 2, c. 246 – 250]
та К.Р. Сидоров [10, c. 87 – 91], християнський зміст цього поняття
у контексті духовно-морального виховання особистості досліджував
Г.Д. Сундуй [12, c. 35 – 39], а з філософських позицій його аналізував
Д.В. Мастєров [9, c. 24 – 27], у межах більш загальних досліджень значну увагу даному феномену приділяли А.Р. Джонсен, С. Тулмін та інші
сучасні дослідники [див.: 14]. При цьому сумління в системі елементів
не лише моральної, але й правової свідомості практично не розглядалися, тоді як ця проблематика безумовно є перспективною в науковотеоретичному плані та важливою для правореалізаційної практики.
З огляду на те, що навіть такий класик правового позитивізму, як
Г.Л.А. Гарт не заперечує певну спільність моралі та права, стверджує
про «мінімальний вміст природного права», отже, і моралі [13, c. 175 –
191; 7, c. 5 – 15] у праві, однак при цьому вважає одним із критеріїв їх
розмежування зверненість моралі до «внутрішнього» аспекту правила
(совісті) як форму соціального тиску, співвідношення моралі та права
можна визначати таким, що передбачає їхнє взаємопроникнення, припускаючи існування спільної об’єднавчої основи, яку можна назвати
«джерелом».
Таким чином, якщо визнати хоча б «мінімальне» взаємопроникнення права та моралі, це дає підстави розглядати феномен правового
сумління як складову частину правової свідомості та важливий елемент правової реальності.
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Правове сумління є контрольно-регуляторним механізмом правової (морально-правової, якщо розглядати право з позитивістських
позицій) свідомості, який скеровує дії людей у відповідності з їхнім
розумінням загальних засад правового буття та конкретних вимог правових норм.
Розробка категорії правового сумління, яка характеризує особливості сприйняття світу «людиною правовою», людиною як суб’єктом
права та носієм правосвідомості, на наш погляд, має важливе значення
для антропології права.
Будучи дороговказом на шляху до справедливості, правове сумління відображає внутрішнє переживання людиною своєї причетності
до світу права, розуміння його першооснов або відчуття його «духу».
Самоконтроль, підкорення власних бажань, самообмеження, здатність
особистості самостійно формулювати власні правові обов’язки та
вимагати їх виконання, здійснювати самооцінку вчинків і намірів – це
ключові характеристики правового сумління як одного з проявів правосвідомості особистості. Правове сумління дозволяє інтегрувати різні
рівні правосвідомості, зв’язок між якими недостатньо досліджений у
сучасній юриспруденції. Дійсно, правове сумління проявляється у формі раціонального усвідомлення правового значення минулих, здійснюваних або майбутніх дій, а також у формі емоційного переживання їх
наслідків, таким чином, поєднує раціональне та ірраціональне у правовій свідомості.
Усвідомлення зовнішніх правил поведінки та перетворення їх на
внутрішні правила є головною причиною правильного вибору у ситуації конфлікту та розкаяння у скоєному. І те, й інше є результатом осмисленого вибору поведінки з-поміж декількох альтернативних варіантів.
Можна стверджувати, що правове сумління здійснює внутрішню
оцінку намірів і вчинків людини через призму уявлень про справедливість, співвідносить їх зі змістом правових норм, правових принципів
і правових ідеалів. Джерелом такої оцінки є здатність усвідомлювати
відповідальність за власні наміри та вчинки, дії та бездіяльність, тобто
розуміти, оцінювати та критично осмислювати відповідність (невідповідність) власної поведінки належному. Оцінюючи за допомогою
практичного розуму власний намір або вчинок, людина актуалізує у
правовій свідомості зміст правових ідеалів та ціннісних орієнтирів,
який є критерієм оцінки. Сама здатність оцінювати свою поведінку є
притаманною кожній людині, яка проживає в умовах політично організованого суспільства, вона розвивається в процесі співжиття з іншими
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людьми та значною мірою залежить від загального рівня розвитку особистості, її життєвого та професійного досвіду, при цьому зміст правових ідеалів та цінностей також може відрізнятися, оскільки формується
у зв’язку з конкретно-історичними особливостями функціонування
соціуму в процесі правового виховання.
Якщо людина вчинила правопорушення, її діяння та оцінка свого вчинку відбуваються в процесі власної внутрішньої боротьби і є
наслідком функціонування механізму правового сумління. Цей механізм у правовій свідомості виконує такі функції, як оцінкова, дозвільно-заборонна, корекційна, однак, якщо розглядати цей феномен у
більш широкому, загальнолюдському та загальноправовому розумінні,
доцільно згадати світоглядну, інтегративну, комунікативну, регулятивну та контрольну функції.
Практичність правового сумління визначається не тільки його
постійністю та повсякденним характером, але й тим, що саме розвинене правове сумління допомагає у професійній діяльності юриста правильно оцінювати власні вчинки, вчинки інших та приймати відповідне
нормам та ідеї права рішення у складних ситуаціях, коли кваліфікація
справи ускладнена наявністю різних, зокрема, конфліктних інтересів,
а самі обставини не піддаються формалізації або не передбачають
очевидного розв’язання. Крім того, завдяки дії правового сумління
людина знаходить вихід у ситуації, коли відсутній чіткий правовий
припис. Якщо невідомі правові норми, які регулюють конкретні життєві обставини, або їх взагалі не існує, фактично саме завдяки правовому сумлінню людина знаходить певний вихід із ситуації, а, приміром,
суддя приймає рішення у справі в умовах конфлікту правових норм,
або тоді, коли через наявні прогалини в праві жодна норма чинного
законодавства не може бути застосована до цього конкретного випадку
безпосередньо. Так звані «складні» випадки є також сферою застосування філософсько-правових знань і предметом інтересу цієї науки,
що зумовлює природний зв’язок різних елементів правосвідомості
та необхідність дослідження правового сумління з позицій не лише
антропології права, але й інших галузей філософії права.
Той факт, що законодавець або правозастосовник можуть приходити до одного висновку та приймати однакове рішення як внаслідок
глибокого розуміння сутності правової проблеми, так і в результаті
діяльності механізму правового сумління, однозначно вказує на необхідність розробки цього феномену із застосуванням методології та
інструментарію різних галузей знання.
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Ця антропологічно-правова категорія може розглядатися як правова знакова конструкція за допомогою семіотико-правової методології.
Близькими за значенням знаковими конструкціями є такі, як докори
сумління, правдивість, безкомпромісність, порядність, розкаяння та
інші.
Види правового сумління – це стани правової свідомості, які характеризують специфіку оцінки суб’єктом своїх вчинків і зміст переживань
суб’єкта з точки зору відповідності нормам права. Використовуючи два
основні критерії для класифікації, можна виділити наступні види правового сумління:
– за відповідністю змісту діяння та його оцінки суб’єктом (правильне, помилкове);
– за специфікою оцінки діяння суб’єктом (скрупульозне, широке,
вузьке, впевнене, невпевнене тощо).
– У першому випадку йдеться про стани правової свідомості з
точки зору зовнішньої оцінки змісту переживань суб’єкта, у другому –
про те, як суб’єкт сприймає правову дійсність та свої вчинки.
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ПРАВОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ВИД
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ:
ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ И ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ1
В. Панченко
Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 6, e-mail: panchenkovlad@mail.ru
Оперирование в юридической науке понятием «правовое взаимодействие» наряду с другими, уже устоявшимися понятиями и категориями, позволяет предположить, что данным понятием обозначается
самостоятельное явление правовой сферы жизни общества, которое не
сводимо к иным явлениям, описываемым с помощью других познавательных конструкций. Рассмотрим предлагаемые в юридической литературе подходы к пониманию правового взаимодействия.
Р. А. Ромашов определяет правовое взаимодействие как «урегулированное (предусмотренное) правом отношение, связывающее двух и
более персонифицированных субъектов, реализующих в рамках данного отношения свои разнонаправленные интересы» [1, с. 7].
На первый взгляд, правовое взаимодействие сведено в данной
дефиниции к понятию правоотношение. Однако немногим выше
Р. А. Ромашов пишет, что «более наполненными в правовом отношении, нежели категория «правоотношение», являются понятия «правовые состояния» и «правовые взаимодействия», а далее, переходя к
выводам своей статьи, заключает, что:
«1. Юридическое состояние и юридическое взаимодействие являются качественно различными и вместе с тем неразрывно связанными
формами отношений (положений) (курсив наш – В. П.) субъектов.
2. Юридическое состояние – это отношение (курсив наш – В. П.) с
участием единственного персонифицированного субъекта, определяемое внутренними и внешними параметрами его правового положения.
3. Юридическое взаимодействие – это отношение (курсив наш –
В. П.), в рамках которого устанавливается связь между двумя и более
субъектами, стремящимися реализовать в рамках данного отношения
свои разнонаправленные интересы» [1, с. 5,7].
Отсюда, думается, что понятия «правовое отношение» и «правоСтатья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда проект № 13-33-01246.
1
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вое (юридическое) взаимодействие» употребляются Р. А. Ромашовым
как не тождественные, последнее представляет собой содержательное,
причем деятельностное (включающее не только субъективные юридические права и обязанности, но и действия участников по их приобретению (установлению), изменению, прекращению, а также деятельность
по их осуществлению) наполнение первого. Терминологическую же
неясность, на наш взгляд, можно объяснить универсальным всеобщим
смыслом термина «отношение», который используется в русском языке
для обозначения «взаимной связи разных предметов, действий, явлений, касательство между кем-чем-нибудь» [2], а в философии – как
категория, выражающая характер расположения элементов определенной системы и их взаимозависимости [3]. При этом термин «отношение», употребляемый применительно в юридическому состоянию и
применительно к юридическому взаимодействию, имеет разные смыслы, на что указывает и сам Р. А. Ромашов [1, с. 5].
Правда, из дефиниции Р. А. Ромашова не понятно, почему интересы его участников всегда являются разнонаправленными. На наш
взгляд, характер интересов участников правового взаимодействия
может включать весь спектр направлений: от полного совпадения до
непримиримого противоречия.
В. М. Сырых предлагает следующее определение: «правовое взаимодействие – взаимосвязь, при которой каждое лицо, действующее
правомерно, приобретает для себя нечто значимое, ценное, реализует в
правоотношении свой интерес» [4, с. 1255].
В этом определении подчеркивается, что правовое взаимодействие
может быть только правомерным, противоправные взаимодействия
выводятся из разряда правовых, акцент делается на индивидуальный
интерес и связанные с ним блага каждого участника правоотношения.
Значимым и перспективным в данной трактовке представляется
синтез категорий «правоотношение» и «правовая деятельность», что
выступает конституирующим признаком категории «правовое взаимодействие».
По мнению Л. С. Мамута, правовое общение (это понятие, с позиции автора, тождественно понятию «правовое взаимодействие») есть
ролевое (социентальное) и обоюдополезное взаимодействие участвующих в общении людей, которое реализуется посредством обмена;
субъекты взаимодействия (партнеры, имеющие разные, но устремленные друг на друга интересы) обмениваются принадлежащими им
равнодостойными (и одинаково ценными для них) ролями, получая
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посредством этих актов благо, потребное каждому из контрагентов –
участников общения [5, с. С. 15 – 16].
Такие черты правового взаимодействия, как ролевой характер и осуществление посредством обмена, не вызывают сомнений. Л.С. Мамут
справедливо подчеркивает, что вопрос об обмене ролями в правовом
общении изучен пока крайне недостаточно [5, с. 16]. Акцент на ролевой характер правового взаимодействия схватывает его существенное
свойство – в ходе правового взаимодействия реализуются правовые
роли субъектов. Вместе с тем, приведенное определение вряд ли можно назвать специфически юридическим (оно вполне применимо и к
иным видам общения, взаимодействия), а применительно к правовой
сфере признак «обоюдополезный характер» существенно ограничивает область распространения правового общения сферой частно-правовых отношений. В публичном праве можно привести массу примеров,
когда правовое взаимодействие является полезным лишь для одного
участника, для другого же оно может иметь неблагоприятные последствия (скажем, привлечение к юридической ответственности), но, тем
не менее, имеет характер правового, поскольку осуществляется при
помощи правовых средств.
Думается, что правовое взаимодействие можно определить как
разновидность социального взаимодействия, протекающее как обмен
юридически значимой деятельностью субъектов права при помощи
правовых (юридических) средств.
Правовое взаимодействие есть вид и (или) форма социального взаимодействия.
В русском языке термин «взаимодействие» интерпретируется как
«взаимные отношения между кем-нибудь или чем-нибудь» [6, с. 112],
«воздействие различных предметов, явлений действительности друг на
друга, обусловливающее изменения в них», «согласованность, непротиворечивость положений, выводов, результатов деятельности человека в различных сферах» [7], «взаимная связь явлений», «взаимная
поддержка» [2], «взаимная обусловленность» [8].
Современный толковый словарь издательства «Большая Советская
Энциклопедия» трактует взаимодействие как «философскую категорию, отражающую процессы воздействия объектов друг на друга, их
взаимную обусловленность и порождение одним объектом другого»,
при этом взаимодействие рассматривается как «универсальная форма
движения, развития, определяет существование и структурную организацию любой материальной системы» [9].
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В английском языке для обозначения взаимодействия как «воздействия друг на друга» используются одни термины: «interaction»,
«reciprocal action», а в значении «согласованные действия» – другие:
«cooperation», «coordination», «coordinated action» [9].
В философии и социологии социальное взаимодействие понимают
как способ осуществления социальных связей и отношений в системе,
предполагающий наличие не менее двух субъектов, самого процесса
взаимодействия, а также условия и факторы его реализации, в ходе
которого имеет место становление и развитие личности, социальной
системы [10, с. 531].
Социальное взаимодействие рассматривается как взаимное влияние социальных субъектов, осуществляемое посредством социальной
деятельности, в основе которого лежат социальные действия, которые,
будучи ориентированы на др. людей, затрагивают их жизнедеятельность, их интересы и вызывают ответную реакцию [11]. При этом
социальное взаимодействие – процесс взаимного влияния людей или
групп на сознание, ценностные ориентации, установки, а не только на
поведение друг друга [12], который может быть непосредственным или
опосредованным. Социальное взаимодействие возникает из совместного участия его субъектов в сложной, подвижной сети социальных
отношений, задавая способы реализации совместной деятельности, и
является основанием общественной солидарности [13].
Социальное взаимодействие как процесс непосредственного или
опосредованного взаимодействия социальных субъектов друг на друга
складывается из отдельных, направленных друг на друга социальных
действий. При этом действие может быть инициировано самим актором
(индивидом, группой) и рассматриваться как «вызов», а может быть
ответной реакцией на действия других – «ответ на вызов». Сущность
социального взаимодействия заключается в том, что лишь во взаимодействии с другими людьми человек может удовлетворить подавляющее большинство своих потребностей, интересов, ценностей [14].
Социальное взаимодействие – это взаимный обмен опытом, знаниями, понятиями [15, с. 526 – 527], и осуществляется социальное
взаимодействие в процессе такого взаимообмена [16, с. 17 – 19].
Обмен деятельностями лежит в основе разделения труда (возможность обмена товарами или услугами есть необходимое условие разделения труда), и именно деятельностное взаимодействие связывает
отдельные личности в общество, а значит, оно оказывается специфически социальным [17].
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Из философских и социологических разработок, посвященных
социальному взаимодействию, можно выделить ключевые признаки
этого явления, которые характерны и для правового взаимодействия,
но наполняются в последнем своим специфическим содержанием.
Во-первых, правовое взаимодействие – это способ осуществления
общественных связей. Для обозначения социальных связей правового
характера юриспруденция выработала устоявшуюся (хотя и не лишенную спорных вопросов) категорию «правовое отношение» («правоотношение»). Понятие «правовое взаимодействие» ни в коей мере не
конкурирует с категорией «правовое отношение», не заменяет, а дополняет последнюю, представляя собой иной, функциональный ракурс
рассмотрения юридических явлений с методологических позиций
социального взаимодействия, теории человеческой деятельности и ее
детерминант, феноменолого-коммуникативного и инструментального
подходов к анализу правовой жизни.
Категория «правовое взаимодействие» может выступать в качестве
отправной для познания закономерностей правового развития на основе современных достижений социального и правового знаний, в случае
если в качестве методологии для функционального анализа правовых
явлений будет взят коммуникативный подход к праву. «Право как феномен, – пишут А. В. Поляков и Е. В. Тимошина, – представляет собой
идею и реальный факт, нормы и правоотношения, индивидуальные
эмоции и социальные ценности, текст и деятельность по его интерпретации и реализации. Ни одно из этих положений не истинно в своей
отдельности и отвлеченности, только в рамках целостного восприятия
права они обретают свой смысл» [18, с. 57 – 58]. Здесь важно подчеркнуть, что данный вариант интегративного правопонимания: а) сосредоточивает внимание на познании реального функционирования права,
правовой жизни, позволяя через категорию «правовое взаимодействие»
показать и объяснить динамику характеристики; б) делает акцент на
субъекте – том, чего не достает отечественной традиции; в) позволяет связать классические типы правопонимания, показывая их роль в
правовой деятельности. При этом важно вслед за А. В. Поляковым и
Е. В. Тимошиной акцентировать, что этот подход как методологический принцип «не «отменяет» другие варианты правопонимания, а
лишь показывает их недостаточность в контексте постнеклассической
науки» [18, с. 57 – 58].
Во-вторых, правовое взаимодействие представляет собой взаимный обмен субъектов юридически значимой деятельностью и (или) ее
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результатами, посредством которого осуществляется взаимное влияние
субъектов права на сознание и поведение (деятельность) друг друга.
Исходя из понимания деятельности как сложной динамической
системы взаимодействий субъекта (активного человека) с миром (с
обществом) [19, с. 286] и высшего уровня поведения [20, с. 8 – 13]
применительно к действиям и поступкам человека в правовой жизни
из правомерного поведения обоснованно выделяется правовая или
юридическая деятельность как «социальная активность, направленная на достижение опосредованного правом результата» [21, с. 130],
совокупность действий лица в связи с реализацией юридических норм,
использованием других правовых рычагов при решении социальноэкономических задач [22, с. 17].
Выделение правовой деятельности из правомерного поведения
имеет глубокий смысл [23, с. 54]. Для правовой деятельности обязательны осознанность, целенаправленность, в то время как правовое
поведение может быть фактическим, неосознанным субъектами в качестве такового [20, с. 132-133; 24, с. 41]. Кроме того, в литературе, в
том числе юридической, указывается на то, что понятие «поведение»
означает лишь действия, выраженные вовне, а деятельность охватывает и внутренние, интеллектуальные или мыслительные, действия [25,
с. 8 – 9; 26, с. 20 – 21].
Понятие «юридическая деятельность» употребляется в литературе
в узком смысле для обозначения вида правовой деятельности – властной
деятельности компетентных органов [27, с. 12]. В советской, а затем по
инерции и в российской юриспруденции устоявшейся и распространенной для характеристики активности субъектов права, не наделенных
властными полномочиями, является категория «поведение». Думается,
это объясняется причинами идейно-психологического и политического
характера – в условиях подавления инициативы от граждан требовалось лишь законопослушание, которое может быть и неосознанным;
целеполагание, выбор оптимальных правовых средств и прочие черты высшего уровня активности – деятельности от граждан не требовались, а зачастую фактически были и вредны для существовавшего
порядка отношений. В то время как в отношении активности органов
государства (как ранее, так и в настоящее время) обычно используется
конструкция «деятельность» (правотворческая, правоприменительная,
интерпретационная и т. д.). Лишь в последнее время наметилась тенденция понимания активности граждан, иных невластных субъектов
права именно как правовой деятельности. И это оправдано, поскольку
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правовая активность в реализации прав, свобод, законных интересов,
обязанностей по своему содержанию, сложности, ответственности
мало чем уступает юридической деятельности органов публичной власти. Представляется, что понятие «правовая деятельность» включает
все разновидности целенаправленной деятельности субъектов права по
использованию правовых средств для удовлетворения интересов.
Л. Николов, рассматривая структуру межсубъектного обмена деятельностей, отмечает, что во всех случаях, когда два или более субъектов включены в одну и ту же деятельность, она приобретает характер
взаимодействия людей, а любое взаимодействие людей осуществляется как обмен их индивидуальных деятельностей [28, с. 118]. Каждый
конкретный субъект права может быть включен в правовую деятельность другого субъекта права как ее «предмет» или как носитель предназначения ее результатов. Кроме того, два субъекта права могут быть
соисполнителями одной правовой деятельности [28].
Правовое взаимодействие как обмен правовых деятельностей
существует и реализуется в двух формах: опредмечивание и распредмечивание, как обмен между живой и опредмеченной правовой деятельностью и обмен между живыми правовыми деятельностями [29,
с. 123].
Эти закономерности в полной мере проявляются в правовой жизни: правотворчество как живая деятельность заключается в создании
формальных источников права, как опредмеченная – предстает в виде
этих источников и содержащихся в них нормативно-регулятивных
средств как результатов живой деятельности; аналогичным образом
взаимопереходят живая и опредемеченная правореализационная, правоприменительная, правоинтерпретационная и иные виды правовой
деятельности, как в рамках одного вида правовой деятельности, так и
между собой.
Рассуждая несколько упрощенно, можно заметить, что взаимодействие опредмеченной правовой деятельности и живой правовой деятельности в юридической науке обозначается специальными
понятиями «правовое воздействие», «правовое регулирование» – когда результаты правотворческой деятельности – нормы права и иные
нормативно – регулятивные средства, воздействуют на социальную
активность субъектов, регламентируют их деятельность. Деление деятельности на живую и опредмеченную лежит в основании вывода о
том, что создание нормативных правовых актов само по себе никаких
изменений в окружающем мире не производит, являясь лишь предпо223

сылкой возможных изменений, в отличие от деятельности правореализационной [30, с. 182].
В этой связи в предельно широком смысле правовое взаимодействие можно понимать как любые взаимодействия («живые» и «опредмеченные»), в узком – только как взаимодействие живых правовых
деятельностей (которые, безусловно, используют опредмеченную
правовую деятельность в качестве средства для деятельности живой).
В-третьих, правовое взаимодействие зависит от субъективных
(потребностей, интересов, целей, средств и т.д.) и объективных (внешних) факторов и условий. При этом среди всего спектра таких факторов
и условий выделяются правовые (юридические) объективные и субъективные факторы и условия (их особенности состоят в «юридичности»
и будут выступать специальными признаками правового взаимодействия), придающие в своей совокупности качественную определенность взаимодействию, которое в итоге квалифицируется как правовое,
а не какое-либо иное взаимодействие [30, с. 13 – 14].
В-четвертых, правовое взаимодействие как любое социальное взаимодействие носит информационный характер. Информация является
универсальной характеристикой взаимодействия объектов реальности,
информация и коммуникация соотносятся между собой как содержание и форма социального взаимодействия [31, с. 27 – 56].
Информационный характер права, правового регулирования достаточно подробно исследован в юридической науке [32, 33, 34]. Право
выполняет свои задачи благодаря информационно-психологическому
воздействию на личность, которое подчиняется общим законам информации и психологии [35, с. 61].
Для правового взаимодействия как обмена правовых деятельностей верно замечание А. В. Малько о том, что «сознание человека играет роль фильтра и «декодирует» правовую информацию на следующие
значения: действовать в конкретной ситуации или нет, удовлетворять
интерес определенным способом или воздержаться» [33, с. 45] или,
иными словами, вступать в какое-либо правовое взаимодействие либо
сохранять пассивность.
Сказанное приводит к выводу о том, что правовое взаимодействие
может и должно исследоваться в качестве самостоятельного вида социального взаимодействия. На сегодняшний момент сложились все предпосылки исследования этой категории на уровне общей теории права.
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LEGAL INTERACTION AS A KIND OF SOCIAL INTERACTION:
WAYS OF UNDERSTANDING AND MAIN FEATURES
V. Panchenko
Siberian Federal University,
Krasnoyarsk, Maerchaka Str., 6, e-mail: panchenkovlad@mail.ru
Main ways of understanding the legal interaction as a category of the theory
of law are analyzed in the article. The author concludes that the legal interaction
is a separate kind of social interaction, which has some main features: special
way (form) of organization and implementation of social communications;
reciprocal exchange by parties doing relevant in law activities and (or) results;
situational; informational. Practical relevance of separation from legal behavior
the legal activities is showed in the article.
Keywords: legal interaction, social interaction, jural relationship, legal
activity, legal behavior, legal communicating, the theory of law.
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ФЕНОМЕН ПРАВА КАК МЕРЫ СВОБОДЫ
И РАВЕНСТВА В СВОБОДЕ
М. Пырина
Уральский Федеральный Университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51, e-mail: 2_maria@mail.ru
Правовые явления несут в себе, кроме сугубо юридических значений, еще и смыслы внеюридического характера, являясь средоточием
богатейшего культурно-исторического содержания. Право является не
только социальным регулятором, но также несет в себе мировоззренческие особенности каждой эпохи. При таком подходе появляется возможность рассматривать любой правовой феномен не сам по себе, а внутри
проблемного пространства социокультурных значений, смыслов, ценностей, символов. С этой точки зрения можно проанализировать изменения
в понимание феномена свободы в рамках философии права.
Основополагающей установкой цивилизованного общества считается понимание права как меры свободы и равенства в свободе,
постольку необходимо признать то, что первичным, исходным и единственно подлинным субъектом права является человек. По словам И.
Канта, в обществе существует только одно единственное образование,
которое способно оптимальным образом выполнить задачу по определению и сохранению границ свободы это – право.
Проблема понимания свободы, равенства индивидов перед
законом, а также границ дозволенного является одной из ключевых
в философии права. И. Кант, дает следующее определение права,
встречающегося в работе «Метафизические начала учения о праве».
Где право – это совокупность условий, при которых произвол одного лица совместим с произволом другого с точки зрения всеобщего
закона свободы [10, с. 139]. Данными условиями являются: наличие
принудительно осуществляемых законов, гарантированный статус собственности и личных прав индивида, равенство членов общества перед
законом, разрешение споров в судебном порядке. Тезис И. Канта о том,
что право является гарантом свободы, мы можем постулировать при
условии определенного правового статуса человека. Именно человек
должен выступать субъектом права. Приведем слова С. С. Алексеева,
одного из самых известных современных российских юристов, имеющий работы и в области философии права, «… в плане сущности права,
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и в плоскости его существования при их раскрытии имеются в виду
свобода, правоспособность и правосубъектность прежде всего индивида, а не неких надындивидуальных объединений или институтов. И
это принципиально важно, поскольку только на такой исходной основе
и только там, где свободные индивиды выступают в качестве независимых субъектов права возможно правовое равенство, взаимоотношения
союзов, ассоциаций, социальных, политических и государственных
образований» [1, с 157 – 58]. Отсюда С. С. Алексеев фиксирует, что
любое право есть «право людей» в том смысле, что право потому и
«право», что его смысл и действие вообще раскрываются через субъективные права. Право в этом отношении – институт, изначально настроенный на человека, его волю и поведение. Именно поэтому субъектами
права неизбежно выступают люди [1, с. 159]. В таком понимании право
и свобода – феномены, неизменно следующие рука об руку.
Если прояснить методологические принципы выделения признаков формирования субъекта права, то в качестве таковых нами избран
философско-правовой подход. По мнению, С. И. Максимова, философско-правовой анализ позволяет показать, что человек становится
субъектом права в тот момент, когда права принадлежат определенному
субъекту и реализуются по его усмотрению, в соответствии с существующими объективными факторами. Предпосылкой тому является правоспособность, т.е. общая (абстрактная) способность иметь права [12,
с. 115]. Для основоположника реалистической теории права Р. Иеринга
(1818-1892 гг.) право есть защищенный государством интерес. Право
принадлежит не тому, кто изъявляет волю, а тому, кто пользуется им.
Субъектом права является тот, кому предназначено пользоваться правом. Задача права состоит в том, чтобы гарантировать это пользование [7, с. 334].
Во-вторых, важно раскрыть понимание права как равенства в свободе. Этот смысл исследует такой известный специалист в области истории и философии права, как В. С. Нерсесянц. Он считает, что свободные
индивиды и есть «материя», носители, суть и смысл права. Все это предполагает свободу, правоспособность и правосубъектность прежде всего
индивида, а не неких надындивидуальных объединений или институтов.
И это принципиально важно, поскольку только на такой исходной основе и только там, где свободные индивиды выступают в качестве независимых субъектов права, возможно правовое равенство, и уже на этой
основе строятся взаимоотношения союзов, ассоциаций, социальных,
политических и государственных образований [3, с. 10 – 11].
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Нам представляется, что теоретическая позиция С. И. Максимова
наиболее точно выражает онтологический подход в исследовании формирования субъекта права [12, с. 143]. В связи с необходимостью понять
технологию права, формирование субъекта права возникает идея, что
именно онтология человеческого бытия раскрывает правовую реальность. И хотя это словосочетание («онтология человеческого бытия»)
далеко не общепризнано в философии, тем не менее, можно назвать
ряд крупных мыслителей, которые выделяют данную область знания.
Так, Н. Гартман и М. Хайдеггер указывают, что онтология человека не
может быть оторвана от онтологии бытия вообще. Необходимость рассмотрения человека как части бытия, осознающего бытие, исследуется
психологом С. Л. Рубинштейном. И. Кант выстраивает свою философию права исходя из позиции, что место права в сообществе людей
решающим образом зависит от того, какие цели сложились в данном
обществе, какова их иерархия. Раз человек является частью бытия, его
онтологический статус оказывает влияние на все сферы человеческой
жизни; и право формируется и развивается под влиянием многообразия
социальных и культурных факторов, которые в своей совокупности и
составляют бытийные начала человеческого существования на том или
ином этапе его исторического развития.
Исследуя понимание права, неразрывно связанного с понятием
свободы, можно отметить ряд особенностей сложившихся в эпоху
Античности. В греческом государстве дух народа есть его нравы и законы, которые являются господствующим началом. Для полиса человек
признается разумным существом, с ним общаются как со свободным,
как с личностью. Многообразие форм Древне шреческой культуры и
государственности, предлагают нам весьма широкий спектр попыток
решения вопроса о соотношении интересов личности и общества,
представленного гражданским коллективом полиса.
Платон в труде «Законы» указывает на то, что греки выбрали, с
одной стороны, самый деспотичный, а с другой – самый свободный
государственный строй. Если ввести и там и тут некоторую умеренность, в одном из них ограничить власть, а в другом свободу, тогда в них
наступит особое благополучие; если же довести рабство или свободу до
крайнего предела, то получится вред и в первом, и во втором случае» [14,
с. 348 – 355]. Из приведенных фрагментов видно, что Платон связывал
идею права и государства со свободой и ее взаимными ограничениями.
Мыслитель полагает, что одной из основных характеристик права
можно считать тот факт, что право создано гражданами для граждан.
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Право предстает как волеизъявление собрата. Право воспринимается
как общественный опыт и является творчеством гражданина.
Свободу гражданина можно анализировать также и через свободу
слова. В Древней Греции слово становится главным образом политическим инструментом, ключом к влиянию в государстве, средством
управления и господства над другими. Постоянный контроль со стороны общества осуществляется как над творениями духа, так и над
государственными учреждениями. В противоположность абсолютной
власти царя, закон полиса требует, чтобы и те, и другие в равной мере
подлежали «отчетности» [4, с. 122]. Законы больше не навязываются
силой личного или религиозного авторитета: они должны доказать свою
правильность с помощью диалектической аргументации. Благодаря же
публичности, обеспеченной письменностью, она, не теряя своей идеальной ценности, воплощается в собственно человеческом плане, реализуется в законе, в общем для всех правиле.
Правильно устроенное государство, каким, в понимании Перикла,
как раз и является афинская демократия, также несет перед гражданином
определенные обязательства. И главное из этих обязательств состоит в
обеспечении личной свободы гражданина, что предполагает, в первую
очередь, невмешательство властей в его частную жизнь. Кроме того в
основе конституции типичного греческого города-государства находится
идея «общественного договора» или добровольного согласия и гармонии
интересов всех составляющих его индивидов [4, с. 135 – 139].
При рассмотрении феномена права нельзя обойти стороной
феномен преступления и меры наказания. Мы можем отметить, что в
данную эпоху наказанием считается лишение статуса персоны. Так,
убийство больше не квалифицируется как частное дело, простое сведение счетов между родами; кровная месть, ранее обязательная для
родственников убитого и приводящая к фатальной цепочке убийств,
заменяется контролируемым наказанием; мера наказания определяется уполномоченными полисом лицами, а также общественностью [4,
с 147]. Преступник считается своего рода безумцем, сведенным с ума
злым демоном и воплощающим унаследованный от предков позор.
При возросшем общественном сознании, естественным регулятором
порядка становится справедливость. Равенство заключается том, что
существует единый писанный закон для всех. Закон – практическая
цель и логическое основание приговора.
Завершая рассмотрение права в Античности необходимо заключить, что право обладает вещественным характером. Свобода граж231

данина полиса позволяет каждому равное участие в осуществлении
власти. Общественная жизнь постепенно приобретает светский рациональный характер.
Рассматривая критерий свободы человека Средневековья можно
отметить, что гуманисты трактуют свободу человека как внутренне
присущую каждому. Эта идея переносится на идею права, представленную как свобода совести. Каждый человек в состоянии открыть в
себе внутреннее измерение путем обращения к слову писания. Мартин
Лютер постулирует свободу внутреннего измерения – свободы совести,
поступка. Он рассматривает христианина как свободного, но вместе с
тем несущего службу. Такое возможно при выделении внутреннего и
внешнего в человеке, а именно души и тела. Лютер говорит о внутреннем духовном человеке, который способен дать человеку праведность
и свободу. Внутренний человек, в согласии со своей душой, совершает
праведные поступки посредством веры, но так как он сохраняется для
бренной земной жизни, по мысли Лютера, он должен влачить свое тело
и как-то обходиться с людьми. Здесь мы находим рассуждение о том,
что не через добрые дела мы становимся праведными, но добрый человек создает доброе дело. В самом деле, когда мы говорим, что дурное
дело никогда не создаст дурного человека, а дурной человек способен
совершить дурной поступок. Поэтому лицо должно быть добрым и
праведным прежде праведного дела, а от праведного человека пойдут
добрые поступки [9, с. 23]. Лютер определяет истинную жизнь христианина как жизнь среди других людей, в отношении которых человек
вынужден действовать, это значит, что он должен заниматься делом,
чтобы с ними общаться. Его мнение должно быть свободным во всяком
деле, направленном на пользу людям. Христианин полностью свободен
для того, чтоб сделаться слугой и помогать своему ближнему.
Переходя к рассмотрению статуса преступника в обществе и
феномена наказания за преступление, стоит отметить, что до XVII в.
любое преступление воспринимается, как преступление против суверена. Только король олицетворяет силу закона, если человек совершает
преступление, то он становится личным врагом государя. Преступник
нарушает власть суверена, следовательно, его воспринимают только как
врага. Значит, наказание должно не столько восстановить равновесие,
сколько ввести в игру как ее кульминационный момент асимметрию
между подданным, осмелившимся нарушить закон, и всемогущим
государем, демонстрирующим свою силу [16, с. 207]. Наказания должны подчеркнуто утверждать власть и присущее ей превосходство. И это
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превосходство обязано не просто праву, но и физической силе монарха,
который обрушивается на тело противника и завладевает им: нарушая
закон, правонарушитель затрагивает саму личность государя; и именно
суверен (или, по крайней мере, те, кому он передал свою силу) захватывает тело осужденного и показывает его заклейменным, побежденным,
сломленным. Словом, карательная церемония «устрашает» [16, с. 216].
Казнь логически вписывается в карательную систему, где государь прямо или косвенно требует наказания, выносит приговор и приводит его в
исполнение, поскольку он как закон терпит ущерб от преступления. Мы
можем заметить, что государь не восстанавливает справедливость, его
задача «реактивировать» свою власть, которую поставил под сомнение
преступник своим деянием.
Таким образом, нормирование общественной жизни законами,
исходящими от верховной власти, высокий авторитет этой власти в
глазах подчиненных, все это приводит к тому, что только король теперь
является действительным субъектом права, так как он олицетворят
силу закона. После XIV века государственная власть в лице короля
становится направляющим началом и напоминает деятельность Бога в
устройстве государства.
Такой критерий как понимание свободы в Новое время характеризует человека как самостоятельно решающего, что будет для него
обязательным, это последнее может отныне определяться по-разному.
Обязательным может стать человеческий разум и его закон или учрежденное по нормам этого разума и предметно упорядоченное сущее.
Кроме того, М. Хайдеггер отмечает еще один важный элемент свободы – освобождение себя еще и от связанности истиной откровения, в
которой человеку удостоверяется и обеспечивается спасение его души.
Теперь человек сам себе обеспечивает истину как нечто известное его
собственному знанию. В итоге освобождение человека переходит к
свободе как самоудостоверенному самоопределению [15, с. 159].
Свобода для новоевропейского человека означает не спасение как
мерило истины, а достоверность, посредством которой человек опирается на самого себя. Содержанием новой свободы является установление закона человеком для самого себя. Таким образом, человек сам
себе сознательно может полагать необходимое и обязывающее [15,
с. 157 – 158]. В новое понимание свободы также входит самодержавное
право человека на определение целей человечества.
У истоков нового понимания цели и меры наказания стоит выдающийся мыслитель Ч. Беккариа. Именно его работа «О преступлениях и
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наказаниях» (1764 г.) послужила теоретической опорой для формирования нового взгляда на наказание за преступление [2, с. 62]. В данном
произведении Беккариа предстает не как специалист в области уголовно-правовой науки – его идеи выражают неразрывную связь философских и правовых воззрений. Его произведение оказало влияние на
западных и отечественных мыслителей, поскольку он предвосхитил
многие принципы начавшейся уголовно-правовой реформы к. XVIII –
н. XIXвв. К его идеям обращались такие ученые, как Н. С. Таганцев,
А. Ф. Кистяковский, М. Фуко и мн. др. Беккариа приходит к выводу, что
наказание должно не столько наводить ужас, сколько воспитывать и
исправлять преступника. Оно должно быть не краткосрочным, а надолго сохраняться в памяти как преступника, так и остальных граждан.
Беккариа смог убедительно разграничить преступление от греха. Он,
выступил за правосудие гуманное, основанное на определении ущерба,
нанесенного обществу тем, кто нарушил закон.
Французский мыслитель М. Фуко через несколько столетий
по-своему объясняет цели судебно-правовой реформы к. XVIII- н. XIX
в.в [16, с. 349]. Для этого он вводит понятие «экономии власти наказывать» как улучшения распределения наказания: наказывать можно
менее строго, но более универсально и с неизбежностью. Цель реформы
состояла не столько в том, чтобы установить новое право наказывать на
основе более справедливых принципов, сколько в том, чтобы заложить
новую «экономию» власти наказывать, обеспечить ее лучшее распределение, – чтобы она не была ни чрезмерно сконцентрирована в нескольких
привилегированных точках, но распределялась по однородным кругам, могла действовать повсюду и непрерывно, вплоть до мельчайшей
частицы социального тела. Реформу уголовного права следует понимать,
как стратегию переустройства власти наказывать: словом, увеличить
эффективность власти при снижении ее экономической и политической
себестоимости. Уголовное наказание теперь должно быть сопряжено с
обществом. Для этого он вводит понятие «экономии власти наказывать»
как улучшения распределения наказания: наказывать можно менее строго, но более универсально и с неизбежностью [16, с. 350].
Эпоха Просвещения формирует отвращение к кровопролитию –
она вырабатывает рациональные способы наказания за преступления,
вменяя в качестве санкции принудительный труд или каторгу. Таким
образом, преступник становится не врагом государя как раньше, а предателем общественного договора. М. Фуко ссылается на Ж.-Ж Руссо
и его работу «Об общественном договоре», где говорится о том, что
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«Всякий злоумышленник, посягая на законы общественного состояния, становится, по причине своих преступлений, мятежником и предателем родины; в такой ситуации сохранение государства несовместимо
с сохранением жизни преступника; один из двух должен погибнуть;
виновного предают смерти не как гражданина, но как врага». Право
наказывать из мести суверена превращается в защиту общества [16,
с. 358]. Следовательно, наказание должно предотвращать появление
подражателей. Оно направлено на всех потенциальных виновных и
должно быть связано с мыслью о законе, т.е. стать наглядным уроком.
Кроме того, М. Фуко отмечает, что изменение уголовно-исполнительной системы касается смены объекта наказания и исправления: с
тела на душу преступника. Искупление, которое некогда терзало тело,
должно быть заменено наказанием, действующим в глубине, – на сердце, мысли, волю, наклонности. Мабли сформулировал следующий
принцип: «Наказание, скажем так, должно поражать скорее душу, чем
тело» [11, с. 265]. Стали судить страсти, инстинкты, аномалии, извращения, влечения, желания. Душа преступника упоминается в суде не
просто для объяснения преступления, но для того, чтобы она получила
наказание. Душа создается благодаря функционированию власти, воздействующей на наказываемых[16, с. 347]. Так же она исследует ее
психологически для того, чтобы предотвратить преступление.
Наиболее философично именно М. Хайдеггер показывает становление человека как субъекта в эпоху Нового времени. Можно отметить, что человек становится субъектом, когда во всех сферах своей
жизни он утверждает себя как точку отсчета. Такое положение субъекта позволяет ему задавать меру всему сущему, а так же постоянно
сомоудостоверять себя на данной позиции. Начиная с Нового времени,
преступника рассматривают как нарушителя общественного договора
и виновного перед обществом, а не как виновного перед государем или
Богом. Реформы юристов были продиктованы изменением во взглядах
людей: человек стал уповать на свой разум и рационально подходить к
разрешению любого вопроса, в том числе и уголовного наказания.
Философско-правовой анализ критически оценивает существующую правовую действительность, показывает место и роль права в
обществе и культуре; раскрывает смыслы права. Данный анализ позволяет показать, что человек становится субъектом права в тот момент,
когда права принадлежат определенному субъекту и реализуются по
его усмотрению, в соответствии с существующими объективными факторами.
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Вступні зауваги. Що є «право»? А висловлюючись точніше, – які
явища відображаються цим терміно-поняттям?
В юридичній науці навряд чи існувала й існує проблема більш
важлива, ніж пошуки відповіді на це запитання, які тривають від стародавніх часів і донині. Одна з особливостей будь-якої відповіді на нього
полягає в її безпосередньо практичному значенні: адже від неї залежатимуть, зокрема, висновки, «діагнози» спеціальних органів держави –
судів стосовно дотримання права чи, навпаки, його порушення.
У сучасний період одним із перспективних шляхів пошуку відповіді на означене запитання видається вивчення практики Європейського
суду з прав людини (далі – Суд) із застосування ним норм Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).
Дослідження цієї практики (відображеної у тих його рішеннях, які
протягом останніх 15-ти років були опрацьовані Львівською лабораторією прав людини і громадянина Національної академії правових наук
України, а також тих, котрі були опубліковані у вітчизняних та зарубіжних виданнях), дозволяє сформувати більш-менш адекватне уявлення
про праворозуміння Суду. Останнє ж можна – з деякою умовністю –
назвати «європейським», оскільки до складу цього органу входять
фахівці-юристи найвищої кваліфікації майже з усіх держав Європи.
Причому юристи, так би мовити, не звичайні, а, можна сказати, окрім
усього іншого, філософи права. Адже в процесі інтерпретації та застосування положень Конвенції, сформульованих часто-густо у надто
загальних, абстрактних виразах, ці судді «приречені» вдаватись не в
останню чергу і до аргументів саме філософсько-правового ґатунку.
Таке дослідження, як видається, не тільки дозволило виявити те
явище, яке Суд вважає правом, але й вирізнити низку тих онтичних
властивостей, котрі конституюють власне правовість цього явища.
Відразу зауважимо, що таким явищем Суд зазвичай вважає можливості задовольняти певні потреби та інтереси насамперед людини, а
також окремих людських спільнот, об’єднань та й, зрештою, суспіль238

ства в цілому [1 – 19]. У його численних рішеннях йдеться про інтереси
особи, приватні інтереси (зокрема інтереси дитини, батьків), інтереси
групи, інтереси суспільства. А усвідомлені інтереси становлять, так
чи інакше, відображення певних потреб. Причому йдеться – підкреслимо це особливо! – потреб не тільки матеріальних, але й духовних
та соціальних. Вже ця обставина дає підставу визнати Суд носієм
потребового праворозуміння. Останнє – як різновид соціологічного
праворозуміння в його історико-матеріалістичній інтерпретації – було
нещодавно запропоновано нами для наукового обговорення. [2] Отож,
нагадаю стисло його вихідні тези.
Основні положення потребового праворозуміння. В його основу
покладено уявлення, згідно якого тією спільною властивістю онтично
різних явищ (зокрема: свободи людини, тобто можливостей її певної
поведінки; її уявлень про «справедливість»; різноманітних правил її
поведінки – здебільшого тих, котрі встановлені державою; тих чи інших
суспільних відносин, комунікацій, перемовин, «дискурсів» суб’єктів
суспільства; їхніх потреб, інтересів; якихось людських емоцій, почуттів), які усі, проте, «чомусь» відображаються одним і тим же термінопоняттям – «право», є те, що всі вони стають, так чи інакше, корисними
(тобто можуть послугувати засобом) для задоволення матеріальних та
багатьох інших потреб людей, їхніх груп, об’єднань, а в якихось випадках – й усього суспільства. Натомість ті явища, котрі здатні, навпаки,
гальмувати, ускладнювати задоволення потреб тих чи інших суб’єктів,
останніми навряд чи будуть кваліфікуватися, оцінюватися (як свідчить
минула і нинішня соціальна практика) в якості саме права. Звідси, до
речі, стає зрозумілим, чому і держави (в особі їхніх вищих органів влади) воліють – у, так би мовити, ідеолого-забезпечувальних, агітаційно-пропагандистських цілях – зазвичай іменувати встановлювані ними
формально-обов’язкові настанови, приписи власне «правом», прагнучи переконати відповідних адресатів у правильності, справедливості,
виправданості її волевиявлень й у такий спосіб розширити можливості
добровільного здійснення останніх.
Отож, «квінтесенція» потребового праворозуміння може бути
представлена, скажімо, наступною дефініцією: право – це обумовлені
рівнем розвиненості суспільства можливості людини (чи групи людей)
отримувати та використовувати засоби, необхідні для задоволення її
біологічно і соціально обґрунтованих – за певних конкретно-історичних умов – потреб існування й розвитку і забезпечувані обов’язками
інших суб’єктів.
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Оскільки такі можливості, з одного боку, становлять «приналежність» їхнього носія, органічно вплітаються у самий спосіб його буття,
остільки вони утворюють суб’єктивну сторону дефінованого феномена.
З іншого ж боку, цьому феномену водночас притаманна й низка
ознак об’єктивності. Вони полягають, зокрема, у тому, що: а) засоби
задоволення потреб знаходяться поза відповідним суб’єктом, першопочатково йому не належать; б) означені можливості існують «при»
суб’єкті навіть незалежно від того, чи усвідомив він їх, тобто у цьому
сенсі існують об’єктивно; і в) певна їх значимість (зокрема, корисність,
цінність) у задоволенні людських потреб – індивідуальних, групових,
загальносоціальних – є, стосовно їх носіїв, теж фактом об’єктивним
(який, втім, може усвідомлюватися не завжди адекватно).
Неважко помітити, що стисло схарактеризоване тут потребове
праворозуміння «вбудовується» у соціолого-позитивістський тип праворозуміння (а точніше – у соціально-антропологічний різновид останнього, причому в його історико-матеріалістичній інтерпретації).
Підводячи деякі попередні підсумки характеристики базових засад
потребового праворозуміння, можна констатувати, як мінімум, три
його, як видається, евристично плідні особливості. Воно дозволяє:
по-перше, пояснити нездоланність змістовної плюралістичності
праворозуміння навіть у межах одного суспільства (а тим більше – в
різних правових системах чи в їхніх «сім’ях»);
по-друге, орієнтуючи дослідника на знаходження носіїв тих потреб,
задоволення яких опосередковується феноменом, що відображається
терміно-поняттям «право», сприяти виявленню соціальної сутності
цього феномена (а не її замовчуванню, маскуванню, спотворенню) і
таким чином попереджати маніпулювання інтерпретаціями вельми
абстрактних оціночно-правових понять, оскільки останні (як доведено
герменевтикою) об’єктивно здатні слугувати носіями різних – навіть
взаємовиключних – смислів;
по-третє, виявити й пояснити – з огляду на неминучі природноісторичні зміни людських потреб – змістовний динамізм низки концепцій права, насамперед концепцій соціолого-позитивістських.
Правоконституюючі властивості можливостей людини, які
Суд вважає «правом». До них він зазвичай відносить такі:
– зазначені можливості зумовлюються як біологічними властивостями індивіда (його віком, станом здоров’я, рівнем фізичного розвитку
тощо), так і соціальними (зокрема, рівнем його зрілості як особистості,
рівнем інтелектуального розвитку) [21 – 26];
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– такі можливості мають бути конкретними і справжніми (реальними), практично здійсненними [27 – 30];
– вони мають з’ясовуватись стосовно саме тієї унікальної ситуації, в якій опинився заявник. Суд постійно наголошує на необхідності
зважати на специфічність, неповторність конкретної ситуації у різних
державах, якщо вирішується питання про те, дотримано нею певне право або порушено, тобто чи у розглядуваній ситуації «поведінка» держави-відповідача є правомірною або ж, навпаки, неправомірною [31 – 35];
– необхідними показниками, характеристиками такої ситуації
мають бути, зокрема, власне суб’єктивні, суто індивідуальні психічні
особливості людини, – скажімо, такі як здатність розуміти зміст і вимоги закону, рівень її психічного розвитку, характер психічної реакції на
діяння інших [36];
– окрім, можна сказати, особистісної ситуативності, Суд зважає
також і на ситуативність соціальну. Найбільш рельєфно це виявляється тоді, коли він наголошує на необхідності тлумачити і застосовувати
Конвенцію обов’язково у світлі актуальних умов сьогодення, тобто
таких умов, які існують саме на момент розгляду відповідної справи [37, 40];
– як наслідок (оскільки будь-які ситуації постійно трансформуються, «рухаються»), конкретна інтерпретація змісту й обсягу можливостей не може бути застиглою, незмінно формалізованою; навпаки:
вона – у певному сенсі – здатна набувати певної релятивності. Звідси
час від часу виникає потреба вдаватись, – використовуючи, як висловлюється Суд, «динамічний та еволюційний підходи» [38, 39], – до розвитку праворозуміння шляхом переінтерпретації положень Конвенції,
а іноді навіть і до їх, так би мовити, «добудови». Суд виходить із того,
що «завжди буде існувати необхідність у пристосуванні загальних
положень Конвенції до змінюваних обставин» [41] – причому навіть
через формулювання такого права, яке у Конвенції текстуально й не
закріплене [42];
– нарешті, здатність задовольняти потреби та інтереси людини
має бути «справедливо збалансованою» з можливостями задоволення потреб інших осіб, інших суб’єктів соціуму, суспільства в цілому.
Досягнення такого балансу Суд вважає основною метою, покликанням
усього конвенційного механізму правозахисту. При цьому, співставляючи, «співвимірюючи» різноманітні інтереси, Суд свідомий того, що
вони часто-густо не збігаються, навіть суперечать, конфліктують між
собою [43, 44, 45]. І він нерідко відверто мотивує, з яких, власне, під241

став «схиляє баланс» на користь лише певних суб’єктів, чому інтереси
певних осіб мають «отримати гору», «дістати перевагу» над інтересами інших [46 – 49].
Отож, концентруючи усі відзначені властивості досліджуваного
явища у дефініції відповідного терміно-поняття, можна резюмувати
таке. Згідно з європейським праворозумінням, право – це об’єктивно
зумовлені біологічними та соціальними факторами конкретні й реальні
можливості задоволення потреб (інтересів) суб’єктів соціуму, справедливо збалансовані з можливостями задоволення потреб (інтересів)
інших суб’єктів та й усього суспільства.
Якщо зважати на той визначальний концептуальний (соціальнофілософський) підхід, що на ньому ґрунтується наведена інтерпретація
феномена права, то таке праворозуміння можна вважати інструментально-потребовим. А оскільки йдеться про потреби людські, то воно
засадничо є антропологічним.
При цьому варто зауважити, що означене праворозуміння є змістовно інтегрованим. Адже воно, по-перше, об’єднує в єдиний комплекс
різноманітні властивості тих чи інших явищ. А саме: потреби (інтереси) людини й інших суб’єктів; особистісні та соціальні особливості
ситуації, в якій «задіяні» учасники відносин; конкретність, реальність
та ефективність можливостей задоволення їхніх потреб (інтересів);
певну зрівноваженість, збалансованість тих можливостей, що ними
володіють відповідні суб’єкти. Тому наведене праворозуміння є, можна
сказати, онтологічно-інтегративним.
По-друге, у такому праворозумінні одночасно спостерігаються, «відлунюються» так чи інакше прояви декількох відомих теорій
(«шкіл») права: насамперед соціологічної (зокрема, реалістичної) й
екзистенціалістської.
Окрім цього, як зазначалось, неодмінною складовою праворозуміння Суду є втілення у досліджуваному явищі «справедливого» балансу
різноманітних інтересів (передусім інтересів особи і суспільства), який
має бути досягнуто шляхом їх співставлення, «зважування». З цього
приводу можна відзначити, що хоча зважуються, співвимірюються ті
явища, котрі існують цілком «позитивно», тобто існують як суще, як
факт (насамперед людські потреби, інтереси), проте сам процес такого
зважування відбувається у свідомості відповідного суб’єкта – причому
за критеріями, котрі нерідко не тільки не об’єктивуються, не «позитивізуються», а й взагалі лишаються тільки-но ідеологічними конструктами,
абстракціями, що мають, до того ж, суто оціночний характер. Образно
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кажучи, «важки», за посередництва яких здійснюється балансування
інтересів, аби домогтися «справедливості» останнього, залишаються у
сфері ідеалу. Він же, будучи інтелектуальним інструментом оцінювання, здебільшого протиставляється позитивно існуючій фактичній ситуації й нерідко слугує, так би мовити, засобом протесту проти неї (хоча
іноді – й засобом її схвалення, легітимації, виправдання).
Однак не забуваймо, що сам інтелектуально-духовний процес
знаходження, конституювання «справедливості» (зокрема, змістовне
наповнювання її критеріїв, «важків») не є процесом неспричинюваним
і невмотивованим. Він об’єктивно зумовлюється низкою обставин, які
існують цілком позитивно. До них належать, зокрема, – хоча нерідко
лише в кінцевому підсумку – знову ж таки певні людські потреби (інтереси), причому, повторимо, потреби не тільки матеріальні. Щоправда, вони
зазвичай легко приховуються вельми абстрактними терміно-поняттями
(на кшалт тієї ж «справедливості»), котрі можуть використовуватись
як інструменти маніпулювання свідомістю людей. Проте такі поняття
завжди є – в їх глибинному вимірі, так чи інакше, – духовними «випаровуваннями» матеріальних (природних і економічних), соціальних та
інших умов існування людей, якими б численними й різноманітними
іншими явищами, ланками таке «випаровування» не опосередковувалось, не ускладнювалось. Про це свідчить уся історія людства, покладена
в основу її діалектично інтерпретованого матеріалістичного розуміння.
Зважаючи на все це, потребове праворозуміння Суду можна вважати ще й гносеологічно-інтегративним. Та чи не втрачається нормативність, стандартизованість феномена права у тому праворозумінні, яке
«випромінюють» рішення Суду? Гадаємо, що ні. Адже оскільки настанова Суду про необхідність враховувати конкретні особливості кожної
ситуації безвинятково поширюється на розгляд усіх конкретних справ,
тоді, як видається, відповідь на поставлене запитання буде ствердною.
Всезагальність унікалізації – ось у чому можна вбачати діалектично
суперечливу стандартизацію тих явищ, які у цих випадках відображатимуться терміно-поняттям «право».
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PERFORMANCE OF THE NEEDS-ORIENTED
UNDERSTANDING OF LAW IN THE EUROPEAN COURT
OF HUMAN RIGHTS JUDGEMENTS
P. Rabinovych
Ivan Franko National University of Lviv,
Lviv, Universytetska Str., 1, e-mail: rmp2009@mail.ru
The article develops author’s conception of needsoriented understanding of Law,
based on the historical materialistic social philosophy. In the foundation of this conception the so called needsoriented research approach is placed. According to it the
Law is possibilities of a human (groups of humans), determined by the level of the
development of society, to acquire and to use means, needed to satisfy his biological
and socially reasoned – in certain historical circumstances – needs of existence and
development, that are guaranteed by social obligations of other persons. To justify
this understanding author appeals to the practice of application of the Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms by the European Court
of Human Rights. There are also being disclosed the heuristic and justifying abilities
of needsoriented understanding of Law towards explaining the irremovability of inner
pluralism of understandings of Law and certain essential dynamism in almost any of
them, and also in disclosing the social essence of the social phenomena that are designated in both legal science and state legal practice by the term «law».
Keywords: understanding of law, needsoriented understanding of law,
needsoriented research approach, social essence of law, pluralism of understandings of law, essential dynamism of understandings of law.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
АНТРОПОЛОГИИ ПРАВА
А. Саидов
Национальный центр Республики Узбекистан по правам человека,
г. Ташкент, пл. Мустакиллик, 5/3, e-mail: ncpch2@mail.ru
Современная мировая юридическая наука уделяет весьма значительное внимание развитию направления исследований, которое получило
название или «юридическая антропология», или, «антропология права».
«Словосочетание «юридическая антропология» стало обозначать реально существующее направление, утвердившееся на стыке этнологии,
антропологии и правоведения» [1, с. 100; 2, с. 138 – 142; 3, с. 143 – 151].
«Юридическая антропология возникла на стыке юриспруденции с целым
рядом других гуманитарных дисциплин и прежде всего – с социальной
антропологией, этнологией, социологией, культурологией, историей,
философией (особенно – философией историей)» [4, с. 1.].
Хотя споры о статусе этого научного направления в системе правоведения, о круге относящихся к его ведению проблем (очевидно, такие
споры на первых этапах неизбежны) продолжаются, общепризнанно,
что антропологическая ориентация существенно важна для дальнейшего развития правовой науки в XXI в. Это обусловлено прежде всего
тем значительным местом, которое заняла антропология права в современной юридической науке.
Объективными предпосылками все увеличивающегося значения антропологии права являются: возрастающее значение гуманизации правоведения; бытие человека в сфере права и утверждение
свободы человека, порождающей свободу генерирования правовых
культур, а так же бытие «правового человека» в современных правовых
системах, в национальных, этнических, религиозных и культурных
общностях; развитие институциональных элементов правового государства и гражданского общества (человека, государства, право, практику); возрастающая роль развивающихся государств и традиционных
правовых систем, характеризующихся многими самобытными чертами
и тенденциями; расширение экономических и культурных, научно-технических и правовых связей между государствами; интенсивная практика конкретно-антропологических юридических исследований.
В соединении с традиционным для юридической науки историческим, сравнительным, социологическим, формально-догматическим
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видением права эта практика позволила обратиться к изучению таких
явлений правовой действительности, которые ранее не охватывались
проблематикой правоведения; помогла взглянуть под особым углом
зрения на ряд традиционных проблем юридической науки; потребовала методологических разработок об особенностях и возможностях применения конкретно-антропологических методов в праве.
Для юридической науки, обращенной прежде всего к особой нормативной форме отражения социального бытия, а проще говоря, к
праву как совокупности норм, использование выводов и данных антропологических методов особенно важно, ибо оно помогает установить, в
какой степени эти нормы помогают в становлении «человека юридического», а также указывает на «правовое бытие человека». Французский
юрист Н.Рулан пишет, что задачей юридической антропологии является изучение его хронологических, географических измерениях, во всех
типах общностей [5, с. 8].
Однако стимулирующая роль конкретных исследований в
развитии антропологии права вовсе не означает, что ее объект
ограничен теми отношениями, которые могут анализироваться
существующими ныне методами антропологических исследований.
Антропологический подход к праву – значительно более широкое
понятие, чем применение конкретно-антропологических методов,
а разграничение направлений исследования в рамках единой науки
должно идти не только по линии расчленения объектов исследования,
но и по аспектам и уровням исследования в случаях совпадения их
объектов. Как верно отмечает А.И. Ковлер, что антропология права
начинает разрабатывать свои «методы анализа права» [1, с. 302]. В
этой связи следует подчеркнуть, что антропология права требует не
какого-то единого универсального метода, как полагала в течение
длительного времени антропологическая доктрина, а использования
нескольких возможных методов, причем важно не то, что какой из них
является лучшим, а то, какое место в процессе исследования занимает
каждый из них.
К числу факторов, которые можно назвать субъективными,
относится широкое развитие международных научных контактов.
Деятельность достаточно многочисленных международных научных
организаций в области права построена на основе утверждения антропологических принципов во всех областях юридической деятельности.
Многочисленные конгрессы, симпозиумы, «круглые столы», проводимые этими научными организациями, стали ныне весьма важным
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фактором функционирования и развития антропологии права как относительно самостоятельной правовой науки и учебной дисциплины.
В начале XXI века развитие антропологии права в мире характеризовалось не только количественным, но и качественным ростом.
Появились новые тенденции, которые существенно отличает его от
антропологии права предшествующего периода. Первая из них состоит в том, что ушли в прошлое те времена, когда эта наука позволяла себе
игнорировать современные правовые системы и объектом ее анализа
выступали исключительно правовые формы традиционных обществ,
правовой образ жизни разных народов земного шара или, другими
словами, юридическая этнография [6, с. 3 – 5]. Ныне на авансцену
выступила так называемая юридическая антропология современного
общества, объектом которой являются современные правовые системы. Резко возросли интерес и внимание к научному анализу актуальных проблем международно-правового измерения правового бытия
человека. Антропология права повернулась лицом и к вызовам
современной цивилизации.
Таким образом, человек интегрируется в предметное поле юридической науки и практики. «Юридическая антропология должна рассматриваться, – справедливо пишет А.И.Ковлер, – не как наука, обращенная
исключительно в прошлое, не как некое дополнение к истории права
или к этнографии, а как наука, основанная на принципе познания взаимодействия традиционных и современных правовых систем, их синтеза – познания, имеющего своей целью адекватное представление о
правовом бытии человека» [1, с. 23].
Вторая тенденция сводится к тому, что известной модернизации
подвергается и теоретическо-методологический арсенал антропологии
права. Расширился диапазон юридико-антропологических исследований. Международное право прав человека стало равноправным объектом антропологии права, которая строилась ранее по преимуществу на
материалах национальных правовых систем [7].
Функции современной антропологии права достаточно разнообразны. Она играет существенную роль в собственно научном плане
как фактор обогащения и развития правовой теории, будь то общая
теория права, социология права или отраслевые юридические дисциплины. Несомненно и значение антропологии права для юридического
образования. В научно-прикладном плане она необходима для законодателя и, как правило, при проведении антропологической экспертизы
законопроектов. В меньших масштабах, но все же использует юриди249

ко-антропологические данные законотворческая и судебная практика.
Наконец, антропология права играет весьма важную роль при изучении
международно-правового бытия человека, т.е. в международно-правовой защите личности.
В предмете современной антропологии права наибольшее место
занимают в нем теоретические и методологические проблемы антропологии права, ее, так сказать, «общей части». Сюда же можно отнести
и историю антропологии права. В предметную область антропологии права входят вопросы так называемой юридической этнографии,
составной части антропологии права, формирующейся благодаря полевым исследованиям юридического быта традиционных обществ.
Традиционная проблематика юридической антропологии расширяется в аспекте изучения антропологии современного позитивного
права, а также человека в системе национального права. Международноправовое измерение правового бытия человека представляет собой пример попытки конкретизации задач антропологии права применительно к
международному праву прав человека. Наконец, в антропологии особое
внимание уделяется проблемам, возникающим в связи с новыми явлениями в семейной жизни, биологическом бытии современного человека.
Необходимо тесное сочетание научно-теоретических и практико-прикладных аспектов антропологии права. При этом следует
избегать двух крайностей, продемонстрированных зарубежной наукой.
Первая из них (она исторически была первой) – это крайнее увлечение
эмпиризмом, фактологической стороной дела, без сколько-нибудь развернутых исходных методологических установок и завершающих теоретических обобщений. Такой «гиперэмпиризм» особенно характерен
для американской антропологии права (что отражает позиции общей
антропологической науки США), и уменьшает общенаучное значение
антропологии права, ее роль как фактора правовой культуры.
Вторая крайность – пренебрежение эмпирической базой, чем характеризовались, в частности, почти все течения так называемой «юридической антропологии», абстрактно-теоретический уровень, которой не
намного уступал философии права. В антропологии права, на наш взгляд,
теоретический и практико-прикладной аспекты должны быть тесно скоординированы, и юридическая антропология представляет собой одновременно и теоретическую, и эмпирическую ориентированную дисциплину.
В рамках антропологии права следует рассматривать также вопрос
об использовании юридико-антропологических данных законодателем
и в правоприменительной практике.
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Предмет антропологии права охватывает исследования на уровне
конституционного, гражданского, семейного, земельного, уголовного,
процессуального права, которые представляют интерес для представителей соответствующих отраслей юридических наук, и тем самым
приобретает междисциплинарный характер. В плоскости предмета
антропологии права, затрагиваются проблемы общей теории права
которые ранее рассматривались преимущественно на уровне отраслевых юридических наук (например, понятие «правовой статус личности»).
Юридическая антропология является важным и перспективным
научным направлениям современного правоведения. Предмет исследования антропологии права – это право как социально-культурный
феномен во всех его многообразных исторических проявлениях. Путь
исследования – эмпирико-теоретический: изучение права всех народов
во все времена. Цель – показать и выявлять те общие для всех стран
условия, при которых право используется как важнейшее средство
социальной организации и контроля и которые предопределяют общие,
могущие быть выраженными статистически закономерности возникновения, развития и упадка права, предопределяют его целенаправленность, формы и методы действия. При этом следует учитывать роль,
которую в правовом развитии играют экономические, политические,
социальные и культурные условия, этнические структуры, географические и климатические факторы, а также философские и религиозные
воззрения. «Юридико-антропологическая трактовка многообразия права в его реальных социально-исторических проявлениях демонстрирует подлинную ценность каждого из этих уникальных «образов» права
и всего в целом» [4, с. 6].
Антропология и правоведение
Антропология права исторически производна от антропологии,
развивалась как отрасль последней, а получив самостоятельность,
активно взаимодействует с философской, социальной, культурной
антропологией. Возникающий в этой связи вопрос можно сформулировать следующим образом. Если задача юридической антропологии – изучение права, его собственных проблем, расширение системы
научных юридических знаний, то может ли эта дисциплина ориентироваться по преимуществу на общую антропологию, не есть ли глубокое,
профессиональное знание права необходимое условие успешного развития этой дисциплины?
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Антропология права тесно связана как с общей антропологией, так
и с другими юридическими науками (юридическая этнология, социология права, сравнительное правоведение, история права и т.д.). Более
того, происходит внутренняя дифференциация юридической антропологии, возможной не только по отрасли права (такой подход является
преобладающим), но и по различным правовым субкультурам (молодежная, армейская, криминальная), по основным правовым отношениям (родственные отношения, отношения собственности и земельные
отношения, система возмездия и уголовная система). Особое внимание,
привлекает также те корреляции и направления научных исследований,
к которым юридическая наука обратилась лишь недавно: например,
корреляция «правоведение-демография», «юридическая этнология»,
«правовая аккультурация», «юридическая конфликтология», «этика
права» и т.д.
Действительно, право – это весьма сложный объект для изучения. Право любой страны – это часть ее национального достояния. В
определенном смысле оно – одна из составных частей культуры нации,
порождение традиций, наследие предков и способ самовыражения данного общества. Право можно изучать «извне» (оно свойственно общей
антропологии), можно изучать также «изнутри» (это свойственно правоведению). В этой связи можно сказать, что для того, чтобы успешно
изучать право извне, нужно хорошо знать его изнутри. Этого как раз
часто и не хватает авторам, приходящим в право из антропологии, и
тогда юридическая антропология оказывается сведенной в основном
к использованию правового материала для иллюстрации антропологических установок и решений. Антропология права вполне может рассматриваться как важная составная часть юридической науки, один из
аспектов ее деятельности. При этом следует исходит из координации
антропологического и юридического видения изучаемых социальноправовых явлений, а не их противопоставления.
Антропология права имеет свою историю развития. На различных
этапах становления антропологии права сформировались школы (американская, британская, французская, индийская), направления, которые
были сформированы в рамках юридической антропологии. В истории
антропологического права можно увидеть целую плеяду мыслителей
различных времен и разных стран и следует дать краткие содержательные характеристики многих из них, начиная от «отцов-основателей»
юридической антропологии до представителей «антропологического
ренессанса» в юриспруденции ХХ века.
252

Для науки истории политических и правовых учений антропология
права представляет интерес, в частности тем, что подтверждает одно
важное для ее методологии положение: эта наука может рассматривать
свой предмет под разными углами зрения, в том числе и как процесс
формирования и развития юридико-антропологических установок и
ориентации. Таким образом, следует отметить, что история антропологии права как таковой чаще всего сводится к истории социальной антропологии, или, в лучшем случае, к истории юридической этнографии.
Косвенным доказательством этого является то обстоятельство, что в
исследованиях ученых прошлого отсутствовали слова «юридический»,
«правовой» при определении сущности человека. Представляется, что
это обстоятельство не является непреодолимым, с тех пор, как повелось изучение специальной природы человека, его специальных возможностей, адресованных человеку дозволений и запретов [8, с. 16].
В рамках предмета антропологии права важное значение имеет
рассмотрение становления «человека юридического». Здесь на первый
план выходит показ внутреннего механизма института права (мононормы), место человека в системе архаического (первичного) права,
а также соотношение человека общинного и человека государственного. «Нормативность различных обществ имеет разные выражения:
одни отдают предпочтение Закону, другие – судебному прецеденту,
творящему право, третьи – обычаю. Право присутствует повсюду, но
в разной «дозировке» и в различной форме» [1, с. 463; 9; 10; 11]. В
этой связи важное значение для юридической антропологии имеют
новейшие работы ученых в области археологии, социологии, истории,
юриспруденции. При этом антропологию права интересует изменения
в правовом бытии человека по мере усложнения социальной организации общества и способов управления социумом. Французский социолог права Ж.Карбонье пишет, что: «Надо отказаться от характеристики
архаических правовых систем как наиболее простых или как наиболее
жестких. Зачастую они до удивления гибки, а их общинный характер
не препятствует наличию процессуальных форм и индивидуальной
состоятельности» [12, с. 54].
В предметную область антропологии права входят также такие
сложные вопросы современного правоведения как понятие цивилизации, соотношение религии и права, правовая аккультурация [13; 14].
При анализе места человека в системе традиционного права следует
исходит: право есть составная часть цивилизации как культурно-исторического типа, «право есть продукт определенной культуры и опре253

деленной цивилизации» [1, с. 194]; именно религия является мощным
цементирующим элементом традиционных правовых систем, хотя ее
воздействие на правовые нормы не абсолютно [15].
Проблема «человек в системе права» – составляет «изюминку»
юридической антропологии. Для юридической антропологии права
правовая система – это нечто иное, чем аналогичное понятие в теории
позитивного права или в сравнительном правоведении. Перед нами
не столько правовая система, сколько правовое бытие человека, включающее: институционные элементы общества (человек, государство,
право, практика); гуманистические аспекты государственно-правовой
деятельности (правовая культура человека и общества, психология
власти и права, этнические факторы государственно-правового воздействия); свободу человека, ее гарантии и ограничения (правовые санкции, конфликты) [8, с. 6].
Антрополог права должен выступать последовательным сторонником юридического плюрализма. Существуют две основные модели
правовой регламентации: государственная, основанная на позитивном
праве (законе) и религиозно-этническая, именуемая также традиционной, которая зиждется на освященной традициями ритуально-этнической основе [1, с. 194].
Человек является объектом правовой аккультурации [16], а правовой статус личности в Африке выступает своеобразной лабораторией
юридической антропологии, где «аккультурация сопровождалась наиболее агрессивным вторжением чуждого права в традиционную культурно-правовую среду» [1, с. 249]. Важное значение имеет изучение
процессов правовой аккультурации у народов Кавказа и Сибири, а
именно какие последствия правовой аккультурации претерпели народа
Кавказа и Сибири, и как при этом изменялся правовой статус личности.
Следует указать на разные пути, формы и методы правовой аккультурации в различных регионах мира. Современное сравнительное правоведение дает хорошую возможность наблюдать живую, протекающую
в наших глазах юридическую аккультурацию. Она происходит и там,
где сталкиваются две правовые культуры и две юридические традиции.
Правовая аккультурация никогда не проходит гладко и имела
характер конфликта культур. Она повсеместно встречала сопротивление народов, а также «несет в себе мощный (хотя нередко насильственно
приглушаемый) заряд ее отторжения». Последствия правовой аккультурации ощущают как институты, так и индивиды. По справедливому
замечанию Ж. Карбонье, «всякая правовая аккультурация выражает в
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многочисленных социально-психологических явлениях юридического
характера» [12, с. 203]. Здесь юриста-антрополога интересует не столько сам процесс правовой аккультурации, сколько «загадка овладения
человеком «другого» права, ведь конечным объектом правовой аккультурации оказывается именно человек» [1, с. 247]. Причины и следствия
такого явления, изменявшие правовой статус личности относятся к
предмету антропологии права.
В предмет антропологии права входит и юридико-антропологические проблемы современной цивилизации. «Современная цивилизация
ставит антропологией права множество проблем: от «виртуальных»
способов бытия, обусловленных всепроникающей информатизацией, до
проблем генной инженерии» [1, с. 411]. Здесь можно указать на такие
проблемы, как правовые параметры современной семьи, личностные
(так называемые соматические) права, правовые последствия внедрения в быт современного человека новых биотехнологий. Действительно
современное право должно искать ответы на вызовы современной
цивилизации в тесном сотрудничестве с антропологией, медиками, биологами, философами, ведь сегодня как никогда проблемы права тесно
переплелись с вопросами морали и справедливости, свободы и ответственности человека. Действительно, «настало время переходить от разговоров о биоэтике к разработке норм биоправа» [1, с. 462].
Цивилизационный подход к правам человека позволяет учесть
«своеобразие концепций прав человека в исламском мире, традиционных обществах (Индия, Африка), азиатских регионах (Китай, Япония),
где происходит сложный процесс взаимодействия традиций, культуры,
религии той или иной цивилизации с универсальными международными стандартами» [17, с. VIII, 263 – 431].
Антропология права показывает специфику правового бытия человека в различных цивилизациях мира, в частности Востока и Запада,
а также в системе традиционного права. Как справедливо пишет
А.И.Ковлер «стало общим местом противопоставление как «деспотичного» Востока «демократичному» Западу, так и «размытого» понятия о
правах человека в праве традиционных обществ четким представлениям о категориях свободы, равенства в европейских правовых системах
(естественно, это сравнение делается имплицитно в пользу последних).
Для традиционного мышления «права человека» не самоцель, не некая
абсолютная ценность, а скорее составная часть некоей общественно-космической справедливости, общего вселенского порядка, где
человеку отведено подобающее место, но где он не является центром
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мироздания [17, с. 272 – 273; 18, с. 7]. Следует категорически отвергать
«европоцентризм» как полурасисткое видение юридического мира и
противопоставление правовой цивилизации Востока и Запада.
В предмет изучения современной антропологии права входят
современные правовые системы. При этом антропология права позволяет четко оттенять особенности европейского современного позитивного права, под которым понимается, во-первых, право, возникшее на
античной (греко-римской) основе и развивавшееся затем (с различными ответвлениями) как право христианских народов, а во-вторых, позитивное право народов Европейского континента» [1, с. 274]. Признание
человека социально-правовой ценностью в позитивном праве сформировалось «в результате многовековой эволюции представлений о справедливости, свободе, морали, автономности личности»[1, с. 302].
В круг проблем антропологии права входят проблемы культурного
релятивизма и правового идеализма. Культурный релятивизм в трактовке прав человека проявляется в утверждении, что они являются продуктом западной культуры и поэтому не могут считаться универсальными.
Сторонники правового идеализма не в состоянии трезво оценить те специфические социокультурные условия, в которых универсальные принципы прав человека должны найти свое воплощение [19, с. 112 – 117].
Международно-правовое измерение правового бытия человека, как
уже отмечали, представляет собой наглядный пример попытки конкретизации задач юридико-антропологического анализа применительно к
новой отрасли современного международного публичного права – международному праву прав человека [7; 20]. Долгое время антропология
права позволяла себе игнорировать международное право и объектом
ее анализа выступали исключительно традиционные правовые системы и их институты. Ныне на авансцену выступила также «антропология современного права», объектом которой являются европейское
позитивное право и антропологические проблемы современной цивилизации. Резко возросли интерес и внимание к международному праву
прав человека. Человеческая личность больше не замкнута правовыми
рамками государства. Человек разрывает цепи государства, как раньше
он разрывал цепи общины, рода, племени – его правовое бытие приобретает мировое развитие. «Права человека становятся глобальным
мерилом права» [1, с. 375].
Следует указать на объективную связь между юридической
антропологией и развитием международного права прав человека, их
взаимовлиянием и сотрудничеством. Сходит почти на нет широко рас256

пространенная в прошлом понимание антропологии права как наука
изучающая лишь правовые системы «нецивилизованных народов».
Юридическая антропология полезна для понимания юридического
быта всех народов мира и создания наилучшего режима отношений в
международной жизни. Именно международное измерение правового
бытия человека, стало быть может, главным в XXI веке. Условия современного мира требуют полного обновления международного права:
надо, чтобы между государствами установились качественно новые
отношения сотрудничества в масштабе как отдельных регионов, так и
всего мира. Ясно, что эти отношения не могут сложиться или развиваться должным образом без учета международно-правового статуса
человека. «Универсализация правового статуса личности, наделение
ее международной правосубъектносью имеет своим адекватным выражением расширение возможностей ее международно-правовой защиты» [1, с. 397 – 398].
Не случайно ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы, ОБСЕ и другие
универсальные и региональные международные организации уделяют большое внимание образованию в области прав человека.
Действительно, «международно-правовой статус, сознаем мы это или
нет, существенно отличает современного homo juridicus от человека
всех предшествующих поколений – и это его новое правовое качество
еще должна осознать и адекватно выразить современная юридическая
антропология» [1, с. 410].
При рассмотрении международно-правового измерения правового бытия человека важное значение имеет анализ основных документов ОБСЕ по человеческому измерению [21, с. 125 – 143; 22]. Термин
«человеческое измерение» охватывает все аспекты прав человека и
основных свобод, демократии, терпимости, верховенства закона, а также национальных меньшинств, контактов между людьми и международного гуманитарного права [20, с. 90 – 92].
Антропология права находится сегодня в самом начале своего
пути. Взгляды на ее предмет, задачи, методы, понятийный аппарат во
многом расходятся и не могут быть сформированы как общепризнанные. В этом нет ничего удивительного, ибо и антропология в целом
относительно молодая наука, которая все еще уточняет свои методы и
понятия.
Занятие антропологией права требует дополнительной квалификации. Тот, кто работает в этой области, должен не только свободно
ориентироваться в общественных науках, но и хорошо знать право воз257

можно большего числа народов, в особенности же – основные правовые системы современности. Кроме того, нужно иметь представление
о различных стадиях общего процесса культурно-исторического развития. Таким образом, исследователь должен быть одновременно антропологом, историком права, компаративистом и разумеется, юристом,
знающим современное право. Однако ученых, которые обладали бы
такой всеобъемлющей квалификацией, нет. Возникающие трудности
могут быть преодолены только путем сотрудничества представителей
разных наук. Только так возможно добиться успеха в комплексной
области антропологии права.
Антропология права играет позитивную роль для дальнейшего
развития теории и преподавания юриспруденции. В свою очередь эта
теория не самоцель а средство, способствующее расширению конструктивных юридико-антропологических исследований в разных
отраслях и на разных теоретических уровнях юридической науки.
«Масштабность проблем, стоящих перед современным человеком,
дает и антропологии права (юридической антропологии) шанс
стать одной из ведущих отраслей права XXI в.» [1, с. 467].
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Во все времена у различных народов человечества эволюционный потенциал личности, общества и государства, определялся качественными характеристиками его политической и духовной элиты, что
перманентно вызывало необходимость в формировании у последней
соответствующих нравственных, профессиональных и интеллектуальных качеств при помощи особой системы привилегированного образования и воспитания [1, c. 17].
Термин элита (от лат. eligere и фр. elite – лучшее, отборное, избранное)
начиная с XIX в. применяется для обозначения ведущих социальных групп
населения, возглавляющих иерархию общественного строя [2, c. 402].
В архаические времена элитарное образование находилось в руках
жречества, так было в Древнем Египте, Аккаде, Шумере, Ассирии,
Персии и т.д.
Целостная система светского аристократического образования
впервые была разработана Платоном, который считал, что философское учение – не для толпы, но для избранных. Оно не подлежит массовому тиражированию. Его предназначение – подготовка правителей
и стражей (воинов) государства. В своих воззрениях Платон опирался
на древневосточный миф о том, что при сотворении людей Бог примешал к каждому человеку определённый металл: тем, кто достоин был
стать властителем, – золото; военным – серебро, а ремесленником и
земледельцем – медь и железо [3, c. 516]. Причём, в данной концепции
классовый признак не является строго наследуемым. Вследствие этого,
необходимо более способных из низших слоёв переводить в высшие, а
менее способных детей из высших слоёв в низшие [3, c. 516].
Выявление способностей ребёнка и молодого человека происходит, по Платону, в процессе воспитания и образования. Особую роль
для общества имеют формирование навыков, профессиональных
качеств и целевых установок будущих правителей.
В целях предотвращения вырождения политической элиты, Платон
предлагает ей отрешиться от родственных чувств и личных симпатий.
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Другой классик эллинистической элитопедагогики – Аристотель,
поставил задачу воспитать духовную аристократию единого греческого мира, предоставляя тайные знания, широкому кругу своих соотечественников, полагая, что постигнуть истину по силам лишь не многим
достойнейшим. По этому поводу, его знаменитый ученик Александр
Македонский возмущался: «Чем же будем мы отличаться от остальных
людей, если те же самые учения, на которых мы были воспитаны, сделаются общим достоянием? Я хотел бы превосходить других не столько могуществом, сколько знанием о высших предметах» [4, c. 22].
В Древнем Риме образование в большей мере носило аристократический, статусный характер и было, более прагматичным. Молодой патриций
воспитывался сначала в семье, тут же часто и получал начальное образование. Следующей ступенью была грамматическая школа, где преподавались греческий и латинский языки, литература, затем шла риторическая
школа, имевшая главной целью развитие ораторского искусства [1, c. 7].
В раннем средневековье образование будущей политической элиты
носило также по преимуществу домашний характер. Его содержание
тесным образом было связано с религиозным мировоззрением, базирующемся на учении о небесной и земной иерархии, отражающейся в
сословно-феодальном строе реальной общественной жизни.
Господство «элиты крови» предопределяло закрытость аристократического обучения, которое первоначально развивалось при дворах
коронованных особ. Монополия венценосного образования закончилась в связи с созданием школ при монастырях. Некоторые из них
отличались довольно высоким уровнем учёности [1, c. 8].
В XII – XIII вв. появление первых европейских университетов в
Италии, Франции и Англии привело с одной стороны к секуляризации,
а с другой к расширению возможностей третьему сословию (будущим
буржуа, разночинцам, бюргерам и даже зажиточным крестьянам) получать высшее образование [1, c. 8].
Прилежно изучая аристотелевскую логику, физику, латынь, греческий язык, метафизику, математику и др. студент получал степень
бакалавра, c который в дальнейшем мог продолжить образование и
стать магистром. Последнему предоставлялось право повысить свою
квалификацию и добиться присвоение докторской степени [1, c. 9].
В России, создание образовательных институтов для элиты началось в XVII – XVIII вв. Первым отечественным вузом была Славяногреко-латинская академия, основанная в 1687 г. по инициативе
известного просветителя Симеона Полоцкого [1, c. 9].
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Веком российского Просвещения по праву считается XVIII столетие, ознаменованное петровскими реформами, направленными на
ускоренное промышленно-техническое, экономическое, военное и
культурное развитие страны. В Российской Империи стали открываться школы: инженерные, навигационные, медицинские, землеустроительные. Пётр I настойчиво прививал русскому дворянству
мысль о необходимости образования, порой превращая это в обязанность, в одну из служебных повинностей политической и военной
элиты.
Системе воспитания молодого шляхетства уделялось пристальное
внимание.
Таким образом, в XVIII в. возникли ряд закрытых учебных заведений – дворянских корпусов и школ (Школа математических и
навигационных наук, Сухопутный шляхетский корпус, Пажеский и
Инженерный корпус), где воспитанников не только готовили к государственной службе, но и давали более широкое образование в области
истории, искусства, математики и естественных наук.
Выдающуюся роль в развитии российской науки, а также в образовании элиты сыграла основанная Петром I в 1724 г., Академия
наук, ставшая питомником научных школ по основным направлениям
естественных, технических и общественных знаний, выпестовавшим
крупнейших учёных мирового значения. Важнейшими центрами, продолжившими процесс становления системы образования для элиты,
стали основанный в 1726 г. Петербургский и в 1755 г. – Московский
университеты [1, c. 10]. Недостаток этой системы заключался в том,
что со времён Петра I общество раскололось на интеллигенцию и
народ, друг друга не понимающий и не слышащий, ибо воспитании
нового политического класса (дворянства) базировалось на ценностях
западноевропейской цивилизации, а не славянской духовной сущности. Поэтому революция 1917 г. явилась закономерным итогом деградации всей правящей элиты, ибо нравственно низкие души легче всего
отрывались от святыни народной жизни [5, c. 67].
В советский период воспитанием политической элиты занимались
специализированные высшие партийные школы, преобразованные
затем в 90 – х гг. XX в. в академии государственной службы.
Вместе с тем, современная система образования не может воспитать настоящий слой профессиональных, честных и инициативных
руководителей, так как её главной задачей является выживание и получение прибыли.
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Для исправления сложившегося положения важно разобраться в
структуре политической элиты, которую можно классифицировать по
двум основаниям:
1) по характеру происхождения:
– на родовую аристократию и меритократию, добивающуюся
высокого положения ни по праву крови, а по заслугам;
2) по специфики выполняемых задач:
– на аристократию духа (или софикратию);
– на аристократию разума (политиков, юристов, экономистов и
т.д.);
– на аристократию силы (военные, полицейские, контрразведчики
и т.д.);
– на аристократию труда и искусства (архитекторы, инженеры и
т.д.).
Самая важная задача для славянских народов заключается в необходимости сформировать собственную софикратию (от греч. «софия» –
мудрость и кратос «править») – сословие нравственных мудрецов
(учителей-наставников), власть которых заключается не в прямом принуждении подвластных, а в воспитании национальной элиты и формировании политико-правовой идеологии государства. С помощью
софикратии можно возрождать и сохранять все виды аристократии. Но
всегда, следует помнить, что семьи и рода всех социальных сословий
общества с высококачественной наследственностью и стремлением к
правде мы можем считать скрытой аристократией нашего славянского народа. Поэтому правительство обязано обеспечить бесплатность
и доступность образования для всех граждан, независимо от их доходов и уровня жизни. Вместе с тем, при расширении набора студентов
в два раза, систему межсессионной аттестации в вузах необходимо
строить на основе принципа пирамидального отсева студентов, в
соответствии с которым на второй курс могут быть переведены 50%
от первоначальной численности слушателей, на третий – 40% ; на четвёртый – 30%; а выпускников пятого курса может быть не более 20 %
(так, если на первый курс юридического факультета зачислят 200 абитуриентов, то аттестат о высшем образовании получат, лишь лучшие из
лучших – 40 специалистов). Причём, детей чиновников целесообразно
обучать в специализированных закрытых учебных заведениях, в строжайшей дисциплине, где они будут конкурировать между собой.
Элитарное воспитание славянского политического класса должно
строиться на принципах: 1) патриотизма (первенства общеславян263

ских интересов), 2) нравственности (почитания, правды чести,
доблести и т.д.), 3) социальной открытости (доступности достойнейшим), 4) интеллектуальной конкуренции, 5) классицизма
(академичности, традиционности и т.д.), 6) новаторства, 7) свободомыслия, 8) физического самосовершенствования (здоровый образ
жизни), 9) уважения к закону, 10) витальности (признание высшей
ценности за жизнью) и 11) культурности.
В конечном счёте, необходимо воспитать славянскую национальную элиту, способную быть эталонным носителем аристократического духа совести; гуманизма; справедливости; культуры; долга; чести;
образованности; разумности; физического здоровья; нравственной
чистоты; творческого гения; профессионализма; высокого уровня правового сознания и силы; готовую в любой момент защищать идеалы
добра, свободы и независимости своего народа.
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АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РОССИЙСКОЙ
ПРАВОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ
А. Скоробогатов
Казанский юридический институт (филиал)
Российской правовой академии Минюста России,
г. Казань, ул. Карбышева, 5а, е-mail: askorobogatov@rambler.ru
Правовая реальность1 России, сформированная в 1990-е гг. характеризуется противоречивостью. В правовой реальности царской России и
Советского Союза характер правовой реальности обеспечивался наличием официальной идеологии, которая в себе соединяла право и социальную справедливость. Однако Конституция РФ запретила создание
единой политической идеологии и тем самым создала возможность для
формирования правовых норм, совершенно не связанных с социальной
справедливостью в ее традиционном российском понимании. Главным
при создании законодательства становилось позиционирование России
как части западной цивилизации, демократического государства. В
основу правового регулирования легла не потребность общества, а
западные правовые модели, хотя и рецепированные с существенным
искажением. При этом государство не имело достаточно эффективного
механизма правового регулирования в связи с преодолением советского
прошлого (следствием которого стало разрушение имеющегося механизма) и негативным отношением к нормативизму (без учета соответствия этой доктрины российским правовым традициям). Итогом этого
стало существенное ослабление государства и власти, которая стала
рассматриваться не как надобщественное явление, а как часть общества, что обусловило всеобщее недовольство политической властью и
массовые проявления социального протеста.
Правовая реальность способна влиять на правосознание до тех
пор, пока действительная справедливость (закрепленная в нормативных правовых актах) остается тождественна понятию справедливости
(образу социальной справедливости). Как только тождество перестает
быть таковым, правосознание начинает противодействовать правовой
1
Правовую реальность вслед за С.И. Максимовым мы понимаем в широком смысле как многоуровневую систему правовых феноменов, автономную
метасоциальную реальность, смысловым выражением которой является взаимное долженствование во взаимодействии субъектов [1, с. 45].
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реальности и при определенных условиях оказывается способным
менять ее качественно [2].
В предшествующий период формирование понимания права в
обыденном правосознании преимущественно определялось государственной деятельностью, которая поддерживалась институтами, отвечающими за идеологию (церковь и коммунистическая партия). Основной
задачей становилось не просто включение индивида в правовую реальность, но и придание его действиям максимально правомерного характера, что обеспечивалось формированием в правосознании убеждения
в необходимости осуществления единственно правильного и возможного варианта поведения, который не только закреплен в нормативных
правовых актах, но и соответствует социальной справедливости в ее
идеологическом выражении. Реализация этих правил гарантировала
правомерное поведение отдельному индивиду и достижение правопорядка для всего общества. Одновременно индивид закладывал основы
для своего личного и общественного благосостояния в будущем.
В 1990-е гг. формируется совершенно новый правовой менталитет, представляющий собой синтез правовой памяти и ментального
компонента правового опыта. В обыденном правосознании сформировался образ права, который не соответствует официальному.
Провозглашенный государством плюрализм воспринимался не как его
сила, а как слабость, неспособность правовыми средствами создать
условия достойного существования человека. Заявленное же равенство
возможностей в сочетании с традиционным представлением о корреляции власти и богатства лишь усиливало негативный настрой ко всем
проводимым государством мероприятиям, в т.ч. и в области права.
Отсутствие достаточно эффективного механизма правового регулирования привело к принятию нормативных правовых актов, которые не были реализованы на практике, поскольку не соответствовали
социальным представлениям о справедливости, а государство не имело достаточно воли для их принудительной реализации. Это привело
к возникновению совершенно нового правового идеала [3], в котором
место должного, идеального поведения, основанного на нормативном
эталоне, постепенно заменило сущее, ориентированное на получение
материального блага «здесь и сейчас» без учета последствий и соответствия действий правовой норме. В правовой реальности получили распространение различные проявления незаконодательных (неправовых
в понимании государства) практик, которые стали основным средством
регулирования общественных отношений. Для гражданина важно не то,
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насколько его действия соответствуют закону, являются справедливыми, а то, насколько они соответствуют представлениям о «правильном»,
справедливом в том обществе или социальном сообществе, членом
которого он является. Широко распространились проявления правового нигилизма и правового идеализма, как в среде «обывателей», так и
в среде государственных служащих, в т.ч. представителей правоохранительных органов. Хотя подобные практики существовали и ранее, но они
являлись лишь исключением и не влияли на характер правовой реальности. Теперь же именно незаконодательные практики стали определяющим фактором. В социальной среде сформировалось крайне негативное
отношение к правовым нормам, издаваемым государством. Законы, которые не соответствовали представлениям о социальной справедливости и
не были реализованы на практике в силу отсутствия эффективного механизма правового регулирования, стали восприниматься как единственный вариант государственного законодательства. В правовой реальности
современной России закон, изданный государством, воспринимается как
«плохой», «неправильный», и совершенно необязательно его читать,
чтобы в этом убедиться. Противопоставление закона и справедливости
дополнительно подчеркивают судебные шоу и криминальные сериалы,
которые убеждают граждан, что поступить «правильно» (т.е. в интересах
гражданина) можно только по справедливости, а закон это не позволяет.
Ослабление роли государства в правовой социализации граждан
в 1990-е гг. привело к разрыву доктринального и профессионального
правопонимания и обыденного понимания права. С одной стороны,
гуманитарные науки занялись поиском принципиально нового типа
правопонимания, который мог бы адекватно объяснить правовую
систему России в контексте взаимосвязи правотворчества и правоприменения и с учетом конституционного равенства трех конкурирующих
правовых доктрин: естественно-правовой, нормативистской и юридико-социологической. С другой стороны, правоприменитель, пользуясь
слабостью государства, стал основывать свою деятельность не только
и не столько на юридической норме, сколько на удовлетворении своих
собственных (зачастую корыстных) интересов.
Традиционная черта российской правовой культуры – вертикальный перенос ответственности – также претерпела существенные
изменения. Гражданин по-прежнему уверен, что при наличии субъекта, который выше его по авторитету или по положению, именно он
должен решить его проблему, а, следовательно, можно отказаться от
ее решения, возложив на указанного субъекта. Однако, если в 1990-е
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гг. таким субъектом выступали неформальные лидеры, то в 2000-е гг.
это было перенесено на представителей государства. Но и в том, и в
другом случае граждане уверены, что решение их вопроса невозможно
осуществить без определенного подношения (взятки).
Ситуация несколько стала меняться в последние годы, когда государство, осознав проблемы правовой реальности, предприняло ряд
мер, направленных на преодоление негативных явлений, получивших
распространение в обществе. Во-первых, правовое воспитание приобретает целенаправленный характер, будучи призванным сформировать
российскую гражданскую идентичность. Во-вторых, борьба с коррупцией перестает носить характер кампанейщины и становится одним
из ведущих направлений правовой реформы. В-третьих, постепенно в
СМИ появляются материалы, направленные на формирование уважения к государству, правотворцам и правоприменителям. В совокупности это может способствовать формированию нового правового идеала
и новой правовой реальности.
Рассматривая правовую реальность России феноменологически [4], можно выявить еще одно отличие прежней и нынешней реальности. В дореволюционной России и Советском Союзе правовая
реальность была представлена двумя уровнями: правотворчество (как
совокупность действий законодателя, направленных на формирование
правопорядка и режима законности и корпуса нормативных документов) и правореализация (как совокупности действий индивидов и уполномоченных лиц по реализации нормативных установлений и комплекс
документов, созданных в ходе и результате этих действий). Право в его
нормативной, законодательной форме при этом выступало интеграционной основой правовой реальности, связующим компонентов всех ее
уровней и элементов. Основанность права на доктрине, в значительной
степени связанной с религиозными и моральными трактовками справедливости, обуславливала не только взаимосвязь писанного права
и справедливости (неписанного права), но и их взаимодополняющие
роли в социальном регулировании.
В правовой реальности современной России, наряду с указанными
уровнями, присутствует также третий уровень – «правовое» поведение, т.е. поведение, которое соответствует социальным представлениям о справедливости. При этом для индивида совершенно не важно,
насколько эти «правильные действия» соответствуют или противоречат «плохому» законодательству. Таким образом, право перестало
быть интеграционной основой правовой реальности, которая в силу
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разорванности права и справедливости приобрела трансгрессивный,
мозаичный характер.
На формирование столь своеобразного социального поведения
российских граждан влияет также индивидуальный (выражаемый в
знаниях, умениях, привычках) и надиндивидуальный правовой опыт
(выраженный в конкретных правовых ситуациях и их нормативном закреплении) [5]. В силу широкого распространения в обществе
негативного отношения к закону гражданин воспринимает в качестве
правовых лишь те действия и отношения, которые изначально носят
конфликтный характер: задержание полицией, обращение в суд и т.д. В
то же время действия по реализации права, которые носят неконфликтный характер, не воспринимаются в качестве правовых. Их правильность определяется не соприкосновением с законом, а соответствием
социальной справедливости (неписанному праву).
Таким образом, правовая реальность России характеризуется
трансгрессивным состоянием современного российского общества,
выражающимся в широком распространении незаконодательных
(неправовых) практик, низком уровне нормативной правовой культуры, правовом нигилизме и правовом инфантилизме на общесоциальном, коллективно-групповом и индивидуальном уровнях.
Сформировавшиеся правовой идеал и правовой опыт ориентируют на
решение коллизий и достижение бесконфликтного сосуществования не
на основе установленной государством правовой нормы, а путем применения правил социальной справедливости (неписанного права).
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Article researches law reality of modern Russia. Author proves that the
law reality of Russia consists of three levels: law-making, law-realization, law
behavior. Defining level of law reality is the law behavior which is focused on
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РОЛЬ АНТРОПОЛОГІЇ ПРАВА В ВИРІШЕННІ СПОРІВ
ПОЗАСУДОВИМИ СПОСОБАМИ
Д. Скуріхін
Інститут філософської освіти та науки
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
м. Київ, вул. Пирогова, 9, e-mail: dskurihin@ukr.net
Антропологія права виникла та розвивається на стику юриспруденції та соціальної антропології. Ця наука вивчає правове життя людей у
різноманітних умовах та у різні проміжки часу. Вивчення правового
регулювання різних сфер життя дозволяє визначити місце права у відносинах людей та дозволяє можливість зрозуміти механізми співіснування людських спільнот. Як вважає В.М. Кравець, «бурхливі соціальні
перетворення і демократичні процеси в усіх сферах суспільного життя
сприяють інтеграції різних типів праворозуміння, породжують оновлення методологічних підходів у визначенні сутності, змісту, форм
існування права» [9, с. 16].
На сьогоднішній день право є невід’ємною частиною життя людини,
що обумовлює його спрямованість на певні людські ідеали та цінності.
На думку Т. О. Подковенко «усвідомлення, правильне розуміння
поняття та сутності права є важливим для юриспруденції в цілому.
Адже від його сприйняття та розуміння трактуються всі інші правові явища – правосвідомість, правова культура, правова норма, джерела
права, співвідношення права і закону, правова система, система права,
тощо» [14]. Саме цьому важко переоцінити роль та місце юридичної
антропології у системі юридичних наук.
Традиційно, проблематика юридичної антропології розглядається в аспекті позитивного національного та міжнародного права [4].
Основну проблематику сучасної антропології права складають проблеми пов’язані із сучасними (у тому числі й правовими) явищами.
Як зазначає Подковенко, «Антропологічний підхід до права – значно
ширше поняття, ніж застосування конкретно-антропологічних методів,
а розмежування напрямків дослідження в рамках єдиної науки повинне йти не тільки у напрямку розмежування об’єктів дослідження, але
й у випадках збігу їх об’єктів» [14]. Необхідним застосуванням такого підходу є здійснення антропологічних досліджень у різноманітних
регіонах та сферах. Необхідно переглянути недостатньо обдарований
увагою сегмент системи – альтернативні практики права. Вони можуть
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відкрити нові можливості для розуміння сучасних процесів правоутворення [4]. Сучасний стан суспільних відносин відображає слабкість
сучасних традиційних правових інститутів. Необхідність певних змін у
регулюванні певних суспільних відносин є безсуперечною.
Важливим колом питань юридичної антропології також виступають проблеми міжкультурних цінностей, міжкультурної взаємодії. На
думку Ф.Г. Камкія, «На наш погляд, адекватні відповіді на всі ці питання не можуть з’явитися інакше, як через діалог між різними культурами. Очевидно, стоїть завдання переосмислення права за допомогою
діалогу культур, усвідомивши при цьому необхідність підвищеної відповідальності за світ» [4]. Важливою частиною суспільних відносин є
конфлікти (й спори). Тому окремим напрямком дослідження юридичної
антропології є правові інститути врегулювання спорів. Звичайно, при
вирішенні спорів, що носять певний міжкультурний суб’єктний склад,
традиційні (юрисдикційні) способи вирішення спорів стають досить
неефективними. На заміну та доповнення до них з’явились позасудові
(альтернативні) способи врегулювання правових спорів.
Проблематиці АВС багато уваги приділено як зарубіжними науковцями (Х. Бессемер, Катарина Грефин фон Шлиффен, О.М. Носирьова
та ін.). Так і українськими (В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин,
Н.Л. Бондаренко-Зелінська, В.О. Нагнибеда та багато інших). На жаль,
з позиції антропології права зазначеному явищу у необхідній мірі уваги
не приділено. Звичайно, для визначення наведеного предмету дослідження використовуються порівняльний та системно-структурний
методи дослідження.
Для акцентування уваги на позасудових способах врегулювання
спорів слід окремо зупинитись на понятті врегулювання спору або
«вирішення» конфлікту.
Питання врегулювання конфліктів виходить, насамперед, з того,
що перебіг конфлікту підлягає певного коригування з метою використання його результатів або запобігання його негативних наслідків. Як
вважає відомий конфліктолог Л.І. Скібіцька: «...врегулювання конфлікту – найбільш раціональний до нього підхід. Не завжди можна уникнути
відкритого зіткнення, але завжди варто спробувати уникнути надмірних витрат, надмірно великої плати за неконтрольований розвиток конфліктних подій» [15, с. 156]. На думку А.Д. Бойкова, «врегулювання
конфлікту – стратегія, спрямована на «певне компромісне рішення спору, яке, хоча і не повністю відповідає цілям кожної зі сторін, дозволяє
їм досягти деяких, якщо не всіх, початкових цілей» [1, с. 289].
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Можна зробити висновок, що людському суспільству притаманна властивість не тільки створювати конфлікти, але й вирішувати їх.
Бажання уникнути негативних наслідків конфлікту присутнє у всіх
культурах.
На думку багатьох правознавців, виникнення юридичного конфлікту передбачає наявність не лише деяких передумов виникнення,
а й конкретної дії, вчиненого однією зі сторін з метою захисту своїх
інтересів. Саме від цієї дії і залежить, яку форму прийме врегулювання
конфлікту.
Як вважає А.Д. Бойков та інші співавтори, «вирішення конфлікту – це, по суті справи, досягнення угоди щодо спірного питання між
учасниками. На думку багатьох авторів, існує три основних види такої
згоди: 1) згода в результаті збігу думок сторін; 2) згода відповідно до
законодавчої або моральної волі зовнішньої сили; 3) згода, нав’язана
однієї з протиборчих сторін.» [1, с. 202].
Узагальнюючи вищенаведені думки, можна сказати, що вирішення
правового конфлікту є його зовнішня форма, зовнішній прояв, тоді як
протиріччя є форма внутрішня.
Існуючі способи або форми врегулювання правових конфліктів
можна умовно поділити на 3 групи: конфлікти, врегульовані юрисдикційними правозастосовними органами, конфлікти, які підлягають
допомогою позасудових, альтернативних (неформальних) органів і
добровільне самостійне врегулювання конфлікту безпосередньо самими сторонами без участі третіх осіб. Останні дві групи, як правило,
також об’єднують до однієї спільної групи.
Позасудові способи врегулювання конфліктів – способи врегулювання, що не передбачають прийняття рішень щодо врегулювання
правового спору юрисдикційними державними органами, але здатні
застосуються поряд із судовою процедурою захисту. Серед позасудових
способів врегулювання правових спорів виділяють способи врегулювання, існуючі в традиційному праві, діючим, як правило, паралельно
з правом офіційним, позитивним, та альтернативні способи врегулювання, що сформувалися в сучасному громадянському суспільстві як
ефективні важелі врегулювання правових конфліктів.
Що ж являють собою сучасні альтернативні способи врегулювання правових конфліктів (далі по тексту – АВС)?
Одну з відповідей на це питання дає Д.Є. Міхель: «альтернативне
вирішення спорів – нове, динамічно розвивається напрямок юридичної науки і практики, що об’єднує такі правові поняття як третейський
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розгляд, міжнародний комерційний арбітраж, посередництво (або
медіація) і переговори» [11, с. 2]. Дещо ширше сприймає це поняття
Н.М. Луннуар: «Під альтернативними формами вирішення правових
спорів (АВС) або конфліктів (АВК) розуміються прийоми і способи
вирішення спорів поза системою державного правосуддя» [10, с. 9]. З
таким трактуванням зазначеного поняття, на наш погляд, неможливо
погодитися, оскільки, в такому випадку, до альтернативних методів
врегулювання довелося б віднести і врегулювання способами традиційного права. На думку ж С.В. Ніколюкіна «альтернативні способи
вирішення спорів являють собою, по-перше, систему взаємопов’язаних
дій сторін та інших осіб з розгляду виниклої суперечки, спрямованих
на його позасудове врегулювання або дозвіл з використанням примирних чи інших незаборонених процедур, здійснюване, як правило, на
підставі добровільного волевиявлення сторін, по-друге, право вибору
будь-якого (не заборонений законом) недержавного (приватного) способу вирішення спору та / або врегулювання конфлікту, виходячи з конкретної ситуації» [12, с. 94]. Звичайно, дане визначення є більш точним
і повним, аніж вищенаведені.
Істотною відмінністю альтернативних способів врегулювання спорів
є відсутність владного суб’єкта, тобто відсутність відносин підлеглості в
процесі вирішення спору. Крім того, суттєві відмінності альтернативних
способів вирішення спорів існують у формах, методах, принципах, режимі
правового регулювання. Предметом альтернативних способів вирішення
конфліктів є спільні дії сторін, спрямовані на вирішення правового конфлікту шляхом досягнення можливих компромісів з допомогою обраного
сторонами способу врегулювання. Що стосується методу АВС, відмінністю його від методу судового врегулювання є диспозитивність, тобто юридична рівність сторін, і можливість ними самостійно обирати конкретний
спосіб врегулювання, а також органи або осіб, що допомагають у здійсненні такого врегулювання. Принципами АВС є: добровільність (свобода в
застосуванні АВС), диспозитивність (можливість вибору способу АВС,
а також органу, особи що бере участь у врегулюванні), довірливість (по
відношенню до вказаного органу, особі). Варто відзначити, що можливість використання АВС (тобто принцип диспозитивності) часто закріплено конституційно (ст. 55 Конституції України [8], ст.45 Конституції
РФ [7], ст.28 Конституції Японії [6, с. 193] та ін.), на рівні міжнародних
актів (Рекомендація Ради Європи R (98) 1 про сімейний посередництва,
Рекомендація Ради Європи R (99) 19 про посередництво в кримінальних
справах, Рекомендація Ради Європи Rec (2001) 9 про альтернативи судово274

му розгляду між адміністративними органами та приватними сторонами
і Рекомендація Ради Європи Rec (2002) 10 про посередництво у цивільних справах, Директива Європейського парламенту та Європейської Ради
щодо деяких аспектів медіації у цивільних та комерційних справах (2008))
і в національних нормативних актах (Закон України «Про третейські
суди» [2], Закон України «Про міжнародний комерційний арбітраж» [3],
Федеральний закон Російської Федерації «Про альтернативну процедуру
врегулювання спорів за участю посередника (процедурі медіації)» [16]
та багато інших). Часто в доповненні до цих принципів також відносять
принцип конфіденційності (на противагу принципом гласності судового
розгляду).
До переваг використання АВС, насамперед, можна віднести те, що
в процесі використання АВС сторонами за допомогою знаходження
компромісу врегулюється саме конфлікт, а не правовий спір, як його
окрема стадія. По-друге, альтернативні способи вирішення спорів не
замінюють правосуддя і не конкурують з ним, а існують паралельно з
офіційним правосуддям та іншими формами державного правозастосування. Третім, і, ймовірно, одним з головних переваг використання
АВС є економія витрат, пов’язаних з урегулюванням правового конфлікту, і економія часу, необхідного на розгляд спору. Четвертою, але
аж ніяк не останньою, перевагою використання АВС є простота процедури врегулювання, відсутність складних процесуальних норм і процедур. Завдяки наведеним пріоритетам безперечно використання АВС
повинно отримувати перевагу при врегулюванні правових спорів сторонами, зацікавленими у такому врегулюванні.
Слід зазначити, що існує досить велика кількість способів врегулювання правових конфліктів, які можна умовно віднести до АВС.
Відповідно і підходів до їх класифікації можна запропонувати також
значна кількість. Найбільш точною і зручною, на наш погляд, є класифікація запропонована П. Штепаном.
Так, на його думку, «найбільш традиційним є поділ альтернативних форм вирішення правових конфліктів на основні та комбіновані» [17, с. 1].
До основних альтернативних форм відносяться:
– переговори (negotiation), що представляють собою врегулювання спору безпосередньо сторонами без участі інших осіб;
– посередництво (mediation), що означає врегулювання спору за
допомогою незалежного, нейтрального посередника, який сприяє сторонам в досягненні угоди;
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– третейський суд (arbitration) – вирішення суперечки за допомогою незалежного, нейтрального особи – арбітра (або групи арбітрів),
який уповноважений винести обов’язкове для сторін рішення [17, с. 1].
У свою чергу дані «основні» форми АВС входять в тій чи іншій
мірі в «комбіновані» методи врегулювання.
До комбінованих методів, зокрема, відносять:
– mediation-arbitration-med-arb, що означає врегулювання спору за
допомогою посередника, однак посередником готуються лише варіанти рішень, а остаточне з них сторони обирають самостійно. Саме таке
рішення і отримує силу обов’язкового;
– приватна судова система (private court system) або суддя «напрокат» (rent-a-judge), вирішення спорів за допомогою суддів, які пішли у
відставку. Рішення, прийняте таким суддею є обов’язковим для сторін;
– незалежна експертиза (neutral expert fact-finding) – залучення
кваліфікованого фахівця для встановлення їм фактичних обставин у
справі. Жодних рішень або рекомендацій таким фахівцем не готується,
його завдання встановити тільки факти, що передували спору;
– «міні-суд» (mini-trial), самостійне використання сторонами і
посередником процесуальних норм без звернення ними в «реальний»
суд.
Є.І. Носирєва, в свою чергу, проводить розподіл АВС на судові та позасудові. До позасудових вона відносить переговори сторін
(negotiation), медіацію (mediation або conciliation), «врегулювання спору за допомогою незалежного посередника, який сприяє досягненню
сторонами угоди; врегулювання спору за допомогою посередника –
арбітра, який у разі недосягнення угоди уповноважений вирішити
суперечку в порядку арбітражу (med-arb)» та «врегулювання спору за
участю керівників підприємств, їхніх юристів і третього незалежного особи, яка очолює слухання справи (mini-trial)». Судові процедури
(Court-Administred ADR) вона, у свою чергу, поділяє на обов’язкові і
добровільні [5, с. 1]. П. Штепан також акцентує свою увагу на «CourtAdministred ADR» називаючи їх «публічними» АВС [17, с. 3]. До них
він, зокрема, відносить:
- процедури, спрямовані на примирення сторін (досудові наради,
досудове посередництво);
- процедури, спрямовані на прийняття рекомендаційного рішення
(спрощений суд присяжних, експертна оцінка обставин спору);
- процедури, спрямовані на прийняття обов’язкового рішення
(досудовий арбітраж, приватний трибунал).
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Також, на думку багатьох авторів, розподіл методів АВС можна
провести і за іншими ознаками, наприклад, можна виділити: добровільні та обов’язкові способи АВС, а також, залежно від суб’єктів врегулювання, врегулювання тільки за участю сторін, за участю арбітра,
призначеного сторонами або судом, за допомогою експертів і т.д.
Як вбачається, утвердження принципу антропоцентризму може
допомогти направити людину до правомірної поведінки, оскільки ставлення людини до права у першу чергу обумовлюється її ціннісними
орієнтирами. Сучасність створює нові явища у людському суспільстві,
у людських відносинах. Змінюються й чинники, що напряму впливають на праворозуміння та правозастосування: цивілізаційні, релігійні,
моральні, національні, міжнародні, тощо [5, с. 11]. Ці явища потребують поглибленого вивчення.
Як показує практика, сучасний традиційний порядок врегулювання юридичних конфліктів (як комплексних соціально-правових явищ)
найчастіше виявляється недостатньо ефективним, а, відповідно, недоцільним в ряді випадків. Завдяки цьому, альтернативні способи вирішення спорів отримують все більше поширення і все більш глибоко
впроваджуються в національні правові системи держав. Враховуючи
численні переваги альтернативних способів врегулювання в порівнянні
з традиційними можна говорити про широкий потенціал використання
АВС в майбутньому. Завдяки вищезазначеному, багато вчених сьогодні
говорять про визнання переваги диспозитивного методу у врегулюванні цивільно-правових спорів. Більше того, поширення АВС може
служити пріоритетом для будь-якої держави, тому що їх використання
істотно зменшує навантаження на судові органи, в результаті знижуючи витрати на їх утримання.
На сьогоднішній день українське законодавство містить в собі певні можливості для використання АВС і тенденції для їх подальшого
розвитку. У той же час, можна говорити про те, що на сьогоднішній
день використання АРС в Україні регламентовано не достатньо, а
також про те, що використання АРС суб’єктами правовідносин належним чином не стимулюється державою. Як результат – використання
АВС в Україні поки що недостатньо поширене.
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АНТРОПОАКСІОЛОГІЧНІ ПАРАДИГМИ
КОМУНІКАЦІЇ У ПРАВІ
А. Токарська
Львівський державний університет внутрішніх справ,
м. Львів, вул. Городоцька, 26, e-mail: itv@lvduvs.edu.ua
Система цінностей, що донедавна (у радянський період і навіть у
ранній пострадянській) ще була інтегративно-організовуючими началами життя, надавала йому гуманістичної спрямованості та осмисленості, на сьогодні втратила свою стійкість та переконливість. На
відміну від попередніх цивілізацій, що загинули або вступили у фазу
стагнації від недосконалості принципів суспільної організації, причина
сучасних кризових явищ в дещо іншому – людина вступає в конфліктні пастки у взаємовідносинах різного рівня, його інтереси все частіше
визначаються як несумісно-конфліктні з потребами інших.
Реальну небезпеку для суспільства становить подекуди і деструктивна діяльність людини, руйнівна сила людської природи [2, с. 48],
що дозволяє стверджувати не лише про об’єкт уваги в індивідуальному
плані, але й у колективному, соціальному розумінні.
Раціональний підхід до здійснення правових інновацій передбачає
узгодження суб’єктивної волі людини із об’єктивною потребою у врівноваженні й стабілізації розвитку суспільного буття. В свою чергу, зазначене
врівноваження є можливим у результаті унормування комунікативних дій
на усіх рівнях суспільної ієрархії – від міжособистісних взаємин окремих
індивідів до масової комунікації від імені державних органів влади та їх
представників. У цій площині актуалізується питання подальшого поступу людської цивілізації, що вже не є уможливлюються без радикального
переосмислення сутності права у напрямі врахування не тільки інтересів
держави, але й насамперед основних прав людини й громадянина, що
роблять їх рівносуб’єктними з державою. Для цього необхідно здійснити ряд істотних методологічних реформацій у теоретико-правовій сфері,
котрі дозволили б отримати засоби виявлення ключових орієнтирів правової належності в самому середовищі міжлюдських відносин. В даному
плані актуалізуються дослідження в галузі комунікативних підходів до
вивчення природи права та способів його реалізації. Адже саме в надрах суспільної комунікації створюються ті онтологічні взаємообмеження
суб’єктивних свобод (з адекватними їм мірами взаємної відповідальності),
котрі, врешті-решт, втілюються в ідеях та цінностях права.
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Усвідомлення цих обставин змушує відмовитися від класичної
парадигми праворозуміння, в межах якої загострилися суперечності
між правовим об’єктивізмом та правовим суб’єктивізмом, між онтологічними та деонтологічними школами (що поляризувалися відповідно до постулювання «фактично-реальної» чи «нормативно-ціннісної»
основи правових смислів), а також між позитивістською та юснатуралістичною гілками теорії та філософії права. Комунікативне підґрунтя права, що створює можливість подолання згаданих суперечностей
шляхом «інтерсуб’єктивізації» природи останнього, не співвідносить
цю природу ні до «суто онтологічних фактів», ані до «виключно деонтологічних норм». До того ж, глобалізація суспільних відносин та
динамізм сучасного суспільно-політичного життя спричиняють почастішання критичних періодів у сфері його правового регулювання. Адже
чим складнішими та масштабнішими є зміни в організації та ціннісних
орієнтирах суспільства, тим гострішою є невідповідність між мобільним соціально-онтологічним контекстом та консервативними за своєю
природою механізмами його правової регуляції.
На основі досягнень юридичної антропології у новому світлі
постає проблема суверенітету особистості, який найповніше досягається завдяки методам створення комунікативного порозуміння внаслідок
індивідуального регулювання комунікативного акту через визнання
суб’єктом цінностей і претензій Іншості. За висновком Ю. Оборотова,
таке індивідуальне регулювання взаємодії може виступати лише як під
нормативне регулювання [3, с. 20]. У зв’язку із цим дослідник прихильний до ідеї модифікування сучасного права у право примирення,
консенсусне право. Саме на цьому етапі відкриваються широкі можливості для використання у комунікації, що виконує роль соціального
регулятора, засобів нормативних впливів. Останні, за Ю. Оборотовим,
це ціннісні (складні на основі сформованих цінностей); директивні
(використання прямих вказівок, наказ, директива); інформаційні (поінформованість через ЗМІ) використовуються для вирішення соціальних
і особистих проблем. Ненормативні впливи доповнюють (посилюють
або знижують) дію нормативних механізмів регулювання поведінки
суб’єкта.
Санкт-Петербурзька школа філософії права в особі А. Полякова,
І. Честнова відстоює розуміння права з позицій правової онтології та
діалогічної теорії права через призму комунікативних інтерпретацій:
тобто, розуміння його як системи відносин, суб’єкти яких передають
правову інформацію шляхом реалізації своїх прав і обов’язків у про281

цесі соціальної взаємодії. У цьому розумінні право є однією із найважливіших форм соціальної комунікації.
Інші правові системи сучасності (з релігійною чи нерелігійною
орієнтацією), за праворозумінням і роллю права у житті (західні і
незахідні) продукують свої специфічні ознаки комунікації через систему права. Так, у структурі права країн романо-германської правової
системи цю специфіку відтворює інститут зобов’язального права. У
сформованій централізованій судовій системі Англії склалася система
прецедентів у вигляді „загального права», для якого джерелами права
є статути і навіть звичаї, юридична доктрина, що мають значення для
правового регулювання [3, с. 22 – 25].
Американська модель комунікації у забезпеченні правопорядку
полягає у трактуванні забезпечення людської взаємодії не лише від
закону, а через її учасників. Особливості забезпечення правопорядку через спілкування досліджені на основі матеріалів, підготовлених
Центром поліцейського тренування (практики) і суспільства, поліцейським департаментом С. Барбари. Автори акцентують увагу на комунікації як засобі забезпечення правопорядку у ХХІ столітті [4].
Натомість спостерігачі у галузі комунікативістики зауважують вже
відомі тенденції: тоталітарна держава, як правило, через диктаторські
форми і методи комунікації «розриває» суспільну комунікацію, руйнує
її загальновизнані основи, хоча воно (насильство) не є тотальним [2,
с. 149]. Нав’язування норм потрібної взаємодії та намагання підпорядкувати їх своїй ідеологічній, політичній чи економічній меті ніколи
не є абсолютним, але завжди таким, що має свою більш високу «пресинговість», владну обґрунтованість щодо певного типу ментального
сприймання людиною і сформованим її комунікативним мисленням. У
правовому суспільстві глибинний зміст комунікативних процесів зводиться до якісно вищого рівня свободи, справедливості, гуманізації,
організації раціонально сформованих взаємозв’язків членів соціуму.
Оскільки право виступає регулятором комунікативних відносин,
що його породжують, то регламентація взаємостосунків здійснює
вплив на деструктивні видозміни комунікативної практики суб’єктів
права з метою встановлення аргументованої форми консенсуалізації
стосунків.
Не відкидаючи досягнень загальної теорії комунікації у плані
забезпечення правом адекватного її сприйняття, що ґрунтується на відомих складових – умілому та результативному конструюванні джерела
повідомлення («Я» – позиції); кодуванні повідомлення; повідомленні
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суті закодованого; процесі декодування почутої чи побаченої інформації, особи одержувача комунікатора, на нинішньому етапі актуальними
постають пошуки нових ефективних правових механізмів оптимального здійснення такої комунікації.
Право людини на комунікацію у загальній ієрархії прав людини –
фізичних, особистісних, культурних, економічних, політичних – становить основу для реалізації ряду інших прав, а саме – прав, в основі яких
людина ставить за мету розв’язати життєво важливі суб’єкт-суб’єктні
інтеракції.
Право ж виступає у ролі інформативного орієнтиру: воно інформує про допустимі межі задоволення потреб людини, тобто скеровує
життєдіяльність окремої людини та державних інститутів у нормативне поле реалізації індивідуальних інтересів, потреб суб’єктів правовідносин. Оскільки сутність людини не може бути зведеною до суто
«фізіологічного», то досліджуючи комунікативну природу права, а
також інтерактивні механізми формування ціннісних вимірів «людиномірності» буття, не можливо оминути «прагматичне людинознавство»,
вибудовуючи розуміння того, якою має бути людина, яка урівноважує
власні потреби з потребами держави, Іншості.
Аксіоантропосфера формує орієнтири правової комунікації та її
результативність, що залежна від таких умов: 1) наскільки комуніканти
визнають соціально значущими правові цінності; 2) які (об’єктивно)
способи реалізації інтенцій наявні в учасників правових відносин;
3) яка здатність суб’єкта коригувати свої комунікативно-дискурсивні
обов’язки у міжсуб’єктній комунікації; 4) наскільки „текстуально і організаційно» спрямованою є правосвідомісна праксеологічна реалізація
інтенції. Тобто в надрах суспільної комунікації кристалізуються як самі
правові цінності (ідеї, звичаї, традиції тощо), що задають певні соціатарні координати правової належності, так і індивідуально-суб’єктивні
спрямування свободи й відповідальності. Як слушно відзначив з цього приводу С. Максимов, сучасний „дискурс легітимації» обґрунтовує
поєднання дії народного суверенітету з системою прав людини. Зміст
останніх полягає в тому, що вони інституціалізують комунікативні
умови для формування у т. ч. розумної політичної волі. Це означає, що
легітимними визнаються лише ті регулятиви, які могли б бути прийняті
всіма можливими зацікавленими особами. У цілому особиста і публічна (громадянська) автономії взаємно доповнюють один одного, однак
при цьому нормативний пріоритет знаходиться на боці особистісних
прав [5, с. 298]. Відповідно, «правовим» можна буде вважати саморе283

гульоване суспільство, в якому обмеженням свободи одного суб’єкта
є така ж рівна свобода іншого суб’єкта, чи таке суспільство, в якому
утверджений принцип панування права (верховенства права, правління
права) [6, с. 6 – 7]. Проте державна влада, що володіє правом застосування сили примусу, покликана бути „основою» такого визнання з
відданням пріоритету інститутові людини.
Ідея розв’язання конфліктів у рамках громадянського суспільства
без лімітованої сили примусу держави не може бути гарантованою, як
і при нелімітованій силі примусу, яка заперечує довіру. Правова держава як обмежене справедливе панування не є самоціллю, як стверджує
дослідник. Вона є лише „механізмом, що обслуговує потреби правового, саморегульованого суспільства, системою формально-юридичних
та інституційних гарантій, які забезпечують умови його можливості» [6, с. 6 – 7].
Застосування такого підходу до правової комунікації умовно
вписується у контекст принаймні трьох моделей, які методологічно
обґрунтовують її у плані пізнавальної та евристичної цінності з погляду вибору методів аналізу фактологічного матеріалу: це інтеракціоністська (або соціально-психологічна) модель; циркулярна (замкнена),
збалансована модель комунікації; конфліктологічна модель. Суть першої, розробленої Т. Ньюкомбо, полягає у прагненні до симетризації
стосунків комунікантів та обопільного регулювання невідповідностей
в оцінці об’єктів. Така модель, належно структуруючи стосунки, відтворює ціннісні орієнтири права.
Циркулярна модель комунікації (збалансована) чи не найповніше
вписується у рамки правової комунікації (оскільки в ній комуніканти виступають рівноправними партнерами), яку ці партнери повною
мірою демонструють на рівні зворотного зв’язку між ними, після
декларування повідомлення, його інтерпретації і кодування для наступного етапу прямого зв’язку. Такі суб’єкт-суб’єктні зв’язки найбільшою
мірою відповідають самій ідеї правової комунікації.
Конфліктологічна модель у правовій комунікації залишає єдиний
варіант ефективного розв’язання конфлікту – здійснення комунікативної процедури засобами права (через звернення до суду у т. ч.). Відтак,
на наш погляд, у професійно-правовій комунікації виправдано діяльною є триєдина модель – інтеракціоністсько-циркулярно-конфліктологічна, або збалансовано-правова, яка здебільшого все-такипозначена
високим рівнем ситуативності моделювання у застосуванні засобів
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вопсихоментальних умов (обставин, характеру, умов та ін.) взаємодії
суб’єктів.
У теорії комунікативної легітимації невирішеними залишаються:
пошук конструктивного балансу „між індивідуалізмом» і „колективізмом», балансу між формальним підходом (позитивізмом) і природним
правом; між позиціонованим плюралістичним підходом до легітимації
крізь приватну і публічну сфери, між потребою створення широкого
комунікативного простору для дискусії і наявності з цією метою всебічної і адекватної інформації.
Конструктив у комунікативному регулюванні правомірної
поведінки бачиться перш за все в тому, що юридичний раціоналізм ґрунтується на удосконалених універсальних правах людини,
юридичній легітимації влади, вільному обговоренні моральних і
політичних альтернатив. Через кризу „насильницького» раціоналізму, при оцінці невід’ємних прав з позиції посткласичної раціональності актуалізуються пошуки різних способів уникнення
суб’єктивізму і сваволі; шляхи до нового способу порозуміння, „гнучкої» системи вимірів справедливості, що забезпечує „свободу у праві»
(С. С. Алексєєв).
Як і будь-яка інша форма людських взаємовідносин, правова комунікація, в свою чергу, також зрештою стикається з потребою
її регулювання офіційним правом. Хоча слід зауважити, що так зване
«комунікативне право» є мало вивченим та практично нерозробленим.
Потреба у ньому виникає через те, що об’єктивність конфліктного буття – визнана, як і потреба вироблення легітимних форм розв’язання
проблемних ситуацій комунікативними способами. Вироблення комунікативних норм і правил, що визрівають на основі суспільних інтересів і відповідно, норм офіційного права, формує основу цивілізованої
практики взаємодії комунікантів-суб’єктів у межах правової комунікативної прагматики, виформовує основу творення „матерії» духу права.
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СЕМИОТИЧЕСКИЙ МЕТОД АНТРОПОЛОГИИ ПРАВА
В СОВРЕМЕННОМ ЮРИДИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
И. Фалалеева
Волгоградский государственный университет,
г. Волгоград, Университетский просп., 100, e-mail: falal@mail.ru
Семиотический метод исследования является одним из методов, применяемых в антропологии права. Его нельзя назвать широко
освоенным, вместе с тем, его применение представляется довольно
перспективным. Через призму семиотического метода право может
рассматриваться как один из языков культуры. Для любого языка имеет
силу принцип, ставший основным для семиотики: все естественные
языки, формирующие логосферу, и все искусственные, в частности,
компьютерные языки, формирующие виртуальное информационное
пространство являются знаковыми системами. Сегодня часто можно
услышать, что информационное общество меняет механизм познавательных процессов. Представляется интересным проследить, как его
вхождение в нашу повседневность сказывается на эволюции образовательных задач юридической антропологии как дисциплины.
По мнению некоторых исследователей, становление информационного общества связано с его агрессией ко многим традиционным
элементам культуры, что изменяет тысячелетнюю систему культурной
коммуникации. Прежде любые новации постепенно адаптировались в
систему культуры, сейчас все меняется местами, и мы наблюдаем процесс необходимой адаптации всей системы культуры к становящемуся
глобальному информационному пространству (с. 32). Следует заметить, что большая половина предметного поля антропологии права так
или иначе связана с изучением особенностей традиционных локальных культур. При этом признак стабильности рассматривается самовыражением культуры как таковой. Налицо обессмысливание целого
учебного блока антропологии права, превращения его в юридическую
археологию, и только.
Следующая проблема – это резкое увеличение скорости разрушения старых ценностей, сжатие временных рамок этого процесса, что не
позволяет новым символам и знакам адаптироваться к традиционной
знаковой системе ценностей [1, с. 34].
Отсюда, на наш взгляд, вытекает новая предметная задача антропологии права: показывать возможные пути сохранения, в том числе
287

и традиции как пароля в будущее. Очевидно, пришло время менять
акценты в сторону осмысления проблем информационного общества.
Представляется, что семиотический метод исследования является наиболее адекватным в этом отношении.
Продолжая характеристику обстоятельств, формирующих новую
образовательную среду, следует указать и на понятие «гипертекста»,
само появление которого вызвало особое умонастроение эпохи: с одной
стороны стирание границ между автором и читателем, с другой – некую
«усталость» читателя от вала доступной, но часто не согласующейся
с первоисточником информации. Отсюда вытекает еще одна из важнейших черт информационного общества, однозначно оцениваемых
негативно – клиповое сознание. При этом типе сознания и мышления
человек оперирует не понятиями и логическими связями, а, главным
образом, ситуациями, образами и эмоциями.
Но, «экономия» мышления – всего лишь способ адаптации к резко
меняющемуся коммуникативному пространству. Это ответ на вхождение цифровых технологий в нашу повседневность, когда насыщенность
информационной среды растет по экспоненте. Очевидно значительное воздействие неосознаваемых процессов и явлений и на правовое
поведение. Оно также связано с «экономией» мышления: если бы мы
обдумывали каждый шаг, то практически ничего не успевали бы в этой
жизни. Поэтому многие действия, имеющие, в том числе юридическое
значение, совершаются людьми бессознательно – на уровне привычек, правовых установок и экспектаций, то есть, на основе стереотипов поведения. Такое поведение характерно для большинства людей.
Проблема в том, что современного человека с укорененным «клиповым» типом сознания интересует не столько смысл происходящего
события, сколько текущая ситуация и её прагматика. Обладатель клипового мышления оперирует только смыслами фиксированной длины
и не может работать с семиотическими структурами произвольной
сложности. Внешне это проявляется в том, что человек не может длительное время сосредотачиваться на какой-либо информации, у него
снижена способность к анализу. Если учесть, что современное поколение студентов с пеленок росло перед экраном телевизора, где каждую
четверть часа логика повествования прерывалась рекламной паузой,
станет понятней причина пугающе низкого уровня базового образования. Разрыв преемственности информации сопровождается потерей
внимания, в итоге, потерей критичности восприятия и логики – основы
юридического мышления.
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Сегодня мы становимся свидетелями того, как исполняется предсказание канадского философа Маршалла Маклюэна. В своей работе
«Галактика Гуттенберга: Становление человека печатающего» он
писал, что развитие электронных средств коммуникации вернет человеческое мышление к дотекстовой эпохе, и линейная последовательность знаков перестанет быть базой нашей культуры. Сталкиваясь с
информационными перегрузками, мы не имеем другой альтернативы,
кроме восприятия по образцам (стереотипам) [2].
На наш взгляд, это актуализирует изучение дописьменных правовых форм, раз уж они ворвались в жизнь молодых через Интерет. Даже
современные правовые формы студенты осваивают через символы,
казуистично. Они вынуждены на веру принимать смыслы и знаки новой
мифологии, часто не рефлексируя над знаком и его связью с означаемым (использование кибербанка, регистрация в частных электронных
библиотеках, идентификация в соцсетях и т.п.). Можно говорить о том,
что сознание современного студента во многом также и мифологично.
Мифологическое сознание, в противовес клиповому, является
сознанием цельным. В сфере мифологического сознания ситуация и
норма есть непротиворечивое целое и нормативные начала, содержащиеся в мифах (которые являются заданными моделями), всегда несут
в себе способность освобождать человека от сомнений. Рациональное
в правосознании не вытесняет мифологическое, так как «право оплодотворенное мифом, становится могучим фактором развития цивилизованных отношений» [3, с. 300]. Без мифологического элемента в
правосознании невозможно схватывание правовой ситуации в цельности. Но такое влияние мифологического сознания на правовое может
иметь как положительные, так и отрицательные стороны для современного общества, оно должно изучаться в рамках современной юридической науки, верно полагает Сарыглар Н.С. [4, c. 65]. Безусловно,
именно антропология права, и как наука, и как дисциплина, призвана
изучать знаковые хитросплетения мифа и права в современности.
Призывы педагогов к борьбе с клиповым мышлением свидетельствуют, что характерное для молодежи соотношение концентрации и
переключаемости не соответствует идеальным представлениям преподавателей об этой пропорции. Тем более что всегда возникает прагматический вопрос: если именно данное соотношение умения углубляться
и умения переключаться является оптимальным – то оптимальным для
каких целей, для чего? Для культурологов становится очевидным, что
«клиповое мышление» – то есть усиленное развитие навыка быстрого
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переключения за счет длительного сосредоточения – более соответствует
той информационной среде, в которой обитает современный студент [5].
Отметим некоторые нейтральные и положительные черты, привнесенные информационным обществом с клиповым мышлением: способность нелинейного, многомерного восприятия, обостренное чувство
сопричастности текущему моменту, осознание наличной дискретности правового пространства по образцу обычно-правовых систем (то,
что предписано делать на границе «ойкумены», запрещено у «очага»,
например, в частной фирме и т.п.).
Практика показывает, что процессы информационной глобализации сопровождаются партикуляризацией права более, чем интернационализацией. Это – закономерный ответ национальных, локальных
(обычно-правовых, корпоративных и т.п.) правовых систем на вызов
глобализации. Подобные процессы происходят во всех областях, тесно
связанных с правом. В современном менеджменте, например, даже с
приходом ВТО стремятся не только к стандартизации и унификации,
но и к оптимальному использованию национальных ментальных установок, учету склонности к тому или иному типу организации, учету
местных традиций в управлении трудовыми процессами.
После обзора новых задач антропологии права, проявившихся благодаря информационному обществу, представляется необходимым дать
характеристику тех составляющих семиотического метода исследования, которые дополнительно могут быть востребованы сегодня при
преподавании юридической антропологии.
Интересно заметить, что сам процесс семиозиса в праве сугубо
антропологичен и дихотомичен. С функциями левого и правого полушария у человека связаны два типа мышления – абстрактно-логическое и пространственно-образное. Эти типы мышления имеют ряд
синонимов, в том числе, в эту схему можно уложить юридическое и
мифологическое мышление. В управленческом процессе для всех
сфер: биологической, технической, социальной, характерна двоичная
система информации. Двоичность выступает фундаментально неустранимой, предельной особенностью информации как свидетельства или
отсутствия изменений. По мнению профессора А.В. Малько, формой
проявления двоичности юридической информации служат стимулы и
ограничения в праве [6]
Две функции знака – замещающую и коммуникативную в одной из
своих работ отметил И.Л. Честнов. Он отметил, что в рамках коммуникативной ситуации в знаке проявляются оба измерения [7, с. 63].
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На дихотомичность сознания практикующего юриста обратил внимание Ю.Ю. Ветютнев. По его мнению, двойственность как раз и является ключом к пониманию выражения «человек юридический»: его
основная характеристика – это именно способность беспрепятственно
переключаться из модуса критики в модус доверия. То есть, юридическое мышление по определению должно обладать «двухтактной частотой» [8, с. 167].
Приведенные наблюдения позволяют строить более оптимистичные прогнозы по поводу совмещения двух познавательных функций
современных студентов – быстроты переключения и глубины сосредоточения. Изменилась пропорция, но суть сохраняется. Хочется верить,
что слухи о «смерти субъекта» сильно преувеличенны [9, с. 82]. Опыт
традиционных культур усилиями антропологии права может быть востребован через применение семиотического метода, с поправкой на
постмодернистский ландшафт: когда историческая, ценностная, любая
другая иерархия источников уступает место «равнозначным» (то есть
с разрушенной структурой!) феноменам культуры. Представляется, что
опора в этой ситуации возможна только на семиотический механизм
порождения смыслов. Он может меняться, но неустраним в своей сущности. Как точно заметил И.Л. Чеснов, семиотический метод представляет право как феномен, тесно связанный человеком, и в конечном
счете именно человеком порождаемый. Одну из задач антропологии
права он видит в том, чтобы показать, как все многообразие правовой
действительности, и в первую очередь само объективное право, порождается человеческой субъективностью, а также доказать возможность
такого порождения [7, с. 66].
Далее, как показал в своей работе И.Д. Невважай, в соответствии
с принципами семиотического метода и в зависимости от отношения к
знаку, выделяются два типа правовой культуры, различие между которыми определяется тем, как понимается отношение между знаком и
его значением: как единственно возможное или как условное и произвольное. В первом типе культуры – культуре выражения – определяющей является оппозиция «правильное – неправильное». «Правильной»
считается та норма, которая адекватно выражает фактически существующую правовую реальность. Другой тип правовой культуры – культура
правил – определяется отношением к знаку как к чему-то условному
и произвольному по отношению к референту, существующему в действительности. Основной мыслительной оппозицией в данном типе
культуры является отношение «упорядоченное – неупорядоченное».
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Именно знак и его употребление определяет и формирует свой референт, поэтому здесь действует правило: «существует то, что правильно». Что законодатель вводит как норму, то и существует как правовая
реальность [10, с. 23 – 24].
Схожие наблюдения, но под иным углом зрения, содержатся в
работе Н.Ф. Ковкеля. Вслед за А. Соломоником, он свел все многообразие знаковых систем к пяти основным типам: естественные знаковые
системы; образные; языковые; знаковые системы записи и кодовые.
Указанные типы знаковых систем он расположил в той иерархии, в
которой они появлялись в филогенезе человечества и в онтогенезе каждого отдельного человека, а также по степени возрастающей абстрактности. [11, с. 74]. Основные характеристики всех пяти типов знаковых
систем определяются семиотическим содержанием их базисного знака,
степенью абстрактности и местом в ряду других базисных знаков. В
праве, по мнению автора, они соответствуют основным типам правопонимания, что свидетельствует об их давнем, но не всегда осознаваемом,
отражении и исследовании в юриспруденции. Действительно, естественные знаковые системы в праве, проявляющиеся на уровне правоотношений, соответствуют социологическому типу правопонимания.
Образные знаковые системы, отражающие правовую реальность, адекватны психологическому подходу к праву. Наконец, языковые знаковые
системы и системы записи представляют право в позитивистской трактовке как систему норм, выраженных в языке [11, с. 77].
Эволюция проблематики юридической антропологии – ее важная
составляющая, учитывая прогностическую и диагностическую функции дисциплины. Так, в курсе Н. Рулана, а затем А. Ковлера глубоко
разрабатывались темы, пограничные с культурологией. Строго говоря,
противоборство эволюционистской и культуррелятивистской школ и
составляет суть предметного поля антропологии права. В одноименном курсе, читаемом в Волгоградском государственном университете,
специально изучаются темы, касающиеся различных типов правовых
логик, правового мышления и проблем аккультурации.
Таким образом, принимая во внимание те изменения в механизме
познавательных процессов, которые принесло нам информационное
общество, целесообразно дополнить некоторые учебные задачи антропологии права. А именно:
- показывать возможные пути сохранения традиции как пароля в
будущее, меняя акценты в сторону осмысления проблем информационного общества;
292

- наращивать использование семиотического метода исследования
для углубления анализа сложной связи мифологического и юридического мышления в эпоху информационного общества, а так же различных типов правовой культуры.
Это позволит привить студентам не только основы критического
мышления, но и даст дополнительный иммунитет от манипуляции их
сознанием со стороны СМИ и Интернет. Настало время, когда правосознание не только отражает объективную реальность, но и создает ее.
Поэтому перед исследователями сегодня остро встает задача осмысления правовых знаковых конструкций в информационном знаковом
поле, отражающих юридически значимые явления в правосознании и
влияющих на правопорядок и правовую культуру общества. [12, с. 1].
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НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ ЯК ЦІННІСНИЙ ОРІЄНТИР
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м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, e-mail: lika7@ukr.net
«Незалежний суддя»… Чи не стане згодом це словосполучення
оксюмороном, тобто поєднанням непоєднуваного з одночасним утворенням нової смислової якості? В теперішній час діяльність суддів перебуває під пильним оком усього нашого суспільства. При цьому кожний
намагається піддати нинішній стан здійснення правосуддя жорсткій
критиці та висловити зневіреність щодо вірогідності позитивних змін в
цій сфері найближчим часом. Проте надія, що незалежність стане реальною, а не формально задекларованою цінністю, зокрема, серед основних
засад судочинства, як і будь-яка інша надія, має помирати останньою.
В історії людства багато віх було присвячено проблемам відстоювання незалежності, боротьби за суверенітет, доведення спроможності
бути самостійним. Вказане стосувалося як окремо взятих особистостей, так і суспільства в цілому. Людство завжди намагалося здобути
власну свободу, в чому загалом вимірювалася певна сила, необхідна
для повноцінного існування. Свобода – це категорія, яка є наріжним
каменем багатьох сфер наукового пізнання: філософія возвела її до
рангу найважливіших суспільних цінностей; в історії описані визначні події, що були присвячені саме боротьбі за свободу як цілих народів, так і певних прошарків суспільства в різних державах; в рамках
політології створені соціально-політичні вчення, які беруть за основу
саме свободу, такі зокрема, як лібералізм; в правознавстві центральне
місце також займають свободи і права громадян тощо. Таким чином,
свобода знаходить своє втілення повсюди та посідає чільне місце серед
людських цінностей. А отже, і в нашій державі, яка позиціонує себе як
демократична, в нашому суспільстві, яке так прагне набути рис громадянського, вирішальну роль в різних сферах життя відіграє так звана
свобода людського вибору.
Як відомо, Конституція України проголошує, що усі люди є вільні і
рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними (стаття 21). Кожна людина має право на вільний
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розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і
свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому
забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості (стаття 23).
І нарешті, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно
погоджується (стаття 43) [1]. Таким чином, в нашому суспільстві його
членам законодавчо забезпечена потенційна можливість самостійно
обирати свій шлях розвитку та майбутню професію. А от як це право
буде реалізовуватися, залежить вже від рівня свідомості кожної особи.
З огляду на наведене, перш ніж обговорювати гарантії та запоруки суддівської незалежності, слід зосередитись на питанні свідомого
вибору людиною професії судді. Отже, виникає ряд запитань до тих
осіб, що вирішили вдягнути в майбутньому суддівську мантію. І перше
запитання: чому саме такий шлях обрано, які мотиви має кандидат для
зайняття такої високої посади в юриспруденції. Загалом в людській свідомості домінують чотири основні мотиви, якими керується індивід в
процесі своєї життєдіяльності. Це страх, вигода, почуття обов’язку та
любов. І можна лише сподіватися, що майбутні служителі Феміди при
виборі свого кар’єрного напрямку будуть керуватися хоча б почуттям
обов’язку перед людством, перед самим собою, мріями щодо відстоювання принципів справедливості в суспільстві, бажанням кваліфіковано допомогти оточуючим.
З такою мотивацією, звісно за умови належного рівня знань та кваліфікації, суддя міг би почувати себе достатньо впевнено і незалежно.
При такому підході самих кандидатів на посади суддів розробка системи заходів з гарантування суддям їх власної незалежності не посідала
б таке визначне місце, зокрема, в нескінченій судово-правовій реформі.
Крім того, навіть в положеннях чинного законодавства, що регламентує
порядок здійснення правосуддя, існує механізм, який здатний досить
ефективно забезпечити суддям самостійність. Так, зокрема, згідно зі
статтею 126 Конституції України незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддів
у будь-який спосіб забороняється [1]. Стаття 6 Закону України «Про
судоустрій і статус суддів» передбачає, що суди здійснюють правосуддя самостійно. Здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від
будь-якого незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі
Конституції і законів України, забезпечуючи при цьому верховенство
права. Втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у
будь-який спосіб, неповага до суду чи суддів, збирання, зберігання,
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використання і поширення інформації усно, письмово або в інший
спосіб з метою завдання шкоди авторитету суддів чи впливу на безсторонність суду забороняється і тягне за собою відповідальність,
установлену законом. (частини перша і третя вказаної статті) [2]. Однак
виникає інше питання, чи є відвертим та одностайним бажання самих
суддів бути незалежними від втручання ззовні. Що заважає суддям вже
зараз діяти виключно на підставі закону? Повернемося до наведених
вище мотивів людської поведінки. В ідеалі людина мала б діяти, керуючись чистою любов’ю до оточуючих, прагнучи внести мир, злагоду
та гармонію в суспільство. Мотиви, що зводяться до почуття обов’язку
перед собою, іншими людьми, суспільством також заслуговують на
велике шанування. Проте нажаль, і така мотивація не завжди є домінуючою в свідомості як пересічного громадянина, так і професійного
судді. Що залишається? Два мотиви: вигода та страх. Причому останні дуже тісно пов’язані між собою та часто-густо випливають один з
одного як в прямому так і в зворотному напрямку. Приведемо для прикладу суддю, який ідучи на поводу у бажання отримати певну вигоду,
намагаючись забезпечити гідне життя своєї родини або дітей, приймає
не зовсім законне рішення. Спочатку одне, а потім, поступово відчуваючи певною мірою безкарність, – й інші. Разом з тим, в теперішній час
дуже важко залишитися непомітним на арені відправлення правосуддя
та за умови реалізації принципу прозорості судової влади. І незабаром
обов’язково виникне ситуація, коли за такі необачні кроки судді вже
доводиться відповідати. Відповідати, зокрема, перед органами, які наділені повноваженнями щодо здійснення дисциплінарного провадження
стосовно суддів та звільнення суддів з посад за особливих обставин.
Саме тоді можуть з’явитися намагання знайти собі певну підтримку
в різних її проявах. Цей визначальний момент з одного боку й висвітлює зародження тієї самої залежності у судді. Звісно, залежність може
виникати на різних етапах кар’єрного росту і навіть під час вирішення
питання щодо призначення судді на посаду.
Проте наведене лише в черговий раз підкреслює, що на все є вільне волевиявлення людини. Ніхто не примусить вдягнути суддівську
мантію за відсутності у особи відповідного бажання, а також впевненості в своїй кваліфікації, відвертості намірів та психологічній стійкості. Суддя може зазнати певного впливу лише за однієї умови – власного
дозволу на його сприйняття.
Ще за радянських часів зазначалося, що незалежність суддів –
справа совісті самого судді. Саме він повинен бути відповідальним за
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свої дії на посаді [3, с. 10]. Суддя – це жива людина, і в нього, як і у будьякої іншої людини, є свої цінності, почуття та пристрасті. Оскільки він
ухвалює рішення шляхом логічного та психологічного процесів, ніхто не може стверджувати, що це машина, позбавлена почуттів. Суддя
може судити та відчувати і разом з тим уміти утримуватися від рішень,
що «приймаються серцем», зректися почуттів дружби і ворожнечі –
для судді це просто робота. Здатність судді звільнитися від стороннього тиску, бути нейтральним залежить від його особистих якостей [4,
с. 58]. Таким чином, моральні аспекти діяльності і поведінки суддів
визнаються значущими. Особливість професії судді з позиції етичних
вимог полягає у наявності морального права вирішувати долю інших
людей. Наділення правом бути суддею означає суспільну довіру йому.
Для громадян суддя і поза судовим засіданням залишається суддею, і
тому він «приречений серцем» грати цю роль постійно, незалежно від
того, виконує він свої службові обов’язки або перебуває поза службою.
Для збереження довіри з боку громадян суддя повинен додержуватися моральних вимог, що панують у суспільстві. Це робить правосуддя доступним і зрозумілим для членів суспільства. Тільки моральний
самоконтроль судді, додержання ним етичних вимог дозволяють
виключити негативну оцінку діяльності суду, сумніви в його безсторонності [5, с. 153].
В своїй статті канадський суддя у відставці Сенюк Джеральд
дуже влучно окреслив позицію Верховного Суду Канади про те, що
загальна мета гарантування незалежності суддівства полягає в тому,
щоб забезпечити формування обґрунтованого усвідомлення факту цієї
незалежності; причому суддівська незалежність у цьому контексті є
нічим іншим, як «засобом». Якщо б формування загальної впевненості
в «об’єктивності» суддів було б можливим без досягнення суддівської
«незалежності», вимога щодо «незалежності» була б непотрібною.
Однак суддівська незалежність є критично важливою умовою для
формування загальної впевненості суспільства в об’єктивності суддів. Незалежність є наріжним каменем і обов’язковою передумовою
об’єктивності суддівства [6].
Взаємовідносини суспільства із судовою системою та зокрема
рівень довіри до суду регулярно піддаються аналізу та моніторингам. Так, Рада суддів України спільно з Центром суддівських студій
в рамках реалізації українсько-швейцарського проекту «Підтримка
судової реформи в Україні» щорічно проводить Моніторинг стану
незалежності суддів в Україні, метою якого є здійснення аналізу стану
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незалежності, неупередженості та доступності правосуддя в Україні,
розроблення відповідних рекомендацій для удосконалення діяльності
судів, органів суддівського самоврядування та інших органів судової влади. В загальних висновках результатів вказаного Моніторингу
зазначено, що підтримку зміцнення незалежності суддів останнім
часом демонструють у публічних висловлюваннях представники всіх
впливових політичних сил, урядовці та інші активні учасники суспільного життя. Констатується, що відданість принципу незалежності суддів стала показовим трендом українських політиків. В такій позитивній
інформаційній ситуації можна було б очікувати кардинальних змін із
забезпечення незалежності судів та суддів, підвищення рівня довіри до
судової влади з боку суспільства та викорінення усталених традицій
впливу на суддів. Фактична ж ситуація неоднозначна [7]. В рамках чергового щорічного моніторингу стану незалежності суддів в Україні за
ініціативою Ради суддів України була проведена Всеукраїнська акція
«Зміцнимо довіру громадян до суду». 15 серпня 2012 року одночасно у
всіх апеляційних та місцевих судах було здійснено опитування громадян-відвідувачів судів щодо їх оцінки незалежності, неупередженості
та доступності правосуддя. Кількість респондентів, які взяли участь в
опитуванні – 21 028 осіб. За результатами опитування загальна оцінка діяльності судів виглядає більш позитивною, аніж результати більшості соціологічних опитувань громадян щодо рівня довіри до суду та
оцінки роботи органів судової влади. На думку експертів, це пов’язано
з тим, що в опитуванні брали участь громадяни, які або безпосередньо
звернулися до суду, або мали неодноразовий досвід таких звернень.
Відповіді респондентів на питання анкети «чи можете ви сказати, що
суд при розгляді вашої справи був незалежним, неупередженим та був
забезпечений справедливий судовий розгляду» неочікувано для експертів, задіяних в дослідженні, були однозначно позитивні: 56,31 % опитаних відповіли «так», 22,95 % – «скоріше так», 4,54 % – «скоріше ні»,
4, 74 % – «ні». Водночас, привертає увагу те, що 11,47 % респондентів
вагались дати оцінку при відповіді на це питання. А отже, якщо суд не
сприймається громадянами як незалежний, неупереджений та справедливий, то завжди виникають сумніви, які в свою чергу впливають на
рівень довіри до правосуддя у цілому.
Разом з тим, зовсім протилежні результати отримані внаслідок
проведення відповідного моніторингу соціологічною службою Центру
Разумкова. Так, вказана соціологічна служба Центру Разумкова здійснює моніторинг суспільної підтримки діяльності інститутів державної
299

влади (в т.ч. судів) з 2001р. У рамках виконання завдань першого етапу
проекту досліджувалися також позиції та оцінки громадян стосовно
окремих питань, пов’язаних з їх поінформованістю про діяльність судів,
судову реформу тощо, а також – з їх власним досвідом звернень до суду
та/або участю в судових процесах. Упродовж останніх 10 років рівень
суспільної підтримки діяльності українських судів загалом демонстрував тенденцію до повільного, але постійного зниження. Якщо у
2001 – 2004рр. повністю підтримували діяльність судів переважно
9-11% громадян, то у 2011 – 2012рр. – не більше 6%. Натомість зовсім
не підтримували діяльність суду, відповідно близько 40% і близько 60%
респондентів. За результатами загальнонаціонального соціологічного
дослідження «Суди в Україні: суспільна підтримка, довіра та оцінки
громадян» встановлено наступне. Дискусії у фокус-групах засвідчили
явне переважання серед їх учасників негативного ставлення до вітчизняної судової системи та недовіру до суду. Респонденти вважають
вітчизняну судову систему несправедливою, правосуддя – недоступним для більшості громадян, суди – неефективним інструментом захисту їх прав. На їх думку, громадянин фактично не має шансів виграти
у суді справу проти держави, навіть за умови очевидного порушення
державними чиновниками його прав і свобод. Більш дієвими засобами
вирішення громадянами своїх проблем і захисту своїх прав вони вбачають позасудові засоби (в т.ч. незаконні) [8].
Отже, незважаючи на протилежні результати проведених моніторингів, не вдаючись до з’ясування причин такої неоднозначності,
слід наголосити, що найактуальнішим питанням у сфері забезпечення справедливого правосуддя, безумовно, залишається підвищення
статусу суддів у суспільстві, що передбачає підтвердження суддями
на практиці своєї незалежності, безсторонності та професіоналізму. З
цією метою Верховною Радою України 8 квітня 2014 року навіть було
прийнято Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в
Україні [9], в якому визначено правові засади проведення перевірки
суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового посиленого заходу
з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення
суддів до відповідальності задля підвищення авторитету судової влади
України та довіри громадян до судової гілки влади. Проте така перевірка є зовнішньою формою державного контролю щодо законності дій
суддів та процедурою притягнення їх до відповідальності. Даний захід,
нажаль, не стане запорукою підвищення рівня професійної правосвідомості судді.
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Крім того, останнім часом наголошується на необхідності запровадження дієвих механізмів, які запобігатимуть можливостям зовнішнього незаконного впливу на суддів, як з боку органів законодавчої й
виконавчої влади, так і вищих судів. Проте необхідно завжди пам’ятати,
що першою та основною передумовою для уникнення стороннього
впливу є воля самих суддів, тобто небажання судді опинитися під таким
впливом. Страх позбутися своєї посади, що може з’явитися внаслідок
погроз ззовні, чи можливість отримання будь-якої винагороди, наприклад, на потреби суду, неналежним чином фінансованого державою, не
може бути виправданням для професійного судді при необ’єктивному
розгляді справи, навіть за умови формального дотримання суддею
вимог закону. Що стосується отримання суддями так званої «матеріальної допомоги» від учасників процесу, то в даному випадку можна
застосувати твердження «попит породжує пропозицію». І не слід зосереджуватись лише на питанні отримання суддями недостатньої заробітної плати, оскільки вказана проблема є більш глибокою та сягає
корінням на рівень правосвідомості самих суддів, кандидатів на заміщення посади судді і суспільства в цілому.
В деяких випадках судді не завжди керуються виключно
Конституцією та законами України, піддаються протиправному впливу
посадових осіб органів державної влади, суб’єктів політичної діяльності, допускають безкарне втручання у вирішення судових справ, що
завдає істотної шкоди демократичному конституційному ладу, правам і
свободам громадян, інтересам суспільства та держави. Слід пам’ятати
латинську сентенцію «sequi debet potentia justitiam, non praecedere» –
сила має слідувати за правосуддям, а не передувати йому. Адже, не
здійснюючи належного правового реагування на протиправні тиск та
втручання, судді тим самим сприяють поширенню суспільно небезпечних посягань на правосуддя, не забезпечують в межах своїх повноважень дотримання принципів самостійності судів і незалежності суддів,
конституційних засад судочинства і, як наслідок, втрачають довіру суспільства. Отже, незалежність суддів має в першу чергу забезпечуватися
внутрішньо завдяки волевиявленню самих суддів.
Більш того, за результатами проведеного аналізу виникає зовсім
неочікуване, на перший погляд, але вкрай важливе запитання, чи є в
кожного з нас внутрішня готовність до того, щоб судді в нашій державі стали дійсно незалежними і відправляли правосуддя, керуючись
виключно законом та мораллю. Чи готові усі члени нашого суспільства
до певних видів відповідальності за свої дії при недотриманні вимог
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закону в будь-яких правових відносинах, починаючи від порушень правил дорожнього руху? Чи оцінює кожна особа себе як свідому та високо моральну істоту, здатну не лише вимагати від інших виконання норм
законодавства, а в першу чергу розуміти наслідки усіх своїх вчинків і
нести в повній мірі за це відповідальність? Це є далеко не вичерпний
ряд актуальних питань, відповіді на які стануть вагомим внеском в розвиток вітчизняної філософії та антропології права на сучасному етапі,
зокрема для адекватного окреслення ціннісних орієнтацій в праворозумінні.
«Глава Китая вынудил однажды
За признанную мудрость Лао Цзы,
Не вняв предупреждениям о взглядах
Иных на справедливость и на правду,
Принять его верховный пост судьи.
И первым встал к ответу местный вор,
Влекомый грязным умыслом хищенья,
Забравшийся к богатому во двор
И пойманный на месте преступленья.
Потряс судьи верховного вердикт
Сложившиеся общества устои, Что оба наказания достойны, И вор, и псевдожертва, что хранит
Нечестно заработанные средства,
Нажитые не собственным трудом,
Посеяв этим самым зёрна бедствий,
Смутивших жизнь, в которой все живём.
И понял император, что оставив
Верховный пост судьи у мудреца,
Китаем вскоре сам не сможет править,
Ведь Истины не вынесет Лица».
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The article is devoted to the philosophical and anthropological analysis of
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГОСУДАРСТВА:
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
С. Шевцов
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова,
г. Одесса, ул. Софиевская, 16, e-mail: sergiishevtsov@gmail.com
Современное государство представляет для юристов, философов,
социологов, политологов достаточную трудность, определения или
указания на его сущность вызывают разногласия и критику.
«Невозможно заменить слово «государство» какими-либо другими словами, так, чтобы была указана некоторая субстанция, событие,
деятельность, качество или что-то еще, что и «является» государством.
Вопрос, является ли государство реальностью… фикцией, или суммой
психологических процессов, тоже представляет собой фиктивную проблему…. Государство не есть «нечто», поскольку высказывания типа
«государство – это…» не могут быть сформулированы в корректной
форме» [Цит. по: 1, с. 154.]. Эта позиция, выраженная датским юристом А. Россом, опирается на философские принципы логического
позитивизма, в частности, раннего Витгенштейна. Росс полагает, что
говорящие о государстве высказывания имеют смысл только при условии, что они описывают действия некоего человека, относительно
которого мы уверены: (1) данный человек занимает в настоящее время
государственную должность, (2) созданную на законных основаниях
для общего блага, (3) его должность является частью подобных институтов, (4) образующих в совокупности правительство.
Иные причины лежат в основании весьма схожих сомнений
М. Фуко. «Мы все знаем ту зачарованность любовью или ужасом,
которые государство вызывает сегодня; мы знаем, как много внимания
уделяется происхождению государства, его истории, его достижениям,
его власти, его злодеяниям и т.д. Та непомерная ценность, которая приписывается проблеме государства, находит свое выражение главным
образом в двух формах: первая – непосредственная, аффективная и
трагическая, являет лиризм monster froid, которое мы видим противостоящим нам; но существует и второй способ переоценки проблемы
государства, способ парадоксальный, потому что несомненно, редукциониский: это форма анализа, состоящая в редукции государства к определенному количеству функций… Но государство сегодня, возможно,
не более, чем в любое другое время, не обладает ни этим единством,
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ни этой индивидуальностью, ни этой строгой функциональностью, ни,
говоря откровенно, этой важностью; может быть государство является
не более чем сложносоставной реальностью и мифологизированной
абстракцией, чья важность куда более ограничена, чем многие из нас
думают» [2, р. 103].
Трудности испытывают и социологи. П. Бурдье и Л. Вакан пишут:
«Понятие «государство» имеет смысл только как удобный стенографический ярлык (label) – и поэтому также ярлык очень опасный – для [обозначения] тех пространств объективных отношений между позициями
власти (принимающей различные формы), которые могут приобретать
форму более или менее стабильных сетей (альянса, сотрудничества, клиентелизма, взаимных услуг и т. д.), и которые проявляют себя в феноменально разнообразных взаимодействиях, находящихся в спектре от
открытого конфликта до более или менее скрытого сговора» [3, р. 112].
Слова Д. Страера, сказанные о средневековом государстве, вполне могут быть отнесены и к современному: «Государство существует,
главным образом, в сердцах и умах людей, и если они не верят, что
оно существует, то никакое логическое упражнение не сможет вызвать
его к жизни» [4, р. 5]. Нас будет интересовать государство как установившиеся внешние правовые нормы (объективное право, law), однако
приведенные выше мнения говорят нам о том, что «борьба за государство» и поле его деятельности – в человеческом сознании. Нам следует
искать тот момент, когда внутренние представления о нормах и порядке
жизни обретают внешнюю, «объективную» форму государства.
Обозревая постепенное развитие общественной организации
людей, мы получаем следующую картину. (1) Существует некое изначальное до-право, свойственное не только людям, но и животным
(возможно, всему живому). (2) Возрастание интеграции человеческого общества ведет к осмыслению норм данного до-права, оно теперь
выступает как «хтоническое право», нормы которого в целом осмыслены, но не отделены от обычая. Суть его остается традиционной –
обеспечение условий для выживания коллектива. Единичная особь в
системе такого хтонического права мало что значит, и получает права
только от социума, никакими собственными правами не обладая. (3)
Человеческое общество достигает уровня государства, где возникает
законодательный орган. (4) Появляется бюрократическое государство,
со сложным аппаратом управления и репрессии, для которого характерно право в полном смысле. Последний период относят обычно к
XV – XVI векам.
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Первые три стадии носят универсальный характер, четвертая –
свойственна по большому счету только Европе. Долгое время дело рассматривалось так, что Европа лишь обогнала другие регионы мира, но
сегодня эта позиция сосуществует с позицией плюрализма, согласно
которому у каждой культуры свой собственный путь развития. В отношении права плюрализм все еще достаточно слабо выражен: работы
по теории права (где термин «право» не оговаривается) по-прежнему
сконцентрированы на европейском понимании права. Те работы, где
рассматриваются другие формы права в той или иной мере нуждаются
в маркировке («мусульманское» право, «средневековое» право, «японская» правовая традиция и т.д.).
Являются ли четыре названные этапа достаточными для понимания эволюции права? Если нет, следует найти «место разрыва» и
попытаться на основе имеющихся данных достроить модель развития.
Несложно заметить, что таких «разрывов» намечается два: пункт (3)
не в состоянии связать пункты (2) и (4). Неясно, каким образом возникает состояние царя-законодателя (или соответствующего органа) при
том, что в пункте (2) право еще не отделено от социума как целого.1 По
такой логике сам правитель должен был бы подчиняться существующим законам, поскольку все права, в том числе и законодательные, он,
как это было в состоянии (2), получал бы от социума.2 Неясно также,
как происходит отделение права от социума или царя-законодателя и
приобретение им самостоятельного статуса (и самостоятельной ценности), то есть связь между пунктами (3) и (4).
Политическая антропология может служить нам некоторой опорой
при рассмотрении государства, поскольку в ней существует устойчивая
традиция, выделяющая три его основных признака: (1) территориальное деление, (2) собирание налогов, (3) наличие аппарата управления.3
Э. Сервис формулирует эту трудность в связи с проблемой выделения из общества равных репрессивного аппарата: «Много важных теорий
и дебатов связанных с происхождением репрессивного государства оказываются несостоятельными, потому как трудно убедительно рассчитать его
появление из матрицы эгалитарного общества» [5, р. 15].
2
Эта мысль присутствует еще у Локка.
3
Это выражено в определении государства Генри Дж. М. Классеном:
«Государство – это независимая централизованная социально-политическая организация для регулирования социальных отношений. Оно существует в сложном, стратифицированном обществе, расположенном на
определенной территории и состоящем из двух основных страт – прави1
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Конечно, эти элементы рассматривались и другими науками (можно вспомнить, например, часто приводимое определение государства
у Вебера как единственного легитимного агента насилия1). Но особый
интерес представляют попытки антропологов создать теорию возникновения государства. Такие теории появились задолго до самой
политической антропологии, их создавали философы, юристы, теологи, экономисты и т.д., но они носили характер умозрительных конструкций или применения ряда метафизических положений к данной
области. Первой по времени появления следует назвать теорию божественного создания государства; ее потеснила классическая теория
договора. В XIX веке появляются патриархальная теория (согласно
которой государство развивается из семьи, рода и власти отца – Г. Мэйн
и др.) и теория завоевания или, как ее иначе называют, теория насилия
(Л. Гумпилович, Е. Дюринг, Ф. Оппенгаймер, К. Каутский), у последней
теории (с рядом оговорок) еще есть сторонники и сегодня, например,
Б. де Жувенель, Р. Карнейро и др. Так называемая социально-экономическая теория, созданная на основе идей К. Маркса2 и изложенная
Ф. Энгельсом [8], испытала определенное влияние двух предыдущих,
ее основанием служит анализ экономического развития общества. Ряд
экономистов и сегодня склонны считать, что государство возникает в
результате появлений излишков.
ХХ век предложил еще ряд теорий – ирригационную К. Виттфогеля,
демографическую Э. Боссерапа, торговую Вебба и Экхольма и др. В
результате долгого противостояния этих теорий друг другу на сегодняшний день укрепилась позиция, согласно которой нет смысла говорить о единственном процессе возникновения государства: общества
создавали государства под воздействием разных факторов или, по
крайней мере, даже при небольшом наборе одних и тех же существентелей и управляемых. Отношения между этими стартами характеризуются политическим господством первых и налоговыми обязательствами
вторых. Эти отношения узаконены разделяемой, по крайней мере, частью
общества идеологией, в основе которой лежит принцип реципрокности»
[Цит. по: 6, c. 4].
1
«Государство есть то человеческое сообщество, которое внутри определенной области – «область» включается в признак! – претендует (с успехом) на монополию легитимного физического насилия» [7, c. 645].
2
Маркс основывался на работе Л. Н. Моргана «Древнее общество, или
Исследование направлений человеческого развития от дикого состояния к
варварству и далее к цивилизации» (1877).
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ных факторов, сила и характер их взаимодействия в каждом отдельном
случае оказывались уникальными, а потому единой формулы, применимой для всех государств, быть не может. Логически подобный тезис
неопровержим – в отношении истории гораздо легче указать различия,
чем сходства. Я не ставлю перед собой задачу создать еще одну теорию
или добавить аргументы к одной из названных, мне важнее рассмотреть логику эволюции правовых отношений.
Одной из несомненных заслуг политической антропологии
является открытие ею промежуточных стадий между акефальным
социумом и государством. Э. Сервис предложил четыре формы или
ступени эволюции от эгалитарного общества к государству: банда
(band)1, племя (tribe), вождество (chiefdom) и государство (state) [10].2
Банды – небольшие объединения расширенных семей (от двадцати до
пятидесяти человек), занимающиеся охотой и собирательством. Их
возглавляют, как правило, неформальные лидеры. Банды могут объединяться (Кили говорит даже, что на несколько недель они объединяются
каждый год [12, р. 26]). Племя – более крупное объединение, оно может
включать до нескольких тысяч человек, разделенных на ряд поселений; социальная организация у каждого поселения своя (при общности
структуры), существует также и сложная общеплеменная организация.
Племенные сообщества отличаются от банд также оседлым образом
жизни.
Первые шаги к организации связывают с институтом бигменов
(англ. bigman). Бигмены – это лидеры сообществ, обычно выделяющиеся также богатством и авторитетом. Их лидерство основано главным
образом на их личных качествах и особенностях поведения – в частности, щедрой раздаче подарков. Сообщество все еще совместно участвует в решении важных вопросов, но по сути дела следует указаниям
своего лидера, в этом смысле бигмен может обладать даже большим
Термин band или band society иногда переводят как «локально-групповое сообщество». См.: [9, c. 208].
2
В последующих публикациях Э. Сервис исключил племя из своей типологии: М. Фрид [11] достаточно убедительно показал, что племена возникли только в результате внешнего давления государственных обществ
на безгосударственные и являются вторичными формами. Кроме того, значительная часть антропологов в последние десятилетия отошли от этой
схемы стадиального развития, но в данном случае она может быть использована, так как известные мне авторы, исследующие войну в примитивных
обществах, сохраняют первоначальную типологию Сервиса.
1
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объемом власти, чем вождь, но формально – он лишь один из членов
сообщества и не более того. Если учесть, что пиршество – не просто
процесс питания, а определенного рода магический ритуал, связанный с
жертвоприношением и т.д., то бигмен неизбежно получает и некоторый
религиозный и магический статус. Эта позиция нестабильна, приходится постоянно прикладывать усилия для поддержания своего положения. Вокруг такого человека неизбежно формируется круг близких
приверженцев. «Бигмен» – ненаследуемая позиция, но с появлением
первого бигмена общество вкушает сладость снятия с себя ответственности за принятие решений и выполнения воли богов, поэтому после
первого оно будет искать второго.
Вождество (англ. chiefdom) – следующий этап. Здесь автономия и
самоуправление локальных организаций значительно слабее, народ уже
не участвует в правлении, существует перераспределительная система, а следовательно, иерархия власти и социальная стратификация.
«Вождество предполагает централизованное управление, наследственный иерархический статус, связанный с аристократическим этосом,
но без формального легального аппарата силового подавления» [5, р.
16]. Племенная структура преимущественно сегментарна, вождество
обладает и пирамидальной структурой [9, с. 208]. Вождь также выполняет религиозную(ые) функцию(и), а потому он выступает еще в роли
жреца. На стадии вождества мы уже имеем дело с законодателем, с
законом, с правом. Отсутствие аппарата, реализующего власть вождя,
указывает на то, что право еще не отделено от религии (идеологии), и
либо принимается группой, либо нет (во втором случае участь вождя
печальна). В целом большинство исследователей признают, что лидерство при вождестве основано на согласии взрослых мужчин племени.1
Можно согласиться с Р. Карнейро, что вождество следует рассматривать не столько как переходный этап от эгалитарного сообщества к
бюрократическому государству, сколько как ключевой шаг в эволюции
социума, после которого возникновение государства и империи было
лишь количественным изменением [14, р. 38]. Следует задаться вопросом о том, каким образом и на каком этапе вождь получил эту способность определять линию поведения всей группы и каждого отдельного
ее члена.
Этот вопрос послужил предметом множества дискуссий. Суть их
сводилась к попытке понять природу власти: «как вожди принужда1

См.: [13, р. 25].
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ли других следовать их приказам» [15, р. 1]. Э. Сервис в свое время
предположил, что харизматическая власть бигменов постепенно через
представление о наследственной передачи духа предка превратилась
во власть официальную, институциональную и деперсонализированную [5, р. 74ff]. Эта теория вызвала серьезную критику и в следующие
десятилетия полемика велась между сторонниками двух подходов к
обоснованию природы власти – экономического и идеологического [15,
р. 2].1 При таком взгляде на первый план вышла проблема контроля
над выполнением приказов вождя. Обе стороны признавали взаимосвязь этих двух компонентов власти (экономическая власть давала стабильность, идеологическая – легальность [15, р. 98]), полемика велась
вокруг того, какую из сторон считать базовой.
Учитывая экономическую (редистрибуция) и религиозную функции вождя, можно не сомневаться, что он должен был в какой-то мере
считать себя исключительным человеком, особым, отличным от других, что находит подтверждение в ряде свидетельств. Он должен быть
уверен в своей особой, личной связи с богами. Неясно, откуда возникает эта уверенность.
Иначе подходят к проблеме образования государства прямые сторонники насильственной теории, не отвергая важность экономического фактора. О войнах «доисторического» периода мы знаем очень
мало [16, р. 4], но знаем, что они были: Гилен и Цаммит утверждают, что
для конца палеолита мы можем с уверенностью выделить уже несколько типов агрессии и насилия (по археологическим данным) [18, р. 233].
Некоторые из авторов прямо считают своей обязанностью развеять создаваемый во второй половине минувшего века миф о «умиротворенном
прошлом» [16, р. VII]. Оттенбайн считает, что на догосударственной
стадии война была присуща только племенам охотников [19, р. 3], но
эту позицию разделяют не все. Кили склонен оценивать в качестве
обществ, развивающихся мирным путем не более 10-15 процентов, и
то он оговаривает, что такие общества находились, как правило, в естественной изоляции [16, р. 28]. У нас достаточно информации для признания важности военной структуры в становлении обществ и культур,
но характер их взаимосвязи неясен. К. Оттербайн в результате исследования около пятидесяти культур приходит к выводу, что для каждой
культуры взаимосвязь военной организации и формы правления униВ этом трудно не увидеть противостояние подходов К. Маркса и
М. Вебера.
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кальны, но теснота их связи может служит константой, это у него не
вызывает сомнения [19; 13, p. 23]. Он признает, что у нас нет ни одного
примера общества, начинающегося как банда и эволюционировавшего до следующей стадии [13, р. 23 – 24], что существенно затрудняет
исследование условий и факторов эволюции общества.
Сам факт важности и стабильности влияния войны на развитие
общества едва ли может быть оспорен. Еще Гераклит говорил, что война – «отец всего», и уже в древнейших дошедших до нас философскохудожественных или космологических текстах мы отмечаем важную
роль, которую в них придается войне. Вместе с тем различие между
войной и бандитизмом оказывается настолько условным, что часто
сводится к нулю. «Бандитизм, пиратство, соперничество банд, охрана
порядка и ведение войны – тесно связанные между собой явления», – к
такому выводу приходит Ч. Тилли [20, р. 170].
Ни экономический, ни сам по себе военный факторы, вероятно,
не могут создать государство. Каждый из этих факторов присутствует в любом обществе, а государства создаются только в некоторых.
Земледельческая деятельность сама по себе не обязательно создает
излишки пищи [21, р. 5], а сами по себе излишки вовсе не обязательно
ведут к социальному расслоению [9, р. 174]. Идею Ф. Оппенгеймера о
том, что государство всегда возникает в результате покорения кочевыми
народами земледельческих и смешения двух разных культур [22, р. 30
ff], так же как мысль Л. Гумпловича, что государства создаются только
в результате насилия [23, р. 47 и сл.], можно считать опровергнутыми
выдающейся работой Р. Лоуи [24].1 Еще позже был установлен факт,
что пастушеских кочевников (pastoral nomads) в древнем мире не было
до появления государств [21, р. 6]. Тем не менее, то, что военные действия оказали существенное и иногда даже основное влияние на военную организацию, а тем самым и на процесс создания государства, не
отрицают даже критики теории насилия.
Мне представляется, что если рассматривать государство по тем
признакам, которые выделяет политическая антропология (территориальное деление, сбор налогов, наличие аппарата управления), то здесь
скрыты несколько параметров, требующие раскрытия для уяснения
процесса его возникновения. Территориальное деление предполагает, с одной стороны, наличие некоторого экономического ресурса, а
Р. Лоуи также опровергает и теорию органического (патриархального)
происхождения государства из власти отца.
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с другой – его ограниченность в пространстве (что кладет в качестве
одной из основ своей теории Р. Карнейро [21]). Эта ограничение может
быть естественным или искусственным. Сбор налогов предполагает не
просто редистрибуцию, как эволюционно развившуюся из всеобщего
обмена (реципрокации, реципрокности), а ставит перед собой принципиально иные цели: если реципрокация была просто условием для
выживания в тяжелых условиях нестабильности пищевых ресурсов
и осуществляла систему взаимных обязательств1, то редистрибуция
предполагает наличие неравенства – и не столько имущественного,
сколько неравенства в социальном положении, точнее – в самосознании своего места в социуме.
Мы можем прийти к выводу, что ранее государство с необходимостью предполагает различные формы самосознания у своих членов2. Это различие должно иметь качественный, а не количественный
характер, и может практически целиком быть описано с позиции права:
рядовые члены общества получают все свои права и свой статус только
от общества, высшие его члены, напротив, получают свои права извне
(от богов или от самих себя), общество лишь признает (утверждает)
за ними наличие этих прав. Различие, таким образом, заключается не
в «количестве» прав, а в источнике их получения. Предположить, что
общество добровольно наделяет некоего своего представителя особыми правами – означает вернуться к теории общественного договора.
Это принципиальная революция мышления и ее механизмы во
многом остаются нам неизвестны. Можно предположить, что радикальное изменение в структуре социума будет следствием не менее
радикального изменения в сознании человека, в его идентификации –
свою функцию он будет связывать теперь с обществом принципиально
иначе: от социума как источника права и цели существования он перейдет к пониманию социума как условия (ресурса) своего существования.
Другими словами, ситуация подчинения социуму будет трансформирована им в ситуацию подчинения социума высшему порядку, воплощением (медиатором или носителем) которого является лидер. Целью его
1
Правда, М. Салинз, различающий генерализованную (основанную на
альтруизме, предполагающую возврат, но без необходимости) и сбалансированную (равноценную) реципрокности, считает, что первая служила
спусковым механизмом ранговых различий [9, с. 200].
2
Мне представляется, что это неизбежно следует из того, что пишут о
возникновении и утверждения неравенства Джонсон и Эрл, хотя непосредственно этого тезиса я у них не нашел. См.: [25].
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существования теперь окажется организация пространства социума в
соответствии с новым представлением о космическом порядке и его
собственном месте в нем.
Чтобы человек воспринял и выстроил представление о новом порядке, старый должен перестать для него существовать. Как это происходит
в замкнутом сообществе (и происходит ли), я сказать не берусь, здесь
можно только предполагать – изменение природных условий (пищевых ресурсов), какие-либо катаклизмы (природные или искусственные,
например, военное поражение) и т.д. Но в высшей степени вероятно, что
этот механизм преобразования сознания работает в условиях изоляции
индивида или его изгнания – он выступает важнейшим условием выживания, то есть превращением изгнанника, человека вне закона в остракона, охотника-одиночку. Этот же механизм оказывается действенным
для небольших групп, живущих разбоем – бандитов. В том случае, если
такая группа бандитов окажется приглашена (например, для ведения
боевых действий) или сама силой решит подчинить себе некое поселение, мы получаем структуру социума, в котором существуют социальные ранги – и определяются они формами мышления.
С замечательной ясностью механизм такого приглашения получил свое воплощение в «Семи самураях» А. Куросавы. Но вероятна
ли подобная ситуация в истории? Ч. Тилли не только не сомневается
в этом, но прямо пишет, что это по-своему необходимая практика:
«Лучшим поставщиком вооружённых солдат для короля часто становился преступный мир (world of outlaw). То, что Робин Гуд стал королевским лучником, может быть легендой, но легенды рождаются из
действительности» [20, р. 173]. В книге капитана Чарльза Джонсона
есть замечательное рассуждение: «Во время войны нет пиратов, потому что все искатели приключений становятся каперами... И если правительство некоторым из разбойников выдаст каперские свидетельства и
направит их против им же подобных, то число пиратов тогда не просто
уменьшится, я думаю, их не останется вовсе, согласно поговорке, что
для поимки разбойника нужно самому воспользоваться услугами разбойника (Set a Thief to catch a Thief)» [16, р. 50].
Примеры подобного привлечения разбойников, пиратов, бандитов
существуют, хотя уровень сходства может стать предметом дискуссий.
Уже Римская империя в поздние века своего существования часто
нанимала солдат среди воинственных племен, некоторые из которых
были врагами Римской империи, в Византии это стало обычной практикой. Короли франков, пытаясь противостоять внешним врагам – нор313

маннам, нанимали иногда других норманнов для противостояния как
внешним врагам, так и внутренним: Карл III Простоватый в 911 году
заключил договор с Хрольфом (Рольфом, Роллоном), согласно которому отдал ему во владение и под защиту область, получившую впоследствии название Нормандия. В Англии приход викингов (данов) еще до
высадки Вильгельма в 1066 и их укрепление на острове не вызывает
сомнений. Та же Англия, столкнувшись в XVI веке с превосходством
Испании, пригласила и наделила полномочиями пиратов, самыми
известными из которых стали: Ф. Дрейк, а веком позже – Г. Морган.
В 1811 году французская полиция приняла предложение Ф. Видока и
поручила этому преступнику, ставшему создателем знаменитой Сюртэ,
возглавить борьбу с криминальным миром.
Отметим, что в известных нам случаях – в том числе и приведенных выше – «приглашенная» сторона сохраняла свое мышление
и образ действий (в значительной степени ради использования этой
особенности их и приглашали) и, вероятно, даже укреплялась в нем,
выявляя его эффективность. Приглашенными заимствовалась в основном внешняя оболочка (некоторые ритуалы, формы этикета, одежда и
т.д.), в то время как пригласившая сторона вполне могла попасть под
влияние мышления и системы ценности приглашенных. Кроме того,
возможны прямые насильственные захваты и подчинение себе.
Все эти примеры относятся уже к государственной эпохе (кроме,
вероятно, случая, упомянутого в «Повести временных лет»), но устойчивость и воспроизводимость в разные времена разными народами
подобного образа действий может свидетельствовать, как представляется, о его универсальности. «…Насилие, угнетение и эксплуатация
сыграли важную роль в сотворении государств Европы» [20, р. 170], – из
контекста ясно, что Тилли пишет это уже о современных государствах,
возникших в XII – XIII веках, но несомненно, он рассматривает механизм возникновения государств как универсальный. «По идеальной
схеме крупный лорд (в догосударственном обществе – вождь. – С. Ш.)
вёл войну так успешно, что завладел существенной территорией, но
военное дело также привело к взиманию существенных средств –
людей, оружия, провианта, жилья, транспорта, различных принадлежностей и/или денег, чтобы их приобрести – у населения той территории.
Наращивание военной силы параллельно дало хорошие средства для
взимания. Само по себе взимание, если оно удавалось, предполагало
уничтожение, нейтрализацию или кооптацию местных врагов лорда, то
есть оно вело к формированию государства» [20, р. 183].
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Сам по себе захват поселения еще не превращает его в государство.
Существенным оказывается механизм преемственности, основанный
на понятии ответственности. Для первого поколения установивших
свою власть бандитов (собственно говоря, только они и являются бандитами) характерно одно идеологическое противоречие: они не хотят,
чтобы их дети испытали все то, что выпало им, но вместе с тем они
хотят, чтобы их дети мыслили так же, как они, и принадлежали, подобно им, миру избранных.
Одним из частных решений этой проблемы является институт
собственности: собственностью может обладать только личность, что
прекрасно демонстрирует Гегель в 41-м параграфе своей «Философии
права»1. Насколько можно судить, смысл сказанного немецким философом сводится к следующему: существенная характеристика личности – свобода2, но эта свобода обретает свою действительность только
тогда, когда получает внешнее выражение; внешним выражением свободы является вещь (как нечто противоположное – несвободное, безличное, бесправное). Только личность может владеть собственностью,
но собственность позволяет личности раскрыть свою суть – свободу и
себя в качестве личности.
Более общим решением является выделение пространства ответственности (собственность – лишь ее частный случай, возможно, в
большей мере характерный для европейской цивилизации). Личность
в этом случае понимается таким образом, что ее свобода, долг или
«Лицо должно дать себе внешнюю сферу своей свободы, чтобы быть
как идея (Die Person muß sich eine äußere Sphäre ihrer Freiheit geben, um als
Idee zu sein)». Это положение он поясняет в Прибавлении: «Разумность
собственности заключается не в удовлетворении потребностей, а в том,
что снимается голая субъективность личности. Лишь в собственности
лицо выступает как разум» [27, с. 101]. Ср. в § 33: «Чтобы не остаться абстрактной, свободная воля должна прежде всего дать себе наличное бытие,
и первым чувственным материалом этого наличного бытия суть вещи,
другими словами, внешние предметы. Этот первый вид свободы есть тот,
который мы узнаем как собственность…» [27, с. 94]. А также: «…Личность является основным определением права: она приобретает наличное
бытие преимущественно в собственности…» [28, с. 303].
2
Нужно также помнить, что свобода по Гегелю – добровольное следование диктату разума. Субъективная свобода – индивидуальное знание и
ищущая своих особенных целей воля, поэтому «она по форме состоит в
мыслимом, т.е. в определяющем себя всеобщими законами и основоположениями, действовании» [27, с. 280].
1
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ответственность состоят в упорядочивании пространства. Суть упорядочивания заключается в организации такого пространства (в его
качестве может выступать собственность, сфера межличностных
отношений, сфера военных контактов с противниками и т.д.) в соответствии с высшими нормами – установлениями богов или собственным разумом (обычно – и то и другое вместе). Выделяя сыну (уже
не-бандиту) некую сферу деятельности, отец (бывший бандит) учит
его не столько тому, как именно следует действовать (конкретной
последовательности операций), сколько самостоятельной организации
соответствующего порядка, а стало быть, и мышления. Здесь реализуется метод воспитания, основанный на взаимодействии – организуя
внешний мир, наследник тем самым организует и свой внутренний.1
Тем самым принципы наследственности (передача сыну) и наследования (выделение пространства ответственности) через воспроизведение
уже установленного положения дел оказываются важнейшими механизмами стабильности как ментального, так и социального порядка,
что и приводит к созданию государства. Экономический принцип (при
достаточно широком его понимании – как действия по обеспечению
условий для выживания сообщества) и идеологический (как легализация наследования посредством достижения стабильности) выступают
здесь в неразделимом единстве.
Если сказанное применять к рассматриваемой нами ситуации, то
возникает следующая картина. Для первого поколения (захватчиков,
бандитов) приобретение собственности являлось по сути лишь следствием их особого личностного статуса – их личность реализовывалась в их действиях; для второго поколения (и последующих) условием
реализации этого статуса оказывалось освоение пространства ответственности в соответствии с нормами старшего поколения. Как уже
говорилось, первое поколение во время изгнания реорганизовывало
усвоенные в социуме нормы посредством замыкания их на собственной персоне (вместо сообщества). Первому поколению принадлежал
весь мир, так как они были вне социума и могли брать (были вынуждены) и пользоваться всем, что считали нужным (обладали полным набором прав-полномочий), и роль их заключалась в том, чтобы внести в
Это можно рассматривать как универсальный принцип воспитания,
но для нас он здесь важен как принцип наследования определенного мировоззрения вне условий его первоначального формирования. Также стоит
отметить, что в данном случае ведущую роль играет не внутренний порядок, а внешний, то есть они меняются местами.
1
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социум новую космогоническую систему. Второе поколение само уже
было вписано в социум с соответствующими ограничениями, а потому
условием осуществления (актуализации) их личности оказывалась роль
посредников между социумом и мировым порядком, иначе они ничем
не отличались бы от других членов общины. В значительной мере при
таком подходе пространством ответственности (и в этом смысле собственностью1) оказывалась прежде всего сама община. Таким образом,
именно наследственность и функция личностного поддержания миропорядка2 в их взаимосвязи оказываются ключевым моментом возникновения государства, хотя за их фасадом стоит ментальная конструкция
избранности высшего класса.
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GENESIS OF THE STATE:
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The formation and development of legal consciousness occurs through
functioning of the law institutions of the old society. The institution of society
outcasts plays an important role in this model. In case of their return to the
society, forced or agreed, they become the leader of the society. When such a
leader appears we can say that legal consciousness, law and state appear in the
society.
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ПОГЛЯДИ У СТРУКТУРІ ПРАВОСВІДОМОСТІ
ЛЮДИНИ : АНТРОПОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ
Л. Ярмол
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, вул. Князя Романа, 3/1, e-mail: yarmol.lilia@gmail.com
У сучасному демократичному суспільному та державному житті
важливе місце посідає така можливість людини та інших суб’єктів, як
свобода вираження поглядів. «Погляд» проникає в усі сфери суспільного життя. Його цінність зростає, оскільки він є однією з основних
форм сучасного пізнання й спілкування. За допомогою поглядів виробляються й ухвалюються рішення, даються важливі оцінки, зокрема і
державно-правовим явищам.
Зарубіжна та вітчизняна філософсько-правова і теоретико-правова класика, яка заклала світоглядні й методологічні основи широкого
бачення проблем свідомості та правосвідомості зокрема, представлена такими особистостями, как Арістотель, Платон, М. Бердяєв,
М. Вебер, Г. Гегель, В. Джемс, Г. Еллінек, Г. Зіммель, І. Ільїн, І. Кант,
Б. Кістяковський, В. Келле, А. Леонтьєв, А. Лосєв, Л. Петражицький,
К. Поппер, Дж. Роулз, Ф. Степун, Г. Тард, І. Фарбер, С. Франк, Е. Фромм,
А. Уледов, Й. Хейзинг, Ф. Хайєк, Б. Чичерін, К. Юнг, К. Ясперс та інші.
Основи сучасного розуміння проблем правосвідомості розвинені у працях таких вітчизняних та зарубіжних учених, як С. Алексєєв,
П. Байніязов, О. Балинська, П. Баранов, В. Бегінін, Т. Гарасимов,
О. Гречин, О. Грищук, В. Демічева, В. Малахов, В. Мухін, Ю. Погрібна,
С. Сливка, М. Цимбалюк та інші [1].
Філософські, психологічні, соціологічні, логіко-лінгвістичні дослідження такого феномену, як погляд, здійснили Платон, Арістотель,
М. Білалов, Ф. Бекон, М. Бунге, Д. Гавра, Б. Грушин, Н. Горшков,
М. Дмитровська, Б. Єрунов, І. Кант, О. Клєвакіна, В. Коробейников,
Ю. Сурмін, Г. Тард, А. Уледов, Д. Юм, О. Якуба та інші [2].
Правові питання щодо вираження поглядів людини докладно
досліджували провідні вітчизняні та зарубіжні науковці. Різні аспекти цієї проблематики проаналізовано у працях Н. Виноградової,
О. Жуковської, Є. Захарова, С. Кравченко, Н. Кушакової, М. Муратова
та інших [3]. Міжнародно-правові гарантії забезпечення свободи вираження поглядів та її окремих можливостей досліджували В. Лутковська,
М. Маковей, С. Шевчук, Є. Чефранова та інші [4].
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Правосвідомість людини чи інших суб’єктів є однією з форм або,
як вважають окремі вчені, видом свідомості. Свідомість суб’єктів –
дуже складне й неоднозначне явище, якому приділяли і приділятимуть
увагу учені на будь-яких етапах розвитку суспільства. Без свідомості
нема людини і, відповідно, суспільства. На свідомість впливали і впливатимуть різні чинники і різні суб’єкти для досягнення певної мети.
Тому розуміння сутності свідомості, а також її видів, зокрема правосвідомості, окремих їх елементів має важливе значення не лише в теоретичному, а й у практичному аспекті.
У науковій юридичній літературі досліджено поняття, сутність,
структуру, види, функції та інші елементи правосвідомості людини та
інших суб’єктів. Проаналізуємо окремі з них.
Правосвідомість – це система ідей, уявлень, емоцій і почуттів, які
виражають ставлення індивіда, групи, суспільства до чинного, минулого та бажаного права, а також до діяльності, пов’язаної з правом [5,
с. 462]. На думку О. Скакун, у структурі правосвідомості суспільства
виділяють такі елементи: психологічний (правова психологія); ідеологічний (правова ідеологія); поведінковий (правова поведінка).
В. Демічева виокремила фактично такі ж самі структурні елементи
правової свідомості: правову ідеологію, правову психологію та поведінку (звички, установки, цінності, орієнтації), зазначивши, що правова свідомість є відображенням правового життя суспільства, правових
відносин, сутності та ролі правових установок у свідомості суспільства,
соціальної групи, особистості [6, с. 11]. Правосвідомість є знанням про
право, оцінкою чинного права та мислення, ідеєю щодо змін у праві,
тобто правосвідомість – це не тільки результат відображення об’єкта,
але й засіб дії на об’єкт, на всю правову систему держави.
Є. Рябов зазначає, що правосвідомість – це сукупність уявлень
і почуттів, які виражають ставлення людей, соціальних спільнот до
чинного або бажаного права [7]. Основними структурними елементами свідомості, на його думку, є правова психологія й правова ідеологія.
М. Цимбалюк вважає, що якщо «очистити» загальну (філософсько-правову) дефініцію правосвідомості від зайвої деталізації та
описовості (котрі позбавляють її будь-яких обгрунтованих претензій
на бажане узагальнення), то вона набуде такого вигляду: правосвідомість – це осмислене ставлення до нормативізації та державно-інституційного регулювання людського буття у суспільному та природному
світі [8, с. 67].
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Заслуговують на увагу позиції В. Малахова, котрий зазначає,
що лише з одного боку правосвідомість є формою пізнання навколишнього світу. З другого боку вона є способом усвідомлення того,
як ми пізнаємо дійсність. Ми набуваємо правових знань і використовуємо їх, але водночас усвідомлюємо свою власну діяльність як
суб’єктів правового знання. Ученого цікавила правосвідомість у
сенсі феномену усвідомлення в її рефлексуючій здатності. У такому
розумінні сама правосвідомість представлена як достовірна і повна
реальність [9].
Професор П. Рабінович доводить, що правосвідомість – це система
понять, поглядів, уявлень і почуттів з приводу чинного або бажаного
юридичного права, а також діяльності, пов’язаної з цим правом [10,
с. 90]. На наш погляд, професор П. Рабінович найбільш повно виокремив такі елементи правосвідомості:
1) за змістом правових поглядів, уявлень – інформаційний (когнітивний); оцінний (аксіологічний); регулятивний;
2) за формою (способом) відображення юридичних явищ – поняття про такі явища; погляди; уявлення; почуття;
3) за рівнем відображення правових явищ – правова психологія;
правова ідеологія;
4) за територіальною поширеністю – загальна і локальна (місцева,
регіональна);
5) за суб’єктами (носіями) правосвідомості – індивідуальна, колективна (загальнонародна, національна, класова, релігійна, молодіжна,
професійна тощо);
6) за характером діяльності носіїв правосвідомості – професійноюридична; професійно-неюридична; непрофесійна.
Відомий учений С. Алексєєв зробив висновок, що правосвідомість – суто суб’єктивне явище; воно складається із уявлень людей
про право (чинне, про право, яке стосується минулих епох, бажане), із
суб’єктивного ставлення до самого феномену права, його цінностей,
із правової психології і навіть із індивідуальної чи масової емоційної
реакції на право, інколи інтуїтивної, підсвідомої (як скажімо, реакція
на порушення норм писаного права) [1, с. 265].
На наш погляд, правосвідомість слід розглядати не лише як систему понять, поглядів, уявлень, почуттів та інших «елементів» свідомості
з приводу чинного, минулого або бажаного юридичного права, а також
пов’язаної з ним діяльності, а й як вид (форму) свідомості щодо природного права та пов’язаної з ним діяльності.
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З вищенаведених положень бачимо, що до структури правосвідомості не всі вчені включають такий елемент, як погляди. Незважаючи
на це, погляди, у тому числі й правові, є важливим проявом колективної
та індивідуальної свідомості.
У наукових джерелах дано такі визначення погляду.
Погляд – 1. Думка, судження про що-небудь [11, с. 1004].
Погляд – знання про яке-небудь явище, предмет, світ у цілому з
вираженим ставленням особистості до них [12, с. 302].
Погляд – один із важливих проявів суспільної й індивідуальної
свідомості, сукупність пов’язаних між собою суджень, які містять приховане чи явне ставлення, оцінку будь-яких явищ, процесів, подій і фактів дійсності [13, с. 511]. Погляд виконує контрольно-консультативну
функцію (визначає позицію, виносить рішення з конкретних проблем),
регулює поведінку індивідів, соціальних груп, інститутів суспільства. У
вузькому розумінні погляд – це думка, міркування, запропоноване без
достатнього обгрунтування, не перевірене, не підтверджене необхідною
аргументацією. Погляд нерідко протиставляють знанню: «Там, де закінчується знання, починається погляд». Виникаючи в умовах невизначеності пізнавальної ситуації, погляд передбачає вибір і оцінку, оскільки
він тісно пов’язаний з вірою, з певною світоглядною позицією, психологічною установкою. Погляд може бути адекватним дійсності чи ілюзорним. Виділяють індивідуальні і суспільні, колективні погляди.
Індивідуальний погляд випливає з інтересів і потреб особистості,
виражає її неповторну унікальність, хоча може збігатися з колективними, суспільними поглядами (громадською думкою). Громадська думка
діє у всіх сферах життя суспільства, утверджуючи норми суспільних
відносин, відображає певну колективну позицію, є важливим механізмом соціальної взаємодії. Колективні погляди формуються не стільки стихійно, скільки цілеспрямовано під впливом різних соціальних
інститутів, за допомогою, зокрема, засобів масової інформації.
Поняття «погляд» і «знання» здавна привертали до себе увагу
філософів. При їх аналізі центральним вважають поняття «знання»
(виділяють такі його характеристики, як істинність, верифікованість,
осяжність та інші). Погляд же визначається суто негативно: погляд є
те, що не задовольняє критерії знання. Така традиція бере початок у
працях Платона. Платон пов’язує пізнання істини з запам’ятовуванням
ідей-сутностей, а погляд ототожнює з віруваннями, чуттєвим спостереженням, з повсякденним досвідом. Погляд вважається темним, нечітким знанням, яке необхідно переглянути.
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За Арістотелем знання може бути дискурсивним чи безпосередньо
інтуїтивним. Точне знання (епістеме) виходить із необхідних посилань,
а погляд (докса) має ймовірнісний характер. Разом з тим навіть точне знання спирається на усталені погляди, які визнаються більшістю
мудреців [13, с. 511].
Заслуговують на увагу дослідження Б. Єрунова, котрий комплексно проаналізував філософські аспекти поглядів у системі людського
пізнання.
Він розглядав погляд як одну із пізнавальних форм, за допомогою яких здійснюється перехід від суб’єктивного до об’єктивного. І
відповідно зазначав, що згідно з діалектичним підходом виділяються суб’єктивні та об’єктивні елементи поглядів людини [14, с. 65].
Залежно від переважання елементів однієї групи погляди поділяються
на суб’єктивні та об’єктивні.
Суб’єктивний погляд характеризуєтся такими ознаками:
1) відображає предмет не таким, яким він є, а яким його уявляє
суб’єкт;
2) беруться до уваги лише суб’єктивні критерії (очікуване, приємне, корисне). Критерієм правильності є головним чином суб’єктивна
упевненість;
3) оцінка як переведення невизначеного у визначене здійснюється
на підставі суб’єктивно обумовленого прообразу.
Суб’єктивний погляд може бути упередженим, хибним або, навпаки, правильним. У будь-якому разі він суб’єктивний, а його об’єктивний
зміст опосередкований і прихований.
Об’єктивний погляд характеризується такими ознаками:
1) відображає предмет таким, яким він уявляється з урахуванням
реальних можливостей;
2) оцінка як переведення невизначеного у визначене здійснюється
на підставі частково перевірених прообразів;
3) показником істинності (правдоподібності) переважно виступає
не суб’єктивна, а об’єктивна упевненість [14, с. 66].
Якщо розглядати формування погляду у пізнавальному процесі, то
воно завжди пов’язане із специфічним судженням. Специфічна особливість цього судження (погляду) у тому, що воно грунтується на недостатніх і не повністю визначених даних.
Погляд згідно з психолого-гносеологічним підходом є також оціночним судженням. Виділяють ціннісну оцінку (оцінку значення) й оцінку
«дискусійного» предмета. Якщо визначити цінність як значення предме324

та (явища, процесу) для буття людини, суспільства, то будь-який погляд,
який за своїм змістом спрямований на відображення цього значення,
становитиме ціннісне судження. Ціннісна оцінка як один з основних елементів притаманна змісту лише деяких поглядів. Оцінка ж «дискусійного» предмета є важливим елементом усіх видів поглядів людини.
Погляд характеризується такими ознаками:
1) невизначеністю (дискусійністю) предмета;
2) ставленням суб’єкта до предмета висловлювання, вираження;
3) частковою об’єктивною обгрунтованістю.
М. Дмитровська зауважувала, що в аналітичній філософії, яка
звертається до аналізу звичайної мови, завдання визначення понять
погляду і знання ставиться по-іншому. Їх психологізація (унаслідок
введення у розгляд суб’єкта – носія погляду і знання) дала поштовх
до їх докладнішого розгляду. Вона проаналізувала верифікувальні й
оціночні судження щодо погляду і знання. Розглянула клас верифікувальних пропозицій – пропозицій, які співвідносяться з теперішнім,
минулим, чи майбутнім становищем у світі і в принципі можуть бути
верифіковані під час виголошування відповідного міркування. Для
верифікувальних пропозицій погляд і знання відрізняються за критерієм істинності пропозиції. У разі знання є істинна оцінка, а в разі погляду – ймовірнісна. Утвердження знання повністю виключає не тільки
вираження невпевненості і вказівку на можливість помилки чи альтернативний стан справ, але і вираження впевненості. Вираження навіть
найбільшої впевненості у разі верифікувальних пропозицій ніколи не
переходить у знання. Погляд, навпаки, легко поєднується з вираженням
впевненості, невпевненості і з вказівкою на можливість помилки або
альтернативний стан справ.
Залежно від того, чи безпосередньо оцінюються сприймані предмети або явища, чи оцінка має гіпотетичний характер, М. Дмитровська
зазначила, що необхідно розрізняти два види оціночних суджень.
Судження першого виду – власне оціночні або оцінки-погляди, а
судження другого виду – оцінки-припущення. Різні види оціночних
суджень потребують мотивування неоднаковою мірою. Як правило,
не мотивуються сенсорно-смакові, психологічні (інтелектуальні та
емоційні) й естетичні оцінки. Оцінка прямо випливає із не залежного
від волі й контролю відчуття людини. Такі оцінки завжди мають для
конкретної особи статус суб’єктивної істини. З ними можна сперечатися, але їх не можна спростувати. Етична оцінка загалом потребує
мотивування. Погляд-оцінку можна назвати «суб’єктивним знанням»,
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оскільки він має для особи, котра його висловлює, статус суб’єктивної
істини. Оцінки-припущення формулюються суб’єктом тоді, коли він
унаслідок відсутності безпосереднього контакту з об’єктом оцінки,
може висловити тільки припущення про його певні якості. Подібні
оцінки повинні бути обов’язково аргументовані. Оцінки-припущення
не є поглядами [15, с. 10].
Використовуючи вищенаведені положення, можемо стверджувати,
що правові погляди людини як пізнавальний елемент правосвідомості – це специфічні оціночні судження щодо природного або юридичного права, а також діяльності, пов’язаної з ними. У структурі правових
поглядів можемо виділити суб’єктивні та об’єктивні елементи, як і в
структурі поглядів людини загалом.
У структурі правосвідомості та й у свідомості загалом, окрім
поглядів, як уже зазначалося, чільне місце посідають уявлення, переконання, віра, почуття, емоції, установки, оцінки тощо. Їх співввідношення, взаємозв’язок, взаємозалежність є особливими, не однаковими
з позицій різних учених сьогодення та минулого. Розгляд взаємозв’язку
цих феноменів потребує окремого дослідження. Розглянемо лише окремі питання співвідношення погляду і переконання, оскільки це найближчі за значенням терміни.
Переконання – усталений погляд на що-небудь, який грунтується
на певних положеннях, думках, пов’язаних у свідомості людини із глибоким та щирим визнанням і переживанням їх істинності й безсумнівної переконливості [16, с. 338]. Переконання тлумачиться і як тверда
впевненість, певність у чому-небудь; віра у щось [17, с. 267].
У пізнавально-семантичному аспекті переконання – це внутрішнє прийняття змісту висловлювання як істинного (правильного).
Розрізняють такі види переконань залежно від характеру підгрунтя
внутрішнього прийняття:
1) Суб’єктивне переконання (суб’єктивна впевненість). Це переконання без пояснень причин і будь-якої аргументації. В його основі лежать схильність, вибір, пов’язані з неусвідомленим досвідом та
інтересами;
2) Інтерсуб’єктивне переконання (інтерсуб’єктивна впевненість).
Основою прийняття є загальноприйнятість, авторитетність;
3) Об’єктивне переконання (об’єктивна переконаність, упевненість). Підгрунтям прийняття тут виступають факти, спостереження,
логічні аргументи, науково перевірені положення). Цей вид переконання поділяють на два підвиди:
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3.1. Істинне переконання (повна переконаність, упевненість), в
основі якого лежить достатня об’єктивна обґрунтованість;
3.2. Правдоподібне переконання (неповна об’єктивна переконаність), основою якого є часткова об’єктивна переконаність. Згідно
з цією класифікацією можна виділити переконання на рівнях віри,
погляду, знання. Так, віра пов’язана з упевненістю (1) і (2), погляд – із
упевненістю (1) та переконанням (3.2), знання – з переконаністю (3.1).
Отже, специфічна особливість вираження поглядів полягає у тому, що
їм притаманна не лише об’єктивна неповна (часткова) переконаність,
але і деякий ступінь суб’єктивної упевненості [14, с. 79].
Вищенаведена класифікація переконання та його співвідношення з поглядом підтверджує, що останні можуть мати суб’єктивні й
об’єктивні елементи і посідають окреме місце серед інших складників
свідомості (віри, знання тощо).
Право на зовнішнє вираження таких «частинок» свідомості, як
погляд, переконання, віра, почуття тощо, держави фіксують, проголошують у конституціях та інших джерелах права, а також, як члени
міжурядових організацій – у міжнародних документах з прав людини.
Так, у Конституції України закріплені положення про те, що «кожному
гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (ч. 1 ст. 34); «кожен має право на свободу світогляду і віросповідання» (ст. 35). Заслуговують на увагу такі положення
Конституції Швеції (1974 р.): кожному громадянину у його відносинах
із суспільством має бути забезпечена свобода висловлювання: свобода поширювати повідомлення усно, письмово, шляхом зображення чи
іншим способом, а також висловлювати думки, погляди і виражати
почуття (п. 1 §1 глави 2).
У Загальній декларації прав людини (ООН, 1948 р.) закріплено:
«кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення» (ст. 19). У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права
(ООН, 1966 р.) проголошено, що «кожна людина має право безперешкодно дотримуватися своїх поглядів» (ст. 19). У ст. 10 Конвенції про захист
прав людини та основоположних свобод (Рада Європи, 1950 р.) зазначено, що «кожен має право на свободу вираження поглядів». У Хартії
основних прав Європейського Союзу (2000 р.), закріплено, що «кожна
людина має право на свободу вираження свого погляду» (ст. 11).
Зазначимо, що право як спеціально-соціальне явище (юридичне право) не повинно закріплювати свободу думки, переконань, віри,
погляду, світогляду, оскільки вона відображає внутрішню, психічну
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сферу життєдіяльності особистості, у яку ні держава, ні інші соціальні
утворення чи окремі особи втручатися не мають з огляду на її природу.
Правовому регулюванню підлягають свободи зовнішнього вираження, прояву цих феноменів свідомості. Враховуючи викладене вище, а
також те, що погляд людини посідає окреме місце у сфері свідомості
поряд із вірою, переконаннями, емоціями, почуттями тощо, ч. 1 ст. 34
Конституції України доцільно сформулювати таким чином: «Кожен має
право на свободу вираження своїх поглядів», як це і проголошено в
основних міжнародних документах з прав людини. Способи вираження поглядів різноманітні – усні, письмові, художні тощо. Відповідно
свобода слова (правильніше – його вираження) є одним із способів
вираження поглядів.
Підсумовуючи вищенаведене, зазначимо, що правові погляди
є окремим важливим елементом правосвідомості. Правові погляди
людини вважаємо специфічними оціночними судженнями щодо природного або юридичного права, а також діяльності, пов’язаної з ними.
Погляд – це окремий важливий елемент свідомості, і свобода його
вираження закріплена, проголошена в основних міжнародних документах з прав людини та в багатьох конституційних актах держав. У
Конституції України ч. 1 ст. 34, на нашу думку, доцільно сформулювати
таким чином: «Кожен має право на свободу вираження своїх поглядів».
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VIEWS IN THE STRUCTURE OF HUMAN LEGAL
CONSCIOUSNESS : ANTHROPOLOGICAL FACTORS
L. Yarmol
National University ‘Lviv Polytechnic’,
Lviv, Knjaz Roman Str., 3/1, e-mail: yarmol.lilia@gmail.com
The basic provisions and notions regarding the definition, core of such
phenomenon as consciousness, legal consciousness, and the view are analyzed.
Besides, the place of person’s views in the structure of the consciousness and
legal consciousness is defined. Particular legal aspects of the expression of
views are covered.
Keywords : legal consciousness, view, consciousness, freedom of expression, structure.
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