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ПРОБЛЕМА ЛЮДИНИ У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІЙ
КОНЦЕПЦІЇ БОГДАНА КІСТЯКІВСЬКОГО
М. Альчук
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів вул. Університетська, 1, e-mail: al_chuk@bigmir.net
М. Швед
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів вул. Університетська, 1, e-mail: maria-shved@rambler.ru
В історії філософії розроблено багато концепцій пізнання людини, що свідчить про складність і багатогранність даної проблеми. Так,
кожна філософська концепція відкривала нові підходи, висвітлювала
своєрідність, особливості та багатоманітність людини у різні історичні періоди. Виокремлюються також різні способи інтерпретації,
що намагалися сформувати цілісне уявлення та визначення людини у
філософії: дескриптивний (опис усіх ознак); атрибутивний (вибір якоїсь важливої ознаки); змістовний (визначення її сутності). Філософське
розуміння суті людини виходить з того, що людина є головною цінністю суспільства, а її розвиток має бути самоціллю розвитку суспільства.
Філософи розробили концепцію людини, яка закладена в основі будьякої правової, психологічної, педагогічної, соціологічної, історичної чи
кібернетичної теорій. З іншого боку, розвиток цих наук та результати
їхніх досліджень використовуються філософією для створення загально-філософської концепції людини.
Філософський підхід до людини передбачає розкриття її сутності,
розмаїття конкретно-історичних форм її буття та діяльності. Дослідники
наголошують, що проблема людини є центральною у сучасній філософії.
М.Шелер заснував і назвав таку гуманістичну спрямованість філософською антропологією. Він також визначив основне завдання філософської
антропології – виробити єдину системну теорію людини на основі окремих
наукових досліджень. Філософська антропологія спрямована на визначення та осягнення гармонійної цілісності людини, вироблення власних
засобів її пізнання і самопізнання. Філософи обґрунтовують світоглядну
функцію – досліджуються основні сфери людського буття, індивідуальність та суб’єктивно-творчі можливості людини, її сутність, походження,
сенс життя та призначення. Також філософія виконує методологічну функцію, тобто розробляються способи дослідження і вивчення людини.
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Метою статті є аналіз філософсько-правових поглядів Богдана
Кістяківського про гуманістичну сутність права, що реалізується у
формах соціальної комунікації та здійснюється завдяки справедливості, свободі, відповідальності, солідарності.
У сучасній західній філософії проблематика філософії права найчастіше розглядається в рамках філософської антропології. Так, соціальна і моральна філософії, у тісному зв’язку з якими розглядаються
проблеми філософії права, зазнали значної антропологічної трансформації під впливом різних філософських напрямів. Різноманіття підходів і напрямків дослідження філософсько-правових проблем розробили
методологію класичного періоду, відкинули хибні погляди, особливо,
щодо концепції природного права, зорієнтували на норми та ідеали природничо-наукового знання, на принципи необхідності, справедливості.
Зокрема, Ю. Габермас, О. Гьофе, Дж. Ролз звертаються до спадщини
І. Канта, який, на їхню думку, започаткував погляд на людину як на
самодостатній і самодетермінований чинник світу, а також вплинув на
становлення загальних поглядів на право і державу послідовників (кантіанців і неокантіанців) та сучасних постмодерних теоретичних концепцій.
У філософській концепції І. Канта найбільшу увагу зосереджено
на гуманістичному розумінні людини і природного права. Мислитель
у традиціях Просвітництва прагнув розкрити сутність людини, яку
вбачав у її свободі. Він послідовно проводив думку про свободу, яка
не виводиться з аналізу пізнання, моралі та права. Останні є лише її
підставами, які вільна людина може й повинна взяти за основу своєї
діяльності. Свобода – це внутрішній стан людини і можливість втілення
його окремих елементів у конкретних формах діяльності. І. Кант наголошував на визначенні поняття і предмета права, котре є складним,
адже воно належить до філософських понять, в основу якого покладено
принцип свободи. У праці «Критика чистого розуму» він підкреслював,
що дати визначення досить «приємно, але нерідко дуже важко. Юристи й дотепер шукають дефініцію для свого поняття права» [2, c. 418].
Досить часто цьому надавали іншого значення. За І. Кантом поняття
права належить до філософських понять і стосується предмета права.
Так, мислитель зауважував щодо характеру понять, що «висловлюючися точно, жодне поняття, дане a priori, наприклад: субстанція, причина,
право, справедливість і т. д., також не піддається дефініції» [2, c. 417].
Б. Кістяківський підкреслював, що у праці «Метафізика моралі»
І. Кант дав визначення права, в основі якого закладено принцип свобо8

ди. Це визначення сформульовано так: «право – це сукупність умов, за
яких свавілля однієї особи сумісна із сваволею іншої з позиції загального закону свободи» [3, c. 319]. Тобто право є сукупністю норм, які
встановлюють і розмежовують свободу осіб на підставі вимог категоричного імперативу моральності. Право не лише визначає межі свободи, а й оберігає і забезпечує її та протистоїть насильству. У такому
визначенні простежується суто філософське трактування права. Право
завдяки розуму, з одного боку, впорядковує надмірні претензії окремої
особи, а з іншого – вписує абстрактні вимоги моральності в об’єктивні
взаємини з іншими людьми. Так, право обмежує свободу кожної людини, узгоджуючи її зі свободою всіх інших, наскільки це можливо за певним загальним законом. Отже, право – це легітимна у рамках певного
суспільства «претензія» особи на свободу. Він поділяв право на природне і позитивне, а правопорядок – умова надійності правовідносин у
суспільстві. І. Кант здійснив моральне обгрунтування права.
Вже на початку XX століття вивчалися правові явища з антропологічних, соціальних, психологічних, нормативних підходів. На думку
Б. Кістяківського, це сприяло появі соціологічних, антропологічних,
психологічних шкіл у правознавстві. Та наукове розширення знань не
повинно розмивати право і змішувати з іншими явищами. Він зазначав важливість методологічного плюралізму у вивченні права. Було
підтверджено, що право – явище державно-організаційне, соціальне,
психологічне, нормативне. Право ніколи не зливається з будь-якими
конкретними явищами дійсності, а – завжди самобутнє і автономне
та має сприяти людині в її особистому та суспільному житті [5, c. 17].
Коли ж замінюють правознавство філософією, психологією, чи соціологією, то це методологічно неправильно у науковому дослідженні.
Філософ підкреслював, що людина в гуманітарних науках розглядається не як фізичний і психологічний індивідуум, а як духовна
чи моральна особа [11, s. 189]. У людському житті духовні явища є
своєрідними і цінними. Для визнання їх самостійною реальністю не
потрібно відкидати справжніх фактів культурного розвитку людства.
Б. Кістяківський наводить погляди німецьких матеріалістів XIX століття, які заперечували реальність і психічних, і духовних явищ. Так,
Л. Бюхнер, К. Фогт, Я. Молешот визнавали реальними лише фізіологічні явища та намагались матеріалізувати їх. Це підтверджує відомий вислів Я. Молешота, що мозок виділяє думку як печінка виділяє
жовч. Психічні явища вони вважали лише відображенням фізіологічних і надавали їм значення ілюзій. У Росії такий підхід підтримувався
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М. Чернишевським, який розкритий у його статті «Антропологічний
принцип у філософії». Матеріалісти заперечували самостійність і
реальність психічних явищ.
Б. Кістяківський критикував Л. Петражицького за недооцінку
інституціонального буття права, відстоючи багатогранність права.
Л. Петражицький вказував на існування двох типів реальності – фізичної (чуттєве сприйняття предметів) та психічної (внутрішні переживання). Тобто право – не елемент чуттєвого буття, а зводилось до
суб’єктивних переживань і обов’язків людей. Отже, потрібно погодитись з позицією Б. Кістяківського, що психологічний і нормативний
підходи не розкривають об’єктивності права, а лише різні переживання
особи та їхнє об’єктивування. Таке розуміння права є одностороннім і з
необхідністю приводить до заперечення об’єктивності права.
У праці «Соціальні науки і право» Б. Кістяківський акцентував увагу
на проблемі визначення реальності права, виокремлюючи своєрідність її
існування. Він вважав, що вона знаходиться посередині – між реальними
творами скульптури і живопису та творами літератури і музики. Зокрема, реальність права найближча до культурних благ творів скульптури і
живопису. Право не може існувати без субстанційних елементів суспільної організації. Тому «питання про реальність права надзвичайно складне.
По суті, – це питання про наукове пізнання права» [4, c. 336]. На початку ХХ століття, як зазначалось, ця проблема також була дискусійною у
вітчизняній філософії права. З’ясовувалась реальність загалом та співвідношення реальності, яка визнається чи створюється наукою, з тією, яка
називалась емпіричною дійсністю. Виділялась багатоманітність методологічних подходів у філософії права. Б. Кістяківський проводив аналогії між
природним і соціальним світами. Природу досить часто протиставляють
соціуму. У природі все здійснюється за строгою закономірністю. Однаково
породжується добро і зло, прекрасне і потворне. У соціумі, завдяки людській свідомості та волі, панує принцип свободи, встановлюються оцінки,
цілі, йде постійна боротьба зі злом та неправдою, планомірно твориться
добро. Стихійні процеси відбуваються як в природі, так і в суспільстві,
тому протиставлення природі – відносне, адже соціальний світ включається в природу, є частиною її. Відмінність між соціумом і природою починається тоді, коли свідомість людини зумовлює цілі, оцінки, діяльність [4,
c. 685]. Свідомо-творча діяльність вносить у суспільні відносини розумність, гармонію, свободу, справедливість.
На переконання Б. Кістяківського, право діє цілком по-іншому,
через свідомість і психіку людини, але не автоматично. У створенні,
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здійсненні, застосуванні права задіяні людські зусилля, поривання,
почуття, воля, розум. Для права також не достатньо духовної активності, лише законодавців, суддів, адміністраторів. Всі громадяни мають
бути духовно діяльними і творити право [4, c. 690]. Хоча право втілюється в життя завдяки постійній психічній діяльності і духовній
творчості всіх громадян, але воно не механізує їхнього життя, а лише
впорядковує його.
Філософ зазначав, що величезне значення для права має духовнотворча діяльність. Так, у минулому були неправильні уявлення про
духовно-творчу діяльність. Представники старої школи природного
права своє вчення будували і визнавали лише як духовну творчість.
Та абсолютизація творчих сил, запитів розуму, зусиль волі, правових
почуттів не здатні збороти стихію суспільного життя. Для того потрібно заволодіти тими силами, які діють у праві та в суспільстві, зумовлюють їх причиново і телеологічно.
Б. Кістяківський зауважував, що загальна теорія права вивчає сили,
які діють у суспільстві та в праві. Предмет політики права – як володіти
цими силами [4, c. 690]. Творчість у праві буде плідною лише тоді, коли
людина буде панувати над усіма силами, які діють в індивідуальній
психіці, у суспільстві та зумовлюватимуть правовий порядок. Саме так
здійснюється справжня творчість. Кожна людина має постійно працювати внутрішньо і зовнішньо над творенням і здійсненням права. Духовна діяльність особи перетворює необхідне у належне в суспільному
житті.
Соціально-науковий підхід до сутності права є засобом переходу до справедливого права. За Б. Кістяківським, щодо виявлення
морального аспекту права була дотична не лише нормативна (логіко-етична) теорія, яка мала сформулювати ставлення до права як до
втілення універсальних та логічно досконалих норм, котрі втілюють
свободу і справедливість, але й соціально-наукова теорія, що спрямована на дослідження соціальних фактів. Вчення та погляди Богдана Кістяківського заслуговують на увагу сучасників тому, «що дають змогу
встановити адекватне співвідношення між універсальними та партикулярними цінностями, зважаючи при цьому на споконвічне прагнення
людської істоти до «трансценденції в майбутнє», тобто до потягу до
конструювання на засадах критичної рефлексії стосовно наявного стану речей образу гуманістичного суспільства» [10, c. 159].
Сучасні дослідники (Ю. Агеєв, А. Валіцький, С. Максимов.
С. Львов) підкреслюють, що на соціальне вчення про право Б. Кістяків11

ського значно вплинули ідеї Р. Єрінга, С. Муромцева. Зокрема, розвиваючи ідеї Р. Єрінга про право як «історичний факт» і про його здійснення
в собі як визначальну характеристику права, мислитель неминуче мав
солідаризуватись з муромцевським антилегалістським поглядом на
право як на правовий порядок, тобто, сукупність правових стосунків. Б. Кістяківський зазначав, що «визнати першість суб’єктивного
права перед об’єктивним, нехай би в суто методологічній черговості
їх вивчення, – це й означає висунути завдання вивчати право як соціальне явище» [7, c. 187–188]. Такий підхід до сутнісного вивчення
права не виключає його традиційного або догматичного, а доповнює
його. Юристи, насамперед, мають вивчати чинне право як систему
норм, тобто, знати закони і вміти їх справедливо застосовувати. Отже,
«вивчати право як соціальне явище потрібно не тільки для того, щоб
осягти теоретичної мети – доступити щонайповнішого знання права.
Воно є нагальна потреба на те, аби право не розминулося зі справедливістю й саме право було справедливе» [7, c. 188]. Філософ зауважив, що
«загалом наука про право поступово проторює власну дорогу, створюючи суто наукове знання про право» [4, c. 389–390]. Він підкреслював
самостійне значення науки про право. Для цього він розглянув головні моменти співвідношення філософії та науки про право, аналізуючи
важливі періоди історичного розвитку відношень між ними.
Б. Кістяківський у системі суспільствознавчих дисциплін розмежовував науки, що вивчають соціальну необхідність, і нормативні
науки – право, етику, естетику, логіку. На його думку, глибокий аналіз
різних підходів до суспільства і до людини не надав підстав виділяти
якусь загальну науку, яка б розглядала їх системно і цілісно. Виокремились спеціальні науки, які мають свою мету пізнання і створюють власні поняття, досліджуючи їхні закономірності. Щодо створення єдиної
загальної науки про людину, то вона, як писав Б. Кістяківський, «є лише
ідеальною метою і її досягнення взагалі збіглося б із кінцем наукового
розвитку» [11, S. 204]. Звісно, в одній книзі можна було б розглядати
людину всебічно. Однак, це буде все ж таки естетичним, а не науковим
досягненням. Такий розгляд філософ порівнював із твором мистецтва,
в якому вдало приховуються прогалини і майстерно поєднуються розбіжності. Зокрема, «витвір мистецтва можна написати при наявності
потрібного літературного таланту і при сучасному стані науки, і не
тільки про суспільство, але й про людину» [11, S. 204]. Він підкреслював, що такий підхід буде лише класифікацією і систематизацією наших
знань про ці предмети, а не розширенням і розвитком цих знань.
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Філософ у висновках звертав увагу на можливість створення
загальної науки про людину як суспільної істоти та вважав, що жодна з
існуючих на той час наук не досягне такої мети. Зокрема, не існує такої
загальної науки, яка б досліджувала організм або людину як ціле, а існують лише окремі спеціальні науки такі як анатомія, антропологія, ембріологія, фізіологія, психологія тощо, які розглядають природу людини
з різних позицій. Ці науки намагаються створити, відповідно до мети
пізнання, своє власне поняття людини або організму. Також відповідно до свого особливого характеру вони описують комплекс явищ, який
має розглянути чи проаналізувати певні закономірності. Натомість,
дослідник підставово вважав, що єдина загальна наука про людину є
лише мрією, ідеалом, яких прагнуть досягнути. Шляхом детального
аналізу теорій щодо співвідношення держави і людини Б. Кістяківський зробив висновок, що держава і людина в них не порівнюються, а
розглядаються як тотожність. Таке можливе лише в тому випадку, якщо
держава і людина розглядаються не в їхній реальній багатоманітності,
а як суб’єкти прав і обов’язків, що мають певні подібні цілі і завдання,
інакше кажучи, як особи.
Філософ виходив із того, що суспільство та людина не можуть
бути предметом однієї науки, адже їх досліджує багато наук. Таке
поняття, як «соціальна людина», є малопридатним для пізнавальних
цілей соціальних наук. Причому завданням окремих соціальних наук є
вивчення того, як виникає колективне і загальне для всіх індивідів, як
воно ними створюється і як за їхньою допомогою функціонує. Так, у
характері соціальної єдності (тобто у відношенні між державою і суспільством), як і у характері психічної єдності (тобто у відношенні між
психофізичним механізмом та душею) розкривається певна аналогія,
яка пояснює і підтримує методологічні способи [11, S. 200]. Стосовно
суспільного процесу, який тільки і створює саме суспільство, то для
нього характерна, визначною мірою, психологічна природа. Б. Кістяківський зауважував, що сутність людського суспільства у протилежність до тривалих тваринних зв’язків, як спільність між індивідами у
людей має здебільшого духовний характер, тобто живе у свідомості її
членів. Дослідження усіх духовно-суспільних наук повинні ґрунтуватися не на аналізі окремої ізольованої свідомості, а навпаки, на аналізі
загальної та сукупної свідомості. Для вивчення соціальної реальності
суспільствознавчі науки мають виробити відповідні методи і поняття.
Філософсько-правові погляди Б. Кістяківського пізніше вкорінюються у вітчизняній і в західноєвропейській науці. Актуальними в
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наш час є висновки його теорії права як соціального явища. Також це
стосується багатоаспектності права, що заперечує однобічність визначення права і підтримує його множинність. Філософія права своє головне завдання вбачає в тому, щоб розкрити сутність права через поняття
справедливості, рівності, свободи. Тому виникає необхідність досліджувати людину, її природу для того, щоб глибше зрозуміти феномен
права. Для розкриття сутності та характерних особливостей особи, її
ціннісних орієнтацій необхідно розглядати право як людський феномен. Людина – право – взаємовідношення є логічною конструкцією
такого аналізу. Досить логічним є виділення правової антропології у
структурі філософії права разом із онтологією, аксіологією, гносеологією права. Та, мабуть, більш доцільно і коректніше вживати філософсько-правова антропологія. Для філософсько-правової антропології
підґрунтям являється філософія людини.
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г. Львов, ул. Университетская, 1, e-mail: maria-shved@rambler.ru
В статье анализируются философско-антропологические взгляды
Богдана Кистяковского. Освещается сущность права через понятие
справедливости, равенства, свободы. Возникает необходимость исследовать человека, его природу для того, чтобы глубже понять феномен
права. Для раскрытия сущности и характерных особенностей личности, ее ценностных ориентаций необходимо рассматривать право как
человеческий феномен. Достаточно логичным является выделение
антропологии права в структуре философии права вместе с онтологией, аксиологией, гносеологией права.
Ключевые слова: философская антропология, философия права,
личность, право, равенство, справедливость, свобода.
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This article analyzes the philosophical and anthropological views Bohdana Kistiakivskyi. Highlights the essence of the law through the concept
of justice, equality and freedom. There is a need to investigate a person,
his nature in order to better understand the phenomenon of law. For disclosure of the nature and characteristics of the individual, his value orientations
should be considered as a human right phenomenon. Logical enough is the
allocation of anthropology of law in the structure of the philosophy of law,
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ПРАГМАТИКА ВЗАЄМОДІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ ТА ПРАВОВОЇ ПРАКТИКИ
У ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИХ ПОГЛЯДАХ
СЬЮЗАН ХААК
Є. Атрашкевич
Національний університет «Одеська юридична академія»,
м. Одеса, Фонтанська дорога, 23, e-mail: jane1a@ukr.net
Завдання філософсько-правового дискурсу полягає насамперед у
тому, щоб сприяти ефективній, достатньо лабільній ідейно-теоретичній та організаційній інституціоналізації права як сфери адекватного
знання про суспільно-громадянські та юридично-правові контексти
життєвого простору і про засоби розв’язання суперечок і конфліктів,
що безперервно виникають у цьому просторі на різних рівнях людських стосунків.
В баченні сучасної дослідниці філософії права Сполучених Штатів
Америки Сьюзан Хаак таку інституціоналізацію неможливо забезпечити без підтримки правових процедур та рішень належною теоретичною
базою і збагачення їх ознаками науковості у формі формально-логічних та раціоналізованих алгоритмів розв’язання правових проблем і
прийняття правових рішень, але водночас необхідно уникнути пастки
надмірної формалізації й відтак непродуктивної консервації як фундаментальних ідей та принципів, так і дискурсивних механізмів підтримки цих ідей та принципів у стані адекватності актуальним реаліям
сьогодення. [1, pp. 15–18]. Питання термінологічної бази та її відповідності запитам часу вирішується за допомогою звертання до семіотичної теорії Ч.С. Пірса як основи процесу сцієнтизації комплексу ідей, що
мають потенціал перетворення на правову теорію [2] (як відомо, саме
Ч. Пірс був одним із засновників семіології або ж семіотики в американському варіанті терміна).
Еволюціоністській тренд у прагматизмі найзмістовніше виявляє
себе по відношенню до еволюції ідей і засобів, за допомогою яких ці
ідеї артикулюються на семантичному рівні. Відмова від апріоризму та
абсолютизму мислення компенсується вченням про знакові системи,
значення семіотичних одиниць і динаміку зростання цих значень.
З огляду на вищесказане цілком логічно С. Хаак звертається до
досвіду Пірса в галузі інтерпретації знакових систем, і насамперед найбільш очевидної й доступної спостереженню та аналізу – мови, розу17

міння природи якої допомагає розкрити сутність решти культурних
систем, у тому числі й правових.
Головне ж, на що звертає увагу дослідниця – це те, яким чином
процес зростання значення впливає на характер «етики термінології»
[1, pp. 15–18; 3, с. 40–45], наскільки його динаміка дозволяє формалізувати категоріальний апарат філософії права й зафіксувати структуру
теоретизування з метою задовольняння критеріям науковості, інакше
кажучи – наскільки характер наукового та філософсько-правового дискурсу здатен розширити межі формалізації, водночас не позбавляючись
потенціалу раціоналізації та формалізації.
Ядром прагматистської семіотики є концепція постійного зростання значення як відображення еволюціоністських поглядів класичних
теоретиків прагматизму, які в цілому поділяє й сама С. Хаак. При цьому
семіотичний підхід Ч. Пірса має застосовність не лише загальнотеоретичного порядку, але й може бути вдало задіяний до правової сфери,
що почав демонструвати фактичний засновник правового прагматизму
О.В. Холмс, котрий розглядав зростання значення правових понять як
частину процесу, завдяки якому звичаєве право вийшло далеко за межі
своїх первісно-варварських культурних витоків, і алюзії котрого щодо
концепції зростання значення у правовому контексті мають значно
більш імпліцитний характер, ніж рефлексії Ч. Пірса стосовно зростання значення наукових понять. Правові категорії «зростають» в інший
спосіб порівняно з науковими поняттями, вони змінюються під знаком
пошуку соціально прийнятних варіантів розв’язання спорів у постійно змінюваних соціальних обставинах, що О.В. Холмс у своїй праці
«Шлях права» [4] підтверджує численними прикладами, а це унеможливлює тверду фіксацію значень термінів та категорій.
В згаданій праці «формулює філософсько-правовий відповідник
прагматистської максими Пірса: «Якщо ви хочете знати право і нічого, крім права, вам слід думати про те, які рішення приймають суди в
разі, якщо те чи інше питання потрапить на їхній розгляд» [4, p. 391].
Є навіть версії, згідно з якими саме О.В. Холмс надихнув Ч.С. Пірса
на формулювання своєї максими, а не навпаки [5, рр. 6–18], і хоча сама
С. Хаак не поділяє думку М. Фіша повною мірою, сама можливість
впливу поглядів професійного правника на теоретика прагматизму підкреслює родинний зв’язок між загальною філософією та філософією
права в рамках класичного прагматизму.
Сьюзан Хаак вважає, що зосередження уваги на тому, що право
великою мірою конституюється суддівськими рішеннями, дозволяє
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Холмсу з розробленою ним концепцією передбачення глибше зрозуміти процес еволюції правових понять (щоправда, слід пам’ятати, що
ця ідея закону як передбачення виглядає виправданою в ситуації, коли
адвокат консультує свого клієнта щодо можливого розвитку подій у разі
застосування тих чи інших норм закону і відповідної тактики захисту від обвинувачення [6 pp. 86–87]. Ключовий момент тут полягає в
тому, що судді не просто стрімко випрацьовують алгоритми прийняття
судових рішень: всі правові процедури, так само як і правові ситуації,
залишають певний простір для інтерпретації, а жодний формальнологічний апарат, яким би потужним він не був, не здатен забезпечити
нас методами найоптимальнішої інтерпретації або екстраполяції правових положень, процедур і ситуацій у нові площини судових диспутів,
що розгортаються в нових, незнайомих і, можливо, непередбачуваних
обставинах.
Концепція зростання значення тісно пов’язана з прагматистською
максимою, оскільки прагматичне значення обумовлюється досвідними
наслідками коректного застосування понять до того чи іншого фрагмента реальності, в іншому ж разі будь-які диспути навколо понять, навіть
фундаментальних, у стилі постнекласичних і постмодерністських
авторів втрачають сенс та зміст. Особливої ваги ця теза набуває при
переході від природничих або точних наук до таких сфер культури, як
право, значно більше ґрунтоване на повсякденних тлумачно-узуальних
контекстах слів, що містять у собі науково-термінологічний потенціал.
Правовий дискурс значеннєво корелюється не з більш-менш сталою
фізичною реальністю природи, а з мінливістю суспільного буття, що
зумовлює більш виражений ухил убік семіотичної прагматики порівняно з семантикою та синтактикою, про що свідчить аналіз процедур
формування та прийняття судових рішень у численних судових справах, у тому числі з питань конституційного права, зокрема в аспекті
трактування Першої поправки до Конституції США щодо впровадження нових релігій. Підготовлена «батьком конституції» Дж. Медісоном
Перша поправка до Конституції Сполучених Штатів Америки, згідно
з якою, зокрема, передбачається, що «Конгрес не має права видавати
закони щодо впровадження будь-якої релігії», була ратифікована в 1791
році, майже одразу після скасування англіканської церкви у штаті Вірджинія, ініційованого передусім самим Медісоном і Т. Джефферсоном
з огляду на те, що ця церква начебто діяла прямо протилежно своєму
призначенню – підтримувати чистоту й міць релігійних почуттів [7].
Це законоположення було розроблене для нової нації, більшість якої
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складалася з християн, але таких, що належали до конкуруючих сект
і деномінацій, до того ж немиролюбно налаштованих по відношенню
до англіканської церкви. Крім того, багато хто з цих мешканців Нового
Світу прибули з Англії саме заради уникнення релігійних переслідувань
з боку державної церкви; отже, поправку було внесено з метою щонайменше запобігти заснуванню в колишніх англійських колоніях державної релігії, тобто за даних історичних обставин церковної організації,
що була б по суті рукою англіканської церкви в колишній метрополії.
Джефферсон згодом писав: «Я аж ніяк не виступаю на захист частих і
неперевірених змін у законах та конституції… Але я знаю також, що
закони та інституції мають іти рука об руку з прогресом людського
розуму. З… новими відкриттями, з розкриттям нових істин, зі змінами поведінки й думок у відповідності до змінених обставин інституції
також повинні змінюватися й не відставати від часу» [7] замість відігравати роль дитячого одягу, з якого давно вже виросла зріла людина.
Однак, як зауважує О.В. Холмс, понад сто років по тому в одному з
судових рішень, до двадцятих років двадцятого століття це положення
американської конституції «породило явище, яке не здатні були передбачити її найобдарованіші батьки-засновники», і нині американське
суспільство змінилося майже до невпізнанності. Нині питання взаємин
церкви та держави в США перетворилося на багатоголову гідру, а значення Першої поправки трактується дуже широко, аби пристосувати її
до проблематики, що формується за нових соціально-історичних обставин. «Оригіналісти» (течія в конституційно-правовому полі США) розцінюють ці спроби адаптації негативно, наполягаючи на тому, що вони
порушують принцип, згідно з яким у положеннях Конституція США
слід читати лише той зміст, який вкладали в нього автори конституційного тексту, але, як видно з цитованих слів Т. Джефферсона, він
був достатньо далекоглядним для того, щоб передчувати необхідність
гнучкішого ставлення до конституційних принципів, аби конституція
зберігала здатність регулювати суспільно-політичне життя держави в
непередбачуваних обставинах. Практика довела, наскільки ці обставини можуть бути непередбачуваними.
Перше звертання до поправки про встановлення нової релігії на
рівні штату відбулося аж 1947 року, і за півтора століття, що минули з
моменту ратифікації, стан суспільства змінився кардинально: наприкінці
18-го століття більшість дітей у країні якщо й отримували якусь освіту, то в родині або в церковних школах, у той час як в середині 20-го
століття протягом кількох десятиліть функціонувала система державних
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шкіл і шкільних автобусів, що займалися доставкою дітей до навчальних закладів. Один із громадян на прізвище Еверсон поставив під сумнів
конституційність законодавства штату Нью-Джерсі, яким передбачалося
відшкодування школам плати за перевезення дітей на шкільних автобусах незалежно від того, відвідували вони державну або парафіяльну
школу; це, на думку позивача, порушувало положення Першої поправки,
оскільки фактично примушувало платників податків фінансово підтримувати школи, у яких Закон Божий викладався згідно з католицькими
поглядами. У цій справі Верховний Суд США більшістю голосів прийняв
формулювання, у відповідності до якого зміст Першої поправки слід
трактувати таким чином, що ані влада штату, ані федеральний уряд не
може засновувати церковну організацію, ухвалювати закони на користь
однієї окремої релігії на противагу іншим релігіям або на користь усіх
релігій на противагу атеїстам чи агностикам; вони не можуть примушувати громадян ходити до церкви або не відвідувати її проти їх волі,
карати фізичних осіб за дотримання тих чи інших релігійних поглядів
і накладати на них будь-які податки на підтримку будь-яких релігійних
акцій або інституцій. Мотивуючи тим, що в даному випадку влада штату просто поширювала державні пільги на всіх громадян незалежно від
їхніх релігійних переконань, а тому законодавство штату Нью-Джерсі
відповідало конституційним вимогам [8, p. 22].
Однак минуло ще близько шістдесяти років, і картина життя в Сполучених Штатах знов суттєво змінилася порівняно з 1947 роком, а за
минулий період зміст словосполучення «впровадження релігії» вбирає
в себе все більше й більше значень. С. Хаак наводить цілу низку судових справ, у яких положення Першої поправки застосовується для того,
щоб запобігти вимогам до державних шкіл починати кожен навчальний день з читання Біблії; виплаті недержавним школам компенсацій
на заробітну платню, книги та інші розходи, що стосуються світських
аспектів навчання; вимогам, за якими в будь-якому підручнику для державних шкіл необхідно було б чітко роз’яснити, що еволюція людини
як біологічного виду є не фактом, а теорією, або щоб текст десяти заповідей був розміщений на стінах класних кімнат державних шкіл, або
щоб у державних школах на уроках біології відводився однаковий час
для викладання еволюційної теорії та креаціонізму; наданню школам
та церковним організаціям вирішувати питання про дозвіл торгувати
спиртними напоями в радіусі 50 ярдів від їхніх будівель; змінам законодавства з метою впровадження обов’язкової хвилини мовчання для
«медитації або молитви» протягом учбового дня в державних школах;
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заборонам викладати теорію еволюції в державних школах за умови,
якщо креаціонізм не включений у програму навчання; різдвяні інсталяції ясел в оточенні рослин пойнсеттій на сходах будівлі суду; проведенню «нейтральної» молитви під час церемонії вручення дипломів;
організації нового шкільного району спеціально для того, щоб його
кордони збігалися територією того чи іншого релігійного анклаву; сповіщення про заперечення теорії еволюції при вході в класи біології в
державних шкільних закладах; однохвилинна заява перед проведенням
занять у дев’ятому класі з біології про наявність «відсутніх ланок» у
теорії еволюції; провадженню за рахунок держави додаткових занять з
математики або читання з дітьми, що навчаються в парафіяльних школах… [8, p. 23].
Наскільки далеко можна зайти з трактуваннями конституційних
норм щодо впровадження нових релігій, з особливою чіткістю продемонструвала суддя Верховного Суду О’Коннорс, запропонувавши
1984 року так званий «критерій підтримки» під час розгляду справи
щодо різдвяної інсталяції в публічному парку, що знаходився в державній власності, коли поряд із яслами були виставлені пластикові Санта
Клаус, олень, гігантські цукерки під супровід звукозапису с побажаннями добра. Суд ухвалив, що ця інсталяція не порушувала положення
Першої поправки, але О’Коннорс у своїй окремій думці відзначила, що,
розглядаючи питання про можливість конституційних порушень державними установами, суди мають завдатися питанням, чи не подають
такі дії з боку держави знак розумово притомним громадянам, що вона
підтримує одну релігію на противагу іншим, або ж підтримує релігію
в цілому на противагу нерелегійним формам світобачення і тим самим
ставить громадянсько-політичний статус людини в залежність від тієї,
а не іншої, релігії чи від релігії взагалі попри його власну релігійну
нейтральність [8, p. 24].
Незалежно від того, чи є критерій підтримки достатньо раціоналістично обґрунтованим або в принципі здійсненним, він сам по собі з
усією ясністю демонструє спробу визнати факт, що Сполучені Штати
Америки, хоча й залишаються країною з сильною релігійною складовою ідентичності, вони перестали бути суто християнською нацією,
оскільки з-поміж американських громадян є представники майже всіх
мислимих конфесій, представлених близько півтора тисячами релігійних організацій, не кажучи вже про великий прошарок євангелічних
атеїстів. Вірогідність того, що англіканська або методистська чи будьяка інша церква зможуть колись юридично закріпитися в ролі держав22

ної церкви (або навіть що мормонство отримає юридичні права бути
державною релігією штату Юта), не є дуже високою, але загроза, якої
треба було б уникнути нині, полягає скоріше в тому, що атеїсти, або
католики, або іудеї, або унітарії, або анабаптисти, або свідки Ієгови,
або адвентисти Сьомого Дня, або мусульмани, або індуїсти, або прихильники індіанських вірувань та культів можуть вважати себе ущемленими у своїх громадянських правах, якщо держава – хай навіть
неумисно – виявлятиме прихильність до однієї зі світоглядних моделей
з-поміж великої кількості інших. Таким чином, «критерій підтримки»
фактично розширює значення поняття «впровадження релігії» настільки, що воно починає охоплювати будь-які дії з боку державних інституцій на підтримку будь-якої релігії.
Усі ці та безліч інших на перший погляд, м’яко кажучи, схоластичні питання демонструють свою віддаленість від будь-якого, а не лише
філософсько-правового, дискурсу не тільки самі по собі, а й окремими
думками членів Верховного Суду, незгодних з ухвалами більшості щодо
тієї чи іншої справи; в цих зауваженнях важко знайти формалістичний
підхід, логіку чи юридичні обґрунтування, оскільки вони здебільшого сповнені сарказму: так, у справі щодо проведення «нейтральних»
молитов на випускній шкільній церемонії, яке було визнане неконституційним на тій підставі, що випускники могли б відчути себе «примушеними до присутності», тобто до мовчазної участі в молитві, один
із суддів нарікав на те, що більшість його колег із складу Верховного
Суду вочевидь переінакшили традиційне розуміння слова «примушення» (coercion), яке означає примус силою закону або загрозою покарання, в об’єкт аматорського психологізування; у справі про узгодження
кордонів шкільного району з територією релігійного анклаву (фундаменталістської іудейської секти) інший суддя жалівся, що більшість
членів Суду, мабуть, перейнялася ідеєю, що вища влада, «встановлена
від Бога» в Олбані, зговорилася впровадити церкву Сатмар Хасидім, а
те, що вони назвали «впровадженням», варто було б схарактеризувати
як толерантність [8, p. 23].
Так чи інакше, стиль розв’язання цих конституційних питань свідчить про те, що, по-перше, правове значення поняття «впровадження
релігії» розширилось дуже суттєво; по-друге, тлумачення справ по суті
відбувалося на рівні повсякденної, розмовної мови, оскільки формальні терміни втратили будь-яку релевантність; по-третє, виникла потреба в розробці нового дискурсивного апарату, що задовольняв би нові
потреби позивачів; по-четверте, через відсутність такого нового дис23

курсивного апарату рішення по різних справах могли мало не повністю суперечити одне одному, а окремі думки представників меншості
складу Верховного Суду набували особливого гострої форми й мотивувалися скоріше емоційними оцінками, ніж аргументацією на основі
силогізмів чи тим більше посилань на норми права. Але разом з тим
цілком очевидно, що ці вправи в термінологічних іграх відображують
складну соціально-культурну реальність і неодмінно набувають великої суспільної ваги, інакше вони навряд чи стали б предметом розгляду найвищої судової інстанції в одній з технічно найдемократичніших
країн світу.
Наприклад, у рішенні по справі про різдвяну інсталяцію в публічному парку суспільство неминуче ділитиметься на тих, кому до вподоби більша лояльність з боку держави до релігійних питань (і такі
люди вважатимуть, що суди у своїй практиці зайшли надто далеко), і
на прихильників подальшої секуляризації держави, на думку котрих
суди недостатньо роблять для впровадження принципу релігійної нейтральності. Варто згадати в даному контексті, що 1802 року тодішній
президент Сполучених Штатів Т. Джефферсон пояснив у своєму листі
до общини баптистів із містечка Денбері, що присвячені релігійному
питанню положення першої поправки до конституції – положення про
заснування нової релігії й положення про свободу віросповідання –
створили «стіну роз’єднання» між церквою та державою, чого, власне,
й домагалися батьки-засновники провідної західної демократії; тепер
же деякі автори стверджують, що «стіна роз’єднання», призначення
якої спочатку вбачалося в запобіганні втручанням з боку уряду в релігійні справи, на жаль, перетворилася на засіб запобігання будь-яким
втручанням релігії в справи державного управління [9], у той час як
інші, навпаки, нарікають, що ця стіна виявилася недостатньо високою
для того, щоб уберегти суспільство від того, що вони сприймають як
теократичну загрозу.
Але головне, зауважує С. Хаак, полягає не в оцінці адекватності
чи неадекватності нинішнього юридично-правового значення поняття
«впровадження релігії» соціальній реальності або переконливості чи
непереконливості правових аргументів, застосованих під час розгляду
того чи іншого позову, а, по-перше, у визнанні самого факту еволюції
значення положення про впровадження релігії як одного з засобів, у
який американська правова система пристосовується до нових нужд
і потреб постійно змінюваного суспільства; по-друге, в усвідомленні
того, що цей еволюційний процес є поступовим, часто конвульсивним
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і хаотичним – то в бік ширшої акомодації держави до релігійних чинників, то в бік меншого втручання держави в релігійні справи, – іноді навіть безглуздим, але, по-третє, попри всю рвучкість, нелогічність
і судомність, цей процес безперервної адаптації необов’язково являє
собою перешкоду на шляху до подальшої раціоналізації правової сфери, навпаки – він може сприяти побудуванню раціональної структури
правових систем, якщо розуміння цих фундаментальних засновків
покласти в основу філософсько-правових теорій [8, p. 24].
Конституційне право США надає додаткові численні й різноманітні приклади, коли судові установи змушені розв’язувати питання про
те, чи поширюється право на недоторканність приватної сфери життя
на примірочні кабінки в магазинах або вуличних телефонних будках,
або ж чи може право на свободу віросповідання бути застосоване до
випадків використання мескаліну (речовини, що міститься в певних
видах кактусів і занесена до категорії наркотичних засобів) учасниками
традиційних індіанських релігійних ритуалів [10, p. 466] та ін., і всі ці
аспекти за логікою трансформації проблеми практично не відрізняються від історії з трактуванням змісту Першої поправки.
У будь-якому разі, коли йдеться про застосування С. Хаак семіотичних підходів прагматичної філософії Ч. Пірса, слід враховувати, що
справа тут полягає не в абстрактних роздумах про теоретичну життєздатність та ефективність прагматистської максими, а в різниці між суто
вербальним тлумаченням певного наукового чи то правового поняття
і підкріпленим інформацією та досвідом розумінням того, що те чи
інше поняття несе в собі в практичному сенсі, для чого Пірс і привертав увагу читачів до трьох рівнів ясності. Як природничо-наукові, так
і правові поняття розвиваються, хоча в досить різні способи і з досить
різних причин, і наведені вище приклади пояснюють, чому виключно
формальні, синтаксичні підходи у філософії науки та філософії права
не є адекватними [1, p. 14]. Концепція ж зростання значення аж ніяк
не підриває основ прагнення наук з’ясувати картину світу, натомість
може суттєво сприяти успіхам у цій справі; так само вона дуже далека
від того, аби тлумачити правові рішення як неминуче довільні й примхливі, натомість може допомогти праву в раціоналістичній парадигмі
адаптуватися до змінюваних соціальних обставин [8, p. 11].
Принцип еволюціонізму і спонтанного зростання як у природі, так
і в суспільстві є одним із наріжних каменів класичного прагматизму,
який С. Хаак закладає в основу власної неопрагматистської концепції. При цьому дослідниця, застосовуючи еволюціоністський підхід
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до правової сфери і філософсько-правової методології, розглядає право насамперед як складну органічну систему культурних практик, що
через взаємодію одна з одною постійно видозмінюються в процесі
культурогенезу [11].
Видозміни культурогенетичного кшталту характеризуються не
лише еволюційною лінійністю та повільною поступовістю, а й історичною спонтанністю, про що свідчать численні приклади з історії
розвитку і самого європейського законодавства, і тих країн і культур,
що опинилися на певний час під його впливом. У відносно недавні
історичні часи не менш яскравий приклад являють собою індійська та
пакистанська правові системи: після від’єднання Пакистану від Індії
законодавство обох країн, сформоване на основі англійської правової системи, спочатку були майже ідентичними, але нині вони суттєво
відрізняються одна від одної: індійську правову систему є майже всі
підстави відносити до систем, що ґрунтуються на засадах цивільного
права, у той час як правова система Пакистану вочевидь представляє
загальне право з надбудовою у вигляді ісламського права.
Загальний цивілізаційний і технологічний прогрес також може
накладати на право не менш значущі відбитки, ніж культурні, соціальні, релігійні та інші чинники гуманітарного характеру, але впливи
такого роду часто діють за принципом резонансу зі структурами правового буття, іноді начебто відроджуючи старі принципи регулювання
взаємин в суспільстві.
Усі правові системи так чи інакше характеризуються не лише
спонтанно-еволюційними, а й конструктивістсько-концептуальними
процесами, взаємопереплетіння яких містить значний евристичний
потенціал, що його необхідно розкривати на підставі виваженої – але
не просто механістично збалансованої, а постійно, органічно балансуючої методології.
Такий збалансований підхід може виявитися корисним і при
осмислення самого феномена права, поняття «правова система» і класифікації та типології правових систем від їх найдавніших історичних
попередників до найновітніших тенденцій розвитку. Плюральність
світу [12] неминуче породжує множинність правової реальності – і не
лише на вищому рівні сучасних глобалізаційних процесів, а й у межах будь-якої національної системи права, що підтверджується навіть
поверхневим аналізом структури правової системи Сполучених Штатів
Америки, не кажучи вже про її структурні зв’язки з системою міжнародного права.
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Правова система США виявляє близьку спорідненість з системами, що ґрунтуються на загальному праві і менш щільно пов’язана з
системами, побудованими на цивільному праві, однак має з ними давні
спільні історичні корені, а з деякими з них дуже близький родич американського права – англійське право (яке саме по собі з точки зору
таксономії знаходиться поряд із специфічною шотландською правовою традицією) – нині разом із французькою, німецькою, польською
та іншими правовими системами поділяє зону юрисдикції з правовою
системою Європейського Союзу. Американська правова система має
більш віддалені зв’язки з численними й різноманітними іншими, екзотичнішими правовими системами, з якими тим не менше їй доводиться
так чи інакше взаємодіяти (одним із яскравих прикладів є допомога з
боку США при розробці нової конституції Іраку після скинення режиму Саддама Хусейна, в якій положення щодо розв’язання сімейних
конфліктів контрастують із нормами традиційного права шаріату, але
насправді список подібних прикладів може бути дуже довгим і розмаїтим) [10, p. 457].
Складна, розгалужена й багаторівнева правова система Сполучених Штатів, у свою чергу, є лише частиною значно більшого плюралістичного універсуму правових систем, що існують у світі. Деякі з
цих правових систем походять із інших або стають їхніми історичними
наступниками; деякі є підсистемами тієї чи іншої системи або взаємно
перекриваються, взаємодіють чи конфліктують одна з одною.
Розмаїтість правових систем і складність стосунків між ними можна прояснити через застосування регулятивного принципу сінехізму
Ч. Пірса [13], згідно з яким перевагу слід віддавати тим гіпотезам, які
ґрунтуються на засадах цілісності й континуальності, перед гіпотезами, що містять у собі гострі суперечності. Завдяки цьому принципу С. Хаак пропонує приблизно-пілотну схему класифікації правових
феноменів, що в широкому плані розподіляються на три великі групи, які включають у себе доправові («прелегальні») або протоправові,
квазіправові, правові, постправові та субправові елементи, об’єднані
поняттям права як «кластер-концепту», докладний аналіз якого може
сприяти більш об’єктивному виокремленню правових феноменів у
строгому сенсі поняття [10, p. 460].
Слід зауважити, що еволюціоністський пафос неокласичного прагматизму С. Хаак іманентно містить у собі протиріччя: з одного боку,
він підкреслює традиційний сцієнтизм, неодноразово декларований в
рамках цих підходів [11], а з іншого – виявляє об’єктивну схильність
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до «впадіння в гріх постмодернізму», який дослідниця оцінює різко
негативно.
Говорячи про лабільність правових систем і засобів їх розуміння
та класифікації слід зазначити, що понятійно-категоріальний апарат
права, так само як і історія правових систем, ніколи не буде сформований остаточно, а це диктує особливу відповідальність щодо винесення
оцінок сучасного стану правової культури як у національних правових
системах, так і на глобальному рівні.
Сфера права в західній традиції суспільної думки завжди була й
залишається на межі між філософією права, правовою теорією й емпіричною юриспруденцією, відтак питання про статус юриспруденції як
науки досі залишається відкритим і проблематичним [14, pp. 15–32; 15,
рр. 367–41], хоча дискусія в цьому напрямі точиться переважно в межах більш вузько спеціалізованої правової теорії. С. Хаак намагається
розглянути проблему конвергенції правових підходів і загальнофілософського фундаменту права в ширшому контексті, не відриваючись
при цьому від практичного аспекту діяльності правових інституцій.
Однією з вузлових проблем філософії права Хаак є інтерпретативна
імплементація правових норм з урахуванням їх змістової прецедентної
динаміки у взаємодії з динамікою соціальних систем і соціально-антропологічним виміром права й інституціонально-прикладним аспектом
правової реальності. У зв’язку з цим авторка в притаманному їй (як,
власне, і майже всій американській філософсько-правовій традиції)
стилі завжди намагається конституювати кореляції між загальнофілософськими (методологічними) принципами та підходами свого неопрагматизму і конкретними прикладами застосування цих принципів
та підходів у поточній та актуальній судочинній практиці.
Така дискурсивна стилістика в цілому відповідає генеральній
установці некласичного типу науково-методологічної раціональності,
в парадигмі якої враховуються не лише можливості пізнання об’єкта
та знання про нього, але й суб’єктно-об’єктивний бік процесу встановлення істини. Хаак у цілому не сприймає позицій раціоналізму
постнекласичного штибу з його тяжінням до певної абсолютизації
ціннісно-цільових структур діяльності (що є цілком природним для
представника прагматизму, який бере в дужки телеологічну складову
загальнофілософського й філософсько-правового дискурсу) і виходить із презумпції «логічного об’єктивізму суб’єкта» насамперед у
ролі інституціонально структурованого та деонтологічно незалежного суду.
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При цьому С. Хаак часто діє як прихильник загальної концепції
«природного права» в його логоцентричному варіанті, коли природне
право трактується як «розумне ядро» права нормативно-позитивного.
Звичайно, це скоріше не гегелівський логоцентризм, а лог(ік)оцентризм
Ч.С. Пірса, у межах якого розв’язання будь-якої ситуації, в тому числі
правової, в тому числі в контексті конкретної судової справи, потребує організації логічного мислення в руслі дослідницького процесу, що
дозволяє встановлювати зв’язки між слідством, розслідуванням та розглядом справ юридичного характеру, і науковим дослідженням.
Таким чином, функціональна гомологія процесів судового розгляду (інтегральної по суті сфери правозастосування) і науково-дослідної
діяльності дозволяє ставити питання про методологічну близькість
науки та права як двох галузей знань або ж сумісність їхніх методологій, а відтак – і про «позитивно-науковий», сцієнтичний статус права та
правознавства. У той час як у пострадянській літературі здійснюються
пов’язані насамперед із потребою інституціалізації спроби окреслити
лінії демаркації загальної філософії і спеціальних наук [16, с. 22–29]
або філософії права і теорії права [17, с. 6–13, 18, с. 56–60; 19, с. 31–43]
(при тому, що науковий статус філософії права викликає все менше
сумнівів [20, с. 27–32; 21, с. 22–26; 22, с. 36–46], С. Хаак пропонує
починати тест на методологічну сумісність науки та права з розгляду
питання про їх функціональну сумісність, тобто спроможність правових систем абсорбувати й інкорпорувати дані вузькоспеціальних наукових дисциплін як експертні свідчення й завдяки цьому встановлювати
істину шляхом її констатації, а не декларування.
Як принциповий «реалістичний прагматик» і неопрагматист,
С. Хаак виходить із первинної даності ситуації в сучасній американській системі права та судочинній практиці, у якій вже давно прийнято
спиратися у своїх висновках на наукові дані, внаслідок чого наукові консультанти та експерти отримують об’єктивну можливість суттєво впливати на процедуру та результати прийняття рішень у судових установах.
Але при цьому виникає колізія «правової істини» як категорії, щільно
пов’язаної з морально-соціальними критеріями й інтерсуб’єктивністю
вздовж лінії стосунків між зацікавленими сторонами в правових спорах, і «наукової істини» як поняття, так чи інакше санкціонованого
«позитивними науками» й пов’язаного з вимогами об’єктивності й
інтерсуб’єктивності вздовж векторів спілкування в межах «республіки
науковців». Ця колізія, зауважує Хаак, породжує чимало контекстів, у
яких право і наука взаємодіють одне з одним, але таким чином, що в
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результаті такої взаємодії виникає ціла низка глибоких суперечностей
між цілями та цінностями наукових досліджень і культурою права, особливо в США або ж, ширше, в межах англосаксонської правової традиції [23, p. 2]. Це суперечності:
– по-перше, між об’єктивно-дослідницьким характером науки і
ерудитно-змагальним принципом правової культури;
– по-друге, між номотетичною орієнтованістю науки на пошуки
загальних закономірностей і фокусуванням правових процедур на конкретних (ідеографічних) випадках;
– по-третє, між всюдисущим і всепроникливим фаллібілізмом
наук, їхньої відкритістю до ревізії висновків у світлі нових фактів
(«фаллібілізм – це доктрина про те, що наше знання ніколи не є абсолютним, а завжди начебто плаває в континуумі непевності та невизначеності» [23, p. 2], і турботою правників про формулювання належних
і остаточних рішень;
– по-четверте, між устремлінням науки в бік інновацій і продукування нового знання і зворотною прив’язаністю правових систем до
прецедентів;
– по-п’яте, між неформальним, проблемно-орієнтованим прагматизмом наукового дослідження і тяжінням правових систем до формальних правил та процедур, без яких неможливе ухвалення правових
рішень;
– по-шосте, між суттєвою мірою теоретичною спрямованістю
науки, її націленістю на абстрагування від впливу соціально-психологічних чинників і неминучою залежністю правової системи від політики й ситуативних потреб суспільства.
Більше того, система права – якраз через свої близькість до сфери вироблення та застосування політичних стратегій і контрольнорегулятивні функції – намагається стати «парасолькою» для всіх сфер
культури, у тому числі й «чистої науки»: так, законодавство Сполучених Штатів регулює потенційно небезпечні наукові дослідження [11,
pp. 322–324], де йдеться про правове регулювання діяльності Національного інституту здоров’я в галузі початкових досліджень рекомбінантної ДНК); правозастосування може мати місце при підозрі
шахрайства під час виконання наукових досліджень, фінансованих
державними грантами; нормативно регулюються складні взаємини між
суто науковими інтересами та інтересами іншого роду – наприклад,
у питанні збереження культурно-історичної спадщини, пам’ятки якої
можуть зазнавати ушкоджень під впливом різноманітних техноген30

них чинників або навіть знищуватися під час археологічних розкопок,
тощо. У цьому контексті наука як суспільна інституція розглядається
як своєрідний «колективний громадянин», складний суб’єкт правовідносин і суб’єкт щонайменше цивільного права, тож звертання до
наукових консультантів як представників тієї чи іншої науки або технологічної сфери набуває характеру допиту свідка – дещо специфічного,
але все ж таки свідка, від якого очікують надання правдивих свідчень
як це розуміють правники й правовики, а не як це може розуміти сам
свідок у межах власної компетенції, що може бути набагато глибшою в
певних питаннях за компетенцію фахових юристів. Складність і епістемологічна невизначеність щоразу виникає, коли представнику науки
(«експерту», «свідку-експерту») доводиться виступати від імені цілої
галузі знань щодо питань, які можуть зберігати проблемний характер,
цілком очевидний для фахових науковців, але при цьому задовольнити
потреби суду або слідства в «правдивих свідченнях».
Таким чином, в основі непорозумінь між юриспруденцію і наукою,
між правовою системою і експертними свідками лежить конфлікт між
природою наукового пізнання і правовою культурою, а питання про
потенційну вичерпність цього конфлікту й досі залишається відкритим
[23, p. 6].
Прийнято вважати, що завдання науки полягає в пошуках істини,
і це певною мірою справедливо за умови адекватного розуміння цієї
максими. Стрижнем наукової діяльності є дослідження, що водночас
позначає й кримінальне або судове розслідування; метою наукового дослідження є пошук відповідей на питання щодо сутності світобудови й механізмів розвитку світу. Само собою зрозуміло, що коли
ми дошукуємось відповідей на ці питання, ми прагнемо знайти істинні
відповіді, але це не означає, що науковці домагаються істини в певному
квазірелігійному сенсі; із цього також не випливає, що наукові істини
є єдиними й незаперечними істинами або що наукові істини будь-коли
були пізнані з абсолютною впевненістю [24, pp. 563–585].
Як свідчить історія наукових відкриттів, що розгортається за логікою «зростання значення», щойно науковці формулюють відповідь на
певне питання, майже неминуче постають нові питання, а нерідко цілі
каскади питань, а це, у свою чергу, передбачає закономірність прогресу
наукового пізнання завдяки розв’язанню нових проблем через застосування відповідей на старі питання навіть за відсутності впевненості
в тому, що кожен крок дослідження здійснюється у вірному напрямі.
Таким чином, серйозний та вдумливий науковець не має морального
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права заявляти про доконечність і довершену істинність своїх висновків, водночас маючи правове зобов’язання «достовірно свідчити» від
імені цієї непевної істини.
Але, крім непевності й умовності актуальної наукової істини,
С. Хаак у неопрагматистській парадигмі вважає за необхідне враховувати ще й майбутню непевність наукових висновків, тобто фаллібілізм знання, помилковість або неточність якого може виявитися лише з
часом, а також ситуативний характер дослідницького процесу й неможливість його повного передбачення й планування [23, p. 7].
Оцінка пізнавальних можливостей науки С. Хаак в цілому відповідає некласичній парадигмі, згідно з якою основоположні цінності
науки належать до сфери епістемології, трактованої як сфери взаємин
між об’єктом пізнання і структурою знання й пізнавального процесу,
набагато ширшою й складнішим, ніж можливості певного індивідуального «неозброєного суб’єкта пізнання», у той час як юридично-правове
дослідження (тобто дослідження як розслідування) завжди залишається в параметрах, і то за умов досягнення максимуму об’єктивності й
інтерсуб’єктивності, гносеології як сфери взаємин між суб’єктом пізнавального процесу й об’єктом пізнання, й інакшу ситуацію уявити
собі неможливо, адже це виведе право за межі філософсько-антропологічного дискурсу або призведе до некоректного погляду на правову систему як на феномен, позбавлений будь-яких ознак соціальності і
культурно-психологічних мотивів. Цей «епістемологічно-гносеологічний розрив» закладає фундамент протиріч між науковим пізнанням і
правовою культурою й зменшує можливості рецепції результатів наукового дослідження в правовій діяльності [23, p. 13].
Але, незважаючи на те, що історія взаємних стосунків між правом
та наукою складна й заплутана, сама наявність напруження, що існує
в цих стосунках, так чи інакше стимулює активну взаємодію й зміцнює методологічний каркас обох сфер суспільної культури. Діалектика
взаємин загострюється суперечностями між необхідністю вироблення
остаточного (судового) рішення і фаллібілізмом, природною схильністю припускатися ненавмисних помилок; між пафосом правового захисту, який не завжди утримується в рамках неупередженості, і принципом
об’єктивності наукового дослідження; між тенденціями «інерційного
тяжіння», присутніми в будь-якій правовій практиці, і інноваційною
зарядженістю процесу наукового пізнання тощо. З метою плідного
використання цієї динаміки напруження Хаак пропонує для початку
чіткіше сформулювати основні проблемі зони практики судочинства,
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пов’язані з залученням досягнень науки в ролі свідчень експертів, й
оцінити можливості їх принципового усунення. До числа основних
проблемних зон вона відносить:
1) комерціалізацію проблематики правової сфери;
2) протиріччя між принципом своєчасності правозастосування й
об’єктивними темпами наукового прогресу;
3) випереджаючий тиск потреби правових систем у наукових свідченнях в ситуації неспроможності науки дати більш-менш впевнену
відповідь на запит правових інституцій;
4) розмивання критеріїв наукової об’єктивності експертів через
нагальність запитів з боку правової системи;
5) редукціонізм з боку правової системи щодо інформації наукового характеру;
6) ретардація правової системи порівняно з прогресом наукової
сфери [23, p. 13].
Проте, незважаючи на наведені суперечності й особливо враховуючи, що право дедалі більше залежатиме саме від свідчень наукового
характеру й що саме право та система судочинства зокрема гарантуватиме об’єктивність розгляду правових проблем і в цьому наближатися до статусу «позитивної науки» переважно завдяки іншим, точним,
наукам, цілком очевидною є необхідність розв’язання проблеми взаємостосунків між правовою сферою та її фактологічним середовищем,
структуру й характер якого встановлюють допоміжні дисципліни, тим
більше що це проблема не лише філософії та методології права, а всіх
гуманітарних дисциплін, що потребують залучення досягнень наук
математично-природознавчого циклу.
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що проблема визначення наукового статусу юриспруденції й правової діяльності зберігає
свою актуальність, і розв’язання цієї проблеми є нагальним завданням сучасної філософії права, але починати її розв’язання, на думку
С. Хаак, слід не з розгляду загальнометодологічних тез, а з вияснення
питання про принципову можливість «шлюбу» між цими двома сферами знання. Вихідною посилкою дискурсу стає твердження про функціональну гомологію процесів судового розгляду і науково-дослідної
діяльності, що дозволяє ставити питання про методологічну близькість
науки та права як двох галузей знань або ж сумісність їхніх методологій, а відтак – і про «позитивно-науковий», сцієнтичний статус права та
правознавства, але справедливість такого твердження потребує спеціального аналізу.
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Национальный университет «Одесская юридическая академия»,
г. Одесса, Фонтанская дорога, 23, e-mail: jane1a@ukr.net
В данной статье акцентировано внимание на рассмотрении семиотически-прагматического аспекта идеи развития в американской
философии права. Также исследовано историко-эволюционный подход
понимания философии права и вопрос типологии правовых систем в
неоклассической прагматистской парадигме. Освещены проблемные
вопросы инкорпорации принципа сциентизма правовыми системами
в прагматистской интерпретации современной исследовательницы
философии права CША Сьюзан Хаак.
Ключевые слова: американская философия права, правовая система США, семиотическая теория, правовой прагматизм, правовая реальность, неоклассический прагматизм.
PRAGMATICS OF INTERACTION OF SOCIO-CULTURAL
REALITY AND LEGAL PRACTICE IN THE LEGAL
AND PHILOSOPHICAL VIEWS OF SUSAN HAACK
J. Atrashkevych
National University «Odessa Law Academy»,
Odessa, Fontanskaya Road, 23, e-mail: jane1a@ukr.net
This article focuses on reviewing semiotically-pragmatic aspect of the
idea of the American philosophy of law. Also, the historical and evolutionary
approach to understanding the philosophy of law and questions of typology
of legal systems in pragmatic neoclassical paradigm examined. The problematic question of incorporation of the principle of scientism legal systems
in pragmatic interpretation of modern philosophy of USA law researcher,
Susan Haack, highlighted.
Key words: American philosophy of law, legal system of the United
States, semiotic theory, legal pragmatism, legal reality, neoclassical pragmatism.
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СЕМІОТИЧНИЙ ПІДХІД
ДО РОЗУМІННЯ ПРАВОВОЇ СУТНОСТІ ЛЮДИНИ
О. Балинська
Львівський державний університет внутрішніх справ,
м. Львів, вул. Городоцька, 26, e-mail: olga_bal@ukr.net
Семіотичний підхід до розуміння правової сутності людської істоти, на нашу думку, найбільше відповідає духові сучасності, коли саме
здатність абстрактно мислити, виокремлювати знаки і символи, а також
оперувати ними стали основними характеристиками людини, що вирізняє її з-поміж усього сущого. Широкий інтерес до цієї сфери викликаний частково тим, що знакові процеси вищого рівня мають важливе
значення для розуміння людини та її дій.
Найповніший виклад і завершений вигляд підхід до людини як
семіотичної тварини здійснив німецький філософ кінця ХІХ – початку ХХ століття Е. Касірер, який відстоював думку, що вся культура
базується на символічній активності людини. «Міф, мистецтво, мова и
логіка, – писав він, – як фундаментальні форми «розуміння» суть символічні формації, типові форми людського виробництва, що утворюють
символічну тканину універсуму. … Символічні форми надають усім
феноменам форму і зміст, організовують досвід. І іноді навіть видається, що фізична реальність скорочується, а символічна – наростає» [1,
с. 221–222]. Це дає підстави вважати, що у розвитку людини (не як
окремої особистості, а як прототипу людства загалом) важливу роль
відіграє власне семіотична складова як чинник її адаптації до оточуючої дійсності шляхом розуміння, означування й символізації для передачі інформації про неї (дійсність) своїм нащадкам.
Про важливість оволодіння людиною знаками та знаковими системами говорить також російський семіотик, який тепер живе в Ізраїлі,
А. Соломонік. На його думку, саме знаки і знакові системи відповідають за три найцінніші компоненти, без яких процес розвитку світу і
людства не міг би відбутися: 1) знаки забезпечують міжособистісну
комунікацію; 2) вони є результатом проекції того, що вже існує, на те,
чого ще нема (моделюють майбутнє); 3) передають накопичений досвід
предків наступним поколінням (забезпечують поступальність культури) [2, с. 124]. Право у цій мережі знаків і знакових систем, на нашу
думку, є результатом попереднього обмірковування людиною способів співжиття з оточенням, вироблення схеми його впорядкування та
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постійного регулювання за допомогою окремої знакової системи норм,
а також планування подальшого збереження встановленого порядку.
Тобто людина в загальновідомій тріаді «природа – культура – цивілізація» абстрагується від своїх природних начал, формує певну культуру
існування і вдосконалює цивілізаційну надбудову свого існування.
На думку Ф. Мінюшева, сучасні семіотичні дослідження дозволяють стверджувати, що в історії людини виживали тільки ті особи, які
змогли виробити в себе так звану «парадоксальну поведінку», так би
мовити нестандартний підхід, базований на аналізі й зіставленні багатьох аналогічних випадків з власного досвіду. Цей дослідник пояснює
походження свідомості, а отже, і появу у людини здатності до штучного (розумного) відбору зі свого досвіду взаємодії з природою та людським оточенням тільки того, що її захищає, рятує і т. д. [3, с. 16]. Тобто
досвід, вважається, допомагає досліджувати символічну організацію
культури, трансформацію стимулів у внутрішні концепти, а останні – у
знаки і символи; але при цьому досвід тільки тоді переходить у сферу
загальної культури, коли він осмислений, означений, представлений і
нормований у семіотичному полі [3, с. 12].
Семіотика орієнтується на пізнавальний вимір досвіду, адже вона
закорінена у процесі дії знаків (семіозисі) і передбачає обов’язкову
наявність хоча би двох динамічних чинників (знаку й означуваного, знаку та його автора, знаку і значення (інтерпертанти), знаку й
інтерпретатора, знаку й контексту та ін.). На основі багатовікового
людського досвіду вже загальновідомими, а отже, і знаковими стали
поняття, які так чи інакше розкривають соціальну (в тому числі й правову) природу людини. Для прикладу, людина розумна (homo sapiens)
вирізняється здатністю мислити, аналізувати та зіставляти, узагальнювати й виокремлювати, моделювати і прогнозувати (все те, що дає
їй можливість упорядковувати співіснування з іншими за допомогою
певних норм поведінки); людина працююча (homo faber) вже давно стала символом самовідданої праці з чітким дотриманням усіх встановлених правил; людина любляча (homo amoris) демонструє чуттєвість
та емоційність людської природи, які дають підстави ділити правила
поведінки на живі (що підказані інтуїцією, а тому реально функціонують) і писані (які тільки закріплені документально і діють за потреби);
людина-гравець (homo ludens) розкриває власне її ігрову природу, якій
іманентно властива потреба у всіх сферах життєдіяльності підпорядковуватися певним правилам гри; людина помираюча (homo tanatos)
проявилася не так давно як уособлення приреченості, загубленості,
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втраченості в хаосі всепоглинаючої глобалізації, а тому зневіреної та
нігілістично налаштованої; людина агресивна (homo agressius) і навіть
людина-вовк (homo lupus), що стали прототипами одвічної людської
агресії, базованої на прагненні неодмінного задоволення своїх природних інстинктів і соціальних потреб, дали поштовх для встановлення
жорстких (на початку історії людства навіть жорстоких) заходів протидії їм. Ці семіотичні формули наводяться майже у всіх підручниках зі
соціальної антропології [див., наприклад, 4]. Але цей перелік можна,
на нашу думку, продовжити. Семіотично виразними у сфері функціонування права, скажімо, стали поняття: адвокат диявола (advocatus
diaboli), що став прикладом завзятого, запеклого, затятого обвинувача;
альтер-его (alter ego), що дослівно перекладається як «друге я» і спочатку сприймалося як людина, настільки близька до когось способом
мислення та іншими рисами, що може цілком його замінити, а тепер
іноді трактується як розшарування, роздвоєння особистості; золота
середина (aurea mediocritas), що демонструє поведінку людини, яка
уникає крайнощів, віддає перевагу помірності; важка дитина (enfant
terrible), що передає складність спілкування з дитиною, іноді поширене
і на дорослих (важка людина (homo terrible) – з якою неможливо дійти
згоди); золота молодь (jeuesse dorre), що стало презирливою узагальнено назвою багатої молоді, яка веде паразитичний спосіб життя, та інші.
Процеси юридизації людського буття, властиві кожному історичному типові цивілізації, вивчає антропологія права (або юридична антропологія). Ця наука прагне з’ясувати закономірності, що лежать в основі
соціального та правового побуту людських спільнот, вивчити практику
соціально-правового життя [див., наприклад, 4]. Здобутки цієї сфери
знань дозволяють проникнути у природу права через пізнання сутності
людини і сприяють розумінню останньої через пізнання сутності права
[5, с. 273]. Саме цей «антропологічний поворот» у правомисленні свого
часу був поштовхом до виділення психологічного чинника у правовідносинах, а згодом – побачити в них символічно-знакову складову.
Гуманістичну природу права антропологи вбачають у здатності
людини до права, однак саму людину розглядають не стільки як внутрішню психологічну структуру особистості, скільки як те, як ця особистість представляє себе іншим, соціуму [6, с. 199]. Донедавна не
було в науковій літературі аналізу «людини юридичної» як атомарного індивіда, що особливо важливо при аналізі соціального суб’єкта як
репрезентатора індивідуальної право-позиції у процесі правовідносин.
Питання про становлення цього знакового типу людини дещо прояс39

нила російська дослідниця О. Дьячкова. Вона вважає, що «людина не
може існувати поза правовим полем, а її вміння діяти в межах права,
бути правовою істотою перетворюється у якісну характеристику цивілізованої особистості – homo juridicus» [7, с. 216]. При цьому авторка
одразу ж зауважує символізм правової реальності, вона пише: «Нomo
juridicus існує в межах, що регламентують співвідношення «мого» і
«нашого», «дозволеного» і «недозволеного»…» [7, с. 217]. А саме ці
поняття стали своєрідними архетипами сфери правових відносин як
смислові ядра соціально-нормативної традиції, як типове в соціокультурному просторі, як певні константи правового буття, як своєрідні
моделі міжособистісних взаємин. Тобто можемо говорити про семіотичну наповненість цих понять, що відтворюють осмислені прототипи
градації правової спільноти.
Архетипи (поняття ввів К. Юнг) сучасні науковці називають «фактами розуму», «апріорними перфектами», що віднесені в ранг повторюваного взірця, прообразу, проформи, прототипу, які завдяки частій
повторюваності краще засвоюються без подальших роздумів [8]. Усі
слова до певної міри є архетипами, бо це знакові відображення реальних предметів, подій, явищ.
Правові архетипи загалом і зокрема ті з них, що мають антропний характер, детально не розглядали. На нашу думку, можна виокремити дві категорії таких правових архетипів. Перша категорія – це
власне правові архетипи, які сформувалися і застосовуються тільки у сфері права. До цієї категорії можемо віднести такі, наприклад, як: а) архетипи особи (здебільшого відображають фахові
характеристики представників правничих професій) прокурор, міліціонер, адвокат, суддя та інші; б) архетипи зовнішні формений
одяг, кобура, жезл, суддівський молоточок, гумовий кийок тощо;
в) архетипи ритуалу (стосуються дії чи події, характерної для сфери
правовідносин) «козиряння» при вітанні, вставання при появі у залі
суддів, прийняття присяги та ін. Друга категорія правових архетипів –
загальнокультурні, які використовують у всіх соціальних сферах, але
у сфері правовідносин вони мають своє особливе значення. Їх можна класифікувати на: а) архетипи особи я (або ми) – вони, свої – чужі
тощо; б) архетипи відносин довіра – ворожість, миролюбність – агресія, альтруїзм – егоїзм, самовіддача – паразитизм і т. д.; в) архетипи
оцінювання: добро – зло, правда – кривда, рівність – ієрархічність,
справедливість – несправедливість, свобода – неволя тощо; г) архетипи
соціальної прийнятності: дозволене – заборонене, допустиме – непри40

пустиме, правомірне – протиправне; ґ) архетипи соціальної взаємодії
(по-іншому можна назвати архетипами соціальної поведінки, закорінені у людській психіці): кооперація (або згуртованість, що властиво
всім біологічним видам, які ведуть «зграйно-стадно-отаро-табунноройовий» спосіб співіснування, а що стосується людей – створення
спільнот, об’єднань для вирішення спільних завдань та задоволення
спільних інтересів), авторитет (як архетип владних відносин, ієрархічності домінування, колективного відбору, конкурентноздатності),
традиція (як стійке відтворення колись прийнятих соціальних рішень,
усім відомий приклад – правовий прецедент), знання (архетип новітнього суспільства, що відображає основне його ціннісне спрямування,
а також повагу до досвіду, а отже, супутньо і до віку, літніх людей) та
інші.
Дехто може зауважити, що поняття «архетип» передбачає щось
традиційно типове, що переходить у спадщину через багато поколінь, а
яка, мовляв, може бути спадщина у сучасних юридичних термінів, що
відображають явища чи предмети, виниклі тільки в наші дні. Дозволимо собі заперечити. По-перше, надзвичайно швидка інформатизованість сучасного суспільства дає підстави вважати, що новостворені
терміни в силу повторюваності через засоби масової інформації стають
набагато частішим атрибутом суспільних відносин, аніж деякі «справжні» архетипи, до яких усі звикли і які всі визнали; по-друге, навіть
якщо поняття тільки-но створене, воно так чи інакше проходить період
«адаптації» (до інших мовних одиниць, до менталітету нації та народу,
до функціонального середовища), а пройшовши його, може повністю
претендувати на місце в одному ряду зі загальновживаними.
Що стосується віднесення певних культурних феноменів до категорії архетипів, то вчені пропонують інші синонімічні відповідники,
наприклад, «універсалії» чи загальновживаний у структуралізмі термін «інваріанти». С.М. Гатальська, досліджуючи цей аспект культури,
вважає, що, крім вищезазначеного, «тут можна згадати ідею «універсального культурного патерну» К. Віслера, пошуки «універсальних
інституціональних типів» Б. Малиновського, виокремлення «загальних
детермінант культури» Дж. Мердоком. Ці ідеї відроджуються й у найсучасніших дослідженнях культурантропологів і соціологів, у них простежується тенденція висування на передній план наукових досліджень
«наскрізних», інваріантних структур суспільних процесів. Вирізнення
певних структурних моментів, спільних для всіх культур упорядкованих «матриць», говорить про можливість розуміння іншої культури за
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умови визнання приципової однорідності міжкультурної та внутрішньокультурної комунікації» [8].
Можливий ще один варіант означення цих понять – термін «артефакт» (від лат. arte – штучний, factus – виконаний), під яким розуміють
продукти та наслідки людської діяльності, штучно створені людиною
предмети і явища, виготовлені людиною речі, народжені нею думки,
винайдені та використані нею засоби та способи дії [9]. Артефакти – це
феномени культури, правові артефакти – явища сфери права. Оскільки культура включає не тільки те, що знаходиться поза людиною, а й
зміни, які вона виконує в самій собі, у своєму тілі, у своїй душі, у власній фізичній та духовній зовнішності, то право (як її частина) є світом
людської діяльності або світом артефактів. Цілком можливо, що для
називання явищ і предметів сфери правовідносин поняття «артефакт»
є найбільш влучним.
Для філософії права, як і для семіотики права, також цікавим є підхід, що виник у 80-і роки ХХ століття й ознаменував собою початок
так званого «наративного повороту» в соціальних науках [10, с. 58–59,
253–254]. Основним лейтмотивом цієї теорії стало твердження, що
функціонування різних форм знання можна зрозуміти тільки через розгляд їх наративної (оповідної) природи. Це положення доповнила вимога «лінгвістичного повороту» вважати дослідження у сфері соціальних,
політичних, психологічних і культурних проблем мовними. Сьогодні
поняття наративу опинилося в центрі уваги не тільки нарратологіії,
спеціальної дисципліни, а й за її межами як у соціально-гуманітарних,
так і в природничих науках: «у медицині, праві, історії, історіографії,
антропології та психотерапії наративи складають продукти наукової
діяльності; у філософії, культурології, теології – швидше поглинаються і перемелюються в аналітичних жорнах» [цит. за 11]. За допомогою
наративу, або розповіді, ми надаємо практиці форму і зміст, упорядковуємо наш досвід темпорально і логічно, виділяючи в ньому початок,
середину, кінець і центральну тему. Наративи повсюдні як механізм
організації людського досвіду, локальні в силу історично конкретних
шляхів їх сприйняття, мають соціально-інструментальний і прагматичний потенціал [11]. Наратив – це не тільки засіб самоідентифікації,
а й спосіб досягнення певних соціальних цілей, тому на практиці він
набуває обмежену кількість елементарних функціональних форм [11],
що різняться між собою орієнтацією в часі і загальною оцінкою подій.
Наприклад: «наратив стабільності» пов’язує події, образи чи поняття
так, що людина не стає «гіршою» або «кращою» в процесі історії свого
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розвитку, а залишається тією самою, її самооцінка чи самоідентифікація не змінюється; «наратив прогресу» характеризується оцінкою подій
або ролі оповідача як бажаних і схвалюваних, а «наратив регресу» –
навпаки тощо.
Якщо йдеться не про семіотичне означування правової реальності
людиною, а власне про людську поведінку, то тут так само є свої семіотичні одиниці – патерни поведінки як елементи організації сенсорної системи [12, с. 258]. Патерни – це поведінкова реакція на емоційні
подразники зовнішнього середовища. Кожний окремий індивід має
свої патерни поведінки. На відміну від архетипів поведінки патерни
проявляють в кожному одиничному випадку по-різному, але за однакових обставин – завжди аналогічно до попередніх випадків. Прикладом
правового патерна може бути різка зміна поведінки хулігана-школяра
при появі біля нього директора; вуличного забіяки – коли побачить
міліціонера; навіть цілком адекватної дорослої людини, яка переконувала колег у своїй спроможності висловити обурення керівництву,
але абсолютно ніяковіє щойно зайде в кабінет начальник (спрацьовує
патерн поведінки з представником влади).
Проте як би ми не називали ці феномени (універсаліями, інваріантами, наративами, архетипами, патернами чи артефактами), всі вони
вирізняються однозначною семіотизацією і при цьому відтворюють
правову природу людини, а тому є важливими чинниками семіотичної
складової розвитку і становлення людини як соціального суб’єкта.
Як бачимо, людську природу, зокрема її соціальну (в тому числі
й правову) сутність зводять до найрізноманітніших феноменів – розуму, моралі, мови, символів, предметної діяльності, волі до влади, творчості, гри, релігії та інших. Однак, на нашу думку, людині властива
певна інтеграційність, поєднаність усіх вище окреслених напрямів,
підходів, теорій, концепцій, парадигм та ідей. Людина – створіння, відкрите через свою незавершеність і тому готове для постійного вдосконалення, подолання своєї біологічно-видової обмеженості й прагнення
до постійно змінної соціальної трансцендентальності. Саме у цьому
полягає величезний потенціал людини у всіх її семіотичних проявах.
Тут можна говорити про певну ідею семіотичного плюралізму в
підході до вивчення природи людини. Ця ідея орієнтує на толерантне
ставлення до проявів людської своєрідності (як індивідуальної, так і
соціонормативної). Хоча треба зауважити, що вона має бути дещо обмеженою, зокрема коли йдеться про ідею права; адже визнання множинності людської природи не має обмежувати будь-чиї права та свободи,
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не може завдавати будь-кому будь-якої шкоди. Тому традиційно одним
із основних завдань правової антропології є обґрунтування ідеї права
як особливого нормативного порядку, похідного із уявлень про сутність
людини з урахуванням усіх семіотичних аспектів людської природи.
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Автор выдвигает идею так называемого семиотического плюрализма в исследовании правовой сущности человека, что диктует
необходимость выработки особого типа нормативного упорядочения с
учетом всех семиотических аспектов проявления человеческого в праве и правового в социальном субъекте.
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O. Balynska
Lviv State University of Internal Affairs,
Lviv, Horodotska Str., 26, e-mail: olga_bal@ukr.net
The author advances the idea of so-called semiotic pluralism in study of
legal essence of humanity that dictates the need to develop a special type of
legal arrangement with account all semiotic aspects of the human manifestation in a law and the legal in a social individual.
Key words: archetype, artefact, invariant, narrative, universal, pattern
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ПРАВОВА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНОБУТТЄВА НЕОБХІДНІСТЬ
(ОНТОАНТРОПНИЙ АНАЛІЗ)
А. Бернюков
Національна академія Державної прикордонної служби України,
м. Хмельницький, вул. Шевченка, 48, e-mail: amb3000@mail.ru
Створення соціальної реальності та подальше широке розгортання її змістів ознаменувалося відкриттям своєрідного ящику Пандори,
сформованого Онтичною абсолютністю, який чекав часу свого розкриття вже з самого початку народження Людини розумної. На його дні
ми побачили одну з типових буттєвих найзагадковіших невідомостей –
проблему права, яка притаївшись дивилася на нас всієї глибиною своєї
таємничості. З цих пір над розгадкою цієї сутності людина постійно
б’ється в муках свого історичного мислення. Поверхнева простота правового явища насправді обернулася надглибинним та незвіданим гносеологічним змістом.
Людський дух, за своєю природою та місцем де він народився і
звідки прийшов, існував в своєї онтохарактеристиці абсолютною свободою. Однак, прийшовши у наявний світ, де на душу було одягнене
фізичне тіло (як матеріальну умову існування), і, таким чином ставши
вразливим через постійну наявну потенційну можливість його втрати,
духовна екзистенція мала миритися з фізичними умовами-обмеженнями (для збереження своєї фізичної оболонки для можливості життя),
які витікають із закладених в наявну буттєву даність онтичних змістів.
Кайдани на людську свободу були одягнені також і соціумом (як середовищем співіснування людських духів). Таким чином, в апріорі вільних
людських особистостей окрім власного розуму з’явилися ще принаймні два господаря: фізичні та правові закони.
Необхідність у праві як однієї з основних частин соціального простору була необхідно виявлена самим суспільством з метою подальшого свого виживання та наступного розвитку. Правова реальність як
об’єктивність постала важливим соціальним конструктом.
Потреба в правовому врегулюванні суспільних відносин з’явилася
тоді, коли усвідомлена свобода суспільної поведінки індивідів вже не
вписувалася у масштаб фрейму природно-інстинктивної керованості.
Будь-який контакт з іншою людиною (зустріч, розмова, навіть сусідство, не кажучи вже про найпростіші угоди та розподілення участі у
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вирішенні соціальних питань), – негайно буттєво ставило питання про
право і не-право, про Моє і Твоє право, про взаємні зобов’язання, правотворчість, закони і т.д. Саме взаємоперехрещування людських «духів»,
конфлікт їх інтересів та свободи породжувало правову проблему з відповідним її гносеологічним розв’язанням в світлі взаємоузгодження,
взаємообмеження через посередництво правосвідомості. З’ясувалося,
що без права, людина як соціальна істота, була безвихідно приреченою.
Усе це і викликало появу правової реальності як практичного втілення
та функціонування права в соціумі у формі світу необхідного спілкування екзистенційно-автономних людських духів.
Отже, за своєю суттю, право, поява якого в нашому світі була
викликана самим людським буттям, мало здійснювати функцію з врівноваження свободи особи та потреб суспільства. Воно повинно оберігати соціум від ентропічного колапсу шляхом формування формальної
визначеності, сприяти нейтралізації дезорганізуючого початку в суспільстві, виступаючи таким чином інтегруючим ядром. Природа права
така виявилась такою, що воно по-патерналістському прагнуло створити всередині суспільства порядок, який би захищав окрему людину
від насильницьких дій з боку інших суб’єктів через відповідні правові
процеси під егідою суверенітету усього людства.
Реалізація права почала здійснюватися через закон, який формували люди. Саме на цьому етапі, з онтологічної точки зору і виникає
головний конфлікт правової реальності: людина через свою гносеологічну обмеженість неадекватно почала відбивати правовий зміст у
нормах. Зокрема, про це свідчить той факт, що кожна історична епоха
формує власне уявлення про необхідний правовий ідеал: і річ, зрозуміло, не у тім, що в ідеальності кожному рівню суспільних відносин
об’єктивно має кореспондувати відповідне право. Добути з глибин
античності універсальне право так і не владо ся і понині. Внаслідок
цього, вкотре доводиться констатувати, що усі нормативно-правові
акти як суб’єктивний відбиток права у суспільному виконанні, – залишаються суто довільним явищем, – правильна об’єктивація права в
сущому стає заручником людської недосконалості. Такий стан справ
ніколи не понижує гостроту положення над яким замислюється будьяка особа (що завжди, щонайперше, перебуває у шкаралупі власної
егоїстично-моральної автономії) про те, для чого вона, власне, повинна дотримуватися правових приписів. Однак, як засвідчила історія,
відсутність законів є значно більшим злом, аніж вимушена їх недосконалість.
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За відсутності своєї об’єктивації право існує лише як аморфна
інтерсуб’єктивна ідея, і, в зв’язку з цим, по-суті сприймається як чиста
примара, що не має коріння в самому бутті і перебуває поза ним, так би
мовити, у безплотній порожнечі чистої ідеальності. Разом з тим, тільки
якщо право є моментом абсолютного буття, якщо в правовій вимозі ми
усвідомлюємо голос, що йде з глибини буття та відповідних онтичних
обгрунтувань, його здійснення набуває для нас розумного смислу. Усі
це обумовлено тим, що мета права завжди одна – забезпечити безпосереднє гармонійне людське існування саме в фокусі людського буття
у світі.
Позитивація права надає правовим подіям та явищам статус реальності. Кожна людина, що володіє цим відчуттям стає носієм світопорядку. В людській культурі право народжується як елемент найближчого
до людини середовища як засвоєного через осмислення світу. Воно втілює собою усвідомлену потребу людини відчути себе частиною єдиного цілого. Відповідно соціальний устрій та суспільна свідомість стають
зрозумілими, коли складається «кольорова гамма» їхнього права.
Важливим також є те, що в праві безумовно містяться загальні
властивості, що пов’язують усіх людей. Онтоможливість його існування полягає в наявності метафізичної єдності людства, – ця спільність
між людськими духами є тією духовною силою, що діє у нашому світі,
його міцним поєднувальним соціальним початком. Оскільки природа
правової реальності за своїм історичним походженням є такою, що вона
існує не сама по собі, а функціонує всередині обширного антропологічного контексту, який і сформував її, в правомисленні життєво необхідно присутня «антропологічна серцевина», дослідження якої дозволяє
вийти через теоретичні лабіринти до людини як онтологічно-первинної
одиниці правової реальності. Внаслідок цього, в юриспруденції завжди
значної ваги набирає дослідницько-методологічний антропоцентризм,
який дозволяє, з одного боку, глибше проникнути у сутність права
через осягнення природи людини, а, з іншого боку, допомагає краще
зрозуміти природу людини через осягнення сутності права. При цьому,
очевидно, що такий підхід принципово протистоїть позитивістському
пошуку права, який здійснюється за низхідним принципом замкнутої
схемою держава-норми.
В світі сущого ідея права постає в якості ідеї людини як особистості. Причому у правоформуванні втілюється та розгортається потенціал сутнісних сил людини та значний спектр її духовних потенцій. В
зв’язку з цим, суть антропологічної позиції по відношенню до права
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полягає у тому, щоб з однієї сторони подати його як те, без чого людина
не може бути людиною, а з іншого боку, – виявити в структурі людського буття такі моменти, які у зовнішньому вираженні створюють правовідносини.
Сьогодні вже ні в кого не викликає сумнівів, що в основі будьякого правопорядку в державі лежить безумовне визнання особистості
та реалізація її, насамперед, духовних потреб в правовій площині. При
цьому головним призначенням права стає не примус, а гарантія як засіб
гарантування вільного та повноцінного розвитку людини. Право має
гарантувати почуття власної «духовної гідності», яке здійснюється в
реалізації людської особистого життєвого простору як самоствердженні душі в ціннісних параметрах нашого світу.
Таким чином, Право – це необхідна умова існування духовного
життя людини на нашій планеті. При цьому буттєва відкритість правової реальності вимагає не замикатися в межах самості, окреслених
колом можливого для самозбереження, але перевершувати всяку заданість і визначеність. В її існуванні не можна допускати межі навіть в
напрямку до нескінченного, оскільки скасування цих трансгресій скеровує траєкторію польоту людської душі до провалля правового Ніщо
як буттєвого симулякру з усіма відповідними негативними наслідками
для людства.
ПРАВОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНО-БЫТИЙНАЯ
НЕОБХОДИМОСТЬ (ОНТОАНТРОПНЫЙ АНАЛИЗ)
А. Бернюков
Национальная академия Государственной пограничной службы Украины,
г. Хмельницкий, ул. Шевченка, 48, e-mail: amb3000@mail.ru
В статье идёт речь об взаимосвязанных онтологических и
антропологических причинах возникновения правовой реальности.
Обосновывается идея о том, что право сформировалось в качестве
неизбежного ограничения для абсолютной свободы экзистенции человеческой души в условиях совместного выживания людей в обществе.
При этом, однако, указывается на всегда существующую опасность
в силу неадекватного отражения права в законе «перегнуть палку» в
вопросе такого ограничения.
Ключевые слова: человек, право, правовая реальность, онтология
права, правовая антропология.
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LEGAL REALITY AS A SOCIAL- BEING NECESSITY
(ONTOANTHROPIC ANALYSIS)
А. Bernyukov
National Academy of State Border Service of Ukraine, Khmelnitskiy,
Schevchenko street, 48, e-mail: amb3000@mail.ru
The article develops a speech on the interconnected ontologic and
anthropological reasons of emergence of legal reality. The idea is disclosed
that the law was created as inevitable restriction for absolute freedom of
an existence of human spirit in the conditions of a joint survival of people
in society. Thus, however, there is an always existing danger owing to
inadequate reflection of the right in the law «go too far» in a question of
such restriction.
Key words: person, law, legal reality, ontology of law, legal anthropology.

50

ПРАВОВИЙ АКТ ЯК ВІДКРИТИЙ / ЗАКРИТИЙ ТВІР
Д. Бочаров
Академія митної служби України,
м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8, e-mail: dmitroboch@mail.ru
Право – це текст закону,
помножений на його інтерпретацію.
О. Александров
Позатекстової реальності взагалі не існує.
Ж. Дерріда
Класифікуючи літературні твори за таким критерієм як стратегія
взаємодії автора й читача, відомий італійський семіотик і літератор У.
Еко виокремлює два основоположних типи: закритий і відкритий твір.
Тексти, які «настирливо прагнуть» викликати точну реакцію у більш чи
менш точних емпіричних читачів (це можуть бути діти, прихильники
мильних опер, лікарі, законослухняні громадяни… чи якась інша уявна
соціально-психологічна категорія, наприклад, юристи) звуться закритими творами [1, с. 29]. Закритий твір претендує на однозначність і
вичерпність розуміння читачем авторського задуму, структурну й
семантичну завершеність та повноту. Натомість відкритий твір «визначається полем різноманітних інтерпретаційних можливостей, постає,
як певна конфігурація стимулів, наділених принциповою невизначеністю, так що людина, яка його сприймає, утягується в цілий ряд завжди
мінливих прочитань; нарешті, мова йде про структуру як «сузір’я» елементів, що можуть вступати в різні форми взаємодії» [2, с. 171–172].
Класифікація творів як «закритих» або «відкритих» в У. Еко не має
аксіологічного значення й не передбачає поділу на значимі (відкриті)
та незначні, застарілі, погані (закриті) [твір, 10]. Передовсім, ця класифікація стосується творів мистецтва й указує на специфіку досягнення
естетичного ефекту від твору глядачами, слухачами, читачами та іншими можливими адресатами мистецького впливу. Можна сказати, що
«закритим» і «відкритим» творам властиві різні типи поетик. «Закритий» твір потребує від адресата художнього впливу повного «занурення» в авторську інтенцію1, самозречення заради кращого розуміння
1

Від англ. intent – намір.
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авторського замислу, готовності стати тим «зразковим читачем» для
цього твору, якого передбачив автор і вимагає твір. «Відкритий» твір
також передбачає власного «зразкового читача», але зразковий читач
відкритого твору – це, радше, його виконавець, ніж споживач. Адже
кожне сприйняття твору мистецтва є як його інтерпретацією, так і виконанням, тому що в кожному сприйнятті твір набуває нової, несподіваної перспективи [2, с. 83].
Декількох слів у цьому контексті заслуговує й конструкція «зразкового читача». Щоб зробити свій текст комунікативним, автор повинен
вважати, що ансамбль кодів, на які він покладається, є такий самий, як
ансамбль кодів, що їх поділяє його можливий читач. Отже, автор мусить
передбачити зразок можливого читача, здатного інтерпретаційно трактувати висловлювання так само, як генеративно трактує їх автор. «У
тому, що більшість відчуває нудьгу від сучасного «малочитабельного»
тексту, від авангардових фільмів або полотен, вина, вочевидь, звички
зводити читання до споживання; невміння гратися ним, розбирати за
частинами, запускати його в дію», – так окреслює наслідки невідповідності читацької аудиторії авторським інтенціям Р. Барт [3, с. 495].
На мінімальному рівні кожний тип тексту експліцитно вибирає
дуже загальний зразок можливого читача через вибір своєрідного
лінгвістичного коду, певного літературного стилю і особливих спеціалізованих індексів. Інші тексти прямо подають точну інформацію
про розряд читачів, яких вони заздалегідь передбачають, деякі роблять
явними своїх зразкових читачів через приховану пресупозицію енциклопедичної компетентності. Тут під терміном «пресупозиція» У. Еко
має на увазі певні знання про організацію світу, той спільний для адресанта й адресата фонд знань, без якого неможливе розуміння [1, с. 28].
На думку М. Зубрицької, часто авторські інтенції можемо впізнати
як низку чітко виражених операцій та пропозицій для співдії з читачем
за допомогою тексту. Приміром, елементом авторської стратегії щодо
участі читача в співтворенні авторського візерунка тексту може бути
семантика чи прагматика тексту. Відсутність назви літературного твору
або її багатозначність відкривають простір інтерпретаційної свободи
реципієнта. Якщо авторські інтенції, наприклад, викладені у філософському стилі, то інтенції читача, відповідно, засвідчуватимуть його
інтелектуальну здатність сприймати цей стиль через співдію в процесі
його актуалізації. Тобто інтенції автора та інтенції читача є конститутивними елементами текстової стратегії. Текстуальна співдія з читачем
засновується на принципі корпоративності – це не просто актуалізація
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намірів емпіричного суб’єкта висловлювання, а актуалізація тих віртуальних намірів, які містить це висловлювання [4, с. 85].
Таким чином, добре організований текст, з одного боку, передбачає
зразок компетентності, що приходить, так би мовити, з позатекстового
простору, але з іншого боку, витворює таку компетентність за допомогою самих лише текстуальних засобів [1, с. 29].
Термін «поетика», ужитий вище, також потребує роз’яснення.
Автори й упорядники авторитетного енциклопедичного видання з
цього приводу зазначають: «По черзі набуваючи то описової, то приписової форм, наука поетики намагається деталізувати спосіб творення літературного (у більш загальному розумінні – художнього. – Д.Б.)
об’єкта» [5, с. 314]. Зазвичай поетику розглядають як дослідження художнього творення… що завершується виготовленням якоїсь
«штуки»1; дії, що звершує; акту виробництва, який спрямований на
створення певної «художньої речі» з урахуванням майбутнього акту
її споживання. Іншими словами, це комплекс норм, що встановлюють систему обмежувальних правил виготовлення твору (визначають
техніку й технологію його виробництва. – Д.Б.) [2, с. 8–9]. «Ми розуміємо поетику в більш класичному смислі: як оперативну програму,
що її митець раз за разом собі уявляє, як задум твору, яким явно чи
підспудно керується автор, – зауважує У. Еко, обґрунтовуючи власну концепцію «відкритого твору». – Дослідження первинного задуму
поглиблюється завдяки аналізу остаточних структур твору, що розглядаються дослідником як свідчення авторського оперативного задуму,
як його сліди» [2, с. 9]. Поетика відкритого твору – це стратегія, орієнтована на «відкритість» як принципову неоднозначність художнього повідомлення [2, с. 10].
І нарешті, оскільки й далі говоритимемо про закриті та відкриті
твори, слід окреслити значення, в якому вживатиметься слово «твір».
«Західна естетична традиція, – пише Еко, – змушує нас розглядати
твір як особисту продукцію, яка може повністю змінюватися залежно
від тих шляхів, якими її отримують, але яка завжди зберігає власну
узгоджену ідентичність і яка виявляє особистий слід, що робить її особливим, життєздатним і знаменним актом спілкування» [1, с. 101–102].
Через протиставлення розглядає поняття «твору» і «тексту» знаний французький літературознавець і семіолог Р. Барт [3, с. 491–496].
Цеховий термін. Слово «штука» позначає те саме, що й французьке
«шедевр»: виріб, який доводить професійну майстерність його автора.
1
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Трактуючи співвідношення понять «твору» і «тексту» як бінарну опозицію, він зазначає таке:
1) твір є матеріальним фрагментом, який займає певну частину
книжкового простору, а текст – поле методологічних змагань. Твір
може вміститися на долоні, текст знаходить притулок у мові, існує
тільки в дискурсі… Текст – це не вияв розпаду твору, а навпаки, твір –
то шлейф уявлюваного, що тягнеться за текстом. Інакше кажучи, творові властива завершеність, текст відчувається тільки в процесі праці,
виробництва;
2) на відміну від твору, текст – це те, що перебуває на межі мовної унормованості (зрозумілості, певного комфорту при читанні тощо).
Текст намагається стати потойбічним щодо докси (загальноприйнятого,
«нормального»), у буквальному значенні він завжди парадоксальний;
3) замкнутий твір зводиться до певного означуваного. Цьому
означувальному можна надати двох видів значущості: або ми вважаємо його явним, і тоді твір є об’єктом науки про буквальні значення
філології, або ж ми вважаємо це означуване потаємним, глибинним,
яке потрібно шукати, і тоді твір належить до сфери герменевтики чи
до певної інтерпретації (марксистської, психоаналітичної, тематичної
тощо). Отже, твір у цілому функціонує як знак… натомість текст ухиляється, він працює у площині означника. У незакінченості означника
передбачається не невимовність (означуване, що не піддається найменуванню), а гра; народження означника в площині тексту відбувається
не органічно, через дозрівання, і не герменевтично, через заглиблення
у сенс, а засобом множинного зсуву, взаємонашарування, варіації елементів;
4) знов-таки, на відміну від твору, текстові притаманна багатозначність. Це означає, що він має не просто кілька значень, але те, що у
ньому здійснюється властива йому множинність сенсу – множинність
така, що не підлягає усуненню, а не та, що є тільки припущенням.
Насправді множинність тексту зумовлюється не двозначністю складників його змісту, а так би мовити, просторовою багатолінійністю означників, із яких він зітканий;
5) твір входить до процесу філіації (стосунків, позначених метафорою «синівства», де в ролі «батька» виступає автор. – Д.Б.). Стосовно
ж тесту, то у ньому відсутній запис про батька. Метафори твору і тексту
тут розходяться ще більше. Твір відсилає до образу такого організму,
який природно розростається, розвивається. Метафора тексту – сітка, невід; якщо текст і розростається, то тільки завдяки комбінуван54

ню й системній організації елементів… Привид автора може, звісно,
з’являтися у тексті, але вже тільки як гість; автор фіксується тільки як
один із персонажів, фігура, що виткана на килимі посеред інших, він
більше не отримує тут ніяких батьківських прав чи переваг, а тільки
свою роль у грі;
6) поняття твору пов’язане з ідеєю читання як споживання (твір –
це «читабельний» текст, основною рисою якого є повнота і завершеність), з іншого боку, «текст вимагає, щоб ми зліквідували, або хоча
б скоротили дистанцію між письмом і текстом, не намагались екстраполювати усе сильнішу персону читача на твір, а об’єднували читача й
письмо в єдину знакову діяльність»;
7) твір може викликати задоволення (бо він є підтвердженням
читацького досвіду, сподівань, довіри; походить із культури і не відривається від неї; нагороджує читача приємністю, вдоволенням; засвідчує
зручність нашого ставлення до мови як до чогось сталого й обмеженого), тоді як текст переважно пов’язаний із одержанням насолоди.
Природно, що визначені Бартом відмінності «твору» і «тексту» не
варто абсолютизувати, тим більше, що не всі тексти є творами, але всі
твори – суть тексти. Відзначені Р. Бартом ознаки «твору» притаманні
переважно «закритим» творам, тоді ж як ознаками «тексту» більшою
мірою наділені «відкриті» твори. Зрештою, на переконання У. Еко, не
варто абсолютизувати й поділ творів на закриті й відкриті. «Твір мистецтва – пише він, – це завершена і закрита у своїй унікальності форма
як збалансоване й органічне ціле, що водночас є відкритим продуктом
з огляду на свою чутливість до великої кількості різних інтерпретацій,
які не зазіхають на його неповторну специфіку» [1, с. 83]. Кожний твір
мистецтва, навіть якщо його створила експліцитна чи імпліцитна поетика необхідності, ефективно відкритий для віртуально необмеженої
серії можливих прочитань, кожне з яких спричиняється до того, що твір
набуває нової життєздатності у вигляді особливого стилю, перспективи
чи особистого виконання [1, с. 102]. Таким чином, відкритість, якщо
її розуміти як принципову неоднозначність художнього повідомлення,
властива для будь-якого твору в будь-який час [2, с. 10, 66].
З іншого боку, сам Еко визнає, що ніколи не зустрічав «відкритих»
творів, і в дійсності вони, можливо, й не існують [2, с. 10]. Адже коли
йде мова про «відкритий твір», ідеться, насамперед, про оперативну
тенденцію, яка може набувати різного вигляду, зустрічатись у численних ідеологічних контекстах, заявляючи про себе більш чи менш
явно… Автор концепції «відкритого твору» воліє говорити про від55

критий твір як форму, маючи на увазі органічне ціле, що народжується
зі злиття різних рівнів попереднього досвіду (ідеї, емоції, оперативні
установки, матеріал, модулі організації, теми, сюжети, готові стилеми й
акти авторської фантазії). Форма – це завершений твір, кінцевий пункт
виробництва й вихідний пункт споживання, рецепції, яка – у перебігу
свого розвитку – завжди, кожного разу, наділяє новим життям вихідну
форму, розглядаючи її з різних точок зору [2, с. 11, 13].
На думку італійського семіотика, «відкритість» і динамізм художнього твору полягають у тих чинниках, які вможливлюють цілу низку
його інтеграцій. Ці чинники забезпечують твір органічними доповненнями і «пересаджують» їх у структуральну життєздатність (цю структуральну життєздатність вважають невід’ємною властивістю твору,
навіть якщо він допускає всі види різних завершень і розв’язань), якою
твір уже наділений [1, с. 101].
***
Поетика «відкритого твору» має на меті перш за все забезпечення
естетичного ефекту. Натомість юридичний документ1 – це матеріальний об’єкт, що містить юридично важливу інформацію у зафіксованому
вигляді та спеціально призначений для її одержання, зберігання, використання та поширення у часі та просторі [6, с. 8]. Попри рекомендації
послуговуватись усім багатством мови, не збіднювати й не примітивізувати її у перебігу правотворчості та правозастосування, незважаючи
на обіцянки естетичного ефекту від читання належно складених правових актів, усе ж слід визнати, що катарсис від юридичного тексту – річ
малоймовірна та й загалом непотрібна. Твір мистецтва набуває естетичної значущості прямо пропорційно до кількості перспектив, з яких
на цей твір можна поглянути і його зрозуміти. «Такі перспективи дають
багатство різних резонансів і відлунювань, не пошкоджуючи первинної
сутності; з іншого боку, – зауважує Еко, – дорожній знак можна сприйняти лише в одному значенні, а якщо багатий на уяву водій надасть
йому якогось нереального значення, то він перестане бути тим особливим дорожнім знаком із тим особливим значенням» [1, с. 83]. Простіше кажучи, втратить свою інструментальну регулятивну цінність. До
того ж, методологія мистецьких і літературознавчих студій навряд чи
беззастережно може бути використана для вивчення специфіки функПравники вважають, що «юридичні документи по-іншому можна назвати правовими актами» [6, с. 42].
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ціонування юридичних текстів. «Специфіка правового акта з характерним монологічним способом викладу, інформативністю, цілісністю
структурно-смислових параметрів, логічною стрункістю і повнотою
змісту зумовлює підбір та використання відповідних лінгвістичних
засобів», – застерігає В. Рогожа [6, с. 61].
Проте модель «відкритого твору» подається її творцем як універсальна1 абстракція. «Саме тому, що вона абстрактна, – переконаний
У. Еко, – ця модель сприймається як співвідносна з різними творами,
що в інших відношеннях (на рівні ідеології, використаного матеріалу,
художнього «жанру», в якому працює автор; характера месиджу, зверненого до споживача тексту) залишаються вельми відмінними [2, с. 11].
Його концепція не претендує на всеосяжність, але визначає напрям, в
якому можна реалізовувати подібний підхід. Автор уважає, що «рухаючись у цьому напрямку, цілком можливо спростувати твердження, що
будь-яке порівняння між методами мистецтва й науки становить безпідставну аналогію» [2, с. 16–17]. Застосовуючи доробок теорії інформації
в лінгвістиці, сам У. Еко вельми парадоксальним чином пояснив своє
методологічне рішення: «Саме тому, що теорія інформації вочевидь
не підлягає застосуванню до естетичних феноменів, чимало дослідників прагне застосувати її в цій царині. Саме тому, що вона не підлягає
застосуванню до сигніфікативних процесів, її концепти намагаються
використовувати для пояснення лінгвістичних явищ. І нарешті, саме
тому, що в своєму первинному значенні ці концепти не мають жодного стосунку до твору мистецтва, слід з’ясувати, якою мірою їх можна
використати щодо нього. Якби можливість їх застосування була самоочевидною, не варто було б витрачати час на з’ясування цієї можливості» [2, с. 143]. Тож, поклавшись на авторитет і наукову інтуїцію знаного
італійця, спробуймо приміряти спокусливі «відкриту» й «закриту»
моделі імпортного крою до сутулуватих вітчизняних правових актів.
Тим більше, що раціональних підстав для цього також достатньо.
Адже вищезгадані «характерний монологічний спосіб викладення,
інформативність, цілісність структурно-смислових параметрів, логічТак, на думку М. Зубрицької, ідея «відкритого твору» У. Еко, що конституює роль читача як співучасника комунікативного процесу, однаково
плідна для феноменології, поструктуралістських теорій, рецептивної естетики, деконструктивізму. Категорія читача, як спільний об’єкт досліджень
доволі різних, а часом навіть взаємозаперечувальних теоретичних моделей, об’єднала їх і засвідчила своєрідну літературознавчу солідарність та
єдність у розмаїтті [4, с. 7].
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на стрункість і повнота змісту», властиві правовим актам, просто-таки
взірцево відповідають класифікаційним критеріям закритого твору.
Поетика правових актів1 як творів особливого жанру2 зумовлює
специфіку вимог до їх структури, змісту та засобів вираження (юридична техніка) та процесу виготовлення (юридична технологія). В частині
вимог до змісту та засобів вираження найчастіше йдеться про точність,
ясність, і повноту змісту правового акту.
На думку Д. Монастирського, повнота змісту правового акту становить необхідну умову вдалого правового регулювання суспільних відносин. «Повнота змісту, – зазначає він, – характеризує високий рівень
відображення предмета правового регулювання в закріплених нормах
права, дозволяє уникнути прогалин у правовому регулюванні» [6, с. 46].
Повнота змісту правового акту передбачає відсутність смислових лакун,
його змістовну й композиційну завершеність, цілісність і «вичерпність».
Змістовна повнота виключає можливість існування нерозв’язаних у
юридичному тексті питань, важливих для його правильного розуміння.
Точність змісту документа зазвичай трактують як ступінь відповідності тексту правового акту тій думці, яка в нього закладалася
особою,що створила юридичний документ. З огляду на це, виділяють
такі критерії точності юридичного документа:
1) чіткість, недвозначність дефініції (визначення) термінів;
2) відсутність у тексті юридичного документа двозначних та багатозначних термінів;
3) позитивність використовуваних формул, тобто використання
не більше одного заперечення в разі викладення однієї думки;
4) неприпустимість використання непояснюваних далі за текстом
слів та словосполучень, таких як: «нерідко», «інші», «в разі необхідності», «деякі» тощо (оціночних понять. – Д.Б.) [6, с. 48].
Таке вживання терміну поетика цілком правомірне: західні юристи
давно використовують без застережень лексичні формули «поетика правового наративу», «поетика юридичної інтерпретації» тощо.
2
«Право як засіб регулювання поведінки людей, впливу на їхню волю і
свідомість звернене, першою чергою, не до почуттів і уяви людини, а до її
волі і розуму. Тому при викладенні законодавчої думки у формі нормативного акта використовуються специфічні правотворчі мовні засоби, характерні лише для цієї галузі, – пише В. Рогожа. – Це дає змогу виокремити
мову законодавства як самостійну одиницю (жанр) літературної мови» [6,
с. 59]. Слід зазначити, що такою ж мірою це стосується й актів правозастосування.
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Отже, юридичні документи мають бути максимально точними, але
крім того, вони ще й мусять бути достатньо ясними (зрозумілими) для
сприйняття особами, які мають будь-який стосунок до цих юридичних
документів.
Ясність мови тексту юридичного документу виражається в однаковому розумінні різними адресатами значень різних одиниць літературної мови (термінів, словосполучень, зворотів тощо) що використані
в юридичному документі. Змістовну ясність найчастіше пов’язують із
вдалим добором слів, термінів, терміносполук, речень, їхнім правильним і послідовним розташуванням у тексті юридичного документа [6,
с. 48–49].
З наведеного випливає, що ясність мови юридичного документу
має забезпечувати точність відтворення думки, «закладеної» в його
текст автором (законодавцем або правозастосувачем). А наявні в юридичній літературі численні глибокодумні сентенції стосовно необхідності безпомилково встановити замисел автора правового акту й
неухильно його додержуватися підтверджують і без того вже очевидну належність юридичних документів, які «по-іншому можна назвати
правовими актами», до числа закритих творів із усіма відповідними
наслідками. І байдуже, що Автор давно вже помер1 – його фантом, наче
тінь батька Гамлета, продовжує нав’язувати свою волю живим і вирішує їх долі.
Таким чином, правові акти відповідно до замислу їх Автора2 і трактувань численних вітчизняних коментаторів без сумніву мають розглядатись як «закриті» твори. Наслідком того має бути визнання таких
принципових моментів:
– правові акти являють собою завершені, цілісні й самодостатні
твори, що виражають інтенції Автора;
– правовий акт як «річ у собі» наділений повнотою змісту, не
потребує звернення до інших контекстів і не припускає розширювального, обмежувального і – тим більше! – динамічного тлумачення;
Мова йде про концепцію «смерті Автора», яка набула поширення й
світового визнання ще в минулому столітті. Детальніше див.: [7].
2
Тут автор твору невипадково позначений як Автор: ідеться радше про
текстуальну стратегію (М. Фуко), ніж про конкретного, наділеного вітальністю автора. Зрештою, такий автор як законодавець (до якого зазвичай
апелюють коментатори й «інтерпретатори» нормативно-правових актів,
намагаючись установити авторські інтенції) є банальною фікцією: у цьому
випадку не можна говорити навіть про колективного автора.
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– смислові лакуни не є недоліком правових актів як творів, вони
позначають «правосвободний простір»;
– правові «прогалини», якщо вони все ж трапляються в тексті,
підлягають усуненню виключно шляхом «дописування» або «переписування» правового акту Автором;
– найліпший вид тлумачення змісту правового акту становить
автентичне тлумачення, всі інші мають застосовуватися лише в разі
неможливості здійснення останнього;
– правові колізії мають розв’язуватись з огляду на «original intent»1
Автора;
– формальна (лексична, граматична, стилістична тощо) неоковирність правового тексту не має принципового значення в разі очевидності Авторських інтенцій.
***
Проте цей далеко не повний перелік наслідків трактування правових актів як закритих творів місцями не узгоджується з окремими
«парадигмальними» положеннями вітчизняної правової доктрини та
original intent її фундаторів2.
Так, наприклад, Г. Кельзен у своїй вже класичній праці зауважує
таке:
«Норма вищого ступеня не може пов’язати в усіх напрямах акт,
через який вона застосовується. Завжди має залишатися певний простір для дій на власний розсуд, аби норма вищого ступеня завжди мала
щодо нормотворчого чи виконавчого акту, в якому вона знаходить своє
застосування, тільки характер заповнюваних цим актом рамок… Зі
сказаного вище випливає, що будь-який правовий акт, хай то буде акт
вироблення права, а чи акт чистого виконання, в якому право знаходить своє застосування, отримує лише почасти правове визначення,
бо якась його частина завжди лишається невизначеною» [8, с. 371]. Ця
невизначеність може стосуватися чи обумовлюючих фактів (невизнаПервісний намір (англ.). Термін «первісний намір» виник у теорії права, коли йшлося про те, які саме цілі ставили перед собою ті, хто стояв біля
витоків Конституції Сполучених Штатів, і в такий спосіб створити основу
для сучасних конституційних тлумачень [5, с. 305].
2
Базові положення радянської й пострадянської (в тому числі вітчизняної) правової доктрини, як видається, значною мірою сформовані під
впливом теоретичних напрацювань «нормативістів» – від Г. Кельзена до
Х.Л.А. Харта.
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ченість гіпотези. – Д.Б.), чи обумовленого наслідку (невизначеність
диспозиції. – Д.Б.).
Невизначеність може бути навмисною – себто бути закладеною в
намірі органу, що застосовує норму. Тож і запровадження певної суто
загальної норми – відповідно до її сутності – завжди відбувається за
припущення, що індивідуальна норма, яка виникає під час утілення
загальної в життя, продовжує процес детермінації…
Невизначеність правового акту може бути й ненавмисним наслідком особливостей правової норми, яку доводиться застосовувати.
«Серед причин, – пише Кельзен, – на першому місці – багатозначність
слова чи низки слів, у яких знайшла своє вираження норма: мовний
сенс норми не є однозначним, тож орган, котрому випадає застосовувати подібну норму, має вибирати з-поміж кількох можливих значень1.
Аналогічна ситуація виникає, коли виконавцеві норми здається, що він
здатен добачити певну розбіжність між мовним вираженням норми й
волею, яку хотіла тут виразити нормовстановча влада. Розбіжність між
волею та її вираженням може бути і цілковита, й лише часткова; остання
можливість трапляється тоді, коли воля законодавця чи намір договірних сторін відповідає бодай одному з кількох значень, які прочитуються
з мовного вираження норми. Невизначеність запроваджуваного правового акта може зрештою бути й наслідком того факту, що дві норми,
котрі водночас претендують на чинність, – коли вони, скажімо, входять
до одного й того самого закону – суперечать одна одній повністю або
частково» [8, с. 371–372].
Один з найбільших авторитетів сучасного нормативізму
Х.Л.А. Харт, характеризуючи два основних підходи до формування
поведінкової норми шляхом (1) формулювання загального правила чи
(2) реалізації певної поведінки в конкретному випадку як взірця для
всіх можливих у подальшому, зазначає: «Який би засіб – прецедент або
законодавство – не було обрано для повідомлення про норми поведінки, ці норми, хоч би як добре не діяли вони стосовно переважної більшості звичайних випадків, у певні моменти, там, де їх застосовність
викликає сумніви, виявлятимуться невизначеними; вони матимуть те,
що ми назвали відкритою структурою (sic! – Д.Б.). …Невизначеність
у проміжних випадках є ціною, яку доводиться сплачувати за вживання
загальних класифікаційних термінів» [9, с. 128].
Слід також відзначити менш вірогідну, але в цілому не виключену
можливість нерозуміння слова через незнання жодного з його значень.
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Обидва авторитетні вчені вказують на властиву правовим актам
певну невизначеність1, яка може трактуватись і як непередбачуваний
об’єктивний чинник, і як ефект умисної реалізації поетики відкритого твору. Адже невипадково Х.Л.А. Харт, пояснюючи випадки відносної невизначеності змісту норм, послуговується запровадженим У. Еко
поняттям відкритої структури. «Структура є формою не як конкретний об’єкт, а як система відношень на різних рівнях (семантичному,
синтаксичному, фізичному, емотивному; рівні тем і рівні ідеологем;
рівні структурних відносин і рівні структурованої відповіді реципієнта
тощо). Тобто, ми говоритимемо не про форму, а про структуру тоді,
коли матимемо намір висвітлити не індивідуальну «фізичну» природу
об’єкта, а його здатність піддаватись аналізові, розкладатись на відношення, щоби тим самим виокремити серед них тип зв’язку зі споживачем, відображений у абстрактній моделі відкритого твору». Отже,
«структура відкритого твору» – це модель, що характеризує групу творів, які перебувають у певному відношенні (взаємодії. – Д.Б.) з реципієнтами [2, с. 13, 14].
При тому метрами не заперечується загальна серед юристів тенденція формувати й розглядати правові акти передовсім як «закриті
твори». «Якби світ, у якому ми живемо, – розмірковує Х.Л.А. Харт, –
характеризувався лише обмеженою кількістю ознак і вони були б нам
відомі разом з усіма можливими різновидами їх комбінацій, то заздалегідь можна було б передбачити будь-яку можливість. Ми могли б
створювати правила, застосування яких до конкретних випадків ніколи не потребувало б додаткового прийняття рішень. Усе було б відомо, і тому для всього було б можна щось зробити та щось визначити
через правила. Це був би світ, пристосований для «механічної» юриспруденції… і «концептуальний рай» юристів (це досягається, коли
якомусь загальному терміну надається однакове значення не тільки
в кожному застосуванні поодинокого правила, а й завжди, коли він
зустрічається в будь-якому правилі правової системи; тоді не потрібСлід зазначити, що автентичне тлумачення не є панацеєю від невизначеності правових текстів. Так, Л.Л. Фуллер наводить приклад з лордом
Ноттінгемом, який під час обговорення якогось англійського закону заявив: «Я маю певні підстави стверджувати, що мені відоме значення цього
закону, бо саме я був його автором». За коментарем, відтвореним Фуллером, лорд Нотінгем був найменш придатний тлумачити цей закон, бо «автор закону зважає більше на свої таємні задуми, ніж на висловлений ним
намір» [10, с. 26–27].
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но робити жодних зусиль, щоб тлумачити цей термін в світлі різних
спірних невирішених питань в його різноманітних повтореннях) [9,
с. 129, 131].
Проте зрозуміло, що змальований Хартом світ має небагато спільного з реальним. На жаль чи на щастя, «люди-законодавці не можуть
мати таких знань про всі можливі в майбутньому комбінації обставин;
з цією нездатністю передбачати пов’язана відносна невизначеність
мети» [9, с. 129]. Але вони можуть більш-менш явно ігнорувати необхідність у додатковому прийнятті рішення в разі застосування загального правила до окремих випадків. «Заморозивши», «замкнувши»
значення правила, тобто встановивши, що його загальні умови мусять
мати одне й те саме значення в кожному випадку, де йдеться про його
застосування, ми справді досягнемо успіху в урегулюванні заздалегідь,
хоча й «наосліп», спірних питань, які можна обґрунтовано вирішити
лише після їхнього виникнення та ідентифікації. Цей метод примусить
нас увести до сфери застосування того чи іншого правила випадки, які
ми воліли б виключити заради досягнення розумних соціальних цілей
і які нам дозволила б виключити відкрита структура нашої мови, якби
ми не так жорстко визначали її терміни [9, с. 129, 130].
Утім, цілком слушне застереження Харта, вочевидь, не справило
належного враження на цільову групу, якій було адресоване. Про це
свідчить, зокрема, поширена практика створення розлогих автономних
терміносистем для окремих нормативно-правових актів, які виступають за такого підходу не просто закритими, а навіть герметичними
творами. «Кожне однозначне слово, яке співвідноситься лише з одним
поняттям, можна вважати ідеальним терміном», – пише Р. Дудок [11,
с. 290]. Унаслідок поєднання інваріантного значення загальновживаного слова зі спеціальним диференційним поняттям слово набуває
однозначного термінологічного смислу. Воно стає сконденсованішим,
виокремлюється з мовного потоку, формує «навколо себе» відповідний
контекст і задає необхідний доволі жорсткий вектор смислотворення.
Зумовлена прагненням юристів забезпечити собі «концептуальний
рай» насиченість юридичної мови спеціальними термінами (досить
часто створюваних ad hoc, для окремого правового акту) перетворює її
на незрозуміле ширшому загалові професійне арго й суперечить вимозі
зрозумілості (ясності) юридичного тексту1.
Юристи в таких випадках надають перевагу точності, що й не дивно
[6, с. 49–50].
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А проте «однозначне слово, яке співвідноситься лише з одним
поняттям» Р. Дудок невипадково називає ідеальним терміном. Адже
реальні терміни, переважно утворювані з одиниць загальної лексики
шляхом поєднання інваріантного значення загальновживаного слова
зі спеціальним диференційним поняттям, навіть за єдиного значення
можуть містити значну кількість референтів [11, с. 290].
Л. Чулінда з цього приводу зазначає, що значення слова, будучи
єдністю його лексичного й граматичного значень, відповідає поняттю
не повністю. На її думку, «поняття містить у собі так зване об’єктивне
значення слова, яке є для нього основним. Воно майже однакове для
всіх, хто сприймає слово окремо або в контексті, фіксується тлумачними
словниками і відображає загальні та істотні ознаки даного слова». Але
крім об’єктивного значення слову властиве також і певне суб’єктивне
значення, воно до складу поняття не входить, але є додатковим елементом лексичного значення слова. «Лінгвісти визначають суб’єктивне
значення слова, – пише вона, – як психологічне, емоційне враження,
яке викликає слово і яке в різних осіб може бути не зовсім однаковим, а
юристи звертають увагу на те, що сприйняття мовного вираження закону залежить від культури, освіченості, досвіду та інших суб’єктивних
якостей кожного індивіда» [12, с. 94]. Залишимо на совісті авторки
твердження (що б воно не значило) про те, що суб’єктивне значення
до складу поняття не входить, і зосередимось на «об’єктивному» та
«суб’єктивному» аспектах значення слова.
Зазвичай їх розрізняють як «значення» і «смисл». Сутність такого
поділу полягає в розмежуванні стабільного інваріантного компонента
у мові та змінного – у мовленні [11, с. 172]. На думку Р. Дудока, значення як семантичний внутрішньомовний елемент у системі мови та
смисл як позамовний компонент у мовленні виконують роль семантичних зв’язків у структурі інваріантного значення слова [11, с. 173], тим
самим визначаючи зміст і обсяг позначуваного словом поняття. Видається, що змінність смислу та стабільність значення пов’язані з поняттями «обсяг» і «зміст».
Відомий російський процесуаліст О. Александров переконаний, що
варіативність смислу прямо залежить від контексту: «Смисл-у-цьомуконтексті ніколи не тотожний смислові-в-іншому-контексті… Первинні
смисли, які б передували словам, просто не можуть існувати. Їх неможливо уявити й «закріпити» їх у вигляді єдиної понятійно-термінологічної
системи, оскільки не існує єдиного контексту (метаконтексту. – Д.Б.), в
якому має інтерпретуватися текст закону» [13, с. 23, 37].
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Серед вітчизняних юристів – навіть найпрогресивніших – ідея
щодо виокремлення «значення» та «смислу» термінів і загальновживаних слів особливого визнання не здобула. Так, наприклад, автор цікавого дослідження, присвяченого проблемам динамічного тлумачення
В. Гончаров схильний ототожнювати «смисл» і «значення». «Головним
критерієм розмежування смислу і значення є положення про те, що
смисл зумовлений контекстом, а значення – ні, – пише він. – Ми ж виходимо з того, що не існує контекстно не обумовлених значень. Слово
чи речення можуть набути значення лише в контексті системи мовних
практик (мовних ігор). Тому слова «смисл» та «значення» ми вживаємо
як синоніми» [14, с. 25, 70]. Слід визнати, що в контексті дослідження феномену динамічного тлумачення, як його трактує автор, розрізнення значення та смислу, дійсно, не має сенсу. Адже під динамічним
тлумаченням В. Гончаров розуміє не спосіб діяльності, а її результат – радикальну зміну (перегляд) офіційної правотлумачної позиції чи
перетлумачення. «Для динамічного тлумачення характерно, що воно є
несумісним з попередньою інтерпретацією положення закону», – пише
він [14, с. 116, 125, 179]. За такого підходу розрізняти смисл і значення потреби немає, оскільки інтерпретатор, вдаючись до динамічного
тлумачення, «за визначенням» завжди змінює значення інтерпретованого тексту чи фрагменту. Він діє як той критик, що за влучним висловом Р. Барта, «виконує твір, як кат виконує вирок» [3, с. 495]. Тобто,
остаточно і безповоротно, накидаючи нове значення певній текстовій
структурі.
Натомість у інших випадках здійснення тлумачення відмінність
значення та смислу виявляється наочно. Приміром, В. Гончаров зазначає, що існують норми, щодо яких вплив контексту має, так би мовити,
«нульовий» характер. Це стосується абсолютно визначених (формалізованих) норм («закритих творів»). «Абсолютно визначені норми
здебільшого містять декілька формалізованих елементів, – пише він. –
Наприклад, згідно з ч. 3 ст. 103 Конституції України одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.
Такі норми, як видається, не потребують пояснень чи переведень на
зрозумілішу мову, іншими словами, потребують лише розуміння. Пристосування їх до нового контексту неможливе, оскільки в будь-якому
суспільному контексті такі норми зберігають своє єдине значення: два
строки підряд – це завжди тільки два строки підряд» [14, с. 61–62]. Але
чи залишиться так само зрозумілим і однозначним смисл цієї норми,
якщо йтиметься про «неповну каденцію», або ж про можливість обра65

хування кількості строків з моменту набрання чинності нормою, якщо
вона набирає чинності під час перебігу «другого» строку (як, власне
й було у випадку з обрахуванням каденцій другого Президента України, що породило жваві дискусії серед правників). Схоже, що значення
«строку» залишатиметься в цих випадках незмінним, а от смисл – може
суттєво змінюватись.
Характеризуючи підстави виокремлення буквального, обмежувального та поширювального тлумачень, В. Гончаров цілком слушно вважає,
що йдеться про відповідність упередження (передрозуміння) результату розуміння, початкового смислу (з якого процес тлумачення почав
розгортатися) кінцевому. «За повної відповідності ми одержуємо адекватне тлумачення, за неповної – обмежувальне чи поширювальне» [14,
с. 119–120]. Видається, що в першому випадку можемо також говорити
про незмінність смислу і значення поняття, а в другому – про звуження
або розширення обсягу поняття (його смислу) за відносної незмінності
змісту (значення). Зрештою, як зазначає Л. Чулінда, «в юридичній літературі немає єдиного погляду на підстави використання обмежувального
чи поширювального тлумачення, тому питання використання тлумачення за обсягом заслуговує на окреме дослідження» [12, с. 24].
Так чи інакше, інваріантна та варіативна складові властиві змістові
не лише загальновживаних слів, але й термінів – у тому числі юридичних. Тим більше, що окрема категорія юридичних термінів позначає
«оціночні поняття» – формально невизначені поняття, які передбачають переважно абстрактну якісно-кількісну характеристику відповідних ознак з урахуванням величини, міри, об’єму [15, с. 26]. Як зазначає
В. Косович, «оціночними вважають такі поняття як значна шкода, явна
необхідність, достовірні дані, низькі спонукання тощо. Під час їхнього
застосування суб’єкт встановлює, які конкретно обставини мають значущість, що відповідає визначеному в нормі оціночному поняттю, за
наявності яких і у сукупності з якими чинниками та значущими ознаками, закріпленими нормою, настають певні юридичні наслідки» [15,
с. 22]. Саме навколо використання оціночних понять, що відображають
передовсім соціальну значущість дій, подій, явищ, явищ без посилання на їхні формально визначені ознаки1, створюючи передумови для
індивідуального підходу до досліджуваних явищ, і розгорнулися гарячі
наукові суперечки.
Не вдаючись до повторення чи переказу доводів на користь такого підходу, відсилаємо до оповідання «Правила добра» Л. Андреєва.
1
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Причину таких спорів видатний американський теоретик права
Л.Л. Фуллер убачає в небажанні визнавати роль реципієнта в продукуванні смислу правових текстів. «Існує, власне кажучи, небагато законів, які можна по праву назвати самозастосувальними, які потребують
для свого тлумачення лише обізнаності зі звичайним значенням слів…
Тлумачення закону – це не просто процес видобуття сенсу, вкладеного в нього автором, але й – частково та різною мірою – процес узгодження закону з прихованими вимогами та оцінками суспільства, до
якого він має застосовуватися. У цьому сенсі можна стверджувати, що
жодний прийнятий закон не надходить від законодавця цілком і повністю «встановленим»... Належне тлумачення законів – одна з найважливіших турбот правників і суддів, однак саме з її приводу позитивізму
майже немає чого сказати. Фактично правові позитивісти схильні ігнорувати ці проблеми – чи то мовчазно обминаючи їх, чи то відкидаючи
під приводом, що вони стосуються, строго кажучи, зовсім не права, а
політики, соціології та етики. «При обговоренні проблем тлумачення
в літературі з позитивізму, як правило, стверджується, що в більшості випадків закон можна застосовувати, просто читаючи його текст і
не обмірковуючи його призначення чи функцій; мовляв, посилання
на призначення закону стає необхідним лише в окремих, виняткових
випадках. Насправді ж, – підсумовує Фуллер, – коли сенс закону такий
прозорий, що нібито зовсім не потребує тлумачення, цією прозорістю
закон завдячує не буквальному значенню вжитих у ньому слів, а тій
обставині, що його мета досить зрозуміла та близька кожному тямущому громадянинові»1 [10, с. 73, 140].
Визнання доцільності використання в правовому регулюванні
оціночних та «напівоціночних» понять2 свідчить про потенційну «відкритість» інтерпретуванню й інших загальновживаних слів і (навіть
визначених для потреб конкретного правового акту) термінів. Нічого
дивного в цьому немає. Л. Фуллер розвінчує поширений серед зви«Ясність усвідомлення змісту правового акту для кожного суб’єкта залежить від низки факторів, таких, як його досвід, освіта, рівень загальної
та правової культури тощо» [6, с. 49].
2
Як зазначає В. Косович, спільною для більшості вчених є думка про
корисність оціночних понять, оскільки їхнє застосування сприяє найповнішому охопленню різноманітного виду явищ і фактів, надає правовому регулюванню повноти, гнучкості, динамізму; В. Косович виокремлює також
категорію (не менш корисних) «напівоціночних» або «проміжних» понять
[15, с. 26–27, 28–29, 32].
1
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чайних людей погляд, нібито «правники з їхнім жахливим жаргоном
мають якусь надприродну здатність з великою точністю передавати
один одному значення слів і понять. Проте, крім кількох професійних
термінів, це переконання не має жодних підстав. Для заповнення проміжків між своїми «беручи до уваги» та «однак за умови» юристи не
мають інших мовних ресурсів поза тими, які має в своєму розпорядженні кожна людина. Більшість правників завдяки досвіду складання
документів набувають неабиякої здатності передбачати не зовсім очевидні випадки, що можуть виникати за дії того чи іншого закону. Тому
законодавчий акт, підготовлений досвідченим юристом, з меншою
ймовірністю потерпатиме від проблеми непередбачуваних випадків,
ніж складений непрофесіоналом. Проте для висловлювання стрижневого значення, яке складає сутність закону, – акцентує Фуллер, – юрист
не має в своєму розпорядженні ніяких особливих ресурсів. Спрямовуючи свій намір у майбутнє, він, як і непрофесіонал, мусить пускати
по бурхливих водах життя крихке судно слів, побудоване з матеріалу,
доступного кожному» [10, с. 20]. Між загальновживаною лексикою і
спеціальною термінологію мови існує нерозривний зв’язок: звичайна
загальновживана лексика є невичерпним джерелом для становлення
і розвитку галузевих термінологічних систем, а фахова термінологія
через «переносне» вживання збагачує загальновживану мову, надає їй
образності, посилює її експресивні можливості [11, с. 291].
Отже, на «мікрорівні» – рівні юридичних понять та їх означників – правовий текст функціонує переважно за принципом «відкритої
структури».
***
Те саме можна сказати і про його функціонування на «макрорівні» – рівні міжтекстових зв’язків. Річ у тім, що нарівні з нормативністю, яка традиційно вважається однією з головних вимог до правового
тексту і зумовлює його «загальний» регулятивний характер, ще однією «важливою вимогою до змісту нормативно-правового акту є його
системність, взаємоузгодженість із іншими нормативно-правовими
актами». Кожен нормативно-правовий акт має бути «вмонтований» у
правову матерію чинного законодавства [6, с. 45, 46–47].
Ю. Власов виокремлює такі типи системних зв’язків між нормами:
СТРУКТУРНІ
(в системі законодавства): а) зв’язок норм, які містяться в одній
статті; б) зв’язок норм, які містяться в одному нормативному акті;
в) зв’язок норм, які містяться в одному розділі кодифікованого акта; г)
68

зв’язок норм, які містяться в одній главі кодифікованого акта; ґ) зв’язок
норм, які містяться в різних розділах нормативного акта; д) зв’язок
норм, які містяться в різних главах нормативного акта; е) зв’язок норм,
які містяться в різних нормативних актах, ухвалених одним державним
органом; є) зв’язок норм, які містяться в різних нормативних актах,
ухвалених різними державними органами.
(в системі права): а) зв’язок норм одного інституту; б) зв’язок норм
різних інститутів, але однієї галузі; в) зв’язок норм різних галузей та ін.
ФУНКЦІОНАЛЬНІ: а) зв’язок норми права, що тлумачиться, з
нормами, які розкривають зміст терміна, використаного в цій нормі;
б) зв’язок норми права, що тлумачиться, з оперативними нормами; в)
зв’язок норми права, що тлумачиться, з нормами права, виданими зі спеціальною метою доповнити, змінити або уточнити таку правову норму;
г) зв’язок між відсилковими статтями; ґ) зв’язок між загальними і спеціальними нормами права; д) зв’язок між загальними та виключними
нормами права; е) зв’язок норм, що не перебувають у співвідношенні
загальних і спеціальних, але регулюють однорідні або схожі суспільні
відносини; є) зв’язок бланкетних норм права; ж) зв’язок норми права, що тлумачиться, з колізійними нормами; з) зв’язок норми права,
що тлумачиться, з принципами права тощо [16, с. 74–80]. І це останнє
«тощо» дуже змістовне, оскільки Ю. Власовим позначені лише традиційно виокремлювані вітчизняними юристами зв’язки.
«Текст закону постійно обертається серед інших текстів, юридичних і неюридичних, і постійно до них відсилає, як до свідків своєї
реальності, – пише О. Александров. – «Правильність» смислу юридичних текстів визначається не їх відношеннями референції з об’єктивною
дійсністю, а синхронічними відношеннями з іншими текстами, знаками, знаковими системами» [13, с. 62]. Додамо від себе: юридичні тексти
співвідносяться також і з об’єктивною дійсністю (чому б ні?), але так,
ніби та є елементом тексту, одним із засобів письма1. Вивчення міжтекстового аспекту референтності відкриває як дуже складний характер, так і передбачувану контекстну зумовленість цієї текстової дії [17,
с. 87]. Все вірно, адже позатекстової реальності назагал не існує?
Міжтекстовість (інтертекстуальність) – категорія, що охоплює той
аспект загальних властивостей та зв’язків тексту, який указує на залежність його створення і сприймання від обізнаності учасників комунікативного процесу з іншими текстами та «архетекстами» (жанровими
1

Це питання заслуговує на окремий розгляд у подальшому.
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законами, стилістично-мовленнєвими нормами тощо), а також «позатекстових» і «позамовних» зв’язків твору [17, с. 73, 77]. Використання
категорії міжтекстовості потребує врахування принаймні трьох рівнів
зв’язків: текст – текст; текст – жанр; текст – дійсність.
Як зазначає польський учений Р. Нич, на практиці напрямок
належного прочитання може визначити хіба що реконструйований на
основі тексту «інтерпретант», який, поєднуючи контекстно найближчі
семантичні «інструкції» сприймання певного фрагмента твору, визначає перспективи його правильного прочитання. У цьому сенсі текст
«сам» сигналізує про існування та широту своїх відсилань, однак те,
що саме вказує і яке це має значення, суттєво залежить не тільки від
структури відсилання, а й від аналітичної проникливості та змінної
літературної та культурної обізнаності сприймача (згадаймо Зразкового Читача У. Еко).
Виражальні засоби міжтекстовості варто, на думку Р. Нича, розуміти
досить широко – так, аби вони могли охопити принаймні три різні типи
текстових інференцій. «По-перше, до них належать різні види пресупозицій – логічно-семантичних, екзистенційних, прагматичних та споріднені
з ними форми конвенційних підтекстів1. По-друге, до їхнього складу входять будь-які прояви текстових аномалій – граматичних, семантичних, а
також прагматичних та літературних2. По-третє ж, посеред них є різні
види атрибуції (одиничної, жанрової) які охоплюють підтексти, виведені на основі мовних сигналів і свідчать про належність певного тексту
чи його фрагмента до певних контекстів: інших творів та дискурсивних
сфер, історично та функційно вирізнених стилів, жанрів чи правил, що
проявляються у висловлюванні3… Це ті елементи, а іноді єдині лексикостилістичні одиниці на поверхні тексту, які сигналізують про наявність
та накладання міжтекстів… і відповідно додаткових значеннєвих пластів
цілого висловлювання» [17, с. 74–75].
1
Пресупозиції спонукають звернути увагу на певні судження, висловлювання, тексти і стилістично-жанрові зв’язки, які відрізняються від використаних у тексті [17, с. 75].
2
Текстові аномалії – це ті явища якісного оснащення тексту, поява яких
не має достатнього пояснення ані у рамках відповідного ідіолекту, ані у
контексті втілених у ньому мовних конвенцій та кодів («темні», незрозумілі, неграматичні, незв’язні місця) [17, с. 75].
3
Засоби атрибуції засвідчують, що певний текст (чи його фрагменти)
має спільну з іншими текстами та класами текстів словесну форму, ознаки,
правила і норми [17, с. 75].
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Таким чином, фактор міжтекстовості (інтертекстуальності) перетворює правовий акт як твір у розумінні Р. Барта – на текст (у його ж
розумінні). На переконання М. Зубрицької, найпліднішою для всіх літературних теорій була і є так звана іманентна модель інтерпретації, яка
заснована на принципі текстуальної автономії. «Концепція смислової
автономії тексту відкриває перспективу інтерпретації, яка спрямована на
реконструкцію значення самого тексту, що не є тотожним ні з інтенцією
автора, ані зі значенням, яке текст мав чи міг би мати для перших читачів
або для майбутніх поколінь реципієнтів, – вважає вона. – Отже, автономія тексту закладає принцип незалежності від первісної ситуації, контексту, де він постав, і відкриває шлях до постулату: зафіксований на письмі
текст живе своїм життям». Така іманентна модель інтерпретації тексту
як світу з власними законами і правилами автоматично передбачає, що
на різних стадіях історії його рецепції смислова структура тексту може
щоразу доповнюватися новими значеннєвими відтінками та оживати у
щораз нових актуалізаціях та конкретизаціях [4, с. 86–87].
Включеність, «вплетеність» тексту закона в загальну мовну матерію (тут у майже буквальному, етимологічному розумінні – тканину
мовлення. – Д.Б.), співвіднесеність його знакових складових з іншими елементами юридичної текстури уможливлюють смисл; є потенцією смислу, як такого, що може бути прочитаний за даних обставин.
«З моменту написання тексту закону він (текст) вже існує незалежно
від волі того, хто його написав, – погоджується з думкою М. Зубрицької О. Александров. – Текст закону «точиться» смислом від початку
свого існування (написання). І читач-інтерпретатор вольовим зусиллям
прочитання зупиняє виток смислу з текстової структури, «заморожує»,
фіксує смисл і подає його як результат смислотворення, єдино можливий в умовах наявного контексту» [13, с. 61]. На його власну опінію,
такий підхід не лише розширює до безмежності свободу прочитання
юридичних текстів1, але й дозволяє вести мову про продуктивну рівнозначність письма й читання [13, с. 63].
Підсумовуючи, зазначимо таке. Якщо остаточний критерій істини,
тобто критерій певності, що вдалося осягнути істину, знайти неможЗ огляду на це заслуговує на увагу думка Т. Полянського й В. Гончарова про можливість «зловживання смислом» з боку інтерпретатора. Проте
суб’єктом такого зловживання, як видається, може виступати лише наділена офіційними повноваженнями на здійснення тлумачення особа; пересічних інтерпретаторів звинувачення в «зловживанні смислом» у жодному
разі не може стосуватися.
1
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ливо, то варто взагалі утриматися від судження, а також від вибору
поміж судженнями в категоріях істини. Наприклад, структура твору
є не стільки певним способом існування текстової реальності, скільки більш або менш довільним засобом її дослідження. Зміст тексту
принципово невизначений, оскільки він не даний об’єктивно: його
неможливо встановити незалежно або в межах замкненої системи, він
залежить від контексту – мінливого і відкритого за своєю природою.
Якщо віднайти істинну інтерпретацію тексту теоретично неможливо
(бо неможливо встановити її остаточний критерій), то хоч-не-хоч доводиться визнати, що поміж інтерпретаціями немає суттєвої різниці, і
погодитися з наслідками такого плюралізму [17, с. 19]. Оскільки інтерпретація визначається контекстом, має існувати стільки правдоподібних розумінь тексту, скільки може існувати різних перспектив або, за
Гадамером, «горизонтів розуміння» [13, с. 37].
Слід визнати рацію О. Александрова, який стверджує: контекстуально зумовлена інтерпретація не передбачає того, що винагородою за
правильне прочитання тексту стане «істинний смисл», адже такий єдино правильний смисл текста не існує в принципі [13, с. 61].
Ба більше: кожне прочитання є помилковим прочитанням
(misreading). «Цю формулу, – пише Р. Нич, – можна розглядати як
головне визначення напрямку роздумів про можливості тлумачення
та природу розуміння, яке передбачає деконструктивістьський аналіз. Деконструктивісти чітко пояснили, що помилкове прочитання не
є неправильним прочитанням, а тільки помилковістю чи девіантністю кожного (узятого «тут і тепер». – Д.Б.) прочитання… всі ж погоджуються, що можуть існувати різні «правильні» прочитання (а вони
ніколи не тотожні), однак ці подеколи навіть вагомі модифікації сенсу
визнають несуттєвими». Власне, погрішність неправильного розуміння несуттєва. Інтерпретаційні дії, притаманні узагальненому неправильному розумінню або неправильному прочитанню, так само ведуть
до того, що ми називаємо розумінням, як і до того, що називаємо неправильним розумінням. Це радше логічна чи теоретична, а не емпірична
«помилковість». «Така інверсія може бути цінною та плідною, – вважає
Р. Нич, – ще й тому, що, перебудовуючи ієрархію та змінюючи погляд,
змушує наново обмірковувати те, чим насправді є і в чому полягають
процеси обґрунтування, оцінки та переваги одного прочитання щодо
іншого [17, с. 59–60].
Не вдаючись до крайнощів, пошлемося на думку В. Гончарова,
згідно з якою тлумачення не можна характеризувати як істинне чи хиб72

не, оскільки, по-перше, воно має перформативний характер, а по-друге,
смисл «відкритого» тексту можна узгоджувати з дійсністю більш ніж
одним способом. Проте це не заперечує можливості перевірки результатів тлумачення на обґрунтованість (семантична допустимість, відповідність загальноприйнятим правилам тлумачення, досягнення
когерентності, логічної послідовності) [14, с. 120–121, 125–126].
Насамкінець варто визнати правоту С. Фіша, який зазначав, що
релятивізм є позицією, яку можна підтримувати, але не можна займати
[17, с. 143]. Передовсім тому, що у кожному акті інтерпретації значення
можна сприймати лише одним, визначеним способом, а не по-різному,
одночасно різними способами. І хоча текст права – це не продукт діяльності законодавця чи правозастосувача, не результат читання-тлумачення, тобто кінцевий смисл тексту, але пошук смислу текста=права
як безперервна діяльність із виявлення ефекту права в дискурсі, безперервний процес семіозису можна перервати (зупинити) лише штучно – рішенням авторитетного коментатора (інтерпретатора, критика)
тексту закона, наділеного правом поставити крапку в боротьбі з інтерпретації тексту сторонами [13, с. 13, 64, 194]. «Виконавши» твір так,
як кат виконує вирок. Остаточно і безповоротно. До наступної інтерпретації.

***
Правовий акт являє собою відкритий закритий твір. Закритий тому,
що зорієнтований на пріоритет авторських інтенцій, однозначність,
повноту і вичерпність змісту. Відкритий тому, що припускає практично
необмежену кількість інтерпретацій, а отже – смислів. У. Еко визнавав, що ніколи в житті не зустрічав «відкритих» творів, і в дійсності вони, можливо, й не існують. Зрештою, як і «закриті» твори: адже
пам’ятаємо, що відкритість як принципова неоднозначність властива
для будь-якого твору в будь-який час.
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В статье правовые акты (нормативные и индивидуальные) по аналогии с художественными текстами рассматриваются как «закрытые»
и «открытые» произведения. Анализируются основания отнесения
правовых актов к «открытым» и «закрытым», предполагается возможность трансформации одних в другие, а также репрезентируются особенности функционирования таких правовых актов.
Ключевые слова: нормативный правовой акт, индивидуальный
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The article considers legal acts (regulatory and individual) by analogy
with literary texts are considered as «open» and «closed» works. Analyzed
are grounds for qualifying legal acts to «open» and «closed», assumed is
the possibility of transformation of one into another as well as represented
functioning features of such legal acts.
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ІГРИ, В ЯКІ ГРАЮТЬ СУДДІ:
ДЕКІЛЬКА ДУМОК ІЗ ПРИВОДУ
П’ЄСИ Ф. ДЮРРЕНМАТТА «АВАРІЯ»
Д. Бочаров
Академія митної служби України,
м. Дніпропетровськ, вул. Рогальова, 8, e-mail: dmitroboch@mail.ru
Уперше дюрренматтівська «Аварія» побачила світ у 1955 p. як
радіоп’єса, рік по тому – в форматі повісті, а в 1979 p. – вже як комедія.
Майже чверть століття авторський замисел викристалізовувався, щоб
бути утіленим у комедії. «Вада драматизму ще й сьогодні часто полягає в тому, що драма намагається імітувати детермінований світ. Ігровий простір цієї комедії не такий: проблемою Трапса (протагоніста) є
не удари долі, а автомобільна аварія, – зазначав сам Ф. Дюрренматт у
примітках до п’єси. – І це не зумовлено необхідністю, це лише випадковість» [1, с. 211]. Один із персонажів п’єси, суддя Гарт, так характеризує систему координат, в якій розгортається дюрренматтівська історія:
«У світі, населеному винними невинними і невинними винними, доля
зійшла зі сцени, а її місце зайняла випадковість, аварія. Епоха фатуму звільнила місце для епохи катастроф. Невидимі віруси, гігантські
афери, вибухи хімічних заводів, неймовірні тектонічні зсуви, аварійні
атомні реактори, пробиті нафтові танкери, авіакатастрофи, знеструмлені мегаполіси, понівечені жертви сплющених вантажівок. Ти опинився
у цьому універсумі, мій любий Альфредо Трапс... А щодо твоєї справи,
то я можу лише сказати: нещасний випадок, цілком невинний, чергова
аварія» [1, с. 273]. Отже, «від автомобільної поламки – до смерті людини як наслідку виходу з ладу механізму гри» – такою виглядає позірна логіка розвитку «Аварії». Трапс «сприймає гру занадто серйозно. І
виходить із гри просто у смерть» [1, с. 211].
Але не будемо наслідувати побудову дюрренматтівської «комедії» (яка починається «з кінця») й забігати наперед. Фабула п’єси
приблизно така: Альфредо Трапс, сорокап’ятирічний керівник европейського представництва єдиного в своєму роді текстильного підприємства, самотужки зробивший кар’єру успішний бізнесмен і поважний
сім’янин, через автомобільну поламку й відсутність місць у готелі провінційного містечка змушений покластися на гостинність колишнього
судді й узяти участь у грі «в судовий процес» у ролі підсудного. Під
час без перебільшення раблезіанської вечері в маєтку судді з участю
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колишніх адвоката, прокурора й ката його визнано винним у вбивстві
з кар’єристських мотивів і засуджено до страти. Обурений непослідовністю «суду», який одночасно з обвинувальним ухвалює й виправдальний вирок, Альфредо Трапс накладає на себе руки. «Аварія, – так
підсумовує все, що сталося з Трапсом, суддя. – Кілька аварій, – виправляє його прокурор» [1, с. 279].
Спробуймо ж з’ясувати, наскільки відповідає дійсності цей висновок і зумовлена ним назва цілого ряду дюрренматтівських творів. І
«перевірити» зміст п’єси на відповідність задекларованому автором її
жанровому визначенню як «комедії».
Ф. Дюрренматт усіляко підкреслює ігровий характер дійства, що
розгортається в маєтку судді Гарта, і неодноразово наголошує на цьому
в тексті. Більш досвідчені учасники імпровізованого судового процесу
від самого початку подають його як безневинну розвагу, гру. «Ми граємо в суд», – повідомляють Трапсові, пропонуючи приєднатись до гри.
«Але я наголошую на тому, що ви в жодному разі не повинні відчувати
себе змушеним до гри», – попереджає його гостинний господар щонайменше двічі [1, с. 227–228]. Добровільність, невимушеність – сутнісна
риса гри, зауважена ще фундатором ігрової концепції культури Й. Гейзінгою [2, с. 14–15]. Далі Трапсові постійно нагадують, що цей «судовий процес» – лише дотепна гра, інтелектуальна забавка, «професійні»
пустощі. Коли ж Трапс починає ставитись до того, що відбувається з
ним, занадто серйозно, його витвережують прямою констатацією:
«Чим була сьогоднішня ніч? Надзвичайно веселою чоловічою вечіркою, нічим більше. Пародією на те, чого не існує...» [1, с. 274]. Пародією на правосуддя. Навіть після смерті головного героя його трактують
лиш як «чудового гравця» [1, с. 214], а те, що сталося – як зіпсовану
гру [1, с. 280].
З такої позиції смерть Трапса – дійсно «аварія» в механізмі гри.
Послідовник Й. Гейзінги французький соціолог Р. Каюа вважає такі
випадки викривленням принципу гри внаслідок її змішування з реальністю. «Цікавим може виявитися питання про те, що відбувається з
іграми, коли кордон, який відмежовує їх ідеальні правила від дифузних і неявних законів повсякденного буття, втрачає належну чіткість, –
пише він. – Зрозуміло, що вони не можуть поширитися незмінними
за межі відведеної їм території або часу, витечення якого безумовно
значить завершення ігрової інтермедії. У разі такого поширення вони
невідворотно набувають вельми відмінних, інколи несподіваних форм.
Коли влада інстинкту знову стає необмеженою, то схильність, яку вда77

валося обманути відособленою, уведеною в певні рамки й неначе б
нейтралізованою ігровою діяльністю, вихлюпується в реальне життя
й намагається мірою своїх можливостей підпорядкувати його власним
вимогам. Що було задоволенням, стає нав’язливою ідеєю; що було втечею від дійсності, стає новою формою існування; що було розвагою,
стає пристрастю, маренням і джерелом тривоги» [3, с. 76–77]. Викривлення гри має місце тоді, коли подоба більше не вважається подобою,
коли ряджений сам вірить у реальність своєї ролі, костюма й маски.
«Можна грати як завгодно серйозно, доходити до повного виснаження,
ризикувати усім своїм статком, навіть життям, але треба вміти зупинятися на заздалегідь визначеному рубежі й повернутися до свого звичайного стану, де правила гри, одночасно звільняючі й відособлюючі,
більше не діють», – переконаний Р. Каюа [3, с. 81–82]. Власне, саме так
і чинить Альфредо Трапс у першій версії «Аварії» (радіоп’єсі 1955 p.).
«Я втомлений, а все це лише гра, гра, гра, – заспокоює себе засуджений
до смертної кари (ще не супроводжуваної паралельним виправданням)
Трапс перед тим, як поринути в сон, а зранку повернутись до звичного
способу життя [1, с. 205]. Проте вже за рік його доля зміниться безповоротно і, зачарованому грандіозністю власної провини, йому вдасться
заснути лише вічним сном.
Підказку щодо причини такої радикальної зміни сюжету може містити перелік страв і напоїв, спожитих упродовж імпровізованого судового засідання його учасниками. У радіоп’єсі більше уваги приділено
стравам, у комедії – напоям, але те й те представлене у кількості, що
вочевидь не відповідає гастрономічним можливостям підстаркуватої
компанії. Надмірність – ось слово, яке найадекватніше характеризує
вечерю, що за процесуальними перипетіями плавно переходить у сніданок. «Не існує свята, навіть сумного за визначенням, у якому не було
б хоч трохи надмірності та розгулу... У давні часи чи сьогодні, свято
завжди відзначається танцями, співом, поглинанням їжі, випивкою.
Треба наїдатися й напиватися досхочу, до краю, доки не стане погано.
Це і є закон свята», – стверджує Р. Каюа [4, с. 128]. Раблезіанська гротескність цієї вечері має засвідчити святковість атмосфери, яка панує в
їдальні, перетвореній на судову залу, а отже – й «несерйозність» самого
процесу. Цьому ж, напевно, має служити й змалювання «радісних танців» і «співів на церковний манер» [1, с. 247, 252–253].
Але свято хоча й супроводжується грою в більшості випадків, зводиться до неї далеко не завжи. На думку Р. Каюа, свято суть царина
сакрального [4, с. 130].
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Провина, справедливість і правосуддя – три священні ідеї, які час
від часу виринають на поверхні п’яної балаканини колишніх судових
діячів і зачаровують Трапса.
«Провина – це справді грандіозна річ», – такими словами зустрічають Трапса в маєтку судді Гарта. Невинним бути непристойно, тільки
троянди мають право на невинність, вважає онука судді [1, с. 224–225].
Натомість обвинувач звертається до підсудного з такими словами:
«Визнання. Мені здається, що саме це слово потрібне в такому контексті, бо моя звинувачувальна промова має на меті не злякати і не засоромити, а висловити визнання, на яке заслуговує злочин. Це визнання
змусить тебе сповнитися гордістю за себе і краще усвідомити скоєне»
[1, с. 250]. Тож нічого дивного немає в тому, що Трапс зваблений спокусою відчути провину, він «потрапив під вплив манії величі, на яку
страждає все століття» [1, с. 258–259]. Ця манія полягає в бажанні бути
винним. «Я винен, – звіряється він Юстині, онуці судді. – Я визнаю це
з жахом, із подивом, зі зчудуванням. Провина зійшла у мені як сонце,
як (озирається вусібіч), як ця маленька зоря, яка раптово освітила передранкові сутінки» [1, с. 270].
Віддавши Трапса на поталу відчуттю провини – фетишеві підсудних, судові пенсіонери уподобали собі інших кумирів:
Прокурор. Я з жахом згадую той час, коли ми змушені були виконувати нудну роботу на державній службі. І як тепер усе змінилося. Якщо
тоді ми намагалися чимшвидше перейти від однієї справи до іншої, то
тепер терпляче, затишно і радісно досліджуємо кожен випадок. Вчимося любити підсудного, який так само шанує нас, ми стараємося і братаємося. І так повинно бути, адже справедливість, любі друзі, – це велика
радість, яка підносить і окрилює, а не щось жахливе та відразливе, як,
наприклад, офіційне судочинство.
Трапс. За справедливість! [1, с. 192]
Іншим разом тост виголошує Трапс. Звернім увагу на приорітети
товариства пенсіонерів:
Трапс (підіймає келих). За товариськість, за радість, за справедливість.
Піле (кат. – Д.Б.). За справедливість [1, с. 245].
Крікер (прокурор. – Д.Б.). Одним словом, вип’ємо за... за справедливість [1, с. 248].
«Ти прийшов до нас із несвідомою телячою наївністю, – каже до
Трапса суддя, – до нашого тихого будинку, до чотирьох старих чоловіків,
які освітили твій світ чистим променем справедливості. Вона трохи див79

на, наша справедливість, я це знаю, знаю, що вона шкіриться із чотирьох
обвітрених облич, відбивається у моноклі сивого прокурора, у пенсне
поетично настроєного адвоката, підсміюється із беззубого рота п’яного
судді, відсвічує червоним на лисині товстого відставного ката. Це справедливість навпаки, гротескна, неіснуюча, нікому не потрібна, справедливість на пенсії. Але це все ж таки справедливість...» [1, с. 203, 272].
Так само часто й поважно п’ють і за правосуддя:
Гарт (суддя. – Д.Б.). За правосуддя (піднімає келих).
Усі встають.
Кумар (адвокат. – Д.Б.). За правосуддя. (Випиває до дна).
Усі. За правосуддя. (Збираються пити).
Гарт. П’ємо до дна [1, с. 233–234].
Причини такого пієтету пояснив Трапсові пан Кумар, адвокат: «ми,
усвідомлюючи власні недоліки, намагаємося тепер надолужити минуле
і бавимося в чесних суддів, якими ніколи не були» [1, с. 264].
Неможливо ані окреслити основні лінії історії сакрального, ані
проаналізувати форми, яких воно набуває в сучасній цивілізації.
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 [4, с. 172].
Хай там як, але мусимо констатувати: цей на позір ігровий судовий
процес обертається навколо своєрідної осі: його серцевину становить
сакральне. Провина, справедливість і правосуддя – святині, що на їх на
олтар товариство «пенсіонерів від юстиції» готове покласти якщо не
своє, то чуже життя. При тому статус провини не рівнозначний зі статусом справедливості та правосуддя, провина священна, оскільки без
неї неможливе торжество правосуддя й справедливості. «Вбивча краса
злочину» відтінює сяєво справедливості, а велич провини лише підсилює приголомшливе враження від апофеозу правосуддя [1, с. 192, 250].
Про наявність у процесі сакральної домінанти також свідчить присутність шибениці й ката, пана Піле. Невипадково згадка про професію
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Піле і пов’язані з нею перспективи моментально змінює настрій Трапса
з грайливого на серйозний, на межі з переляком і благоговінням:
Адвокат. Ми граємо щотижня з гостями судді, які стають нашими підсудними. Часом це реалізатори дрібного товару, часом заїжджі
відпочивальники, а позавчора нам вдалося навіть засудити на двадцять
років ув’язнення одного члена парламенту, тільки завдяки моїй досвідченості він не потрапив на шибеницю.
Трапс (сміється). Шибениця! Ви жартуєте.
Адвокат. Які ж тут жарти.
Трапс. Адже смертну кару відмінили!
Адвокат. Відмінили в державній юстиції, а тут ми маємо справу з
приватним судочинством, тому у нас смертна кара існує. Саме можливість смертної кари робить нашу гру такою цікавою.
Трапс. Тоді вам потрібен ще і кат.
Адвокат. У нас є. Це пан Піле. Він був одним із кращих у своїй
професії за кордоном, зараз він на пенсії, але все ще в добрій формі.
Що з вами?
Трапс. (затинається). Н-не знаю. (Несподівано починає сміятися).
Мені раптом стало лячно [1, с. 187–188, 242].
І хоча Трапс врешті-решт конає на мотузці під парадною люстрою
(застрелений, стікаючи кров’ю – наче задля того, щоб такою надмірністю надолужити безкровний фінал радіоп’єси), шибениця в маєтку судді
вочевидь має бути. Адже невипадково відставний кат, який після ухвалення вироку супроводжує Трапса до «кімнати смертників», демонструє
йому колекційну гільйотину, «з дубового дерева і з добре нагостреним
лезом», зауваживши: «Цей будинок повний таких речей» [1, с. 204–205].
Сакральне завжди є більшою чи меншою мірою «тим, до чого не наближаються, не вмираючи», – переконаний Р. Каюа [4, с. 35].
Сама присутність ката, постаті однозначно сакральної, «переформатовує» ігрову ситуацію в обрядову. Кат практично завжди і практично
в усіх культурах вважався зловісним парією, причетним до потойбіччя, тимчасовим «господарем» Смерті; часто розглядався як наділений
цілющою «життєвою» силою (імовірно, через те, що «відбирав» її в
страчуваних) та розпорядник «освячених смертю» магічних талісманів; виконував роль «темного двійника» суверена. «Суверен і кат виконують найважливіші, симетрично пов’язані між собою функції – один
у сяєві світла, інший у мороці зневаги і ганьби… Але утворюючи два
полюси суспільства – пише Р. Каюа, – вони притягують один одного як
протилежності і в тенденції мали б злитися воєдино, вивищуючись над
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профанним світом» [3, с. 215–217]. І суверен, і кат – особи недоторкані,
але з різних причин. Доторкнувшись до першого, навіть поглядом, можна осквернити його, натомість при контакті з другим ризикуєш осквернитися сам. Контакт із сакральним (в особі ката) стає небезпечним.
«Заразність» сакрального, здатність «забруднювати» собою дійсність
є однією з його сутнісних характеристик. «Сила сакрального завжди
готова поширюватись назовні, витікати, як рідина, розряджатися, як
електричний струм… обпікати, як вогонь обпікає руку», – зазначає Р.
Каюа [4, с. 35]. Саме тому Трапс, який на початку «гри» перебував у
благодушному й грайливому настрої, після згадки про ката занепокоєно констатує: «Якось різко похолоднішало» [1, с. 242].
«Можливість смертної кари» і присутність ката не лише «робить
гру по-справжньому цікавою» [1, с. 188, 242], але й зумовлює ескалацію
особливого настрою мірою «заглиблення» в гру: «Але ж ви мене насмішили. Дуже весела гра» [1, с. 187]; «Дуже весела гра. Можна вмерти
зо сміху» [1, с. 231]; «Але ж ви мене насмішили всі, там, усередині. Я
мало не луснув зі сміху. Ця гра аж надто смішна» [1, с. 241]; «Вмерти
можна зі сміху, шановний прокуроре, вмерти можна» [1, с. 248]. «Гра»,
що до неї в якості головного гравця залучений Альфредо Трапс, навіть
у веселощах від початку повита смертельним серпанком, і це найкраще
демонструє фраза, якою між іншим прохоплюється адвокат:
Трапс. Ця гра аж надто смішна.
Кумар (адвокат. – Авт.). Для нас, мій любий, для нас [1, с. 241].
Ю. Ветютнєв уважає судові процеси «іграми влади», в яких учасники мають обсяг свободи, прямо пропорційний обсягові владних
повноважень. Відповідно, найбільший обсяг свободи мають представники обвинувальної влади й судді, а найменший – підсудні. Тому
вчений розглядає перших як повноцінних учасників гри, а других – як
ігровий інвентар. Перші – це ті, хто грає; другі – ті, ким грають. Роль
останніх – виключно пасивна, вести мову про «ігровий настрій підсудних» Ю. Ветютнєв не вважає за доречне [5]. Видається, проте, що
говорити про «ігровий настрій» цієї категорії учасників «судової гри»
все ж можливо, хоча його характеристики суттєво відмінні від традиційних ігрових. Усвідомлення власної залежності від інших і обмеженості своїх ігрових можливостей породжує (або здатне породжувати)
специфічний настрій ilinx’у. Р. Каюа змальовує його так: «Того, хто
віддається цій грі, п’янить відчуття, що гру спрямовують чужі йому
сили; для того, щоб досягти цього відчуття, слід лише покластися на їх
волю» [3, с. 101]. Ilinx – форма гри, спрямована на досягнення ефекту
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запаморочення; полягає в тому, що гравець порушує сталість сприйняття дійсності й досягає стану невимовного збудження, шоку, солодкої
внутрішньої паніки [3, с. 60–61]. Саме такий ігровий настрій Трапса,
звабленого величчю ЗЛОЧИНУ, ПРОВИНИ й ВІДПЛАТИ. Жах, подив
і зчудування – ось домінанти його «ігрового настрою» [1, с. 270]. Домінанти, зумовлені причетністю до священного.
Зрозуміти, що ж насправді відбувається з Трапсом у маєтку колишнього судді, окрім уже зазначеного дають змогу дрібні деталі п’єси,
на перший погляд незначні. Так, змальовуючи обставини, які привели до запровадження цієї «гри», адвокат повідомляє Трапсові: «Вона
пожвавлює. Я трохи розгубився, коли вийшов у відставку і раптом був
змушений проводити тут цілі дні і насолоджуватися своєю старістю,
не маючи жодного заняття. Що тут відбувається? Та нічого. Можна
хіба що насолоджуватися чистим повітрям, от і все. Дуже здоровий
клімат. А яке життя, коли голова нічим не зайнята? Прокурор уже був
при смерті, у нашого господаря підозрювали рак шлунку, – таким був
результат цього способу життя. І тут нам спала на думку ідея з грою. І
що ви думаєте – це оздоровило нас, гормональний баланс знову врівноважився, ми перестали нудитися, відчули себе енергійними, юними,
рухливими, у нас чудовий апетит» [1, с. 187]. «Гра» має регулярний
характер: «Ми граємо щотижня з гостями судді, які стають нашими підсудними» [1, с. 187]. Учасники, які виступають в ролі підсудних – сторонні люди, змушені покластись на гостинність судді через відсутність
місць у готелі. Обов’язковою умовою гри для гостей є добровільність.
Гра супроводжується розкішним бенкетом. Особливо вдалою гра вважається тоді, коли підстаркуватому товариству вдається засудити свого
гостя на смерть:
Усі, крім Трапса, радісно танцюють по кімнаті і співають на церковний манер.
Кумар, Піле, Гарт, Крікер. Dolo malo, dolo malo, dolo malo...
Трапс. Що все це означає?
Тиша.
Гарт. Справа іде до смертної кари.
Усі продовжують співати й танцювати, до них приєднується і
Трапс, який плескає в долоні.
Усі. Справа іде, справа іде, справа іде – до смерті, до смерті, до
сме-е-ртної ка-а-ари... [1, с. 247].
Додамо до цього також те, що плин часу в період судової «гри»
відбувається інакше, не так, як завжди. Емма Правд прогостювала в
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судді більше двох діб, не помітивши цього, банкір Грюкт був не менш
здивований, довідавшись, скільки часу він насправді пробув у маєтку
[1, с. 213, 215].
Усе наведене переконливо свідчить, що святкове дійство, яке регулярно відбувається в маєтку судді – не гра, а її найближчий родич, ритуал. Точніше, жертвенний ритуал.
Принагідно згадаємо основні риси архаїчного свята. Насамперед,
це пора надмірностей, коли іноді вичерпуються всі резерви, акумульовані протягом багатьох років. Збудження й сп’яніння охоплюють учасників дійства. Господарська чи суспільна влада зменшує свій тиск або
взагалі зникає і мимохідь поступається місцем не те, щоб касті офіційних жерців, а, радше, таємним братствам чи представникам іншого
світу, акторам у масках, що уособлюють богів чи мертвих. Цей шал
є також часом жертвопринесення, навіть самим сакральним часом,
«часом поза часом», який відновлює суспільство, очищає його, повертає йому молодість [4, с. 212–213].
Р. Каюа вважає теорії свята й жертвопринесення тісно пов’язаними.
Адже останнє видається йому чимось на кшталт привілейованого змісту свята. «Жертвоприношення існує як внутрішній рух, що підсумовує
свято або надає йому сенсу. Вони (жертвопринесення й свято. – Д.Б.)
з’являються разом у тому самому співвідношенні, що душа й тіло. Я
доклав зусиль для відзначення жертовної атмосфери, яка супроводжує свято, сподіваючись: читач відчує, що діалектика свята дублює
і відтворює діалектику жертвопринесення», – пише Каюа [4, с. 127].
Ідеї Р. Каюа поділяє й франко-американський філософ і антрополог
Р. Жирар. «Р. Каюа правильно відзначив, що теорія свята має ґрунтуватися на теорії жертвопринесення, – зазначає він. – Функція свята не
відрізняється від функції інших жертвенних обрядів. Вона полягає… у
відтворенні первоначала як джерела всякої життєвої сили та плодючості в усіх її розуміннях, зміцненні й відновленні культурного порядку»
[6, с. 149].
Ритуальний час є часом народження дійсності, тобто часом її
появи, він має значення і функцію взірця. Повернення в цей первісний час відрізняє поведінку людини під час святкування від поведінки до чи після нього. «Так, про священний час можна сказати, що він
завжди однаковий, – переконаний М. Еліаде. – Учасники виходять зі
свого історичного часу – тобто часу, що складається з мирських подій
особистих і міжособистісних, – і віднаходять первісний час, котрий є
завжди однаковим, належить вічності.» Учасники ритуальних відправ
84

періодично пірнають у міфічний священний час, що не «стікає», бо він
не залежить від мирської часової тривалості, він становить вічне сучасне, до якого можна повертатися без кінця [7, с. 45–46, 47]. Занурення
у священний час, на думку Еліаде, відновлює «зіпсоване» мирським
часом, «омолоджує» світ і учасників ритуальних відправ. Концепція,
закладена в ритуалах зцілення, – пише М. Еліаде, – полягає в переконанні, що життя не можна полагодити, а можна лише відродити – через
повернення до священного часу [7, с. 44]. З урахуванням цього стають
зрозумілими раптове покращення самопочуття підстаркуватої компанії після запровадження регулярних сеансів «гри», повернення до них
життєвих сил і снаги, раблезіанський апетит і недитяча спрага пенсіонерів «від юстиції».
Моделюючи «ідеальну жертву», тобто таку жертву, яка б максимально відповідала пов’язаним із нею соціальним очікуванням, Р. Жирар зазначає, що принципова властивість найбільш прийнятних на роль жертви
категорій – їх неприналежність до даного соціуму [6, с. 326]. «Чужі», як
такі що з’являються «ззовні», з хаосу, вже належать священному, оскільки «даний» профанний соціум за визначенням перебуває поза межею
(по цей бік) сакрального (потойбіччя). Через це вони, з одного боку, є
найбільш прийнятною категорією для жертвування, але з іншого – вони
неспроможні повноцінно замістити даний соціум в акті жертовного спокутування, оскільки до цього соціуму не належать. Тому для «пристосування» таких чужинців до ролі жертви здійснюється їх «підготовка».
Потенційну жертву «соціалізують», забезпечують матеріальними благами, надають жінку, оточують знаками поваги. Пробувши в такому статусі
певний час, майбутня жертва немовби включається в даний соціум, стає
його частиною. Таким чином вона утворює між профанним (соціумом)
і сакральним межу, водночас розмежовуючи й поєднуючи ці сфери (ідеальна жертва належить одночасно і профанному (соціуму) і сакральному світам). А вже потім – стає об’єктом ритуального насильства, часто
смертельного, заміщуючи собою всіх членів соціуму в акті добровільної
(з волі соціуму) «відплати» за їх провину [6, с. 325–330].
У цьому контексті підкреслена приязність по відношенню до
Трапса, гастрономічні надмірності (чим я заслужив це? – питає Трапс,
маючи на увазі вишуканий делікатес – черепаховий суп), поблажливе
ставлення Гарта до флірту Трапса з онукою, звеличення нібито вчиненого Трапсом злочину, який набуває рис метафізичного бунту, використання масок (детальніше про функції маски див.: [8]) в останньому акті
цієї «гри» – набувають зовсім інакшого сенсу.
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Наклавши на себе руки, Трапс зіпсував гру, але став «чудовим
гравцем» ритуалу. Гра, якою бавляться пенсіонери від юстиції, це –
священна гра, яка є складовою жертвенного ритуалу й підпорядкована
його цілям. І разом із тим, це – справжнє правосуддя:
Прокурор. Я з жахом згадую той час, коли ми змушені були виконувати нудну роботу на державній службі. І як тепер усе змінилося.
Якщо тоді ми намагалися чимшвидше перейти від однієї справи до
іншої, то тепер терпляче, затишно і радісно досліджуємо кожен випадок. Вчимося любити підсудного, який так само шанує нас, ми стараємося і братаємося. І так повинно бути, адже справедливість (тут гра
слів, «справедливість» латиною «юстиція». – Д.Б.), любі друзі, – це
велика радість, яка підносить і окрилює, а не щось жахливе та відразливе, як, наприклад, офіційне судочинство [1, с. 192].
Тож навряд чи жанр Дюрренматтової «Аварії» може бути визначений як комедія. Це прекрасно відчув режисер її радянської екранізації 1976 року (В. Жалакявічюс). Засуджений до смерті Трапс, сівши
наступного ранку за кермо своєї автівки й покинувши маєток судді, за
декілька хвилин гине в автокатастрофі.
Що це? Підступний план ката, чи рука провидіння?
Хтозна…
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ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ СУДЬИ: НЕКОТОРЫЕ МЫСЛИ
ПО ПОВОДУ ПЬЕСЫ Ф. ДЮРРЕНМАТТА «АВАРИЯ»
Д. Бочаров
Академия таможенной службы Украины,
г. Днепропетровск, ул. Рогалева, 8, e-mail: dmitroboch@mail.ru
В статье на основе текстуального анализа нескольких вариантов
пьесы Ф. Дюрренматта «Авария» репрезентирована мысль об игровом
и сакральном началах судопроизводства, а также высказано допущение, что именно наличие в судопроизводстве игровой и сакральной
составляющих превращает его в отправление правосудия.
Ключевые слова: судебный процесс, правосудие, игра, священное,
ритуал.
THE GAMES JUDGES PLAY: SOME IDEAS REGARDING
THE NOVEL BY FRIEDRICH DURRENMAT
«A DANGEROUS GAME»
D. Bocharov
Ukrainian Academy of customs, the State customs service of Ukraine,
Dnepropetrovsk, Rogalyova Str., 8, e-mail: dmitroboch@mail.ru
In the article based on textual analysis of some adaptations of the novel
by F. Durrenmat «A Dangerous Game» the idea of game and sacral principles
of legal procedures is represented , i.a. it is also assumed that particularly
presence of game and sacral components in legal procedures turn it into
administration of justice.
Key words: legal procedures, justice, game, sacral, ritual.
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ОБ ОПЫТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
А. Бочков, В. Стаценко, А. Сухарев
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, пр-т Московский, 33, e-mail: kraut10@mail.ru
Л. Николаева
Негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Смоленский гуманитарный университет»,
г. Смоленск, ул. Герцена, 2, e-mail: kraut10@mail.ru
В рамках совместного белорусско-российского научно-исследовательского проекта «Правовая культура молодежи приграничья России
и Беларуси» на базе средних и высших учебных заведений г. Витебска
и г. Смоленска в течении 2010 – 2011 годов проводился эксперимент,
направленный на выявление возможностей целенаправленного регулирования процесса формирования правовой культуры молодежи в контрольных и экспериментальных группах учащихся.
Эксперимент включал в себя два этапа.
На первом этапе (констатирующий эксперимент) осуществлялось
исследование исходного уровня правовой культуры молодежи в экспериментальной и контрольной группах с целью проследить динамику
изменения правовой культуры на формирующем этапе нашего исследования.
На втором этапе (формирующий эксперимент) происходило целенаправленное развитие в экспериментальных группах базисных компонентов правовой культуры.
Учащиеся контрольных групп обучались по стандартным программам и традиционной методике. При этом формирование правовой культуры не было целенаправленным процессом и являлось «косвенным
В основу статьи легли результаты исследования, проведенного в 2010 –
2011 годах группой исследователей Витебского государственного университета им. П.М. Машерова и Смоленского гуманитарного университета в
рамках научно-исследовательского проекта «Правовая культура молодежи
приграничья России и Беларуси», выполненного при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ).
1
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продуктом» при формировании правовых знаний, умений и навыков
правомерного поведения в рамках базовых дисциплин. В экспериментальных же группах у учащихся происходило целенаправленное
развитие базисных компонентов правовой культуры и их интеграция
посредством реализации определенных нами психолого-педагогических условий.
Общая логика эксперимента заключалась в том, чтобы в экспериментальных группах путем целенаправленного воздействия проследить степень изменения контрольных характеристик.
Всего в эксперименте участвовало 130 человек (70 – в России и
60 чел. в Беларуси). Из них 70 % обучаются в школе, колледже и техникуме, а 30% – студенты вузов.
Состав экспериментальных групп учащихся в Смоленске и Витебске: Смоленск – школьники 10-11-х классов (30 человек), учащиеся
колледжа (20 человек), студенты вузов (20 человек); Витебск – школьники 10-11-х классов (20 человек), учащиеся колледжа и техникума
(20 человек), студенты вуза (20 человек).
Перед началом формирующего эксперимента было проведено
сравнительное исследование исходного уровня правовой культуры, в
ходе которого осуществлялось тестирование и анкетирование учащихся. Анализ результатов этого исследования позволил констатировать
сопоставимо низкий уровень правовой культуры у исследованного контингента учащихся как Смоленска, так и Витебска.
Табл. 1. Уровень правовых знаний
учащейся молодежи г. Смоленска и г. Витебска
Уровень правовых
знаний
Отличные
правовые знания
Хорошие правовые
знания
Удовлетворительные
правовые знания
Неудовлетворительные правовые знания

Респонденты

в%

Смоленск
(300 чел.)
3

Витебск
(274 чел.)
21

Смоленск

Витебск

1

8

33

39

11

14

163

105

54

38

101

109

34

40

89

В т.ч. экспериментальные группы (обобщенные данные):
Уровень правовых
знаний
Отличные правовые
знания
Хорошие правовые
знания
Удовлетворительные
знания
Неудовлетворительные знания

Респонденты

в%

Смоленск
(70 чел.)
1

Витебск
(60 чел.)
1

Смоленск

Витебск

1,5 %

1,7

8

3

12 %

5

43

18

61%

30

18

38

25,5 %

63,3

Проведенное исследование показало следующее:
– уровень правовых знаний учащейся молодежи приграничных районов России и Беларуси в целом можно охарактеризовать как
посредственный; неудовлетворительные знания продемонстрировало
более трети учащихся и студентов обеих стран;
– качество правовых знаний (соотношение отличных и хороших
оценок с удовлетворительными) является низким, преобладают удовлетворительные оценки;
– в целом качество знаний выше у учащейся молодежи Витебска: отличные и хорошие оценки у них составляют 22 %, у российских – 12 %. В то же время, неудовлетворительных оценок у белорусов
несколько больше;
– в экспериментальных группах ситуация иная: в процентном
выражении число белорусских учащихся, получивших неудовлетворительные оценки почти в 2 раза превышает российские показатели,
качество знаний у россиян также выше (соответственно 13,5 % и 6,7 %
отличных и хороших оценок).
Наряду с различиями когнитивного компонента, было выявлены и
существенные отличия в мотивоционно-ценностном и поведенческом
компонентах правовой культуры учащихся Витебска и Смоленска.
Так, если по вопросам верховенства права, соблюдения законности,
основных прав и свобод граждан, оценочные суждения белорусских
респондентов более позитивны, то по отношению к реализации принципа разделения властей, независимости судов, наличия гражданского
общества – уже российская сторона имеет преимущество. Кроме того,
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данные исследования позволяют говорить о большей степени осознания личной, экономической, социальной защищенности молодежи в
Республике Беларусь по сравнению с Российской Федерацией. Очевидно, данные различия в оценках обуславливаются реальными общественными условиями.
Сравнительный анализ правовой культуры российской и белорусской учащейся молодежи позволил выявить как общие, так и особенные
ее характеристики. Общие характеристики доминируют в правовом
сознании и поведении большинства россиян и белорусов, что объясняется исторически сформировавшейся социокультурной близостью
наших народов. Вместе с тем, разные стратегии реформирования, осуществляемые в России и в Беларуси в постсоветский период, не могли
не отразиться на уровне и «качестве» правовой культуры.
В правовой культуре учащейся молодежи России больше прослеживается влияние тенденций либерализации их правового сознания и
поведения, причем не только положительной направленности.
В правовой культуре белорусской молодежи можно отметить влияние направленности общества на устойчивое развитие и традиционные
ценности, что также невозможно оценивать однозначно. Здесь заметнее
прослеживаются более высокие оценки правовой системы, возможностей реализации собственных прав и степени правовой защищенности.
Эти различия позволяют в определенной мере судить о некоторых
последствиях социально-политических и социокультурных преобразований в российском и белорусском обществах, а также сделать вывод
о том, что разные стратегии социального реформирования, осуществляемые в России и в Беларуси в постсоветский период, несомненно
отражаются на уровне правовой культуры подрастающего поколения,
определяя существенные расхождения в оценках базовых явлений правовой и политической действительности.
Основная задача проведенного формирующего эксперимента –
определение возможностей повышения уровня правовой культуры
путем:
– совершенствования правового образования и воспитания;
– повышения доверия к правовой системе;
– формирования уважения к Закону и законопослушного поведения.
Целенаправленное воздействие осуществлялось посредством проведения процедуры правового тренинга, направленного на формирование у учащихся и студентов системных правовых знаний и взглядов,
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адекватных современному уровню развития общества и государства;
развитие устойчивых правовых убеждений, чувств, ценностного отношения к правовым явлениям; готовности к социально активному и грамотному поведению в правовой сфере общественной жизни.
Правовой тренинг в экспериментальных группах осуществлялся
согласно разработанной модели с соблюдением выявленных педагогических условий формирования правовой культуры и с применением
соответствующих форм и методов обучения, с целевой ориентированностью на правовое просвещение и воспитание.
Не умаляя значение традиционных методов, в своей экспериментальной работе – в соответствии с обозначенными уровнями формирования
правовой культуры – особую роль мы отвели интерактивным методикам
обучения, как наиболее эффективным и, на наш взгляд, позволяющим
глубже усвоить правовой материал, овладеть правовым мышлением, развить творческие способности, лучше ориентироваться в правовых жизненных ситуациях. Интерактивные методики как наиболее естественные,
создающие среду для демонстрации навыков, выработки умений, позволяют задействовать не только сознание человека, но и его чувства, эмоции,
волевые качества, т.е. включают в процесс обучения «целостного человека», что и позволяет увеличить процент усвоения материала. Интерактивные методы – не новое слово в образовании, но используются они явно
недостаточно и неохотно, так как требуют большой подготовительной
работы и временных затрат со стороны преподавателя.
Правовой тренинг включал в себя:
1. Реализацию в экспериментальных группах школьников и учащихся средних учебных заведений Смоленска и Витебска совместно разработанной тематики семинаров-тренингов по правовому информированию
учащихся (беседы, деловые игры) по темам: «Права несовершеннолетних», «Права учащихся», «Административная ответственность несовершеннолетних», «Уголовная ответственность несовершеннолетних»,
«Безопасность личности», «Эвтаназия в контексте права на жизнь»,
«Семья и бытовое насилие», «Смертная казнь или пожизненное заключение», «Потребитель имеет право», «Наркотики – дорога в никуда»,
«Правовые и нравственные проблемы подростковой любви».
Занятия проводились с использованием интерактивных методик,
различных эвристических форм (обучающее–воспитательной направленности) на классных часах (школа) и кураторских часах (колледж и
техникум) по согласованию с классными руководителями и кураторами, а также администрацией учебных заведений.
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В проведении семинаров-тренингов принимали участие под руководством преподавателей юридического факультета Витебского госуниверситета им. П.М. Машерова и факультета психологии и права
Смоленского гуманитарного университета студенты старших курсов
указанных факультетов, являющиеся членами учебной «Лаборатории
правового информирования» юрфака ВГУ и Юридической клиники СГУ.
2. Проведение в экспериментальных группах студентов вузов
Витебска и Смоленска в рамках плановых часов учебных занятий по
предмету «Основы права» (Витебск) и «Правоведение» (Смоленск) –
по согласованию с преподавателями, ведущими правоведческие дисциплины – деловых, ролевых игр, анализа конкретных проблемных
ситуаций правового характера, основанных, в частности, на технологиях критического мышления в режиме интерактива, медиации, «мозгового штурма» и др. инновационных форм; проблемных семинаров;
практических упражнений по составлению юридических документов
(письма, искового заявления, жалобы); миниисследований (подготовка эссе, докладов и рефератов) по темам «Виды юридической ответственности», «Виды правонарушений», «Современное состояние
преступности в мире и стране», «Подростковая и молодежная преступность», «Ответственность за незаконный оборот наркотических средств», «Современная криминалистика».
3. Использование, наряду с традиционными формами при проведении тренингов, методических приемов ретроспективного анализа правоприменительного опыта учащихся, методики моделирования
правовых и жизненных ситуаций исходя из реальной практики (личного опыта) учащихся и студентов; имитационных тренингов нормативно-правового поведения, включающих в себя формулировку
проблемной правовой ситуации, обсуждение наиболее традиционных
реакций в рамках этой ситуации и выбор эффективного правомерного
поведения.
4. Проведение посещений учащимися и студентами, входящими в
экспериментальные группы, судов, учреждений МВД, прокуратуры и
системы исполнения наказания:
Витебск – Суд Октябрьского района; экспертно-криминалистический центр УВД Витебского облисполкома; воспитательная колония
№3, СИЗО-2;
Смоленск – Промышленный районный суд г. Смоленска; судебный
участок №5 г. Смоленска (мировые судьи); Прокуратура Промышленного района; учреждения уголовно-исполнительной системы.
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Особое внимание при проведении правового тренинга уделялось
формированию у учащихся и студентов мотивации соблюдения правовых и нравственных норм поведения.
В завершающий период эксперимента в экспериментальных группах была проведена диагностика результатов, их анализ и сравнение с
аналогичными результатами исследования исходного уровня.
Анализ степени изменения контрольных характеристик проводился путем сравнения ответов участников эксперимента на вопросы
анкеты до проведения процедуры правового тренинга и результатов
проведенного тестирования и анкетирования по его итогам.
Прослеживалось:
– изменение степени правовой информированности;
– изменение ценностных характеристик правового сознания;
– изменение доверия к правовой системе.
Итоги повторного тестирования и анкетирования, проведенного в
экспериментальных группах свидетельствуют о том, что у учащихся
и студентов этих групп произошли положительные изменения как на
когнитивном уровне (правовые знания, правовая информированность),
так и на уровнях мотивационном и поведенческом (правовые нормы,
ценности, способы поведения и деятельности).
Изменение уровня правовой информированности (когнитивный компонент правовой культуры).
Анализ результатов повторного тестирования в экспериментальных группах учащихся и студентов показал следующее:
1. Существенный рост уровня правовой информированности учащихся школ в сравнении с результатами исследования исходного уровня.
Табл. 2. Показатели экспериментальных групп (ученики
10-11 классов СШ г. Смоленска и 10-11 класса СШ г. Витебска)
Оценка

отлично
хорошо
удовл.
неудовл.
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Смоленск (30 чел)
Исходный
После экспеуровень
римента
(ученики
(ученики
10 классов)
11 классов)
0
4 (14%)
5 (17 %)
16 (53%)
20 (66%)
10 (33%)
5 (17%)
0

Витебск (20 чел.)
Исходный
После экспеуровень
римента
(ученики
(ученики
10 класса)
11 класса)
0
3 (15%)
0
10 (50%)
10 (50%)
7 (35%)
10 (50%)
0

Если исходный уровень правовых знаний учащихся в целом можно
было охарактеризовать как посредственный – неудовлетворительные
знания продемонстрировало 17% российских участников и 50% белорусских; качество правовых знаний (соотношение отличных и хороших
оценок с удовлетворительными) являлось крайне низким, преобладали
удовлетворительные оценки), то повторное тестирование после проведенного эксперимента дало совершенно иные результаты: неудовлетворительных оценок не получил ни один участник тестирования;
отличные оценки (которые вообще не были зафиксированы при начале
эксперимента) в совокупности с хорошими составили более 65%, что
свидетельствует о достаточно высоком качестве правовых знаний. Следует отметить, также, факт «выравнивания» качества знаний белорусских и российских участников эксперимента.
При проведении первого тестирования школьники продемонстрировали неудовлетворительное знание целого ряда правовых явлений, понятий и институтов. Так, более 70% опрошенных белорусских
и российских школьников не смогли дать правильный ответ на вопросы о том, к какой ветви власти относится Правительство; какой орган
является высшим органом законодательной власти в стране; и, даже,
каково официальное название национального Парламента. Повторное
тестирование показало, что и в этом отношении ситуация улучшилась.
2. Если исходный уровень правовой грамотности учащихся колледжей Смоленска существенно превышал уровень учащихся колледжей Витебска, то итоги повторного тестирования показывают, что
проведенный эксперимент по повышению уровня правовой культуры,
во-первых, повысил и, во-вторых, в существенной степени выровнял
эти уровни.
Табл. 3. Показатели экспериментальных групп
(учащиеся колледжей г. Смоленска и г.Витебска)
Оценка

отлично
хорошо
удовл.
неудовл.

Смоленск (20 чел)
Исходный
После экспеуровень
римента
0
1 (5%)
14 (70%)
5 (25%)

2 (10%)
7 (35%)
9 (45%)
2 (10%)

Витебск (20 чел.)
Исходный
После экспеуровень
римента
0
0
1 (5%)
19 (95%)

1 (5%)
8 (40%)
8 (40%)
3 (15%)
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Качество знаний в группах в результате эксперимента, таким образом,
выровнялось (45% отличных и хороших оценок в российской и белорусской группах); белорусская контрольная группа незначительно превосходит российскую по удельному весу неудовлетворительных оценок.
3. Сравнение результатов первичного и итогового тестирования в
экспериментальных группах студентов вузов г. Витебска и г. Смоленска свидетельствует как о примерном равенстве их уровней правовой
грамотности, так и о том, что проведенный правовой тренинг в этих
группах, пусть и не в столь существенной степени, как в группах учащихся, но, все же, положительно отразился на этом уровне.
Табл. 4. Показатели экспериментальных групп
(студенты вузов г. Смоленска и г. Витебска)
Оценка
отлично
хорошо
удовл.
неудовл.

Смоленск (20 чел)
Исходный
После экспеуровень
римента
1 (5%)
3 (15%)
2 (10%)
6 (30%)
9 (45%)
9 (45%)
8 (40%)
2 (10 %)

Витебск (20 чел.)
Исходный
После экспеуровень
римента
1 (5%)
2 (10%)
3 (15%)
7 (35%)
11(55%)
10 (50%)
5 (25%)
1 (5%)

Обобщающие сравнительные результаты повторного тестирования в экспериментальных группах свидетельствуют, во-первых, о
примерно одинаковом уровне правовых знаний учащейся молодежи
приграничных районов Беларуси и России и, во-вторых, о повышении
качества правовых знаний в результате проведенного эксперимента.
Табл. 5. Обобщенные показатели
повторного тестирования в экспериментальных группах
Оценка

Смоленск (70 чел)
Исходный
После экспеуровень
римента

Витебск (60 чел.)
Исходный
После экспеуровень
римента

отлично
хорошо
удовл.
неудовл.

1 (1,4 %)
8 (11,4 %)
43 (61,5%)
18 (25,7 %)

1 (1.7%)
3 (5%)
22 (30%)
34 (63,3%)
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9 (12,9%)
29 (41,4%)
28 (40%)
4 (5,7%)

6 (10%)
25 (42%)
25 (42%)
4 (6 %)

Таким образом, если в результате первичного тестирования качество знаний в российских группах было существенно выше белорусских, а, число неудовлетворительных оценок в белорусских группах в 2
с лишним раза превышало российские показатели, то итоги повторного
тестирования – как результат проведенного эксперимента по повышению правовой грамотности – свидетельствуют о том, что эти различия
практически нивелировались.
Качество знаний в целом по итогам проведенного эксперимента
существенно повысилось – на 41,5% в российских группах (12,8% и
54,3% отличных и хороших оценок правовых знаний соответственно)
и на 45% – в белорусских (6,7% и 52% соответственно).
Очевидны, таким образом, положительные результаты эксперимента по развитию когнитивного компонента правовой культуры,
включающего знание действующего законодательства, правильное
понимание (осознание) своих прав и обязанностей, свободы и ответственности, своего положения (статуса) в обществе, норм взаимоотношений с другими людьми, согражданами.
Тем не менее, проблемы остаются. Так, по-прежнему, значительная часть школьников, учащихся колледжей и студентов Витебска и
Смоленска затрудняется с ответом на вопросы о том, что такое право;
что относится к основным признакам правового государства; какова
форма государственного устройства страны; какие государственные
органы относятся к органам представительной власти; какой тип избирательной системы действует в стране.
Процент правильных ответов на тестовые вопросы, хотя и повысился во всех контрольных группах учащихся и студентов, тем не
менее, как и в случае первичного тестирования, существенно различается по группам: в целом он выше у студентов вузов обеих стран.
Коррекция мотивационно-ценностного и поведенческого компонентов правовой культуры. Очевидно, что оценочный компонент
правовой культуры, включающий в себя, как уже отмечалось выше,
уровень оценки личностью явлений правовой действительности с точки зрения законности, справедливости, целесообразности, отношение
к правовой и политической действительности, в существенной степени
формируется под воздействием объективных «сиюминутных» социальных факторов и в меньшей степени зависит от целенаправленного
обучающего и воспитательного воздействия.
В силу этого, представляет определенную сложность выявление
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вым тренингом и полученными в результате повторного анкетирования результатами; необходимо, естественно, принимать во внимание
динамику социальных процессов. В большей степени это относится к
белорусским участникам исследования, поскольку белорусское общество – в период проведения эксперимента и социологического исследования (2011 год) – было подвержено более активным социальным
изменениям, в сравнении с российским.
Именно этими обстоятельством следует, видимо, объяснить тот
факт, что существенные различия оценочного уровня правовой культуры учащейся молодежи Витебска и Смоленска, выявленные в
результате первоначального анкетирования по ряду позиций по итогам вторичного опроса, практически не фиксируются. Если в исходной оценке своего государства по критериям его «демократичности»,
«открытости», «культурности» преобладала позитивная позиция белорусских участников, а оценки россиян носили более критический
характер, то результаты повторного анкетирования свидетельствуют о
практической нивелировке позиций сторон опроса.
Так, в результате вторичного анкетирования, оценивают свое государство как «демократическое» в среднем 70% белорусских (было 90%
по итогам первого опроса) и 65% российских (было 57%) участников,
как «недемократическое» соответственно 30% (10%) и 35 (43%). Те же
изменения характерны и для ряда других оценок: как «открытое» оценили свое государство 45% (90,4% первоначально) белорусов и 75%
(70%) россиян; как «культурное» – 65% (94%) белорусских учащихся и
53% (55%) – российских.
Сблизились российские и белорусские респонденты и в оценках
реализации в их странах признаков правового государства, причем
тенденция та же – почти не изменившаяся позиция россиян и существенная корректировка оценок белорусов. Так, согласны с тем, что в
их стране обеспечивается:
– верховенство права – 20% (35,5%) белорусских и 21% (22,5%)
российских респондентов;
– соблюдение основных прав и свобод – соответственно 35%
(64,5%) и 41% (42,5%);
– разделение властей – 15 %(35,5%) и 54% (55%);
– независимость судов – 13% (21,5%) и 29 % (30,5%);
– наличие гражданского общества – 20 % (27%), и 35% (33,5%);
– соблюдение законности – 20% (38 %) и 15 (14,5%).
Таким образом, если результаты первичного анкетирования выя98

вили большую позитивность оценок белорусских респондентов по
вопросам верховенства права, соблюдения законности, основных прав
и свобод граждан, то результаты вторичного опроса свидетельствуют,
в большей своей части, о сглаживании этих оценочных различий. В то
же время, первоначальное преимущество российской стороны в положительной оценке реализации принципа разделения властей, независимости судов, наличия гражданского общества сохранилось и, даже,
возросло.
Результаты первоначального опроса позволяли сделать вывод о
большей степени осознания личной, экономической, социальной защищенности представителями учащейся молодежи Республики Беларусь
по сравнению с респондентами Российской Федерации; итоги повторного анкетирования (за исключением оценки белорусскими респондентами обеспечения их политических прав) этот вывод, в целом,
подтвердили. Положительно оценили обеспечение в своих странах (в
скобках результаты первого опроса в экспериментальных группах):
политических прав – 12% (33,5%) белорусов и 34% (32,5%) россиян;
личных прав – соответственно 60% (59%) и 21% (19,5%);
экономических прав – 50% (60%) и 25%(28%);
социальных прав – 70% (76,5%) и 22 %(20,5%);
гражданских прав – 40% (51%) и 35% (37%).
Не изменилась существенно различающаяся оценка молодежью
Беларуси и России деятельности государства по обеспечению законности и правового порядка. 60% (59% первоначально) белорусских и
вдвое меньше – 29% (28,5%) российских респондентов по-прежнему
полагают, что законодательство их стран соответствует потребностям
общества и международным нормам и принципам; положительно
оценили деятельность государства по укреплению правопорядка 65%
(72,5%) белорусов и 35% (38,5) россиян.
Интересно, что при этом практически выровнялись оценки динамики правового порядка в своих странах: положительные изменения
отмечают 48% (было 60%) белорусов и 38% (40%) – россиян, ухудшение – соответственно 20% (7,4%) и 19% (20,5%). Последнее, очевидно,
также следствие изменившейся общественной ситуации.
Почти не претерпели изменения оценки белорусских и российских респондентов, относящиеся к определению центров власти в
их странах. Как и в первом случае, большинство респондентов обеих стран – 75% белорусов (было 74%) и 56% (54%) россиян – пола99

гает, что «содержание принимаемых законов» определяет Президент;
по-прежнему, менее всего процентов голосов получают лидеры политических движений и партий 2% (6,5%) в Беларуси и 16% (14%) в
России) и руководство регионов 7% (6%) и 6% (5,5%) соответственно.
При этом среди россиян, как и при первом опросе, в разы больше тех,
кто полагает, что определяют содержание законов «олигархи» – за это
высказываются 3% (4%) белорусских и 17% (18,5%) российских участников опроса.
Результаты и первого, и повторного опросов свидетельствуют
о том, что острой проблемой в обеих странах (в большей степени в
России) перманентно является обеспечение личной безопасности. Не
чувствуют себя защищенными от преступности 30% (43,7% первоначально) белорусских респондентов и 71% (72,5%) – российских; полностью защищенными от преступности считают себя всего 35% (30%)
белорусов и только 10% (8,5%) россиян.
Результаты повторного анкетирования свидетельствуют о сохранении, в целом, установок среди учащейся молодежи на репрессию как
основное средство противодействия преступности. Так, за применение
смертной казни как меры уголовного наказания устойчиво высказывается более половины опрошенных – 55% (было 57%) белорусов и
54% (59,3%) россиян; за отмену – соответственно 28% (31,5%) и 25%
(24,5%).
На необходимость ужесточения уголовного закона указывают свыше 40% (было 45%) белорусов и 67% (65,5%) россиян. При этом, как
и при первоначальном опросе, существенно большее число белорусов
(свыше 30% в сравнении с 12% россиян) полагает, что следует усилить
ответственность «нерадивых родителей».
Практически не изменилась, в сравнении с первоначальным опросом, оценка респондентами факторов, препятствующих обеспечению в
полной мере прав граждан. При этом в оценке белорусских и российских респондентов отчетливо прослеживаются особенности менталитета и общественных реалий их стран. Так, основным препятствием
для реализации прав граждан, с точки зрения белорусских участников
опросов, является пассивность самих граждан; российские же респонденты в качестве главного препятствия указывают коррупцию, бюрократизм и недостатки законодательства, отмечая, впрочем, в качестве
одного из них, и гражданскую пассивность.
Сохранилось существенное расхождение респондентов двух стран
в оценках того, чьи интересы защищает государственная власть. По
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устоявшемуся мнению большинства опрошенных учащихся и студентов Беларуси, государственная власть в их стране защищает, прежде всего, экономические и социальные интересы пенсионеров – 51%
(было 60,5%), президента и его ближайшего окружения – 40% (38%),
военнослужащих – 40% (43%), молодежи – 30% (41%); в значительно
меньшей степени – бюрократии – 25% (25%), рабочих – 16% (23%),
малого и среднего предпринимательства – 8% (19 %).
По мнению же российских учащихся и студентов, власть защищает,
в первую очередь, интересы бюрократии (высших чиновников) – 68%
(66%), крупного финансового, торгового и промышленного капитала –
49% (52,5%), президента и его ближайшего окружения – 44% (47,5%);
а менее всего – интересы молодежи – 26% (13%), рабочих – 7% (8,5%),
крестьян – менее одного процента.
Здесь следует отметить не только серьезное расхождение белорусов и россиян в оценках приоритетов власти, но и определенные
изменения этих оценок белорусскими участниками (при сохранении
неизменности оценок российских респондентов). И первое, и второе,
на наш взгляд, является отражением общественных реалий двух стран.
Наибольшее доверие примерно равное число респондентов – 30%
(33,%) белорусов и 32% (34,3%) россиян выказывает церкви; несколько
меньше – Президенту – 20% (33%) и 25% (34 %) соответственно. Все
остальные государственные, политические и общественные институты
пользуются существенно более низким уровнем доверия: судам доверяет 10% (23%) белорусов и 19% (20%) россиян; правительству 15%
(12%) и 8% (7,5 %) соответственно; парламенту – 2% (8%) и 5% (6%);
правоохранительным органам – 16% (23%) и 10% (6%); политическим
партиям и движениям – 8% ( 7%) и 7% (5,5%); профсоюзам – соответственно 3% (7%) и 6% (6,5%).
Как уже отмечалось, различные стратегии социального реформирования, осуществляемые в России и в Беларуси в постсоветский
период, а также отличающиеся содержание и динамика общественных
процессов, несомненно находят свое выражение в существенных расхождениях представителей учащейся молодежи этих стран в оценках
базовых явлений правовой и политической действительности и, соответственно, в оценочном уровне правовой культуры этой категории
населения.
В существенно большей степени эксперимент по реализации
модели формирования правовой культуры, проведенный в экспериментальных группах учащихся и студентов, сказался на степени интерио101

ризации нормативных предписаний в сферу личностных ценностей их
участников, т.е. на поведенческом уровне.
Следует отметить, прежде всего, что результаты повторного анкетирования свидетельствуют о значительном усилении заинтересованности участников контрольных групп в повышении уровня их правовой
культуры и расширении мотивов этой заинтересованности. В среднем
90% (среди студентов – 100%) белорусских и российских участников
эксперимента утвердительно ответили на вопрос о том, нуждаются ли
они в повышении своей правовой культуры (по итогам определения
исходного уровня правовой культуры, такого мнения придерживалось
чуть более 80% респондентов).
Показательно, что результатом участия в эксперименте стало снижение самооценки уровня собственной правовой культуры: 60% (было
73%) белорусских и 57% (было 64%) российских участников опроса
оценили свой уровень правовой культуры как «средний»; соответственно увеличилось число тех, кто оценил этот уровень как «низкий» – 20%
(14,5%) среди белорусов и 26% (22%) – среди россиян. Эти, внешне
парадоксальные, результаты следует, видимо, трактовать следующим
образом: участие в правовом тренинге убедило большую часть участников экспериментальных групп в их (до этого) завышенной самооценке и в необходимости систематической работы над повышением своего
культурного уровня, в целом, и правового сегмента этой культуры, в
частности. Данное обстоятельство определило также и то, что более
50% участников групп указали на недостаточность правовых знаний и
правовых умений, как на основные причины неудовлетворяющего их
уровня своей правовой культуры; при этом наиболее самокритичными
оказались студенты, а наименее – школьники.
При этом полагают, что в их учебном заведении созданы условия
для повышения уровня правовой культуры – более 60% (было 41%)
белорусских респондентов и 50% (45%)– россиян.
Весьма интересно – с учетом проведенного эксперимента – проследить динамику оценок респондентами эффективности методов и
путей повышения правовой культуры в молодежной среде.
Если при проведении первичного опроса (т.е. до участия в эксперименте) в качестве наиболее эффективного пути повышения правовой
культуры респонденты называли, чаще всего, введение специализированных правовых курсов в учебном заведении, то, по результатам
проведенного эксперимента, уже преимущество получили «встречи и
беседы с профессиональными юристами», что, видимо, свидетельству102

ет о приобретенном участниками групп в ходе эксперимента понимании важности и значимости правовых навыков и умений, основанных
на практическом опыте правоприменительной деятельности. Впрочем, сопоставимое число голосов респондентов (более 50%) получило и традиционное «введение специализированных правовых курсов в
учебном заведении».
Как показывают результаты повторного опроса, проведение правового тренинга в экспериментальных группах существенно повлияло на
мотивацию правомерного поведения их участников.
В качестве основного мотива правомерного поведения 65% (50%
по результатам первого опроса) белорусских респондентов назвали
согласие с требованиями закона и только 5% (было 11,5%) – «страх
перед наказанием». Еще более показательны изменения в мотивации
российских респондентов: если при первичном опросе только 25,5%
участников анкетирования назвали в качестве мотива правомерного
поведения «согласие с требованиями закона», то по результатам вторичного опроса таковых уже было 52%.
Как показало анкетирование, подавляющая часть респондентов
наиболее комфортно ощущает себя среди законопослушной молодежи – более 70%, и только 15% опрошенных чувствуют себя нормально
и в группе, склонной к правонарушениям.
Практически не повлиял эксперимент на профессиональные предпочтения участников групп. Наибольший интерес для них представляют такие виды возможной будущей деятельности, как бизнес – 45%
(50%) – белорусы и 34% (31,5%)- россияне; юриспруденция – 15%
(14,5%) и 27% (26%) соответственно; работа в правоохранительных
органах – 15 (19%) и 10% (7%).
Существенную роль в правомерном поведении играют сформированные личностные правовые установки, отношение к закону. Проведенный правовой тренинг в значительной степени был направлен
на формирование уважения к закону и предпочтительности осознанного правомерного поведения. Тем не менее, 60% (64%) белорусских
респондентов и 69% (72,6%) российских продолжают считать, что
можно нарушить закон ради близких родственников; 18% (25,5%) и
30% (33%) соответственно готовы сделать это ради друга (подруги);
существенно меньше – из-за мести, материальной выгоды, ревности.
При этом лишь 27 % (20,6%) и 19% (16%) опрошенных белорусов и
россиян не нарушили бы закон ни при каких условиях. Таким образом,
хотя участие в эксперименте несколько подкорректировало данные
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показатели, высокого уровня уважения к закону и сознательной готовности его исполнять сформировать не удалось.
Результатом превращения знаний в убеждения и реализации их на
практике, является, как уже отмечалось, активная гражданская позиция. Как показывают результаты анкетирования, значительная часть
учащихся и студентов ее демонстрируют. Так, 40% (31%) белорусских
участников эксперимента высказывают готовность активно вмешаться в криминальную ситуацию с целью противодействия преступнику;
среди российских участников таковых 36% (25%). Не готовы вмешаться, но обратятся в правоохранительные органы – соответственно 50%
(58%) и 49% (53,5%); сделают вид, что их это не касается – 10% (11%)
и 12% (13%); постараются незаметно скрыться – 5% (3%) и 6% (10%).
В тоже время следует отметить, что хотя число тех, кто считает возможным для себя проявление различных типов маргинального, социально
негативного и, даже, правонарушающего поведения, несколько сократилось, тем не менее, остается в процентном отношении значительным.
Как показали опросы, полагают допустимым:
– употребление наркотиков – 13% опрошенных белорусов (было
14%) и 11% (11,5%) россиян;
– пьянство – соответственно 10% (24%) и 20% (25%);
– проституцию – соответственно 10% (20%) и 22% (23%).
Несколько уменьшилось число тех, кто считает допустимым
совершение правонарушений – 4% (7,5%) белорусских и 8% (12,5%)
российских респондентов. Сюда же можно отнести такую модель
отклоняющегося поведения, как уклонение от службы в армии. Если
по итогам первичного опроса, полагали возможным для себя уклонение от армейской службы 52% белорусских и 48% российских участников анкетирования, то по итогам вторичного опроса таковых оказалось
50% и 45% соответственно. При этом 20% (20,5%) белорусов и 30%
(33%) россиян относятся к службе в армии как к нежелательной, но
вынужденной повинности.
Таким образом, реализация модели формирования правовой
культуры в экспериментальных группах, дала определенные положительные результаты в отношении ряда асоциальных установок части
учащихся и студентов. Тем не менее, формирование социально одобряемых установок в данном отношении требует применения дополнительных и более действенных мер.
Очевидно, что поскольку в полной мере компенсировать воздействие негативных факторов объективного характера невозможно,
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основной упор необходимо в работе с учащимися делать на мероприятия воспитательного, профилактического характера, формирующие
устойчивый «иммунитет» правосознания.
Итоги контрольных срезов свидетельствуют о последовательном
повышении уровня правовой культуры у учащихся экспериментальных
групп. Достоверные изменения проявлялись и в качестве овладения учащимися системой правовых знаний, и в содержании мотивационной
сферы, и в качественных характеристиках поведения и деятельности.
Как свидетельствуют результаты проведенного повторного тестирования и анкетирования в экспериментальных группах, к концу формирующего эксперимента учащиеся и студенты экспериментальных
групп добились положительных результатов.
Эксперимент показал:
– очевидные положительные результаты по развитию когнитивного компонента правовой культуры, включающего знание действующего законодательства, правильное понимание (осознание) своих прав и
обязанностей, свободы и ответственности, своего положения (статуса)
в обществе, норм взаимоотношений с другими людьми, согражданами;
можно констатировать существенный рост уровня правовой информированности учащихся в сравнении с результатами исследования исходного
уровня;
– изменение ценностных характеристик правового сознания: произошли положительные изменения как на уровне мотивационном, так
и поведенческом (правовые нормы, ценности, способы поведения и
деятельности). Достоверные изменения проявлялись и в качестве овладения учащимися системой правовых знаний, и в содержании мотивационной сферы, и в качественных характеристиках поведения и
деятельности.
Используя Программу диагностического изучения уровня сформированности правовой культуры, уровень когнитивного компонента правовой культуры у данных учащихся и студентов мы оценили
как «высокий», мотивационно-ценностного компонента – также как
«высокий», регулятивного компонента – как «средний», в то время как
в контрольных группах учащихся сформированность основных компонентов правовой культуры осталась на «низком уровне».
Таким образом, технологическая реализация разработанной модели, в целом, оказала положительное влияние на формирование правовой культуры учащихся и студентов как российских, так и белорусских.
Результаты проведенного исследования по апробации и практической
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реализации разработанной модели и технологических подходов позволяют констатировать позитивные сдвиги, произошедшие в структурных
компонентах правовой культуры молодежи обеих стран в экспериментальных группах по сравнению с контрольными.
Представляется, что предложенный нами взгляд на проблему
формирования правовой культуры личности поможет внести некоторые полезные изменения в сложившуюся систему ее формирования,
связанные с воспитанием культуры правового мышления, нравственно-правовых качеств, культуры правовых чувств, культуры правового
поведения учащейся молодежи, заставит подумать над новыми направлениями в этой сфере.
ПРО ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ
ПРАВОВИЙ КУЛЬТУРИ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
А. Бочков, Л. Ніколаєва, В. Стаценко, О. Сухарєв
УО «Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова»,
м. Вітебськ, пр-т Московський, 33, e-mail: kraut10@mail.ru
Л. Ніколаєва
Недержавна освітня установа вищої професійної освіти
«Смоленський гуманітарний університет»,
м. Смоленськ, вул. Герцена, 2, e-mail: kraut10@mail.ru
Проведений в рамках спільного білорусько-російського науководослідного проекту «Правова культура молоді прикордоння Росії та
Білорусі» на базі середніх та вищих навчальних закладів м. Вітебська і
м. Смоленська в плині 2010 – 2011 років експеримент, спрямований на
виявлення можливостей цілеспрямованого регулювання процесу формування правової культури молоді в контрольних та експериментальних групах учнів, показав очевидні позитивні результати з розвитку
когнітивного компонента правової культури, істотний ріст рівня правової інформованості учнів у порівнянні з результатами дослідження
вихідного рівня; зміна ціннісних характеристик правової свідомості як
на рівні мотиваційному, так і поведінковому (правові норми, цінності,
способи поведінки і діяльності). Достовірні зміни виявлялися і в якості
оволодіння учнями системою правових знань, і в змісті мотиваційної
сфери, і в якісних характеристиках поведінки й діяльності.
Результати проведеного дослідження по апробації і практичній
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реалізації розробленої моделі та технологічних підходів дозволяють
констатувати позитивні зрушення, що відбулися в структурних компонентах правової культури молоді обох країн в експериментальних групах у порівнянні з контрольними.
Ключові слова: правова культура, правова свідомість, підліткова
делинквентность, когнітивний компонент правової культури, мотиваційно-ціннісні та поведінкові компоненти правової культури.
ON THE EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF THE MODEL
OF YOUTH LEGAL CULTURE FORMATION
Bochkov A., Nikolaeva L., Statsenko V., Suharev A.
Educational Establishment «Vitebsk State University named
after P.M. Masherov»
Vitebsk, Moskovskiy Av., 33, e-mail: kraut10@mail.ru
L. Nikolaeva
Non-state educational establishment of higher vocational education
«Smolensk Humanitarian University»
Smolensk, Herzen Str., 2, e-mail: kraut10@mail.ru
Conducted within the framework of the joint Belarusian-Russian research
project «The law culture of youth in the frontier zone of Russia and Belarus»
on the basis of secondary and higher educational institutions of the cities of
Vitebsk and Smolensk during 2010 – 2011 the experiment, aimed at identifying opportunities for purposeful regulation of the process of formation
of youth law culture in the monitored and experimental groups of students,
showed: positive results of the development of the cognitive component of the
legal culture, the significant growth of the level of law awareness of the pupils
in comparison with the results of the research on the initial level; change in
the value characteristics of law awareness both at the level of motivation, and
behavior (law norms, values, ways of behavior, and activities).
The results of the research on testing and practical implementation of
the developed model and technological approaches make it possible to note
the positive developments that have occurred in the structural components
of the law culture of youth of both countries in the experimental groups
compared with the monitored ones.
Кey words: law culture, law awareness, juvenile delinquency, cognitive
component of law culture.
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ЛЮДИНА ЯК СУБ’ЄКТ ПРАВА
У БІБЛІЙНІЙ ПРАВОВІЙ РЕАЛЬНОСТІ
Д. Вовк
Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: dmtr.vovk@gmail.com
Правова реальність Біблії і досі залишається достатньо мало і
фрагментарно осмисленою, що зумовлено багатьма причинами. Серед
останніх можна згадати, зокрема, виключеність релігії з правового дискурсу, як вибір Нового часу починаючи принаймні з ХVIII ст. (у «Дусі
законів» Ш. Л. Монтеск’є або «Суспільному договорі» Ж.-Ж. Руссо
християнство, а тим більше Біблія майже не згадується, а якщо згадується (як у Руссо) то у іронічному звучанні). Власне і ХХ ст. на рівні
світської філософії і теорії права не надто прихильне до цих питань, а
висновки авторів, що звернулися до даної проблематики, не виходять
за межі констатації історичного значення християнства і арелігійності
сучасних права і держави (наприклад, у Г. Дж. Бермана), яке б значення
(позитивне чи негативне) цій арелігійності не надавалося.
Варто також звернути увагу на високу ідеологічну забарвленість
спроб осмислення Біблії, в результаті чого діалог секулярної і релігійної
(християнської) думки нагадує розмову глухих, де перші у дусі Вольтера чи Лео Таксиля згадають лише про реакційну роль церкви у розвитку людства, а другі просто ігнорують цей момент, а так само і факт
секуляризації державно-правової дійсності, продовжуючи наголошувати на абсолютній позаісторичності Священного Писання і стверджувати можливість підпорядкування сучасного права його імперативам.
Крім того, дослідження правової реальності, яка випливає з Біблії,
наштовхується і на суто об’єктивні труднощі. Йдеться, і про старовинність біблійного тексту, що має враховуватися при інтерпретуванні
багатьох його положень, і про його символічність, і про суперечливість
та багатозначність положень Біблії, і про доповнення біблійної історії
численними джерелами загального і локального масштабу – легендами, оповіданнями, апокрифами, працями богословів тощо.
Такий стан осмислення біблійного світу права як метафізичної
основи розуміння християнської правової традиції, на наш погляд, не
відповідає значенню християнства у становленні права європейських
країн і актуалізує відповідні наукові розвідки. Звичайно, правова про108

блематика у Біблії є вельми багатоаспектною і потребує окремого
системного дослідження. У межах даної статті ми зупинимося лише
на одній з характеристик біблійної правової реальності – спробуємо
визначити місце людини у ній.
У Старому завіті правосуб’єктність людини можна розглядати у
контексті двох видів правовідносин: відносин між людиною і Богом,
а також відносин усередині іудейської громади. Останні мають вертикальний аспект, тобто відносини з публічною владою, та горизонтальний аспект, тобто відносини між членами громади.
У відносинах з Богом людина, попри її богоподібність, у порівнянні з Богом є лише «тілом, вітром, що проходить і не повертається» (Пс.,
77:39). Асиметрична природа стосунків з Богом зумовлює, що людина
не може мати прав щодо нього, хоча мотив дотримання Богом завіту
з людьми і відповідної вимоги останніх до Бога періодично звучить у
Книзі Іова, де останній постійно запитує, за які саме порушення установленого Богом закону, він був покараний, та у пророків (Єр., 12:1-2;
3 Езд., 3:29-35, 4:23).
Продовженням відносин з Богом є стосунки людини з публічновладними інститутами. Царська влада тут сприймається як частина
владної ієрархії на чолі з Богом, цар – священна фігура, він «найдивовижніший з людей», «його престол – це престол Бога» (Пс., 44:3, 7).
Давид називає Саула господарем і хазяїном, навіть коли той починає
переслідувати його, і відмовляється вбити Саула, адже «хто, піднявши
руку на помазаника Господнього, залишиться непокараним?» (1 Цар.,
26:9). Однак навіть у Старому завіті все ж таки йдеться переважно про
сакралізацію публічної влади, а не конкретної особи (на відміну, наприклад, від Єгипту чи Месопотамії). Інакше кажучи, боговстановленою
є царська влада, але сам цар є людиною, яка може бути несправедливим. У Першій книзі царств є фрагмент утворення царства серед іудеїв.
На прохання надати народу царя Бог відповідає, що права останнього будуть дуже широкими і «застогнете тоді від царя вашого, якого
ви обрали собі, і не буде Господь відповідати вам тоді» (1 Цар., 8:18).
Вказаний момент породжує питання дотримання царем чи іншим носієм публічної влади заповідей Бога («віра і правда охороняють царя»
(Притч., 20:28)) і одночасно покладає негативні наслідки за недотримання цих заповідей як і на самого царя (як у випадку, Соломона), і на
увесь народ.
Царська влада, здобута поза Божою волею, не може вважатися легітимною. У Книзі пророка Осії Бог пояснює поглинання Ізраїлю ворога109

ми і тим, що «поставляли царів самі без Мене» (Ос., 8:4). І тому, хоча
у Старому завіті і присутня тема зв’язку царя з народом (виборність
керівників за часів Мойсея, завіт, що укладає Давид з народом, сходячи
на царство), говорити про якусь відповідальність царя перед громадою
(як прообраз демократичного правління) навряд чи можна – царська
відповідальність тільки перед Богом, адже саме «Всевишній володарює
над царством людським і дає його, кому хоче» (Дан., 4:23)1. Відповідно
відносини пересічної особи з публічною владою також односторонні,
це відносини виконання людиною своїх обов’язків, навіть коли влада
чинить несправедливо (наприклад див.: Вих., 22:28; 2 Мак., 14:29).
Горизонтальний аспект правовідносин у середині іудейської громади представлений у Старому завіті численними нормами, які за
сучасним галузевим поділом, прийнятим у континентальному праві, можна віднести до кримінального, цивільного, господарського,
сімейного, земельного та інших галузей права. Само по собі старозавітне правове регулювання не є унікальним, подібні приписи, з
урахуванням різниці у суспільному устрої і розвитку, ми можемо знайти у багатьох давніх цивілізаціях. Цікавим є дещо інше. Крізь увесь
Старий заповіт проходить тема недотримання людьми встановленого
Богом закону. Земний суд може бути несправедливим, а тому людині не слід тяжитись з тим, хто сильніше (соціально вище, багатше)
за неї (Сир., 8:1-3). Пророк Ісая закликає покарати тих чиновників і
суддів, які «пишуть несправедливі закони» чи «за подарунки виправдовують винного і правих позбавляють законного» (Іс., 4:23; 10:1).
Цей концепт влади можна часто побачити у реальній середньовічній
державно-правовій практиці і навіть пізніше (хоча паралельно з ним визріває і ідея підпорядкування монарха законові). У Короткій хроніці Бодуена
Авенського (часи Столітньої війни) згадується випадок, коли граф Фландрський у результаті внутрішнього конфлікту був ув’язнений своїми підданими. На звернення сюзерена графа Папа Римський відлучив фламандське
населення від церкви до моменту визволення їхнього володаря і направив
свого легата для оприлюднення відповідного указу. Тоді фламандці пообіцяли папському посланнику звільнити свого сеньйора і коритися йому за
умови зняття відлучення [1, с. 134-135]. Така реакція голови католицької
церкви відтворює згадану старозавітну логіку: правитель може бути неправим, не дотримуватись закону, не піклуватися про своє населення та не
виконувати свої обов’язки суверена, але покарати його може лише Бог (або
Папа як намісник Бога на землі), а піддані (щоправда, іноді ця теза оберталась навпаки, коли повстання розглядалося саме як прояв Божої руки, яка
позбавляє неправедного монарха його царства).
1
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Пророк Єремія запитується: «Чому шлях нечестивих благоуспішний,
і всі віроломні благоденствують?» (Єр., 12:2). Виправлення цієї ситуації покладається на Бога, як на суверена, творця правопорядку («якщо
правильно будете чинити суд між людиною і суперником її, ... – то Я
залишу вас жити на цьому місці, на цій землі» (Єр., 7:5-7)). Це означає,
що людина не в змозі подолати існуючу правову ситуацію самостійно,
вона має покластися на Бога. Неправедний суд є наслідком гріховної
природи людей, беззаконня, що вони чинять, тобто є глобально справедливим (людина, яку засудили відповідає перед Богом за свої гріхи
чи за гріхи свого народу). Індивід за своєю природою не має жодних
якостей, які б дозволили ствердити його як носія суб’єктивних прав
не лише у відносинах з Богом чи публічною владою, але і у стосунках
з іншими людьми.
У Новому завіті відбувається свого роду антропологічний поворот,
який змінює бачення людини як суб’єкта права. Людина розуміється
істотою гідною. Її гідність зумовлена не тільки тим, що вона богоподібна (Блаженний Августин називає людину, так само як і Бога, особою
(лат. persona1)), але й викуплена стражданнями Христа. Гідність людини дозволяє аргументувати її цінність перед Богом, державою, громадою, яка не може бути заперечена з боку цих суб’єктів.
Крім того, людина вважається істотою вільною і, відповідно, здатною керувати своїм життям, обираючи між добром і злом. Свобода
людини у Біблії теж випливає з того, що вона є особою, яка сама формує свою природу, а не навпаки [4, с. 11], що, як зазначав Іоанн Дамаскін, вказує на притаманність людині розуму і волі [5, с. 160]. Людська
віра, переконання, вчинки (зокрема і реалізація норм права) є актами

1
При цьому поняття «persona» вживається ще у римському праві, однак
там воно означає лише суспільну одиницю, людину як члена якоїсь спільноти, вбудованої в античне суспільство з його природною соціальною нерівністю. У християнстві, вказував французький соціолог М. Мосс, відбувається перехід від такого розуміння до поняття просто людини, людської
особистості [1, с. 347-348]. Тим самим відбувається зміна логіки відносин
між людьми або між людиною і державою з «людина є цінною, а її права
непорушні» не через її належність до певної спільноти, а через її людську
природу, якій властиве універсальне і таке, що не може бути зруйноване,
відчуття гідності і свободи. Прийняття Христа, пише Л. Томпсон, релятивізує будь-які відмінності між людьми, у тому числі расові, гендерні, соціальні [3, с. 68].
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розумного волевиявлення1, в яких людина, за словами С. Булгакова, за
підтримки Бога реалізує свою свободу бажання добра і зла, схиляючись до першого [10, с. 21].
Оскільки гідність і свобода, випливають з людської богоподібної
природи, вони не можуть бути заперечені іншими людьми, суспільством чи публічно-владними інститутами. Іншими словами індивід має
право на те, щоб його гідність і свобода були дотримані у кожному з
видів виокремлених вище правовідносин. А оскільки усі люди є рівними у Христі («усі одним Духом хрестилися в одне тіло» (1 Кор., 11:13)),
то і ці права є рівними.
Було б неправильним стверджувати, що у даному випадку прямо
йдеться про сучасне розуміння прав людини2. Показово, наприклад, що
Між іншим розуміння релігійного вибору людини як акту свобідної волі
у християнстві стало важливим ідеологічним кроком до свободи віросповідання, адже це означає, що людина має прийти до релігії внутрішньо, без
жодних зовнішніх примушень. І тому вже у Новий час в «Утопії» Т. Мора
буде свобода віросповідання, крім атеїзму [6, с. 196], Ш. Л. Монтеск’є у
«Персидських листах» писатиме, що свята віра захищається власною істинністю: вона не потребує насильства, щоб процвітати [7, с. 57], Б. Чичерін наполягатиме, що визнання церкви керівником людської совісті можливе тільки коли керівне начало діє виключно шляхом свободи [8, с. 232], тобто коли
об’єднання у церкву є актом добровільного вибору віруючих, а В. Соловйов
доводитиме, що обмеження релігійної свободи, що зберігались у сучасній
філософу Російській імперії, шкідливі і обтяжливі не лише для тих, хто від
них потерпає (йдеться про неправославне населення – Д. В.), але й, у першу
чергу, християнській справі у Росії [9, с. 8].
2
Так само як і неправильно стверджувати, що вказані положення Нового завіту, обов’язково потягнули би виникнення ідеї прав людини. М. Горкхаймер вказує, що у XVIII ст., коли ця ідея зароджується, переконання у
тому, що людина наділена певними правами, не було зліпком з вірувань,
яких дотримувалося суспільство, а так само і вірувань, успадкованих від
предків. Воно виражало критику умов, що об’єктивно вимагали змін,
людьми, які усвідомили і сформулювали ці вимоги мовою філософської
думки і історичних дій [11, с. 41]. Тому цілком можливо (і навіть скоріше
за все), що за відсутності філософії і філософів права епохи Просвітництва
і особливої історичної ситуації Нового часу права б людини в їх сучасному
вигляді не виникли. Але так само можливо, щоб вони не виникли і без ідеї
гідності і свободи людини у християнстві. З огляду на це підхід окремих
вчених, які, досліджуючи розвиток цих ідеї, взагалі не згадують про Біблію
і християнство, теж не є коректним і науково виправданим [Див.: 12, с. 2324; 13, с. 17-28].
1
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неодноразово виражена у Новому завіті рівність людей, у середньовіччі
ніколи не призводила до спроб, як пише Л. Зидентоп, звільнитися від
накопичених соціальних умовностей [14, с. 242], тобто до обґрунтування
соціальної рівності (у свідомості і шляхетного феодала, і селянина, принаймні, масово, рівність у Христі і рівність при проїзді по вулиці ніколи
не перетиналися), тобто безпосереднього виходу на право ідея рівності
не мала. О. Гьофе вказує, що рівність у Новому завіті має післяправовий
характер, вона не стосується правової сфери і навіть життя у цьому світі
у цілому [15, с. 86]. Це можна побачити, наприклад, у Григорія Ниського, який вказував, що чоловікам і жінкам надані однакові можливості
для вибору дороги до доброчесності або до зла [16, с. 26], однак з цього
для згаданого отця Церкви зовсім не випливає соціальна рівність представників чоловічої або жіночої статі. Лише на початку Нового часу
тема юридичної рівності з’являється у соціальному вченні М. Лютера.
Е. Соловйов пише, що у «мирському порядку» Лютера немає місця божественним помазаникам і фаворитам, «благородним» і «низьким» станам.
Йдеться про рівність, яка порушується лише посадовими відмінностями
[17, с. 120]. У іншого ідеолога Реформації Я. Беме у ХVII ст. хоча і лунають тези про «сильних», «володарів», «багатіїв», «тих, хто має високе
положення», що протиставляються «слабким», однак всі вони розглядаються як члени общини Христової з різним соціальним статусом (тими
самими посадовими чи іншими майновими відмінностями), але природно рівні, при чому рівні у цьому світі, а не лише у Царстві Небесному,
де тим самим не виникає рівність як принципово новий стан людини, а
просто зникають згадані соціальні ролі [18, с. 272–273].
Аналогічні висновки матимуть місце і щодо втілення ідей гідності
і свободи у реальну правову практику Середніх віків (П. Буассонад вказує, що ще у ХІІ-ХІІІ ст. вільними фактично були лише лицарі (ширше –
дворяни – Авт.), поняття «вільний» (liber) і «барон» або «лицар» (miles)
були синонімами [19, с. 173]). Однак, попри це, і ідея суб’єктивного
права, і ідея прав людини, повноцінно могли виникнути тільки у тих
суспільствах, де гідність, свобода і рівність, як атрибути людського
життя (принаймні на ідеальному рівні), вже були стверджені і саме це
у ідейному плані відображає значення християнства у формуванні концепції прав людини [20, с. 250]. Показово також, що саме через уявлення про людську свободу і гідність у ХХ ст. католицька церква визнає
євангельське коріння прав людини [21, с. 142]. Ці ж категорії у контексті основоположних прав ми бачимо і у Основах вчення Російської
православної церкви про гідність, свободу і права людини.
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Власне вчення Христа у момент свого зародження і не намагається
перенести згадану вище ідею (гідність і свободу людини) у площину
земного права, хоча б тому що для цього не було жодного соціального підґрунтя, яке б дозволило ствердити гідність і свободу людини у
відносинах з публічно-владними інститутами та іншими людьми.
Як наслідок християнство обирає інших шлях. Воно протиставляє
Град Божий і Град Земний, проголошує неважливість (абсолютну чи
відносну) останнього (слова апостола Іоанна «не любіть світу, ні того,
що у світі» (1 Ін, 2:15)), оскільки він сповнений неправди. Т. Парсонс
вказував, що ранній християнин жив «у світі», але був «не від цього
світу» [22, с. 50]1, але, слід враховувати, тут йдеться не просто про
абстрактний «цей світу», а саме сучасний для раннього християнина
«цей світ». Через це він просто мав максимально відмовитись від контактів з публічною владою та участі у правових процедурах (зокрема
і судочинстві2), які усе рівно виражають несправедливість і пригноблюють бідних на користь багатих. Якщо ж індивід прагне життєвої
активності, намагається ствердити себе як суб’єкта права у цьому світі,
замість того, щоб, словами Д. Бонгьоффера, зректися своїх прав і жити
заради Христа [24, с. 67], він наражається на небезпеку бути втягнутим
у згадану несправедливість («яка користь людині, якщо вона здобуде
увесь світ, але душі своїй зашкодить» (Мт, 16:26)).
Увага людини має бути зосереджена не захисті своїх прав, а на вірі і
виконанні морального закону, що його заповідав Христос, і тому останній, як пише Т. Шаффер, не ресоціалізує соціальних вигнанців (наприклад, вже згадана жінка, звинувачену у перелюбі, чи апостол Матвій,
колишній митар, не перетворюються на поважних членів іудейської
громади) [25, с. 52], адже набуття високого соціального статусу лише

При цьому це скоріше ідеальна схема, описана у Діяннях апостолів, що
далеко не завжди втілювалася у життя, ніж пояснення способу життя кожного
християнина. Л. Карсавін у роботі, присвяченій історії чернецтва, вказував,
що християнські общини часто обирали поміркований ідеал християнського
життя, в якому дотримання моральних заповідей Євангелія поєднувалося з
життям у світі, з володінням майном і з наявністю сім’ї [23, с. 7].
2
Відома фраза Христа про необхідність примирення з суперником, до
моменту звернення до суду, інакше суперечка закінчиться лише ув’язненням
і ошукуванням (Мт., 5:25-26).
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загрожуватиме їх спасінню1. З цих же причин слід віддати ще й верхній
одяг тому, хто судиться з тобою за сорочку (Мт., 5:40), а до публічної влади потрібно ставитись лояльно, не забуваючи, що обов’язки
перед Богом (і церквою – його представницею на землі) важливіші за
обов’язки перед державою, так само як вічне життя важливіше за тимчасове перебування на цій землі.
При цьому сприйняття наведеного підходу як суто антиправового
є надто спрощеним. Христос не відмовляється від права як такого, він
навіть не заперечує існування римських (язичницьких) права і держави, він відмовляє у цінності сучасних йому правопорядку і державі, у їх
обов’язковій виправданості з точки зору божественного правопорядку,
і стверджує недосяжний для них морально-правовий ідеал. Ці погляди,
на нашу думку, більш правильно інтерпретувати, не як відхід від світу, як спробу радикально відкинути безоціночне ставлення до існуючої
державно-правової дійсності, показати, що вільне сприйняття даних
інститутів має бути наслідком їх суттєвої якісної зміни, перебудови
правопорядку і соціального порядку у цілому.
У свою чергу радикальний варіант комуністичної общини, втілений
окремими громадами ранніх християн, які повністю дезінтегрувалися
з іудейського чи іншого суспільства, виглядає лише намаганням вирішити згадану недосяжність шляхом залишення чужих для християнина
часів перших століть нашої ери держави і права. І тому, коли християнська церква починає стверджуватися у цьому світі, нігілістичне право- і
державорозуміння перших християн доволі легко трансформується у
розвинену суспільну і зокрема державно-правову доктрину. Наприклад, вже у ІІІ ст. Климент Олександрійський стверджує, що багатство
(а значить – соціальна активність, життєвий успіх, ствердження людиною себе як суб’єкта права) не заважає спасінню, спасінню шкодить
лише неправильне використання накопичених статків [27, с. 96], хоча
дебати з цього приводу триватимуть у богословській літературі ще
достатньо довго, навіть у «Декреті Граціана» приватна власність буде
проголошуватися наслідком угоди між людьми, що суперечить природі
І тому у соціальних аутсайдерів набагато більше можливостей врятуватися, ніж у багатих: «Істинно кажу вам, тяжко багатому увійти у Царство Небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти крізь вушко голки,
ніж багатому у Царство Небесне увійти» (Мт, 19:23-24). З аналогічних же
причин політична доктрина християнства сприймається як революційна,
звернена до соціальних «низів» часів життя Спасителя, які відповідно наведеної логіки мають стати «верхами» [26, с. 172].
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[28, с. 122]. У IV ст. Василь Великий вчитиме, що вищий владі (та відповідно встановленим нею нормам позитивного права) слід коритися,
якщо це не заважає виконанню Божих заповідей [29, с. 183], що опосередковано підтверджує необхідність бути і у цьому світі. А у Августина
і ще більше у Томи Аквінського згодом звучатиме тема виправдання
Граду земного, не як Граду виключного зла і диявола, а як Граду людського [30, с. 52].
Підсумовуючи викладене, ще раз зазначимо, що у цій статті розглянуто лише одна з характеристик біблійного світу права. Окремої
уваги потребують питання цінності права у Біблії, автономність біблійної правової реальності від інших нормативних реальностей, способи
обґрунтування права у Священному Писанні тощо. Усе це може бути
предметом подальших досліджень.
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г. Харьков, ул. Пушкинская, 77, e-mail: vovk_dmitry@mail.ru
В статье предлагается понимание места и роли человека, как
субъекта права, в библейской правовой реальности. Анализируется
специфика правоотношений, которые возникают между человеком и
различными субъектами (Богом, органами публичной власти, другими
людьми). Акцентируется внимание на идеях человеческого достоинства и свободы в контексте их значения для развития представлений о
правах человека в странах европейской цивилизации.
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БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНТЕРПРЕТАТОРА
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОЙ ТЕОРИИ
ТОЛКОВАНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ
В. Гончаров
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
г. Львов, ул. Университетская, 1, e-mail: gonchar.lawyer@gmail.com
Введение. Перестройка методологии отечественного общетеоретического правоведения должна была в особенности повлиять на наиболее чуткие к ней направления исследования.
В принципе, все трансформации в современной герменевтике должны вызывать, по крайней мере, некоторые колебания в теории толкования правовых норм. Однако это верно скорее относительно западной
науки. Отечественная же теория толкования – «крепкий орешек». Её догмы непросто пошатнуть, даже имея весьма убедительные аргументы1.
Тут следует указать на те проявления научного консерватизма, которые я имею в виду. Прежде всего, это касается утверждения о необходимости установления точной воли законодателя. Впервые в украинской
науке, как представляется, это положение поддалось переосмыслению
в работах П. Рабиновича2. Наконец, вполне явно, «с открытым забралом» и обстоятельной критикой против него выступил Д. Бочаров [4].
Из российских исследователей, прежде всего, здесь надо упомянуть
работу А. Александрова [5]. В некотором смысле, наше исследование
продолжает ту же линию критики, хотя и касается несколько иного её
аспекта.
Недостатки традиционной теории толкования хорошо изучены.
С философских позиций её критикуют за безосновательное сведение
Отчасти такая консервативность вызвана влиянием авторитета основателей советской теории толкования права: П. Недбайла, А. Пиголкина,
С. Алексеева, А. Черданцева и др. Отчасти – интеллектуальной ленью и
нежеланием разбираться в хитросплетениях современной герменевтики.
Шутка ли, как говорил Р. Дворкин, написать в нынешнее время исследование по толкованию права и ни разу не вспомнить ни Гадамера, ни Деррида.
Однако некоторым отечественным исследователям это вполне удается [1;
2].
2
Положение о том, что путем толкования можно приспосабливать
смысл закона к изменяющимся общественным отношениям, явно противоречило сложившимся представлениям о природе толкования [3].
1
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смысла к явлениям психики, преувеличение роли автора на фоне забвения роли интерпретатора и т.п. Теоретики права же говорят о невозможности разрешить проблемы установления воли коллективного субъекта
(парламента) и перспективного действия нормы (когда последняя применяется к изначально непредвиденным обстоятельствам).
Мы же остановимся на том, что считается, пожалуй, главной ценностью и преимуществом этой теории. Её сторонники убеждены, что она
является «спутницей» демократии и правового государства, поскольку
не позволяет интерпретатору, в отличие от других теорий, толковать
закон «произвольно», тем самым переписывая его по собственному
усмотрению. Также бытует мнение, что, лишь она своместима с современным правовым регулированием в государствах романо-германской
правовой семьи, где, как известно, основным источником права является закон.
Напротив, мы попытаемся продемонстрировать, что в основании
этой теории лежит догмат о безответственности интерпретатора, который приводит не только к затруднениям в науке, но и к серьезным негативным следствиям в судебной практике.
Источники идеологии безответственности интерпретатора:
Ф. Шлейермахер и романтическая герменевтика1. Как уже отмечалось, в отечественной науке длительное время преобладает точка
зрения, в соответствии с которой целью интерпретации является установление воли автора (законодателя), заложенной в текст закона. Дело
обстоит следующим образом. Толкование якобы является инверсией
процесса создания текста: автор вкладывает мысль в текст, интерпретатор же прокладывает путь от текста к этой мысли. Для достижения
объективности результатов интерпретатору следует подойти к процессу толкования беспристрастно, отбросить имеющиеся предрассудки, которые мешают вжиться в психический мир автора. Все способы
интерпретации являются инструментами достижения этой цели2.
Романтической это направление герменевтики называют, видимо, потому, что она развивалась в границах философии романтизма, противопоставляющего себя Просвещению и стимулированному им научно-техническому
прогрессу. Некоторые деятели этого направления считали, что для того, чтобы прочувствовать смысл определенной культуры или целой эпохи, следует
перенять её быт. С этой целью они, например, могли переходить в католичество либо другую религию, чтобы зафиксировать её настрой.
2
Далее в этой статье я буду обращаться к этой теории как к традиционной.
1
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Отцы отечественной теории толкования права стремились противопоставить её буржуазной субъективной теории толкования. Однако
думается, они в этом не слишком преуспели. По крайней мере, принципиальной самобытности тут нет.
В сущности, дело обстоит ровно так же, как и 200 лет назад, когда
все эти принципы были оглашены Ф. Шлейермахером, а затем перенесены в сферу юриспруденции и законов его младшим коллегой по
цеху Ф. фон Савиньи: та же цель (реконструировать намерение автора),
те же способы толкования (грамматический, логический, системный и
исторический). Эта теория была унаследована Е. Васьковским и многими другими дореволюционными правоведами, от них же перекочевала в советскую теорию права1.
Как мы покажем ниже, несмотря на видимую сдержанность (ограниченность «точным» намерением автора, «действительным смыслом»
текста), романтическая герменевтика провозглашает безответственность интерпретатора. Та проявляет себя на разных уровнях.
Первый аспект безответственности выплывает из самого отношения интерпретатора к тексту и его автору. Гадамер разоблачает процесс
реконструкции намерения автора как попытку дистанцироваться от его
смысловых притязаний:
«Притязание на предвосхищающее понимание другого в действительности обеспечивает нашу недосягаемость для собственных
притязаний этого другого. Мы хорошо знаем это из отношений, складывающихся в процессе воспитания, этой авторитарной формы попечительной заботы. В подобных рефлексированных формах диалектика
отношений «Я – Ты» приобретает лишь большую остроту» [6, с. 424].
Думаю, дело вот в чем: вместо того, чтобы стать своеобразным контрагентом автора, лицом, которому направлены смысловые
1
Однако удивительно, как романтическая герменевтика смогла «ужиться» рядом с марксизмом, ведь она настаивает на том, что в результате интерпретации герменевтический круг «разрывается», и мы получаем Истинный (да, именно с большой буквы) смысл. Этот смысл является будто
бы исторически нейтральным, абсолютным, неизменным, данным раз и
навсегда, что прямо противоречит учению о конкретно историческом характере познания. Думается, даже если бы мы действительно могли перенять позицию автора закона, эта позиция не является ни объективной, ни
абсолютной, ни истинной. Автор накладывает на свой текст свой же конкретно-исторический горизонт понимания, который ничем не лучше и не
хуже горизонтов понимания последующих читателей. Всего лишь другой.
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притязания текста, интерпретатор подает себя как бы доверенным
лицом автора (хотя последний об этом не просит). Можно воспользоваться и такой аналогией: традиционная теория толкования рассматривает любой нормативный акт и даже конституцию в качестве
своеобразного завещания, автора – как завещателя, а интерпретатора –
как распорядителя его воли.
Таким образом, традиционный взгляд на толкование приводит к
тому, что пытаясь отобразить волю законодателя, интерпретатор уклоняется от смысловых притязаний текста, оказывается не затронут ими.
Тем самым он выходит из-под действия собственного толкования, остается не связанным им, не обязан сообразовывать свою последующую
деятельность с этим толкованием.
Добавим сюда соображение из опыта юриспруденции: доверенное лицо не несет ответственности за свои действия. Ответственность
почти всегда остается уделом доверителя, в нашем случае – законодателя.
Второй аспект безответственности заключается в том, что поскольку смысл текста состоялся (завершен) ещё до толкования, каждый
новый акт интерпретации может либо отобразить его, либо нет. Но он
никоим образом не дополняет сам смысл. История становления смысла
закона пуста. Её начало и конец сходятся в одной точке. Интерпретатор
всегда первый интерпретатор. Он не только может, но и, строго говоря, вообще не должен принимать к сведению прежние толкования. В
самом деле, с чего бы это заставлять интерпретатора брать во внимание
нечто, что не имеет отношения к смыслу текста?
Третий аспект безответственности выплывает, скажем так, из безучастности интерпретатора, ведь утверждается, что он не имеет отношения к созданию смысла, а лишь отображает последний. Зеркало – это
всего лишь зеркало, что с него взять?1 Однако эта показная безучастность сулит проблемы. Судья является будто призраком в механизме
правового регулирования и даже в тех случаях, когда автор закона
вообще не имел намерения относительно некоторого вопроса (например, составители Евроконвенции ничего бы не могли сказать в своё
время относительно защиты прав транссексуалов: ни того, что Конвенция охраняет их права, ни обратного) всегда утверждается, что судья
лишь безучастно набрел на «действительный» смысл.
Д. Бочаров указывает и на другие проблемы, связанные с использованием метафоры «отображения» [7].
1
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Однако понятие ответственности неразрывно связано с понятием
свободы и волевого выбора. Коль скоро традиционная теория толкования не признает даже относительной свободы интерпретатора (он ведь
лишь исполняет замысел законодателя) и того, что конфликт интерпретаций решается его волевым, а не интеллектуальным усилием, судья не
должен нести ответственности за принятое решение. Ответственность,
опять же, остается уделом законодателя.
Меж тем, подлинное понимание должно иметь перспективу ответственности:
«Для самой возможности юридической герменевтики существенно, что закон одинаково обязателен для всех членов правовой общности. Где это не так, как, например, в случае абсолютизма, ставящего
волю абсолютного монарха над законом, там герменевтика невозможна, «поскольку верховный властитель может истолковать свои слова
также и вопреки общим правилам толкования» [6, с. 388].
Растолковав закон определенным образом, интерпретатор должен попадать в сферу действия собственного толкования, становится связанным им. Это напрямую выплывает из этического принципа
равенства, поскольку интерпретатор, не позволяя себе «опекаться над
намерением автора», не ставит себя ни выше последнего, ни выше
любого другого члена общества. Интерпретатор понимает, что закон
звучит одинаково для всех и в том числе для него. Для официального
интерпретатора это значит, что если все связаны его толкованием, то
и он сам тоже. Думается, в юриспруденции этому методологическому
постулату соответствует принцип stare decisis: «если доктрина прецедента вообще что-то значит, то она точно не позволяет судье свободно
отменить прежнее решение лишь на том основании, что оно ему кажется ошибочным» [8, p. 8].
Поскольку толкование накладывает обязательства на самого интерпретатора, он не может произвольно отказаться от него. Это, однако, не
приводит к тому, что смысл становится неизменным. Интерпретатор
не «разрывает» герменевтический круг и не покидает его, оставаясь
открытым для смысловых притязаний текста. Понимание не прекращается. Смысл закона может и должен развиваться. Но теперь для такого
развития должно произойти некоторое событие, в частности, изменение общественного контекста, которое заставляет задуматься и переосмыслить прежнее толкование.
Существенно, что исходя из положений современной герменевтики, официальное толкование не является чем-то сугубо внешним по
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отношению к смыслу закона. Оно развивает сам этот смысл. Можно
сказать так: каждый очередной акт толкования является «главой» в
истории становления смысла положения закона. Поскольку прежняя
интерпретация является органической составляющей смысла закона,
интерпретатор вынужден брать её во внимание. Это как бы смысл нормы «по умолчанию». В отсутствие веских причин именно он и должен
воспроизводиться в новых делах.
Некоторые следствия традиционной теории толкования.
Существенно, что для традиционной теории толкования права смысл
нормы является данностью, ведь присутствует уже на момент издания закона. Именно потому в работах авторов, придерживающихся
традиционного взгляда на природу толкования права, содержится
множество предостережений в отношении создания смысла нормы
в процессе её толкования. Отсюда враждебное отношение к признанию прецедентного характера за актами официальной интерпретации. Действительно, какой может быть прецедентный, а вместе с тем
и правотворческий характер у акта толкования, если он только отображает действительный смысл нормы, ничего к нему не добавляя
и ничего не отнимая от него? Если толкование по определению не
вносит в правовое регулирование никаких новых нормативных элементов (не участвует в создании или трансформации смысла нормы),
значит, акт официальной интерпретации не может рассматриваться в
качестве источника права.
В этом ключе, например, А. Селиванов утверждает, что:
«Существенное значение для ограничений любых покушений на
нормативные установления Конституции имеет научная позиция,
которая направляет в реальных условиях необходимость рассматривать правовые позиции Конституционного Суда не как «источник
правового регулирования», а как «источник судебного толкования» [9,
с. 90–91].
В одной из последних монографических работ, посвященных
вопросам судебного правотворчества, тоже указывается на «необходимость четкого разграничения судебного правотворчества и толкования
права» [10, с. 7].
Конечно, это удивительная «методологическая слепота» как для
современных работ в этой области. Видимо, авторы считают, что, поддерживая миф о нетворческом, а значит, о «непрецедентном» характере
толкования права, они оказывают правовой системе Украины услугу.
Это действительно так, вот только это «медвежья услуга».
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Одно из затруднений, связанных с описанной теорией, заключается в неответственном отношении интерпретатора к своим прежним
толкованиям. Наш вопрос звучит так: связан ли интерпретатор этим
своим прежним толкованием? Традиционная теория интерпретации,
как правило, не задается этим вопросом. Думаю, правда, с её точки зрения возможен только один последовательный ответ – отрицательный.
Повторимся, никакие последующие толкования не могут изменить
смысл текста, ведь не имеют к нему отношения. К тому же, на прежнее толкование нельзя положиться: откуда знать, вдруг оно является
следствием допущенной неточности? Интерпретатор потому обязан
толковать закон каждый раз «с чистого листа». Он может полагаться лишь на себя, текст закона и способы его толкования. Обращение к прежней практике возможно лишь тогда, когда та подтверждает
результаты, полученные интерпретатором только что при использовании текста закона и способов толкования. Правда, тут снова неувязка.
Обращение к прежней практике в таком случае не только избыточно,
но и попросту лишено смысла.
Следует признать, что, исходя из традиционного взгляда на интерпретацию, нет никаких разумных оснований требовать от суда в какойлибо форме мотивировать отказ от прежнего толкования. Достаточно
того, что оно не согласуется с новым. К тому же, нет и оснований требовать от суда следовать прежним решениям.
Что ж, неуважение к прежней практике толкования и безответственность интерпретатора – вот «ценности», в утверждении которых
преуспела традиционная теория толкования. Отечественные суды не
раз демонстрировали безразличие к собственным интерпретациям
[11–16]. В отношении Конституционного Суда Украины немотивированные изменения толкования уже мало кого удивляют [17–21].
Недавно даже Европейскому суду по правам человека пришлось
вмешаться и указать на этот недостаток отечественного правосудия:
«Суд признает, что могут быть бесспорные основания, почему руководящее толкование должно быть пересмотрено. Сам Суд,
применяя динамический и эволюционный подходы при толковании
Конвенции, может отклоняться по мере необходимости от своих предыдущих толкований, обеспечивая таким образом эффективность и
современность Конвенции <...>. Однако Суд не видит какого-либо обоснования в изменении интерпретации, с которой встретился заявитель. На самом деле, никаких оснований не было приведено Верховным
Судом Украины для объяснения указанной переинтерпретации. Такое
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отсутствие прозрачности негативно влияет на уверенность и доверие праву» [22].
Общее право законов. И всё-таки надо попробовать понять,
почему некоторые представители науки и практики считают, что в
условиях современной Украины признание актов интерпретации
источниками права недопустимо. Видимо, предполагается, что такой
ход событий нанесет существенный удар по теории законности. В
подтверждение этой позиции обычно приводят «веер» известных
аргументов: а) суды не избираются населением, не имеют права представлять его интересы, значит, не должны создавать нормы права, к
тому же, обратное противоречит доктрине разделения властей; б) отечественные суды должны лишь исполнять волю законодателя, ничего
к ней не добавляя и не отнимая от неё; в) отечественные суды не подготовлены создавать нормы права. Смысл опасения сводится к тому,
что резко меняя курс в отношении признания за актами официальной
интерпретации статуса источников права, можно попросту перевернуть всю «государственно-правовую телегу» (А. Александров).
Хорошая новость состоит в том, что все эти аргументы безосновательны и выплывают из постулатов романтической герменевтики.
Во-первых, акт интерпретации по своей природе является актом соавторства смысла. Это значит, что толкование является естественной
формой смысло/ правотворчества. Потому не имеет никакого значения,
что судьи не избираются населением. К тому же, это значит, что суды
со времен первых законов были вовлечены в эту своеобразную форму правотворчества, и непризнание этого факта ничего не изменит.
Однако же его признание и осознание могут произвести позитивный
эффект.
В действительности, признание за актами интерпретации творческого характера никоим образом не означает, что правовая система
будет ввергнута в «пучину» хаотичных несогласованных прецедентов,
при которой люди не могут предвидеть юридические последствия своего и чужого поведения. Скорее, мы уже находимся в этой «пучине».
Граждане нашего государства уже нередко не в состоянии предвидеть
последствия своего и чужого поведения из-за неустойчивости судебной
практики. Поскольку считается, что акты интерпретации не вносят в
правовое регулирование новых нормативных элементов, не являются
источниками права (прецедентами), стало быть, в правовой системе
Украины не может действовать и принцип stare decisis. Суды же могут
менять своё толкование относительно произвольно, ведь намерение
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законодателя не нить Ариадны, а зачастую скорее предмет для манипуляций1.
Но раз в действительности акты официальной интерпретации
содержат творческие черты, они должны признаваться источниками
права. Тем не менее, это источник особенный, несамостоятельный,
скажем так, источник права второго порядка или более точно – общее
право законов.
Когда мы называем акты официальной интерпретации источниками права второго порядка, мы так же имеем в виду, что они, естественно, не могут быть самостоятельным средством регулирования
общественных отношений. Они подлежат применению в неразрывной
связи с источниками первого порядка, в первую очередь, законами и
международными договорами.
Методологическое значение этого нововведения состоит в том, что
суды должны попадать в сферу действия собственных интерпретаций,
а потому становятся связанными ими и не отклоняются от последних в
отсутствие принудительных причин. Словами экс-главы Европейского
суда по правам человека Л. Вильдхабера: «… прецедентов следует придерживаться регулярно, но не неизбежно» [25, p. 1530]. При этом, отказ
от прежнего толкования должен сопровождаться специальным обоснованием, что, к сожалению, пока не свойственно правовой системе Украины.
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БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІНТЕРПРЕТАТОРА В КОНТЕКСТІ
ТРАДИЦІЙНОЇ ТЕОРІЇ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ
В. Гончаров
Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: gonchar.lawyer@gmail.com
Автор обґрунтовує, що в основі традиційної теорії тлумачення
правових норм лежить принцип безвідповідальності інтерпретатора, у
зв’язку з чим вітчизняні суди не можуть бути зв’язані власними інтерпретаціями та не повинні обґрунтовувати відмову від останніх. Пропонується переглянути погляди такого ґатунку та визнати за актами
офіційної інтерпретації статус другорядного джерела права – загального права законів.
Ключові слова: безвідповідальність, інтерпретація, загальне право
законів.
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IRRESPOSIBILITY OF INTERPRETER WITHIN
THE TRADITIONAL
FRAMEWORK OF STATUTORY INTERPRETATION
V. Goncharov
Lviv Ivan Franko National University,
Lviv, Universytetska Str., 1, e-mail: gonchar.lawyer@gmail.com
The author of the article argues that within the foundation of the
traditional theory of statutory interpretation lies a principle of interpreter’s
irresponsibility, therefore domestic courts cannot be constrained by their own
interpretations and should not provide specific arguments while reviewing
them. It is proposed to decline the view of this sort and to acknowledge
within the acts of official interpretation status of a secondary source of law –
common law of statutes.
Key words: irresponsibility, interpretation, common law of statutes.
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ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
КАК МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН
НА УЧАСТИЕ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
А. Дидикин
Институт философии и права Сибирского отделения
Российской академии наук, г. Новосибирск, ул. Николаева, 8,
e-mail: abdidikin@bk.ru
В современных условиях одной из ключевых задач осуществления государственной политики российского государства становится
эффективная реализация административной реформы, предполагающей оптимизацию управленческих функций органов исполнительной
власти, выстраивание взаимовыгодных отношений государственных
органов с институтами гражданского общества и бизнес-сообществом
и целостной системы правотворческой и правоприменительной деятельности. Все эти задачи на официальном уровне отражены в Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности
государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы, в которой в качестве инструмента оценки качества государственной политики вводятся новые критерии, включая своевременную и компетентную
оценку регулирующего воздействия положений нормативных правовых
актов [1].
Концепция административной реформы предусматривает ряд
направлений:
– реализацию комплекса мер в области внедрения в деятельность
органов исполнительной власти принципов и процедур управления по
результатам (на региональном уровне это выразилось в частности во
внедрении показателей эффективности работы глав субъектов РФ и
органов исполнительной власти субъектов РФ, включая определение
объема бюджетных субсидий ежегодно в зависимости от достигнутых
результатов);
– внедрение стандартов государственных и муниципальных услуг
(переход к предоставлению государственных и муниципальных услуг в
электронной форме с использованием многофункциональных центров);
– разработку и внедрение административных и электронных
административных регламентов (данное направление повсеместно
реализуется в субъектах РФ с 2010 г.);
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– повышение эффективности системы закупок для государственных и муниципальных нужд (разработка проектов изменений в 94-ФЗ
и проекта федеральной контрактной системы осуществления закупок
для государственных и муниципальных нужд, введение которой запланировано до конца 2012 г.);
– создание и реализацию особых механизмов регулирования в
коррупционно опасных сферах (введение в действие в 2008 – 2012 гг.
антикоррупционного законодательства, включая подготовку и обсуждение в 2012 г. проекта федерального закона «О контроле над расходами»);
– создание механизмов досудебного обжалования и административного судопроизводства (административной юстиции) (в России реализуется частично в системе судов общей юрисдикции);
– завершение пересмотра избыточных и дублирующих функций
органов исполнительной власти и устранение неэффективного государственного вмешательства в экономику (реализуется Правительственной комиссией по проведению административной реформы и
Департаментом оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ);
– реформу контрольно-надзорных органов, развитие системы
аутсорсинга административно-управленческих процессов (внедрение
практики передачи государственных полномочий отдельным видам
юридических лиц для повышения эффективности управления);
– реформирование территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (оптимизация структуры и штатной численности ФОИС, включая упразднение территориальных органов
ФОИС на уровне федеральных округов с передачей полномочий территориальным органам ФОИС в субъектах РФ);
– обеспечение прозрачности и эффективности взаимодействия
органов исполнительной власти со структурами гражданского общества (создание совещательных и консультативных органов в субъектах
РФ, внедрение практики работы «Открытого правительства» и общественных обсуждений проектов нормативных правовых актов) [2].
Оценка регулирующего воздействия – это специфический элемент правотворческой деятельности, новый подход и методика предварительной оценки содержания нормативного правового акта в
процессе его подготовки и принятия, первоначально разработанная в
Министерстве экономического развития РФ на основе протокольных
решений Правительственной комиссии по проведению административ133

ной реформы (протокол от 20 марта 2012 г.) [3]. В настоящее время
Департамент оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития
РФ выстраивает работу с иными федеральными органами власти по
реализации данной методики. Что в целом показывает слабость парламентских учреждений в России, и их неспособность учесть мнения
представителей бизнеса и общественности в законодательном процессе. В то же время механизм оценки регулирующего воздействия позволяет качественно обеспечить теоретическую проработку положений
нормативного правового акта и устранить излишние административные барьеры в процессе правоприменения.
В то же время институт оценки регулирующего воздействия пока
не получил широкого развития в российских регионах, о чем свидетельствуют итоги мониторинга Минэкономразвития РФ: «50 регионов
отметили, что проводят публичные обсуждения разрабатываемых проектов нормативных правовых документов. Вместе с тем, только 9 субъектов назвали ресурс в интернете, где эти обсуждения проводятся. В 3
регионах был назван конкретный государственный орган, организующий проведение публичных консультаций.
28 субъектов РФ отметили заинтересованность в обсуждении разрабатываемых методических материалов по вопросам оценки регулирующего воздействия. Только 2 региона назвали применяемые в ходе
оценки качества правотворчества региональные методики, в обоих случаях они касаются проведения публичных консультаций.
49 регионов предложили кандидатов для включения в рабочую
группу по вопросам взаимодействия с субъектами Российской Федерации Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия
при Минэкономразвития России.
3 региона отметили, что оценка регулирующего воздействия проводится с 2011 года (Республика Башкортостан, Воронежская область,
Забайкальский край), еще 28 регионов планируют начало проведения
ОРВ в 2012 году» [4].
Решение об использовании в нормотворческой деятельности
Правительства Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти инструментов и методики оценки регулирующего
воздействия принято в мае 2010 г. и оформлено постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. № 336 «О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
По результатам первого опыта подготовки заключений об оценке
регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ инициировало
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принятие постановления Правительства Российской Федерации от 21
февраля 2011 г. № 94 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», которым были уточнены отдельные
процедурные вопросы проведения оценки регулирующего воздействия
[5].
В целях формирования механизма оценки регулирующего воздействия в Министерстве экономического развития Российской Федерации
летом 2010 г. был создан соответствующий Департамент оценки регулирующего воздействия, а также определен порядок подготовки заключений. Как отмечено на официальном сайте Министерства, в период с
августа 2010 г. по май 2011 г. было подготовлено 120 заключений на
проекты правовых актов федеральных органов исполнительной власти
и проекты правовых актов, подготовленных указанными органами для
внесения в Правительство Российской Федерации. Из них 56 заключений содержали вывод о том, что в проекте акта содержится избыточное административное регулирование, еще в 12 случаях разработчикам
предложено доработать проект нормативного правового акта [6].
Процедуры оценки регулирующего воздействия, прежде всего,
предполагают последовательное осуществление разработчиком следующих действий, которые отражаются в экспертном заключении:
– четкое определение проблемы, решение которой требует принятия нормативного правового акта;
– выявление и описание всех возможных вариантов решения проблемы;
– выявление и количественная оценка последствий, к которым
приведут предлагаемые варианты правового регулирования;
– разработка стратегий и форм поведения субъектов, обеспечивающих реализацию таких вариантов на практике, оценка их эффективности и результативности;
– разработка механизмов мониторинга достижения целей регулирования и сбора информации;
– публичные консультации с заинтересованными субъектами на
этапе разработки нормативного правового акта, проводимые на систематической основе.
Результатом применения процедур оценки регулирующего воздействия является формирование экспертных материалов, прилагаемых к
предложению о введении новых норм и принципов правового регулирования и представляемых на рассмотрение должностного лица или
органа исполнительной власти. В случае нормативного закрепления
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оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых
актов становится юридически обязательной. И это особенно важно
обеспечить не только в отношении подзаконных актов, но и в отношении федеральных законов и законов субъектов РФ.
Нормативную основу оценки регулирующего воздействия составляют Регламент Правительства РФ, утвержденный постановлением
от 1 июня 2004 г. № 260 и приказ Минэкономразвития РФ от 31 августа 2010 г. №398 «Об утверждении Положения о порядке подготовки
заключений об оценке регулирующего воздействия» [7; 8]. Кроме того,
отдельные решения по вопросам оценки регулирующего воздействия
приняты консультативными правительственными органами. Так, решением Правительственной комиссии по проведению административной
реформы (протокол от 7 декабря 2010 г. № 110) одобрены «Методические рекомендации по оценке регулирующего воздействия действующих
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной
власти». Таким образом, юридически урегулированы процедуры подготовки лишь подзаконных актов, которые, тем не менее, не предусматривают мер ответственности за отказ органа власти провести оценку
положений нормативного акта
Круг общественных отношений, подлежащих оценке регулирующего воздействия, пока определяется следующим образом:
– организация и осуществление государственного контроля (надзора);
– установление, применение и исполнение обязательных требований к продукции или связанным с ними процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
– установление, применение и исполнение обязательных требований к выполнению работ и оказанию услуг;
– в сфере оценки соответствия и безопасности процессов производства.
На заключения об оценке регулирующего воздействия также
должны направляться все проекты правовых актов, связанные с вопросами лицензирования, аккредитации, аттестации, государственной
регистрации. Тем самым в ходе оценки регулирующего воздействия
должны быть выявлены:
1) цели предусмотренного проектом акта правового регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, утвержденным в официальных стратегических документах;
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2) проблема, на решение которой направлено новое правовое регулирование в части прав и обязанностей субъектов предпринимательской и иной деятельности. При этом могут приниматься во внимание
сведения о существующем опыте решения данной или аналогичной
проблемы правовыми, информационными или организационными
средствами в Российской Федерации и иностранных государствах;
оценка фактической ситуации, сложившихся практик деятельности
государственного органа, предпринимателей, граждан, статистических
данных;
Например, в Заключении об оценке регулирующего воздействия на
проект приказа ФСТЭК России «Об утверждении Административного
регламента ФСТЭК по исполнению государственной функции по контролю за соблюдением лицензионных требований при осуществлении
деятельности по технической защите конфиденциальной информации»
от 2 июля 2012 г. отмечено, что указанный нормативный правовой акт
вводит новые правила правового регулирования, которые не приводят
к невозможности исполнения возложенных обязанностей, и не вводят
избыточные административные и иные ограничения.
Следующим важнейшим критерием является оценка возможности решения проблемы иными правовыми, информационными или
организационными средствами. В частности в Заключении об оценке
регулирующего воздействия на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 9 Закона Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» и статью 6 федерального
закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»« от 15 июня 2012
г. указано, что данные нормативные акты предполагают выбор для
субъектов предпринимательской деятельности, какие правила использовать при пересечении государственной границы торговым судном,
осуществляющим плавание между портами или морскими терминалами Российской Федерации;
8) основные группы субъектов общественных отношений, интересы которых будут затронуты новым правовым регулированием.
Такой критерий позволяет в дальнейшем понять масштабы правового регулирования, оценить издержки и выгоды всех заинтересованных сторон, организовать публичные консультации по проекту
нормативного акта.
Как показывает практика, количественное определение состава
основных заинтересованных групп является наиболее сложным для
разработчика, поскольку официальные статистические данные не всег137

да применимы, а ведомственные данные отсутствуют или не используются.
Например, разработанный Министерством природных ресурсов
РФ проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации (в части расширения
прав должностных лиц, осуществляющих государственный экологический контроль)» (Заключение об оценке регулирующего воздействия
от 7 октября 2010 г.) предлагает возложить на субъектов хозяйственной деятельности обязанность по представлению в Росприроднадзор отчетов об осуществлении производственного контроля. В
отличие от действующего регулирования уточнялся состав отчета
и периодичность предоставления. Положение сформулировано таким
образом, что полностью круг субъектов, которые будут обязаны
представлять отчеты, определить невозможно;
9) риски недостижения целей правового регулирования, а также
возможные негативные последствия от введения правового регулирования для экономического развития РФ в целом или отдельных отраслей
экономики. Такие риски всегда присутствуют, и оценка регулирующего воздействия как методология анализа проекта нормативного акта
позволяет их минимизировать. Риски могут быть лучше всего выявлены посредством проведения консультаций с широким кругом заинтересованных лиц. Например, в «ретроспективном» Заключении об
оценке регулирующего воздействия положений федерального закона от
28 декабря 2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» от 30 июня 2012 г. рассматривается
ситуация, которая сложилась на рынке оптовой и розничной торговли после принятия закона, и текущее положение различных субъектов
предпринимательской деятельности. Несмотря на положительные стороны действующего закона, который внес существенные изменения
в осуществление торговой деятельности, а также в процесс поставки
продовольственных и иных товаров, часть из которых подлежит государственному ценообразованию, эксперты в заключении отмечают,
что новые нормативные условия ведения торговли приводят к росту
административных издержек для бизнеса: по перезаключению договоров на новых условиях, по сопровождению судебных разбирательств
при нахождении взысканий территориальными органами Федеральной
антимонопольной службы РФ и т.д. Также указывается на неопределенность множества норм Закона, которая не позволяет хозяйствующим субъектам соответствовать установленным законом требованиям,
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а органам ФАС РФ использовать широкую доказательную базу при
обжаловании их решений представителями бизнеса;
10) расходы бюджетов бюджетной системы РФ, связанные с созданием необходимых правовых, организационных и информационных
условий применения проекта акта органами государственной власти,
органами местного самоуправления, физическими и юридическими
лицами. Собственно, аналогичный критерий должен отражаться в
финансово-экономическом обосновании проекта любого федерального закона, но между тем Регламент Государственной Думы РФ не
содержит специальных правил его составления, что и может быть компенсировано применением оценки регулирующего воздействия в
законодательном процессе. В этом смысле в протоколе заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы
от 29 сентября 2010 г. № 107 Минэкономразвития России поручено
учитывать в процедуре подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия мнение субъектов Российской Федерации с учетом
эффективности их деятельности.
Однако «отрицательное» заключение об оценке регулирующего воздействия не является препятствием и не блокирует внесение
в Правительство РФ проекта нормативного правового акта: в п. 61
Регламента Правительства РФ отмечено, что наличие заключения об
оценке регулирующего воздействия наряду с заключениями Минфина
РФ и Минюста РФ по результатам правовой экспертизы и антикоррупционной экспертизы является только условием внесения проекта акта
в Правительство Российской Федерации. Что существенно снижает
эффективность достаточно проработанного и нормативного урегулированного механизма оценки содержания нормативного правового акта
на этапе его разработки.
Иная ситуация может сложиться на региональном уровне при
введении механизма оценки регулирующего воздействия в субъекте
РФ. На практике для этого требуется объединение усилий заинтересованных субъектов, к которым относятся представители бизнеса, экспертного сообщества и органов власти в процессе выработки единых
мнений и позиций, как на этапе подготовки нормативного правового
акта, так и в процессе его обсуждения и принятия.
К числу инициаторов введения процедур оценки регулирующего
воздействия на региональном уровне могут быть отнесены:
– заместители главы субъекта РФ, курирующие экономические
отрасли управления (вице-губернаторы по экономическим вопросам);
139

– органы исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющие нормативное правовое регулирование экономических отношений
(министерства и департаменты экономического развития);
– комиссия субъекта РФ по проведению административной
реформы;
– комиссия по оценке эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъекта РФ (при ее наличии в регионе);
– иные консультативные и совещательные органы при главе субъекта РФ и органах исполнительной власти субъекта РФ.
Например, в Новосибирской области такие функции могут быть
закреплены за Министерством экономического развития Новосибирской области и Комиссией по проведению административной реформы
в Новосибирской области.
Принятие решения о введении в нормативных правовых актах
субъекта РФ механизма оценки регулирующего воздействия предполагает определение сфер правового регулирования и нормотворчества,
на которые распространяется оценка регулирующего воздействия и
определение компетенции органа, ответственного за проведение таких
процедур.
Определение сфер правового регулирования и нормотворчества
представляется достаточно важным, учитывая сложившуюся на федеральном уровне проблему нежелания отдельных федеральных органов
исполнительной власти направлять на оценку регулирующего воздействия свои проекты нормативных правовых актов. Поэтому механизм
оценки регулирующего воздействия должен, в первую очередь, охватывать правовые акты органов исполнительной власти субъекта РФ, как
действующих, так и подготовленных к обсуждению и принятию. В перспективе оценка регулирующего воздействия как уже разработанный
и нормативно закрепленный механизм может быть распространена на
проекты законов субъекта РФ, которые вносятся главой субъекта РФ
или органами исполнительной власти субъекта РФ в законодательный
(представительный) орган субъекта РФ.
В то же время установление порядка и процедур оценки регулирующего воздействия означает, что оценке, в соответствии с нормативными документами Минэкономразвития РФ, подлежит целесообразность
обсуждения концепции проекта нормативного правового акта, оценки существующего состояния сферы общественных отношений и
фактического правового регулирования, и проведения публичных консультаций с общественными объединениями и представителями
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бизнес-сообщества [9]. Кроме того, в нормативных правовых актах
должны быть закреплены нормы об оценке качества исполнения процедур подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия,
и отчетности о состоянии оценки регулирующего воздействия в субъекте РФ по итогам календарного года. Необходимым условием становится также обеспечение прозрачности на всех этапах внедрения
данной процедуры путем официального обнародования документации
в сети Интернет.
Наряду с этим процесс внедрения оценки регулирующего воздействия в субъекте РФ требует оформление такого порядка оценки
нормативным правовым актом главы субъекта РФ (в Новосибирской
области – постановления Губернатора Новосибирской области), который устанавливает:
– введение механизма оценки регулирующего воздействия и определение последствий подготовки заключений об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов;
– сфера правового регулирования и виды нормативных правовых актов, подлежащих оценке регулирующего воздействия (перечень
правовых отношений, участниками которых будут являться субъекты
предпринимательской деятельности; в Новосибирской области – проекты нормативных правовых актов Администрации Губернатора и
Правительства Новосибирской области, нормативных правовых актов
министерств, департаментов и управлений Новосибирской области,
проектов законов Новосибирской области);
– закрепление компетенции органа исполнительной власти и
(или) иного органа, уполномоченного осуществлять оценку регулирующего воздействия и фиксировать ее результаты;
– определение круга заинтересованных участников.
При этом специфика развития субъекта РФ может быть учтена
таким образом, что виды нормативных правовых актов и правовых
отношений определяются с учетом действующих программ и стратегий социально-экономического развития субъекта РФ, региональных
целевых программ и планов законопроектной и правотворческой деятельности.
Существенным моментом реализации механизма оценки регулирующего воздействия является ее распространение на проекты концепций нормативных правовых актов субъекта РФ, проекты нормативных
правовых актов субъекта РФ и действующие нормативные правовые
акты субъекта РФ, в частности по таким вопросам:
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– правовое регулирование инвестиционной деятельности и инвестиционного климата;
– реализация федеральных и региональных целевых программ;
– установление правил и порядка бюджетной поддержки субъектов предпринимательской деятельности;
– реализация полномочий по региональному государственному
контролю (надзору);
– установление юридических правил и требований к осуществлению конкретных видов предпринимательской деятельности.
Таким образом, использование механизма оценки регулирующего воздействия в отношении нормативных правовых актов, которые
подлежат предварительному или «ретроспективному» рассмотрению
в части влияния правовых норм на условия ведения бизнеса и правового регулирования общественных отношений, позволяет существенно повысить эффективность нормотворческой деятельности органов
исполнительной власти и практики правоприменения.
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У статті зроблено спробу аналізу сучасної нормативно-правової
основи оцінки регулятивного впливу як механізму реалізації права громадян на участь у системі державного управління. Розглядаються основні правила правозастосування і всі рівні оцінки регулятивного впливу
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ГЕРМЕНЕВТИКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ПРАВОТЛУМАЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ
Т. Дудаш
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, вул. Університетська, 1,
e-mail: tamara_dudash@list.ru
Вступні зауваження. Дослідження правоінтерпретаційної діяльності Конституційного Суду України (далі – КСУ) у вітчизняній
юриспруденції здебільшого зводяться до застосування традиційних
положень загальної теорії тлумачення щодо тлумачення ним Конституції та законів України. Зокрема, аналізуються відомі способи тлумачення конституції та їх співвідношення зі способами тлумачення
інших нормативно-правових актів, вплив політичних процесів на правоінтерпретаційну діяльність, зміст рішень у конкретних справах та їх
оцінки тощо. Метою ж цієї статті є спроба пролити додаткове світло на
питання, що виникають у зв’язку з такою діяльністю КСУ, через посередництво методологічного інструментарію загальної теорії розуміння – герменевтики.
Вихідні положення. Витоки герменевтики сягають до традиції
античної культури, зокрема до міфології стародавньої Греції та й навіть,
як стверджують окремі автори, до глибин архаїчного світорозуміння, де
знаходять передумови класичної герменевтики [1, с. 7]. Нагадаємо, що
термін «герменевтика» («hermeneutikē») походить від старогрецького
«hermeneuein», яке має значення «висловлювати», «викладати», «перекладати», або ж від слова «hermeneia» – «пояснення», «тлумачення».
Не вдаючись тут до детального аналізу розвитку та подальших трансформацій герменевтичних концепцій, зазначимо, що у цілях даного
дослідження використано поділ загальної теорії розуміння на герменевтику свідомості (Шлейєрмахера-Дільтея) та на герменевтику буття
(онтологічну герменевтику) (Гадамера-Гайдеггера). Згідно з першою
розуміння є вживанням у психологічний світ іншого, є формою співпереживання (конгеніальності, психологічної спорідненості) суб’єктів, а
згідно ж з другою розуміння є смислом людського досвіду, що реалізується у вчинках та мові індивідів [2, с. 121].
Не вдаючись, з огляду на обмеженість обсягу цієї публікації, до
детальної характеристики основних терміно-понять герменевтики
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окреслимо лише коротко зміст деяких з них. Термін «текст» позначатиме поняття про систему знаків, що символізують певні явища і є
носієм певного смислу. Терміно-поняття «розуміння» позначає спіралеподібний процес, який складається з таких основних ланок як передрозуміння (передструктура розуміння, тотальність, інтерпретаційна
гіпотеза – у термінах герменевтів), інтерпретація (пояснення інтерпретаційної гіпотези, за П. Рікером) і власне розуміння (як результат);
причому розуміння як результат, який і формує смисл, стає передрозумінням задля досягнення нового, якісно вищого рівня розуміння. Терміно-поняття «розуміння» та «пізнання» не є тотожними: розуміння
є складовою частиною процесу пізнання, в результаті якого утворюються знання як про оцінки, так і про факти; фундамент же пізнання
становить знання про факти, яке досягають іншими, аніж розуміння,
засобами; через посередництво же розуміння досягається (смисловідшукується чи смислотвориться) оцінка значимості таких фактів для
якихось суб’єктів. І саме розуміння як процес і результат забезпечує
формування знання про оцінки, оскільки оціночне знання передбачає
інтерпретацію, неоднозначне розуміння та зрештою й істину оцінки.
«Істина» у герменевтичному контексті прив’язується до питання про
істинність смислу як результату процесу розуміння [3, с. 108].
Онтична сутність розуміння як мисленнєвого феномену характеризується у герменевтиці неоднозначно. Відтворимо основні позиції з
цього питання.
1. Розуміння – це «вживання у світ автора» (Ф. Шлейєрмахер,
В. Дільтей, Е. Бетті, Е. Гірш, Б. Соколов), при якому: текст відображається в свідомості суб’єкта розуміння (інтерпретатора), опосередПоняття смислу у герменевтиці розглядається як «смисл-значимістьцінність»
2
Передрозуміння – це процес побудови інтерпретаційної гіпотези щодо
потенційного об’єкта інтерпретації, обмежений мовою та індивідуальним
соціальним досвідом суб’єкта розуміння.
3
Інтерпретація – це процес перевірки інтерпретаційної гіпотези, який
супроводжується опосередкованою текстом взаємодією горизонтів розуміння автора та інтерпретаційного суб’єкта, можливими результатами якої
є 1) досягнення розуміння 2) недосягнення розуміння; 3) досягнення утворення нового знання, але не розуміння. Розуміння є результатом перевірки
інтерпретаційної гіпотези шляхом інтерпретації. Воно здійснюється у двох
механізмах – смисловідшукування та смислотворення, а відтак генерує
смисл.
1
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ковуючи відношення між ним та автором; авторське розуміння тексту
виступає засобом та метою розуміння інтерпретатора; критерієм
«правильності» розуміння тексту є те, як його розумів (розуміє) сам
автор; роль інтерпретатора в процесі розуміння у даному випадку є
другорядною порівняно з роллю автора, з огляду на залежність розуміння суб’єкта інтерпретації від розуміння автора.
2. Розуміння – це «проникнення у текст сам по собі» (П. Рікер,
Р. Барт, К. Гірц, Г. Верклер), при якому: текст відображається в свідомості інтерпретатора в результаті взаємодії двох суб’єктів – автора
та самого інтерпретатора через посередництво мови (чи мовлення),
оскільки сам факт користування автором та інтерпретатором однією мовою вже є мінімальним рівнем їх взаємодії в процесі розуміння;
авторське розуміння тексту не виступає ні засобом, ні метою розуміння інтерпретатора; критерієм «правильності» розуміння тексту є те,
як його розуміє сам інтерпретатор, тобто текст начеби «відривається»,
звільняється від авторського смислу; роль інтерпретатора в процесі
розуміння є основною порівняно з роллю автора, оскільки існує незалежність розуміння суб’єкта інтерпретації від розуміння автора.
3. Розуміння інтерпретатором автора є «кращим», ніж
останній розумів сам себе (М. Гайдеггер, Г.-Г. Гадамер, В. Кузнєцов,
Т. Маунц), при якому: об’єкт розуміння (текст) відображається в свідомості суб’єкта розуміння (інтерпретатора) в результаті взаємодії двох
суб’єктів – автора та самого інтерпретатора; він (текст) опосередковує
відношення між ними (двома суб’єктами), проте начеби «відривається»
від автора; авторське розуміння тексту виступає лише засобом, але не
метою розуміння інтерпретатора; метою ж розуміння є власне розуміння тексту самим інтерпретатором; критерієм «правильності»
розуміння тексту є те, як його розуміє інтерпретатор; роль останнього в
процесі розуміння є основною порівняно з роллю автора, зокрема тому,
що стирається залежність розуміння герменевтичного суб’єкта від
розуміння автора.
Виокремлення наведених різновидів онтичної сутності процесу
розуміння є досить умовним. Зокрема, у герменевтиці буття відбувається виключно «проникнення у текст сам по собі», в результаті якого
можна, зокрема, і «зрозуміти автора краще, ніж він сам розумів себе».
Проаналізувавши позиції науковців стосовно герменевтичних
закономірностей, канонів, принципів чи положень інтерпретації, видається за необхідне певним чином їх узагальнити задля формулювання
герменевтичних констант, що характеризують процес і результат розу147

міння текстів нормативно-правових актів. Роль таких герменевтичних
констант можуть, гадаємо, виконувати наступні положення: 1) текст
нормативно-правового акту є набором знаків, які – як кожен окремо, так
і у своїй системі – можуть бути носіями різних смислів; смисл тексту
в цілому або певних його елементів є результатом процесу розуміння
шляхом інтерпретації, який здійснюється через механізм як смислотворення, так і смисловідшукування; 2) процес розуміння відбувається за
принципом герменевтичного кола, а саме: на розуміння цілого впливає
розуміння частин цього цілого і навпаки, яке (розуміння) набуває таких
різновидів: а) на розуміння тексту нормативно-правового акта в цілому
впливає як розуміння його окремих частин (речень, словосполучень,
слів), так і передрозуміння тексту в цілому; б) на розуміння частин тексту впливає як передрозуміння цих частин, так і передрозуміння тексту
в цілому; 3) на процес розуміння впливають детермінанти суб’єктивні
(духовно-соціальний досвід герменевтичного суб’єкта та його психічні
й біологічні особливості), об’єктивні (закономірності об’єкта інтерпретації, вираженого в тексті й соціо-культурний контекст інтерпретації) та суб’єктивно-об’єктивні (духовно-соціальний досвід автора,
втілений у тексті); 4) на форми, а відтак і на зміст результату розуміння
впливає вибір онтичної сутності процесу розуміння. Отож простежимо
вплив зазначених герменевтичних констант на розуміння офіційного
правоінтерпретатора в особі КСУ.
КСУ можна розглядати як колективного суб’єкта розуміння, який
приймає рішення шляхом голосування суддів, що входять до його складу, відповідно до процедури, передбаченої Законом України «Про Конституційний Суд України». Такий герменевтичний суб’єкт висловлює
своє розуміння: 1) засадничого об’єкта – того явища, яке відображається поняттям права (насамперед у тому випадку, коли КСУ аргументує свою позицію принципом верховенства права, закріпленим у ст. 8
Конституції України); 2) безпосереднього об’єкта – положення Конституції чи (і) закону, яке підлягає (підлягають) тлумаченню у відповідь
на конституційне звернення чи конституційне подання; 3) допоміжного об’єкта (допоміжних об’єктів) – положення тих законів, які використовуються для інтерпретації безпосередніх об’єктів.
Праворозуміння КСУ крізь призму герменевтики. Розглянемо
процес і результат розуміння КСУ засадничого об’єкта інтерпретації –
загального праворозуміння, послуговуючись поняттєвим апаратом герменевтики. Зробимо це на прикладі рішення КСУ у справі за поданням
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ституційності) положень статті 69 Кримінального кодексу України [4,
с. 41] (далі – справа про призначення судом більш м’якого покарання),
яке, видається, найбільш рельєфно, експліцитно демонструє його загальне праворозуміння. У даному контексті автором є законодавець – Верховна Рада України (далі – ВРУ) як єдиний творець тексту Конституції
України й тексту цього кодексу (далі – ККУ). Оскільки КСУ зв’язаний
текстом самої Конституції, у ст. 8 якої закріплено принцип верховенства
права, то пошук відповіді на питання про те, яке ж явище відображається
поняттям права, підпорядковується, вочевидь, герменевтиці буття (адже
у даному випадку об’єктом розуміння є саме таке явище). Розглянемо
герменевтичний механізм формування такого розуміння КСУ.
На стадії формування інтерпретаційної гіпотези як результата
передправорозуміння КСУ має бути зв’язаний предметною віднесеністю правоназви в мові українській (та й, до речі, у інших слов’янських
мовах). Отож мінімальною межею праворозуміння КСУ є поняття про
те явище, котре спрямовує поведінку людини у бік правди, справедливості [5, с. 8–16].
Інтерпретаційна гіпотеза КСУ має бути сформована, в ідеалі, на
основі саме такого передрозуміння того явища, яке відображається
поняттям права. І хоча індивідуальний соціальний досвід суддів КСУ
міг внести певні корективи у такий варіант інтерпретаціійної гіпотези,
проте на стадії інтерпретації більшістю з них була підтверджена саме
така інтерпретаційна гіпотеза. Це випливає із закріпленого у тексті розглядуваного рішення КСУ праворозуміння, а саме: «елементи права,
такі як закон, норми моралі, традиції, звичаї, об’єднуються якістю,
що відповідає ідеології справедливості».
Наявність же у цій справі окремих думок суддів В. Іващенка та
В. Вознюка, закріплених у текстовій формі та доданих до аналізованого рішення, дає можливість дійти висновку, що на стадії інтерпретації
саме у цих суддів означена інтерпретаційна гіпотеза не знайшла свого
підтвердження. Мабуть, вони виходили з іншого загального праворозуміння. Зокрема, в окремій думці судді В. Іващенка вказано, що «зі
сформульованого принципу верховенства права випливає можливість
протиставлення законодавства і таких «соціальних регуляторів» як
норми моралі, традиції, звичаї тощо». Далі він пропонує своє бачення
справедливості у кримінальному законодавстві. Відтак, те явище, яке
відображається поняттям права, він обмежує суто законом [6, с. 41].
В окремій же думці судді В. Вознюка відзначено, що «право, як
це загальновизнано, є мірилом домірності і рівної юридичної оцінки
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діянь, ідентичних (тотожних) за своїм змістом і негативними наслідками в межах типових, загальних проявів», а аргументація невідповідності Конституції ст. 69 ККУ видається непереконливою. Отож
дане формулювання також обмежує те явище, яке відображається
поняттям права, рамками закону, конкретизуючи його функціональну
роль. Відтак, у даній справі мав місце конфлікт інтерпретацій серед
суддів КСУ.
Згідно з процедурою, визначеною Законом України «Про Конституційний Суд України», у рішенні отримало закріплення праворозуміння більшості суддів. І тому було зафіксовано один із наведених
вище можливих різновидів відповіді на питання про онтичну сутність
процесу розуміння. А саме: роль інтерпретатора у праворозумінні є
визначальною, взаємодія автора того праворозуміння, яке виражене у
тексті Конституції, та інтерпретатора виявилась мінімальною. Внаслідок цього те явище, котре відображається поняттям права, було проінтерпретовано КСУ під впливом насамперед суб’єктивних детермінант;
колективний герменевтичний суб’єкт досяг спільного знаменника у
праворозумінні, яке підтвердило його інтерпретаційну гіпотезу. Отож,
КСУ має такий статус, який дозволяє йому констатувати у своїх рішеннях власне загальне праворозуміння й застосовувати його для аргументації вирішення питання щодо конституційності нормативно-правових
актів та офіційного тлумачення Конституції і законів України.
Встановлення закономірностей того явища, яке відображається
поняттям права, не є функцією КСУ. Проте, як видається, мотивуючи
неконституційність основного об’єкта розуміння (положення ст. 69
ККУ) його суперечністю принципу верховенства права, він тим самим
реалізував дію закономірностей такого явища. Адже, застосувавши
справедливість як суттєву, визначальну властивість права до вирішення
питання про призначення покарання, КСУ зазначив, що «покарання має
бути домірним злочину», «покарання має перебувати у справедливому
відношенні із тяжкістю та обставинами скоєного і особою винного».
Справедливість же КСУ розглядає як «властивість права, виражену в
юридично рівному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної
відповідальності вчиненому правопорушенню». Відтак загальне праворозуміння КСУ послугувало інструментом задля досягнення ним розуміння й безпосереднього об’єкта інтерпретації – положення ст. 69
ККУ. У такий спосіб закономірності того явища, котре відображається
загальним поняттям права, отримали далі свій прояв й у розумінні безпосереднього об’єкта інтерпретації.
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Герменевтична сутність розуміння КСУ безпосереднього
об’єкта інтерпретації. Є загальновизнаним, що офіційне тлумачення, в тому числі і Конституції та законів України або ж відповідь
на питання про конституційність законів та деяких інших нормативно-правових актів, є тлумаченням-роз’ясненням, якому передує
тлумачення-з’ясування (уяснення) змісту правових норм «для себе».
Видається, що герменевтико-мисленнєвим процесом розуміння частково якраз і охоплюється те, що у вітчизняній теорії тлумачення
вважається тлумаченням-з’ясуванням (яке, однак, залишається ще
малодослідженим). Тому сам розгляд питання про текст актів КСУ
крізь призму герменевтики якраз і дозволяє пролити додаткове світло на таке тлумачення. Роз’яснення ж результату розуміння об’єкта у
рішеннях КСУ дозволяє експлікувати назовні усі стадії внутрішнього
мисленнєвого процесу інтерпретації.
Правоінтерпретаційна
діяльність
КСУ,
результати
якої
об’єктивуються у його рішеннях та висновках, у частині тлумаченняз’ясування підпорядковується герменевтичному механізму. Простежимо її основні етапи.
У разі встановлення конституційності закону чи іншого нормативно-правового акту, а також у разі офіційного тлумачення положень
Конституції чи закону, передрозуміння безпосереднього об’єкта інтерпретації обмежене 1)мовою (мовними значеннями слів та словосполучень) і 2)горизонтом розуміння, який, видається, становлять загальне
праворозуміння КСУ та духовно-соціальний досвід інтерпретаторів,
насамперед у частині системного розуміння Конституції. Наведені
фактори формують відповідно формалізовану та змістовну межі передрозуміння. Саме праворозуміння КСУ (незалежно від того чи це фіксується у рішенні чи не фіксується), а також сума духовно-соціальних
досвідів інтерпретаторів (суддів КСУ) відіграють роль суб’єктивних
детермінант передрозуміння у кожному конкретному випадку. Ілюстрації факторів, які формують передрозуміння безпосереднього об’єкта
простежуються у багатьох рішеннях КСУ. Так, передрозуміння КСУ у
його рішенні у справі про рівень пенсії і щомісячного довічного грошового утримання [7, с. 95] обмежене, зокрема, і його розумінням статей 1, 3, 6 (частина друга), 8, 19 (частина друга), 22, 23 і 24 (частина
перша) Основного Закону України та праворозумінням; у справі про
смертну кару – преамбулою, ч.2 ст. 3, ст. 21, 22, 24, 27, 28, 63, 64, п. 1
ч.1 ст. 92, ч2 ст. 102, ч.3 ст. 104 та п. 2 ст. 116 КУ та, знову ж, загальним праворозумінням тощо. Зазвичай, відповідно до передрозуміння
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формується інтерпретаційна гіпотеза, яка й підлягає перевірці на стадії
інтерпретації. Щоправда, у тексті рішення закріплений уже власне процес перевірки інтерпретаційної гіпотези, а тому встановити сам зміст
інтерпретаційної гіпотези кожного окремого судді КСУ неможливо.
На стадії інтерпретації КСУ у кожному конкретному випадку відбувається, як зазначалося, перевірка інтерпретаційної гіпотези, сформованої в результаті передрозуміння. Така перевірка відбувається через
посередництво аргументації, мотивації певного варіанта інтерпретації.
Аналіз рішень КСУ дозволив дійти висновку, що «присутність»
автора у процесі інтерпретації не є сталою. Видається, що проявом
такої присутності є наявна у текстах деяких рішень інтерпретація
витлумачуваної ним норми її умовним автором нормативно-правового
акту, у вигляді пояснень, обґрунтувань порушених у поданні чи зверненні питань (які надаються керівником органу, посадовою особою,
що прийняли оспорюваний правовий акт, скажімо, Головою Верховної
Ради України, Президентом України, Головою Верховної Ради АРК)
відповідно до ч.2 параграфу 13 Регламента КСУ. Така інтерпретація
відтворюється у текстах деяких рішень КСУ (хоча є й такі його рішення, в тому числі і щодо прав людини, в яких позиція умовного автора
не наводиться).
У мотивувальній частині будь-якого рішення знаходять свій прояв
детермінанти інтерпретації – ті фактори, які впливають на перевірку
інтерпретаційної гіпотези та формують межі розуміння. Суб’єктивні
детермінанти інтерпретації зазвичай охоплюються передрозумінням
КСУ – його системним розумінням Основного закону та засадничого
об’єкта. Ще одним проявом суб’єктивного фактору інтерпретації є й
посилання КСУ на свої попередні рішення, що простежується у деяких його рішеннях (наприклад, у справі про призначення більш м’якого
покарання КСУ посилається на своє попереднє рішення від 30 січня
2003 року № 3-рп/2003 у справі про розгляд судом окремих постанов
слідчого і прокурора щодо розуміння справедливості). Суб’єктивнооб’єктивними факторами інтерпретації можна вважати розуміння неконституційності норми, що стала предметом конституційного
подання, чи розуміння плюралізму смислів норми, що стала предметом
конституційного подання чи звернення, суб’єктом такого подання чи
звернення. Таке розуміння міститься у тексті будь-якого рішення КСУ
[8, с. 153].
Зазвичай існує конфлікт інтерпретацій суб’єкта конституційного
подання чи звернення та умовного автора нормативно-правового акту
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(у якому міститься предмет конституційного подання чи звернення), –
конфлікт, вирішити який покликаний КСУ. У деяких же випадках цей
автор просто констатує потребу в офіційному тлумаченні такого предмету з боку КСУ. Об’єктивні ж детермінанти інтерпретації, видається,
простежуються при констатації розуміння складових безпосереднього об’єкта власне при тлумаченні, а відтак вони пізнаються на стадії інтерпретації. Так, наприклад, у розглянутому вище рішенні про
призначення більш м’якого покарання роль об’єктивних детермінант
інтерпретації у цьому ж рішенні, відіграли вважаємо, положення міжнародно-правових актів, які закріплюють вимогу додержання справедливості при застосуванні кримінального покарання (зокрема, ст.10
Загальної декларації прав людини 1948 року, ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року, ст. 6 Конвенції про
захист прав людини та основоположних свобод 1950 року), оскільки
саме наведені у міжнародно-правових актах положення відображають таку закономірність безпосереднього об’єкта інтерпретації (ст. 69
ККУ), як відповідність застосування кримінального покарання принципу справедливості.
Відтак межі інтерпретації встановлюються, з одного боку, передрозумінням (інтерпретаційною гіпотезою), а з іншого – взаємодією
горизонтів розуміння автора та інтерпретатора, яка охоплює і зважування позиції суб’єкта конституційного подання чи звернення та
позиції автора, введення їх у систему власного розуміння насамперед
Основного закону. Як бачимо, герменевтика обмежує розуміння результатом інтерпретації, тоді як у теорії тлумачення існує думка, що такі
тлумачення обмежує «загальність тексту конституції» [9, с. 185] (що у
герменевтиці обмежує не розуміння взагалі, а лише передрозуміння).
Наявність у певних рішеннях окремих думок суддів КСУ, як
випливає з проаналізованих рішень, обумовлюється насамперед їхнім
інакшим передрозумінням, зокрема у частині їх праворозуміння. При
цьому у деяких рішеннях зустрічається пряма аргументація окремої
думки праворозумінням судді КСУ, як це мало місце у справі про державну мову [10, с. 109]: суддя О. Мироненко у своїй окремій думці
«звинуватив» КСУ у тому, що ухвалюючи таке рішення той виходив з
нормативістського, позитивістського праворозуміння.
Сама ж перевірка інтерпретаційної гіпотези, під час якої імпліцитно відбувається взаємодія горизонтів розуміння інтерпретаторів (суддів
КСУ) та автора (скажімо ВРУ) забезпечується такими засобами, інструментами (що їх загальна теорія тлумачення права називає способами
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тлумачення) як тлумачення мовне (чи мовно-логічне) та системне2.
Історичне ж тлумачення поки що, вважаємо, не знайшло застосування у
суддів КСУ. Можливо це пов’язано з тим, що воно передбачає встановлення позиції законодавця на момент прийняття оспорюваної норми,
тоді як КСУ покликаний або дати її тлумачення, або ж встановити її відповідність конституції. Наведені способи тлумачення є, так би мовити,
класичними, а наявність інших видів тлумачення – таких як телеологічне, функціональне, логічне ставиться під сумнів деякими науковцями у самій теорії тлумачення. Інколи у рішеннях КСУ простежується
спроба аргументувати свою позицію соціальними наслідками, до яких
призведе таке тлумачення (зокрема, це мало місце у справі про тлумачення терміну «законодавство»: у ч.4 п.5 цього рішення КСУ вказав,
що «виходячи з необхідності посилення правових засобів захисту прав
громадян у галузі праці, унеможливлення їх ущемлення, додержання вимог ратифікованої Україною Конвенції Міжнародної організації
праці № 158 про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця, Конституційний Суд України визнає за доцільне в подальшому
обмежити визначення сфери застосування контракту лише законами,
що є прерогативою Верховної Ради України» [11, с. 59]. Видається, що
такий варіант інтерпретації зумовлений впливом такого об’єктивного
фактору як соціо-культурний контекст інтерпретації.
У теорії тлумачення – на відміну від герменевтики – йде мова й про
обсяг тлумачення з розрізненням адекватного (буквального), обмежувального та поширювального тлумачення. З точки зору герменевтики
такий підхід є некоректним, оскільки смисл сам по собі є істинним, а
питання про те, чи він сформований у результаті розширення розуміння
(порівняно із передрозумінням), або у результаті його звуження, передбачає формування нового розуміння, яке зазвичай має іншого герменевтичного суб’єкта, а передрозумінням останнього слугує розуміння
Приклади застосування мовного тлумачення див. напр.: поняття „медичні послуги”: Офіційний вісник України. – 1998. – №50. – С. 119; поняття «орган, уповноважений державою здійснювати відповідні функції у
спірних відносинах»: Офіційний вісник України. – 1999. – №15. – С.35
2
Приклади застосування системного тлумачення див.: Офіційний вісник України. – 1998. – №44. – С.42; Офіційний вісник України. – 1998. –
№50. – С. 119. У деяких рішеннях щодо офіційного тлумачення Конституції
та законів України КСУ прямо вказує на застосування системного тлумачення, див. зокрема: Офіційний вісник України. – 2000. – №4. – С.114; Офіційний вісник України. – 1999. – №44. – С.71
1
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КСУ, втілене у його рішенні. Тому спіралеподібність процесу розуміння проявляється в: а) можливості результату розуміння КСУ одного
об’єкта впливати на передрозуміння КСУ іншого об’єкта (що, як зазначалося, має місце у практиці КСУ); б) можливості результату розуміння КСУ слугувати фактором впливу на правозастосовчу діяльність у
частині інтерпретації, здійснюваної правозатосовчими органами, яка
також є герменевтичною, тобто пов’язується з розумінням законодавчої норми в результаті її застосування до конкретних обставин справи.
Насамкінець вважаємо за необхідне звернутися до питання про
мету офіційного правотлумачення, про сутність правонтерпретаційної діяльності та простежити її кореляцію онтичною сутністю процесу
розуміння у герменевтиці. Думки вітчизняних вчених щодо мети тлумачення можна умовно поділити на три групи. У загальній теорії тлумачення, яка ґрунтується на герменевтиці свідомості, залишається досить
поширеним уявлення про те, що завдання тлумачення закону полягає у
виявленні законодавчої волі на момент його прийняття [12, с. 4; 13, с. 5],
у «з’ясуванні і роз’ясненні волі законодавця, тобто тих цілей, які він
переслідував, приймаючи відповідний нормативний акт» [14, с. 150].
Між іншим, такий підхід простежується й у поглядах дореволюційних вчених [15, с. 343]. Другий підхід полягає у тому, що декларується
необхідність пристосування інтерпретації до нових конкретних умов,
обставин [16, с. 6]. Цей підхід, як відомо, переважає у західній літературі і, до речі, яскраво реалізовується у практиці Європейського суду з
прав людини. Нарешті, згідно з третім підходом метою правоінтерпретаційної діяльності є «усвідомлення «дійсного» сенсу юридичної норми» [17, с. 9; 18, с. 723], «з’ясування її об’єктивного смислу» [19, с. 7].
Щоправда, при цьому оминається питання про те, який же смисл юридичної норми можна вважати «дійсним», «об’єктивним», якими є й від
чого залежать критерії такої «дійсності», «об’єктивності». Адже, з точки зору герменевтики, під таким смислом можна приховати майже все
що завгодно, оскільки тут «працює» герменевтичний механізм, у тому
числі й розглянуті нами вище межі інтерпретації, які є надто широкими. Крім того, це не виключає можливості перетлумачування норм.
З проаналізованих рішень КСУ випливає, що він у своїй правоінтерпретаційній діяльності як щодо встановлення конституційності, так
і щодо офіційного тлумачення свідомо чи несвідомо застосовує такий
різновид онтичної сутності процесу розуміння як «проникнення у текст
сам по собі», в результаті чого можна «зрозуміти автора краще, ніж він
сам розумів себе». А це може охоплювати, включати і зміну смислу
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нормативно-правового акта під виглядом його офіційного тлумачення
(оскільки будь-яке тлумачення – це нове розуміння). КСУ у жодному зі
своїх рішень КСУ не прагне встановити волю законодавця – реального чи абстрактного. Та й взагалі, будь-який різновид онтичної сутності
процесу розуміння створює можливість для переінтерпретації результату розуміння (який стає передрозумінням для досягнення нового
розуміння). У цьому ще раз проявляється спіралеподібність процесу
розуміння-інтерпретації. Окрім того, яскравою демонстрацією, додатковим підтвердженням такого підходу є закріплення КСУ потенційної
можливості переінтерпретації тих норм, які вже були ним витлумачені,
під приводом їх уточнення чи роз’яснення. Така можливість нині прямо
закріплена у Рішенні КСУ про внесення змін і доповнень до параграфу
57 Регламенту КСУ від 6 березня 2002 року: такий спосіб КСУ надав
собі можливість «після офіційного оприлюднення рішення, висновку з
власної ініціативи або за заявою однієї зі сторін конституційного провадження виправити допущені неточності, описки, редакційні або технічні огріхи», а також «офіційно роз’яснити рішення за клопотанням
однієї зі сторін конституційного провадження». І один раз КСУ вже
скористався такою можливістю в своїй Ухвалі у справі про оподаткування підприємств з іноземними інвестиціями [20, с. 12], власне переглянувши своє попереднє рішення, а тим самим кардинально змінивши
раніше сформоване ним розуміння [21, с. 7]. Таким чином, в Україні
офіційно закріплена можливість переінтерпретації смислу правової
норми, що фактично ставить під сумнів існування єдино справжнього, об’єктивного її смислу і потенційно допускає існування плюралізму
смислів.
Висновки. 1. Офіційна правоінтерпретаційна діяльність КСУ підпорядковується у різних «дозах» закономірностям як герменевтики
буття, так і герменевтики свідомості – з огляду на те, що засадничим
об’єктом розуміння у даному випадку є загальне поняття права, тобто
те явище, яке цим поняттям відображається, а безпосереднім об’єктом
розуміння можуть бути 1) норми конституції або закону, офіційне тлумачення яких покликаний здійснити КСУ; чи 2) норми закону і конституції у порівняльному аспекті, якщо КСУ повинен відповісти на
питання щодо конституційності таких норм;
2. Праворозуміння КСУ конституюється – відкрито чи приховано –
у герменевтичному акті розуміння. Воно виступає визначальною детермінантою інтерпретації, зокрема, у разі, коли КСУ аргументує свою
позицію принципом верховенства права. Зазвичай це відбувається тоді,
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коли йде мова про встановлення конституційності норм закону, який
обмежує права людини. При прийнятті рішень судді КСУ не завжди
виходять з однакового праворозуміння, чим насамперед і пояснюється
наявність окремих думок деяких із них.
3. Аналіз рішень КСУ у конкретних справах дозволяє експлікувати
як герменевтичний механізм його правоінтерпретаціної діяльності, так
і праворозуміння, яке знайшло свій прояв у певному рішенні. І таке
праворозуміння не є однаковим у всіх рішеннях.
4. Евристичний потенціал методологічного інструментарію герменевтики виявляється у тому, що за посередництвом останнього можна дійти наступних висновків щодо правоінтерпретаційної діяльності
КСУ:
А) Розгляд правоінтерпретаціної діяльності КСУ у частині його
тлумачення з’ясування крізь призму означеного механізму дозволяє
простежити вплив праворозуміння, а також позаправових факторів на
діяльність правоітерпретатора і з’ясувати, що питома вага останніх у
цьому процесі є значною як на стадії передрозуміння, так і на стадії
інтерпретації. Вплив цих факторів робить проблематичним застосування таких традиційних критеріїв «правильності» тлумачення як його
об’єктивність, повнота, узгодженість, а натомість дозволяє акцентувати
увагу на соціальних наслідках тлумачення-роз’яснення, його прийнятності, ефективності у вирішенні соціальних конфліктів, задоволенні
певних інтересів.
Б) Правоінтерпретаційна діяльність КСУ підпорядковується зазвичай такій онтичній сутності процесу розуміння як «проникнення у текст
сам по собі», що відкриває можливість для «розуміння автора краще,
ніж він сам розумів себе», і допускає пристосування безпосереднього об’єкта тлумачення до нових конкретно-історичних обставин через
застосування герменевтичного механізму. А тому навіть така мета тлумачення як встановлення «справжнього», «дійсного» смислу правової
норми, текст якої містить можливість плюралізації її смислів, свідомо
чи несвідомо для правоінтерпретатора не перешкоджає корекції смислу
Конституції та законодавства у тій чи іншій мірі, навіть в порядку його
уточнення, для їх пристосування до нових умов розвитку суспільства.
В) Істинним стає той смисл правової норми, який певною мірою
твориться, «приписується» тексту в результаті його розуміння шляхом
інтерпретації уповноваженим органом – КСУ через посередництво герменевтичного механізму. Проте це не виключає можливість переінтерпретації цієї норми у майбутньому, що якраз і свідчить про відсутність
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єдиного «об’єктивного» смислу. Закономірним проявом цього положення є офіційне закріплення можливості переінтерпретації рішень
КСУ хоча б під приводом уточнення їх змісту.
Г) Спіралеподібність процесу розуміння КСУ практично означає
закономірні та взаємопротилежні можливості останнього використовувати своє розуміння одного об’єкта у якості передрозуміння 1) задля
розуміння іншого об’єкта, а також 2) для переінтерпретації того ж
самого об’єкта.
5. Отже, застосування положень герменевтики до дослідження
означеної проблематики дозволило поглибити уявлення про конституційне правотлумачення (та й, зрештою, про будь-яку іншу правоінтерпретацію) й отримати нові знання, якими не володіє традиційна загальна
теорія тлумачення юридичних норм.
Список використаних джерел:
1. Шульга Е.Н. Когнитивная герменевтика. – М.: ИФРАН, 2002. –
235 с.
2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс:
Изд-е 3-е. – М., 2000. – 266 с.
3. Гижа. А.В. Интепретация и смысл (Структура понимания гуманитарного текста): Монография. – Х.: Коллегиум, 2005 – 404 с.
4. Офіційний вісник України. – 2004. – №45. – С. 41.
5. Дудаш Т. Правономінаційні закономірності як чинник праворозуміння (слов’яномовний аспект) // Юридична Україна. – 2004. – №7. –
С. 8–16.
6. Офіційний вісник України. – 2004. – №45. – С. 41.
7. Офіційний вісник України. – 2005. – №42. – С. 95.
8. Офіційний вісник України. – 2000. – №30. – С. 153.
9. Тодыка Ю.М. Толкование Конституции и законов Украины: теория
та практика: Монография. – Х.: Факт, 2003. – С. 328.
10. Офіційний вісник України. – 2000. – №4. – С. 109.
11. Офіційний вісник України. – 1998. – №32. – С. 59.
12. Скакун О.Ф. Метод інтерпретації правової теорії і правової норми:
схожість і відмінність // Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского: Серия «Юридические науки». – Том 18
(57). – №3. – 2005. – С. 3–9.
13. Хабибулина Н.И. Толкование права: новые подходы к методологии
исследования: Монография. – СПб: Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2001. – 92 с.
158

14. Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине:
Монография. – К.: Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН
Украины, 2001. – 287 с.
15. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права: Изд 3-е (испр. и
доп.). СПб, 1894–456 с.
16. Зорькин В.Д. Прецедентный характер решений Конституционного
Суда Российской Федерации // Журнал российского права. – 2004. – №12. –
С. 3–9.
17. Байтин М.И. О юридической природе решений Конституционного
суда РФ // Государство и право. – 2006. – №1. – С. 5–11.
18. Шершеневич, Г. Ф. Философия права. Том 1, Часть теоретическая:
Общая теория права: [ В четырех выпусках]. – М.: Издание Бр. Башмаковых,
1910 – 1912. – Выпуск четвертый. – 1912. – С. 699–705.
19. Эбзеев Б.С. Толкование Конституции Конституционным Судом Российской Федерации: Теоретические и практические проблемы // Государство и право. – 1998. – №5. – С. 5–12.
20. Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – №1. – С. 12.
21. Рабінович П.М. Правотлумачення у конституційному судочинстві:
герменевтичні аспекти // Юридичний вісник України. – 2006. – №39. –
С. 5–11.
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г. Львов, ул. Університетская, 1,
e-mail: tamara_dudash@list.ru
Статья посвящена рассмотрению процесса и результатов правоинтерпретационной деятельности Конституционного суда Украины как
герменевтического процесса, который основан на особенностях сознания человека (антропологическая сущность). Исследуются детерминанты интерпретации, сущность и процесс понимания в деятельности
судей как коллективного герменевтического субъекта.
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The article is devoted examination of the process and result of the
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Понятие гражданства является одним из наиболее значимых как
для современной политической и правовой теории, так и для политической и юридической практики, поскольку в мире национальных
государств играет ключевую роль в определении правового статуса личности по отношению к надыиндивидуальным общностям.
При этом существует большое количество подходов к пониманию
и изучению гражданства. Много работ посвящено либо теоретическим аспектам понимания гражданства, либо использованию категорий гражданства в конкретных политических практиках с акцентом
на действия и мотивацию представителей органов власти. Вместе с
тем, «нельзя отрицать влияния на эту политику [в сфере гражданства – А.Д., М.Ф.] и совокупности представлений, обусловленных
политической культурой данного общества… мотивы культурноидеологического свойства порой имеют не меньшее значение, чем
мотивы сугубо прагматические» [1, с. 126]. Особое внимание к теме
гражданства (в том числе и в контексте проблематики принадлежности и признания [2], [3]) и происходящих с ним трансформациям в
настоящее время вызвано процессами глобализации, и, в частности,
интенсификацией миграционных процессов.
В этой статье были проанализированы представления о гражданстве в массовом сознании и их связь с существующими ценностными
установками. Целью представленного здесь эмпирического исследо161

вания1 является выявление ценностных предпочтений, позволяющих
делать статистически значимые предсказания значимости гражданства исходя из среднестрановых показателей по другим ценностям.
Эмпирические данные, использованные в исследовании, взяты из
базы данных Всемирного исследования ценностей крупнейшего социологического опроса, проводимого начиная с 1971 г. каждые 5 лет и
охватывающего посредством репрезентативных выборок 97 стран, в
которых проживает около 90% населения Земли. В данном исследовании использована база данных пятой волны Всемирного исследования
ценностей (2005–2006), поскольку именно в ней впервые фигурирует
вопрос о значимости гражданской идентичности с вариантами ответа
по четырехбалльной порядковой шкале, отражающей различные градации выраженности этой ценности у респондента. Данная переменная
была использована в качестве зависимой при построении ряда страновых линейных регрессионных моделей, позволивших выявить силу,
направление и уровень статистической значимости связи значимости
гражданства с другими потенциально релевантными ценностными
предпочтениями.
В современной политической философии и политической теории существует большое количество подходов к пониманию гражданства, выделяющих те или иные аспекты или смыслы гражданства
как такового. Например, Б. Капустин отмечает, что понятие гражданства является «сложным «кластером значений», в который входят, как
минимум, определение легального и социального статуса, признаки
политической идентичности, фокусировка культурной и политической
лояльности, требование исполнение обязательств (долга) и ожидание
осуществления прав, а также мерило «правильного» или подобающего поведения в обществе» [4, с. 53–54]. Проанализируем, как разные
аспекты понимания гражданства проявляются в результатах проведенного эмпирического исследования ценностей, и с какими ценностными
предпочтениями они связаны.
Начнем с представлений о гражданстве как таковом. Во-первых,
поскольку исследование проводилось на материале различных стран, в
формулировках вопросов проводится различие между понятиями гражданства (citizenship) и национальности (nationality), часто использую1 Данное исслелование вывполнено при поддержке Лаборатории Сравнительных Социальных Исслендований НИУ-ВШЭ (Санкт-Петербург).
М.Фабрикант благодарит профессоров Р.Инглхарта, К. Вельцеля и Э. Понарина за ценные замечания.
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щиеся западными исследователями в качестве синонимических. Тем не
менее, между двумя формами проявления гражданской и национальной идентичностей («чувствовать себя гражданином своей страны»
и «быть гордым собственной национальностью» соответственно –
см. табл. 1) была выявлена сильная прямая связь.
Таблица 1
Независимая переменная
Гордость своей национальностью
Требование для предоставления гражданства:
наличие предков из данной страны
Требование для предоставления гражданства:
место рождения на территории данной страны
Требование для предоставления гражданства:
принятие традиций данной страны
Требование для предоставления гражданства:
соблюдение законов данной страны
Субъективное самоотнесение к социальному
классу (регрессионный анализ на индивидуальном уровне)

Стандартизированный
регрессионный
коэффициент
0,621***
0,509***
0,455**
0,482***
0,307*
0,007

* – значимо на уровне 0,05
** – значимо на уровне 0,01
*** – значимо на уровне 0,001

Интересными выглядят и условия для предоставления гражданства, которым, по мнению респондентов, должны соответствовать претенденты на его получение. Это (в порядке убывания силы связи со
значимостью гражданства): наличие предков из своей страны (юридически этому условию соответствует право крови – jus sanguinis), принятие традиций своей страны, факт рождения на территории своей
страны (юридически этому условию соответствует право почвы – jus
soli) и подчинение законам своей страны. Последнее условие оказалось
наименее связанным с чувством гражданской принадлежности существенно уступает первым трем (см. табл. 1). Это может объясняться
тем, что в большинстве национальных государств не только преобладает этнический тип национализма [5], но и гражданство в массовом
сознании частично отождествляется с национальностью. Это, в частности, позволяет пролить свет на социально-психологические причины
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неудач практической имплементации принципов мультикультурализма
и доказать, что предполагаемые недостатки самим принципов не являются ни единственной, ни даже основной причиной этих неудач.
Таблица 2
Независимая переменная
правительство должно принимать на себя больше ответственности (чем народ)
Доверие: церкви
Доверие: армия
Доверие: пресса
Доверие: профсоюзы
Доверие: полиция
Доверие: парламент
Доверие: госслужба
Доверие: телевидение
Доверие: правительство
Доверие: политические партии
Доверие: крупнейшие компании
Доверие: движение за права женщин
Уважение к индивидуальным правам человека

Стандартизированный регрессионный
коэффициент
-0,027
0,621***
0,425**
0,227
0,329*
0,282
0,426**
0,364*
0,334*
0,418**
0,230
0,423***
0,175
0,140

* – значимо на уровне 0,05
** – значимо на уровне 0,01
*** – значимо на уровне 0,001

Достаточно устоявшимся в современной политической философии является различие между пониманиями гражданства как статуса
и гражданства как участия [6]. В первом случае гражданство предполагает определенный юридический статус и фиксирует, прежде всего, взаимоотношения индивида с государством, его нахождение под
юрисдикцией государства. Как показывают результаты исследования,
устойчивое проявление чувства гражданской принадлежности напрямую соотносится с доверительным отношением к государственным
институтам: парламент, вооруженные силы, правительство, государственные гражданские службы, в порядке убывания силы связи
(см. табл. 2).
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Таблица 3
Независимая переменная
Значимо в жизни: семья
Значимо в жизни: друзья
Значимо в жизни: свободное время
Значимо в жизни: политика
Значимо в жизни: работа
Значимо в жизни: религия
Значимо в жизни: помощь другим людям
Общая удовлетворенность жизнью
Удовлетворенность своим материальным
состоянием
«Я скорее стремлюсь быть собой,
чем следовать за другими»
«Я самостоятельно определяю свои жизненные
цели»
Самопозиционирование политических взглядов
(правые – левые)
Значимость демократии
Частота размышлений о смысле жизни

Стандартизированный регрессионный
коэффициент
0,256
0,077
-0,200
0,112
0,304*
0,590***
0,656**
-0,308*
-0,273
0,330*
0,234
-0,225
-0,092
0,433**

* – значимо на уровне 0,05
** – значимо на уровне 0,01
*** – значимо на уровне 0,001

В основе понимания гражданства как особого статуса лежит идея
(или даже фикция) равенства, предполагающая, что статус гражданства если и не отменяет, то, по меньшей мере, нивелирует иные статусы – сословные, имущественные, этнические и т.д., по отношению
к которым статус гражданства рассматривается как приоритетный
(«гражданство … есть статус, отменяющий все иные возможные статусы» [7, с. 33]). Если обратиться к результатам исследования, то окажется, что значимость принадлежности к социальной группе (классу)
не демонстрирует статистически значимой связи с гражданской принадлежностью, то есть, гражданство оказывается примерно одинаково
значимым для респондентов, относящих себя к различным уровням
социальной иерархии (см. табл. 1). Интересно отметить, что гражданская идентичность оказывается не связанной на статистически значимом уровне также и с принадлежностью к группе, основывающейся
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на дружеских или даже семейных связях (см. табл. 3). Единственными
организациями, не входящими в структуру государства, доверие к которым оказывается столь же сильно связанным со значимостью гражданства, как и доверие к государственным институтам, являются церковь и
крупные компании (см. табл. 2), при этом связь также прямая, то есть,
высокое доверие к ним сочетается с высокой значимостью гражданской
принадлежности. Это выглядит достаточно неожиданно, поскольку и
логически, и исторически церковь и крупные компании рассматриваются как соперники государства в борьбе за лояльность индивидов. В
случае церквей, на наш взгляд, можно говорить о понимании их, прежде всего, как религиозных организаций (высокий уровень доверия
к церкви сочетается с признанием значимости религии как таковой в
жизни человека – см. табл. 3, при этом религиозное наследие может
рассматриваться как важный компонент национальной или культурной
идентичности [8, с. 151–270]), сюда же можно добавить наличие государственных церквей или поддержки церкви со стороны государства.
В любом случае, оказалась выявлена прямая связь между значимость
гражданства и доверием как к государственным институтам, так и к
церкви, которые могут достаточно органично сочетаться друг с другом.
Еще более интересной оказывается прямая связь значимости
гражданства и доверия к крупным компаниям, которые традиционно
рассматриваются как один из наиболее значимых конкурентов для
современного государства, в значительной степени ограничивающий
его суверенитет, претендующий на замещение государства в некоторых
сферах и на часть лояльности граждан [9], [10], [11] (при этом в формулировке вопроса не оговаривались государственные корпорацией,
которые, на наш взгляд, не являются ядром социальных репрезентаций
крупных компаний в массовом сознании).
В сфере общих жизненных приоритетов значимость гражданства
на страновом уровне демонстрирует положительную связь со значимостью как традиционных, материалистических ценностей (в типологии Р.Инглхарта) – религии и семьи, – так и постматериалистических
ценностей – индивидуальной автономии, альтруизма, смысложизненной рефлексии. При этом интересно, что связь значимости гражданства с общей удовлетворенностью жизнью оказывается умеренной
отрицательной, а с конкретными политическими взглядами – самопозиционированием в континууме между левой и правой границами
политического спектра и значимостью демократии – не превышающей
погрешность измерения. Иными словами, значимость гражданства
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высока в странах с различной степенью модернизации по ценностному
критерию, население которых демонстрирует общую относительную
неудовлетворенность жизнью. Гражданство как аморфный конструкт
«активной гражданской позиции» может трактоваться как необходимое
условие для улучшения ситуации носителями различных представлений о конкретизации такой позиции в виде политических убеждений
либо компенсаторно – как гордость принадлежностью к стране вместо
собственной жизни, которая не дает достаточных оснований для гордости и даже удовлетворенности.
Еще одна сторона положительной связи значимости гражданства с
постматериалистическими ценностями заключается в том, что эти ценности предполагают достаточную активность со стороны индивида, не
рассчитывающего на существенную поддержку со стороны: принятие
рисков и авантюр, креативность и порождение новых идей, самостоятельность и непохожесть на других. Кроме того, поддержка идеи о том,
что правительство должно брать на себя большую ответственность,
чем сами люди, не связана на статистически значимом уровне со значимостью гражданства (см. табл. 3), как и степень уважения к индивидуальным правам человека. Здесь следует напомнить, что идея прав
человека предполагает наличие государства как одновременно адресата
и гаранта реализации этих прав. Кроме того, понимание прав человека
(во многом основывающееся на идеях, изложенных в известной работе
Т. Маршалла [12]) включает как гражданские и политические, так и
социальные права, обеспечить которые и призвано социальное государство (welfare state) со своими институтами. Поэтому можно предположить, что незначительность внимания к проблематике прав человека
как таковых имплицитно предполагает и невнимание к проблематике
социальных прав и социальной ответственности государства, что, в
принципе, согласуется с высказанными ранее предположениями. При
этом интересно отметить, что незначительный интерес к проблематике
социальных прав (и прав человека вообще – как пишет Б. Капустин,
«обычно «клиентелизацию гражданства» … рассматривают в связи с
социальными правами… но разве с точки зрения их происхождения и
реальной практики гражданские и политические права чем-то в этом
отношении отличаются от социальных?» [4, с. 80]) делает менее значимыми проблемы патернализма со стороны государства и клиентелистского отношения к гражданству со стороны индивидов.
Таким образом, можно сделать вывод, что гражданство выступает своего рода общим знаменателем различных политических позиций
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и для принципиально различных ценностей – материалистических
и постматериалистических, – и, следовательно, различных уровней
модернизации стран по ценностному критерию. Общим, объединяющим качеством, судя по результатом исследования, является общая
неудовлетворенность жизнью и желание нечто изменить, что актуализирует значимость гражданской идентичности как проявления повседневного социологического воображения. Исходя из позитивной связи
значимости гражданства как с индивидуалистическими ценностями,
так и с доверием государственным институтам, можно сделать вывод,
что реализация гражданской активности, по мнению респондентов,
может осуществляться как посредством уже сложившихся институтов
гражданского общества, так и в качестве непосредственного взаимодействия между собой.
Таким образом, как показали результаты исследования, в представлении респондентов гражданство тесно вписано в систему общих
ценностных предпочтений и социальных репрезентаций, что позволяет
реконструировать различные аспекты и смыслы понимания гражданства. Можно утверждать, что для сложившегося понимания гражданства характерна его интерпретация в качестве, прежде всего, участия,
и, в значительно меньшей степени, статуса (формально-правовой статус, скорее, рассматривается как исходное условие гражданства). Сфера гражданской активности интерпретируется достаточно широко,
будучи при этом отнесенной скорее к отношениям между гражданами
(как опосредованным уже сложившимися институтами гражданского
общества, так и носящим непосредственный характер), нежели к отношениям между гражданами и государством (сюда же можно добавить
и сферу политической деятельности). Полученные результаты могут
стать отправной точкой для дальнейших исследований, наиболее интересными, на наш взгляд, из которых могут быть исследования страновой и региональной динамики понимания гражданства, а также
возможных вариантов институционального и содержательного оформления гражданской активности.

168

Список использованных источников:
1. Малахов В.С. Гражданство и иммиграция в странах либеральной
демократии: между идеологией и прагматикой // Общественные науки и
современность. – 2012. – №4. – С. 120–128.
2. Yuval-Davis N. The Politics of Belonging: Intersectional Contestations. –
Sage Publications, 2011. – 264 p.
3. Croucher Sh.L. Globalization and Belonging: The Politics of Identity in
a Changing World. – Rowman & Littlefield Publishers, 2003. – 240 p.
4. Капустин Б. Гражданство и гражданское общество. М.: Изд. дом
Гос. ун-та – Высшей Школы Экономики, 2011. – 224 с.
5. Fabrykant, M. Types and Dimensions of Contemporary Nationalism in
Comparative Perspective // Социология и общество: глобальные вызовы и
региональное развитие [Электронный ресурс]: Материалы IV Очередного Всероссийского социологического конгресса / РОС, ИС РАН, АН РБ,
ИСППИ. – М.: РОС, 2012. – 1 CD ROM. – С. 8265–8271.
6. Kymlicka W., Norman W. Return of the Citizen: A Survey of Recent
Work on Citizenship Theory // Ethics. – 1994. Vol. 104/2. pp. 352-81.
7. Малахов В.С. Гражданство как объект социальной и философской
теории: критическое введение // Капустин Б. Гражданство и гражданское
общество. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей Школы Экономики, 2011. –
С. 7–50.
8. Turner B.S. Religion and Modern Society: Citizenship, Secularisation
and the State. – Cambridge University Press, 2011. – 372 p.
9. Holland E.W. Nomad Citizenship: Free-Market Communism and the
Slow-Motion General Strike. – University Of Minnesota Press, 2011. – 344 p.
10. Habisch A. Politicization of Companies? Empirical Evidence on
Corporate Citizenship Activities in Europe // Corporate Citizenship and New
Governance: The Political Role of Corporations. Ed. by Pies I. – Springer,
2011. – pp. 19–38.
11. Webb K. Corporate Citizenship and Private Regulatory Regimes:
Understanding New Governance Roles and Functions // Corporate Citizenship
and New Governance: The Political Role of Corporations. Ed. by Pies I. –
Springer, 2011. – pp. 39–58.
12. Маршалл Т.Х. Гражданство и социальный класс // Капустин Б.
Гражданство и гражданское общество. М.: Изд. дом Гос. ун-та – Высшей
Школы Экономики, 2011. – С. 145–223.

169

ЗНАЧИМІСТЬ ГРОМАДЯНСТВА В МІЖДЕРЖАВНІЙ
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Стаття присвячена аналізу уявлень про громадянство в масовій свідомості (на основі даних Світового дослідження цінностей) і їх зв’язку
з існуючими ціннісними установками і перевагами.
Ключові слова: громадянство, цінності, статус, участь.
IMPORTANCE OF CITIZENSHIP IN INTERCOUNTRY
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Representation of citizenship in mass-consciousness (on the basis of
World Values Survey research) and its relation to the value purposes and
preferences are analyzed.
Keywords: citizenship, values, status, participation.
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ON THE ISSUE OF EQUAL PROTECTION OF THE LAWS:
THE CASE OF RACE-BASED AFFIRMATIVE ACTION
B. Esenkulova
International and Business Law Department,
American University of Central Asia,
Bishkek, Abdymomunov Str., 205, e-mail: esenkulovab@gmail.com
«That the [race-based] affirmative action programs may have been
motivated, in part, by good intentions cannot provide refuge from the principle that under our Constitution, the government may not make distinctions
on the basis of race. These programs are… at war with the principle of inherent equality that underlies and infuses our Constitution. They…undermine
the moral basis of the equal protection principle» [1].
Clarence Thomas, the Justice of the United States Supreme Court
Does the race-based affirmative action program in the United States
higher education system constitute violation of the U.S. laws? This question has been one of America’s most complex, explosive, unresolved, and
contentious questions since the policy’s inception in the late 1960’s. The
issue of the policy’s legality has sparked unceasing discussion on whether
the program constitutes violation of the United States Constitution and the
1964 Civil Rights Act or not. Although the courts of the country have struck
down many race-based affirmative action programs as unconstitutional, the
justices of the United States Supreme Court have not yet clearly articulated
a unified position on the legality of the race-based affirmative action in the
U.S. higher education system. Fisher v. University of Texas at Austin, the
currently pending case before the U.S. Supreme Court, may result in articulation of a clear policy; however, this remains to be seen [2].
Scholars have written conflicting views on the issue. Moreover, even
if widely implemented in the U.S. colleges and universities, the race-based
affirmative action policy has, nevertheless, undergone much criticism and
suffered setbacks. Several American states, including California, Washington, and Florida, have already banned the race-based affirmative action in
their higher education systems on the basis of the policy’s violation of the
Constitution and the Civil Rights legislation [3]. Many states have active
plans of eliminating the race-based affirmative action, thus, creating the possibility of an anti-affirmative action wave washing over the United States.
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All of these developments testify to the highly contentious nature of the
race-based affirmative action.
The most important and unanswered question behind all of the heated
debates on the race-based affirmative action is whether this policy violates
the U.S. laws or not. The present article aims to answer this question, since
it is concentrated upon the race-based affirmative action’s legality in public
colleges and universities of the United States. The research proposes that
the race-based affirmative action in the higher education system constitutes
violation of the 14th Amendment to the U.S. Constitution and Title VI of the
1964 Civil Rights Act. The purpose of the present work is to analyze why
and how the policy contradicts the letter and spirit of these laws on the basis
of the content analysis of the U.S. Supreme Court, District Court, and Court
of Appeals’ decisions, scholarly works on the issue of the policy’s legality,
the legislative history of these laws, and the review of state practice with
respect to the efforts of abolishing the race-based affirmative action in the
system of higher education as of November, 2012.
First, it is important to provide a definition of the race-based affirmative
action. The race-based affirmative action programs are policies that exercise
the preferential treatment based on race via a number of active measures
[4, Brest, p. 856, Burnham, p. 342, Hacker, p. 123, Ramirez, p. 959]. These
active measures favor the historically underrepresented and oppressed racial
minority groups over the representatives of racial majority (white males)
in the higher education [5, Ibid.]. Thus, the race-based affirmative action
programs are generally designed to counteract the effects of past and present discrimination, endured by the various representatives of racial minority
groups and to raise the level of their representation in the U.S. colleges and
universities.
One of such groups is African-Americans. As noted by Professor Tierney, the race-based affirmative action came about because American campuses were «white, male centers of learning» [6, p. 169]. Likewise, M. Selmi,
an associate professor of law at George Washington University Law School,
wrote that «the legacy of discrimination, segregation and governmentally
sanctioned animus toward African-Americans» contributed to the creation
of the race-based affirmative action program [7, p. 731]. Similarly, J. Rubenfeld, a professor of law at Yale Law School, states, «America still pays for
the crime of slavery» [8, p. 471]. Hence, the analysis of doctrinal sources
reveals that the history of discrimination, oppression and segregation, experienced by African-Americans and other racial minority groups contributed
to the establishment and promotion of the affirmative action policy.
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The race-based affirmative action programs in the U.S. higher education system were established on the basis of the Executive order 11246 of
President L. Johnson. In accordance with this order, the responsibility for
implementing the race-based affirmative action policy in the United States
higher education system was put under the direction of the Department of
Health, Education and Welfare (HEW, now the Department of Education) in
1967. By 1970s HEW issued guidelines and threatened the withholding of
federal funding from colleges and universities that failed to implement the
program [9, O’Brien, p. 1389; Meese, p. 67; Sevanthinathan, p. 6]. At present, most public institutions of higher education diligently follow the policy
guidance of the Department of Education, since the latter may suspend federal funding, if they fail to so. Having defined the race-based affirmative
action programs, it is important to analyze how and why such programs
constitute violation of the 14th Amendment to the U.S. Constitution and Title
VI of the 1964 Civil Rights Act.
I. The Race-Based Affirmative Action as Violation of the 14th
Amendment to the United States Constitution
In accordance with Section 1 of the 14th Amendment to the United States
Constitution, state governments cannot deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws. The literal interpretation of the present
Amendment reveals that it guarantees the equality of opportunity, i.e. it guarantees that all citizens of the United States should be protected equally, and not
be discriminated, before the law. Such interpretation of the 14th Amendment is
warranted by many of the United States Supreme Court cases. Specifically, the
Supreme Court of the United States in Shaw v. Reno, Strauder v. State of West
Virginia, and Yick Wo v. Hopkins mainly affirmed that:
– the central purpose of the Equal Protection Clause of the U.S. Constitution is to prevent the States from purposefully discriminating between
individuals on the basis of race;
– the 14th Amendment declares that the United States law «shall be
the same for the black as for the white; that all persons, whether colored or
white, shall stand equal before the laws of the States»;
– the guarantees of equal protection «are universal in their application,
to all persons within the territorial jurisdiction, without regard to any differences of race, of color, or of nationality; and the equal protection of the laws
is a pledge of the protection of equal laws» [10].
Key in these court decisions is the affirmation of the invalidity of racial
classifications under the cherished Equal Protection Clause of the Constitu173

tion. These important Supreme Court cases serve as compelling proof of
that the overarching purpose of the 14th Amendment is to ensure that each
American citizen is treated without regard to his/her race before the law
of the country. It also becomes evident that the Amendment prohibits any
intentional or unintentional differential treatment based on race of any racial
group, minority or majority and of any person, whether or not a member of
any minority group.
Many of the United States lower courts have also made it clear that the
Constitution of the United States disallows any form of racial discrimination.
In Coalition for Economic Equity v. Wilson the Court of Appeals, the Ninth
Circuit, affirmed that the ultimate goal of the Equal Protection Clause is to
«do away with all governmentally imposed discrimination based on race
or gender,» while in Hopwood v. Texas the United States Court of Appeals,
Fifth Circuit, held that the Constitution does not allow «elevating some races
over the others, even for the wholesome purpose of correcting perceived
racial imbalance in the student body» [11]. The Court in the latter case has
also unequivocally stated that when the government prefers individuals on
account of their race or gender, it disadvantages individuals who belong to
another race or gender [12]. This is true, since for some of the racial minorities affirmative action may be a program that promotes de facto equality, but
for some of the representatives of the racial majority this program may be
an unconstitutional deprivation of their right to the equal protection of the
laws, as guaranteed by the U.S. Constitution. Indeed, the 14th Amendment
to the U.S. Constitution does not state that citizens of certain races, who
have suffered discrimination in the past, should be more equal before the
law today than the people of the other races. On the contrary, the Constitution explicitly invalidates racial classifications and requires the color-blind
standard on the part of the government. This principle is reinforced by the
fact that there is neither explicit nor implicit authorization for distinction
in treatment of the American citizens based on race in the Equal Protection
Clause of the Constitution.
The Constitutional prohibition on the preferential treatment based on
race may, furthermore, be reinforced by many leading justices of the U.S.
courts. In particular, the Supreme Court Justice Powell has underscored that
the guarantee of equal protection cannot «mean one thing when applied to
one individual and something else when applied to a person of another color», while the Supreme Court Justice Thomas on his part has argued that
the Constitution «abhors classifications based on race, since they are based
on illegitimate motives» [13]. Apart from that, the prominent Justices of
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the U.S. Supreme Court Stevens, Stewart, and Rehnquist have vigorously
affirmed that the Constitution requires a colorblind standard on the part of
government. According to them, preferring members of any one group for
no reason other than race or ethnic origin is «discrimination for its own sake
and is forbidden by the Constitution» [14]. Thus, all of these Justices of the
Supreme Court vehemently assert that the Equal Protection Clause prohibits
classifications made on the basis of race. Inherent in their statements is the
affirmation of the principle of color-blindness upon which the United States
Constitution is based.
In addition to the aforementioned analysis of the powerful statements
of the prominent justices, the examination of the 14th Amendment drafters’ intent clearly reveals that the Act prohibits racial discrimination of any
kind. The Supreme Court in Shelley v. Kraemer has specifically established
that the 14th Amendment’s framers were mainly concerned with the «establishment of equality in the enjoyment of basic civil and political rights and
the preservation of those rights from discriminatory action on the part of
the States based on considerations of race or color» [15]. The same interpretation of the 14th Amendment was offered by the Supreme Court in the
Slaughter-House cases. Key in these decisions is the Courts’ affirmation of
the inappropriateness of the consideration of race or color in the enjoyment
of civil and political rights. Thus, a careful analysis of the intent of drafters
of the 14th Amendment to the U.S. Constitution reveals that this Amendment
should be interpreted as to require strict color-blindness. As the analysis of
the various court decisions and scholarship reveals, the 14th Amendment to
the U.S. Constitution is based on the principle of color-blindness. It does
not allow any form of preferential treatment based on race. The Amendment
guarantees that each American citizen has a right to the equal protection
under the laws of the country.
The race-based affirmative action program constitutes violation of the
U.S. Constitution, since it denies the equal protection of the laws. It makes
the representatives of some racial groups more equal before the law than the
representatives of the other races. It inherently favors minorities over nonminorities. This constitutes discrimination, since one cannot exercise preferential treatment based on race by favoring the representatives of certain
racial minority groups without discriminating against the representatives of
the other racial groups. The prominent Supreme Court Justice Thomas stated
in his concurring opinion in Gratz v. Bollinger and Adarand Constructors,
Inc. v. Peña that the State’s use of racial discrimination in higher education
admissions is categorically prohibited by the Equal Protection Clause and
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that the race-based affirmative action programs are «at war with the principle of inherent equality that underlies and infuses our Constitution, by…
undermining the moral basis of the equal protection principle» [16]. This is
true, for the race-based affirmative action programs employ race as a category in the higher education system. This means that the color of person’s
skin, his or her last name can determine whether he or she can be admitted
to a university, whether he or she can pursue studies in the institutions of
higher education one wants. This is quite a dangerous policy to continue
because it contradicts the letter and the spirit of the Constitution. Such a
policy can destroy the very basis of the 14th Amendment, i.e. the principle
of color-blindness.
The constitutionality of the race-based affirmative action has been challenged by numerous experts and scholars on the issue, such as Bybee K.,
Aleinikoff A., Rasnic D., Bracey A., Caldas S., and others. According to
these experts, the race-based affirmative action contradicts both the letter
and spirit of the Constitution, since it amounts to inequality in treatment [17,
Rasnic, p. 44; Bracey, p. 1233; Epstein, pp. 690–691; Caldas, 67; Schuck, 3].
Indeed, the race-based affirmative action is based on the principle of privilege, but not on the principle of equal protection of the laws and equality of
opportunity (colorblindness). These authors argue that the Constitution does
not contain any provisions that authorize the Federal or state governments
to act in such a way as to give special consideration to individuals based on
their race and, thus, afford more protection to the racial minorities than to
the racial majorities, i.e. to exercise the race-based affirmative action [18,
Ibid.]. Indeed, the Constitution contains neither explicit nor implicit authorization for any form of use of racial criteria to determine the distribution
of governmental benefits. These authors state that the Constitution cannot
be interpreted to support color-blindness for some citizens and color-consciousness for others [19, Ibid.]. This is true, since the Constitution does not
authorize any color-coded group rights. It rather protects individual’s claims
to the equal protection of the laws without subjecting him/her to racial discrimination (principle of individual equality). Finally, the experts claim that
justice, as meant in the U.S. legal system, is an individual’s claim to equality
before the law, which is an idea at heart of the American liberal tradition, and
not a particular distribution of social, economic, and political power among
groups [20, Ibid.]. Equality can indeed not be interpreted as distribution of
power among the certain racial groups, since the Equal Protection Clause
of the U.S. Constitution guarantees the color-blind and equal protection of
the laws to each individual citizen of the United States, and not to certain
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racial groups. This means that even the praiseworthy goal of ending racial
discrimination, sought after by the proponents of the affirmative action, cannot justify the adoption of means incompatible with the other ends of justice.
The supporters of the race-based affirmative action program justify it
on the account that it is a tool for fighting racial discrimination [21, Kennedy, p. 1336; Aka, p. 3]. Such program proponents claim that the racebased affirmative action is legal, since the program beneficiaries deserve
to receive its benefits due to the past discrimination they experienced [22,
Ibid.]. However, these authors fail to link the historical discrimination of
African-Americans with a specific clause in the U.S. Constitution that states
that more protection should be afforded to the racial minorities who suffered
discrimination than to the racial majorities. This is important because there
can be no legal justification for a certain measure unless such justification
is warranted by the law itself. The present authors are more concentrated
on the moral justification of the affirmative action policy rather than on the
valid legal analysis of the legality of the race-based affirmative action. This
makes their arguments on the programs’ validity legally groundless and
unjustifiable.
Moreover, a close and honest review of the race-based affirmative
action programs clearly demonstrates that such programs commit the same
crime, the consequences of which they are supposed to cure. They are
designed to fight discrimination, but they themselves end up being racially
discriminatory. As the United States Court of Appeals, Fifth Circuit, in Hopwood v. Texas has held, the race-based affirmative action «simply replicates
the very harm that the Fourteenth Amendment was designed to eliminate»
[23]. The Court has unequivocally stated that the program is unconstitutional, since the distribution of benefits and costs by government on racial
or ethnic grounds is impermissible. According to the holding of the Court,
the Equal Protection Clause of the United States Constitution prevents states
from purposefully discriminating between individuals based on their race
[24, Ibid.]. This is true, since promoting equality of opportunity does not
permit the exercise of the preferential treatment based on race. The racebased affirmative action constitutes gross violation of the Equal Protection
Clause, since it is based on presumption that people of certain races, such
as African-Americans, should be afforded more protection, should be more
equal, than people of other races, such as the Anglo-Saxon male citizens.
This is not permissible under the Constitution of the United States, since
any distinction in treatment based on race, be it benign or invidious distinction, cannot be legally justified under the United States Constitution. The
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policy unquestionably denies the equal protection of the laws, guaranteed
by the United States Constitution, since it inherently gives favor to racial
minorities over non-minorities by affording them more protection under the
law. Therefore, the race-based affirmative action constitutes violation of the
Amendment by denying the Constitutional guarantee for the equal, and nondiscriminatory, protection of all citizens before the laws.
II. The Race-Based Affirmative Action Policy as Violation of the
1964 Civil Rights Act
The race-based affirmative action policy constitutes violation of Title
VI of the 1964 Civil Rights Act, which regulates the issue of non-discrimination in federally assisted programs. In compliance with Title VI of the
Act, the citizens of the United States can fully participate in any program or
activity receiving Federal financial assistance and enjoy its benefits without
being subjected to discrimination based on their race, color, or national origin. The literal interpretation of this Title reveals that it guarantees the equality of opportunity, i.e. it guarantees to all citizens of the United States the
right to fully participate in all the programs, activities that are sponsored by
the Federal government without facing discrimination based on their race.
The principle of equality of opportunity is the force underlying the Civil
Rights Act. Title VI of the Act does not state that citizens of certain races,
who suffered discrimination in the past, should have more chances to participate in any federally sponsored program or activity than those who did
not suffer from racial discrimination. The Clause does not state that citizens
of certain races, who suffered discrimination in the past, should enjoy more
benefits and rights than those who did not experience such discrimination.
In fact, the Court in McDonald v. Santa Fe Trail Transp. Co. held that «Title
VII prohibits racial discrimination against white petitioners upon the same
standards as would be applicable were they African-Americans …» [25].
This decision of the Court reinforces the idea that there is neither explicit
nor implicit authorization for discrimination against certain people simply
on the ground of their race. On the contrary, in unmistakable terms the Act
explicitly prohibits the exclusion of individuals from the federally funded
programs because of their race.
Moreover, nothing in the legislative history of the Act justifies the conclusion that the 1964 Civil Rights Act allows the practice of the race-based
affirmative action. In accordance with the House Report, Title VI signifies
«the general principle that no person . . . be excluded from participation . . .
on the ground of race, color, or national origin under any program or activity receiving Federal financial assistance» [26, H.R.Rep.No.914; Smelser,
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p. 319]. Thus, the Congressional intent was in establishing strict colorblindness. Therefore, a color-conscious remedy like the race-based affirmative
action constitutes violation of the Act, of its overall spirit and purpose.
The race-based affirmative action program violates Title VI of the 1964
Civil Rights Act. It is contrary not only to the overall object and purpose
of the Act, but also to the very explicitly stated prohibition on the racial
discrimination of any kind. The race-based affirmative action is based on
mitigating the effects of past segregation and discrimination, but, in fact, it
commits the very kind of injustice, whose consequences it was supposed to
cure. By inherently favoring minorities over non-minorities, the race-based
affirmative action denies the citizens of the United States of certain races
the guaranteed right to fully participate, enjoy the benefits of the federally
funded programs, since the program subjects them to racial discrimination.
This is prohibited by the 1964 Civil Rights Act.
As the prominent Supreme Court Justices Stevens, Stewart, and
Rehnquist have stated, «It is wrong to argue that the guarantee of equal
protection to all persons permits the recognition of special wards entitled to
a degree of protection greater than that accorded others» and «race cannot
be the basis of excluding anyone from participation in a federally funded
program» [27]. Such position is supported by numerous scholars and experts
in the sphere of the race based affirmative action, among who are Jeffrey
C., Abram M., Bybee K. and others. According to all of these experts, the
race-based affirmative action contradicts both the letter and spirit of the
1964 Civil Rights Act, since it amounts to inequality in treatment [28, Jeffrey, p. 228–235; Abram, p. 1312–1326; Bybee, p. 267–68; Moran, p. 224;
TerBeek, p. 194]. Indeed, the race-based affirmative action is based on the
principle of privilege, but not on the principle of equal protection of the laws
and equality of opportunity (colorblindness). These authors argue that the
Act does not contain any provisions that authorize the Federal or state governments to act in such a way as to give special consideration to individuals
based on their race and, thus, afford more protection to the racial minorities
than to the racial majorities, i.e. to exercise the race-based affirmative action
[29, Ibid.]. Indeed, the given law does not provide for any explicit or implicit
clause on that the citizens of certain races, who have suffered discrimination
in the past, should be more equal before the law today, than the people of
other races. These authors state that the Civil Rights Act cannot be interpreted to support color-blindness for some citizens and color-consciousness for
others [30, Ibid.]. It is true that the Act clearly prohibits the racial discrimination of any kind by boldly embracing the idea of color-blind justice. This
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means that even the laudable goal of «ending» racial discrimination, sought
after by the proponents of the affirmative action, cannot justify the adoption
of means incompatible with the other ends of justice. Indeed, crime, for
instance, is a problem that the government desperately needs to curb, but not
at the expense of due process.
Nevertheless, not all legal specialists agree on the unconstitutionality of
the race-based affirmative action programs. Among such specialists are Fish
S., Gregory D., and others. According to these specialists, the race-based
affirmative action is legal, since the program beneficiaries deserve to receive
its benefits due to the past discrimination that they experienced [31, Fish,
p. 80–81; Gregory, p. 427]. All of these authors fail to link the historical discrimination of African-Americans with a specific clause the 1964 Civil Rights
Act that states that more protection should be afforded to the racial minorities
who suffered discrimination than to the racial majorities. This is important
because there can be no legal justification for a certain measure unless such
justification is warranted by the law itself. These authors have fallen into the
trap of the inability to differentiate between what can be rightfully justified by
history and what can be warranted by the law. This makes their arguments on
the programs’ validity legally groundless and unjustifiable.
Thus, the race-based affirmative action constitutes violation of both the
14th Amendment to the United States Constitution and Title VI of the 1964
Civil Rights Act, since they deny the Constitutional guarantee of the equal
non-discriminatory protection of the laws by amounting to differential treatment based on race; deny the U.S. citizens of certain races the guaranteed
right to fully participate, enjoy the benefits of the federally funded programs,
since they subject them to preferential treatment based on race; and violate
the principles of color-blindness, equal opportunity, absolute non-discrimination based on race by employing race as a category in the higher education
and promoting the principle of privilege based on race.
III. The Major Race-Based Affirmative Action Court Decisions and
Initiatives on Its Abolition
The race-based affirmative action programs have been repeatedly challenged on the equal protection and statutory grounds. There have been several major court cases in the sphere of the race-based affirmative action in
the U.S. higher education: the University of California Regents v. Bakke,
Hopwood v. State of Texas, Grutter v. Bollinger, Gratz v. Bollinger and the
currently pending Fisher v. University of Texas at Austin.
In the first case, Bakke A., a white male student, who applied for admission to the Medical School of the University of California at Davis, brought
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an action against the Regents of the University after being denied admission,
challenging the medical school’s race-based affirmative action admissions
program as violating the Equal Protection Clause of the Federal and California Constitutions as well as Title VI of the Civil Rights Act of 1964 [32].
The Court ruled that the race-based affirmative action program at Davis
employed a quota system, and, therefore, was unconstitutional. However,
the Court was divided on the issue of the possibility of the use of race in
the university admissions [33]. The decision produced six separate opinions, none of which commanded a majority of the Court. Justices Stevens,
Stewart, and Rehnquist wrote a separate opinion, in which they affirmed that
the race-based affirmative action constituted violation of the Constitution
as well as the 1964 Civil Rights Act [34]. According to these justices, any
distinction in treatment based on race could not withstand the test of strict
scrutiny under the colorblind Constitution and the Civil Rights Act. The
other three Justices of the Supreme Court, on the other hand, have expressed
their support for the race-based affirmative action by arguing that the Government may adopt race-conscious measures when it acts not to insult any
racial group, but to remedy disadvantages cast on minorities by past racial
prejudice [35]. These justices, however, fail to substantiate how the U.S. law
warrants more protection to the racial minorities, who suffered discrimination and segregation, than to racial majority representatives. This is imperative, since there can be no legal justification for a certain measure unless
such justification is warranted by the law itself. In the present case, the law
does not specify the use of the race-based affirmative action. Therefore, the
Justices’ decision to uphold the use of the preferential treatment based on
race contradicts not only the letter, but also the spirit of the Constitution and
the 1964 Civil Rights Act.
In Hopwood v. State of Texas white students brought an action against
the State of Texas, Board of Regents of the Texas State University System,
and several other defendants after being denied admission to the University
of Texas Law School [36]. The plaintiffs challenged the law school’s racebased affirmative action admissions program as violating the Equal Protection Clause of the U.S. Constitution and Title VI of the Civil Rights Act
of 1964. The Court of Appeals, Fifth Circuit, decided that the race-based
affirmative action constituted violation of the Equal Protection Clause of
the U.S. Constitution as well as the 1964 Civil Rights Act [37]. The Court,
applying the strict scrutiny test, held that the University of Texas School of
Law may NOT use race as a factor in deciding which applicants to «admit
[1] in order to achieve a diverse student body, [2] to combat the perceived
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effects of a hostile environment at the law school, [3] to alleviate the law
school’s poor reputation in the minority community, or [4] to eliminate any
present effects of past discrimination by actors other than the law school»
[38]. This decision was the first court decision to openly and unequivocally
affirm that the race-based affirmative action programs constitute violation of
the spirit and letter of the Constitution and the Civil Rights Act.
In Grutter v. Bollinger, a white Michigan resident brought an action
against the University of Michigan Law School, the Regents of the University
of Michigan, and other defendants, claiming the illegality of the race-based
affirmative action policy [39]. The United States District Court for the Eastern
District of Michigan held that the law school’s consideration of race and ethnicity in its admissions decisions was unlawful and enjoined law school from
using race as a factor in its admissions decisions. The United States Court of
Appeals for the Sixth Circuit reversed the District Court’s judgment, allowing
the University to continue its race-based affirmative action program [40]. The
facts of the case clearly indicate the controversial nature of the issue, since
various courts have ruled differently on the same dispute.
The issue presented before the Supreme Court was whether the Fourteenth Amendment and Title VI of the Civil Rights Act of 1964 permitted
the Law school to use the race-based affirmative action in the university
admission process [41]. In a 5-4 decision, the United States Supreme Court
held that: «(1) law school had a compelling interest in attaining a diverse
student body; and (2) admissions program was narrowly tailored to serve
its compelling interest in obtaining the educational benefits that flow from a
diverse student body, and, thus, did not violate the Equal Protection Clause»
[42]. Thus, the Court essentially held that the race-based affirmative action
may be justified on the grounds of attaining a diverse student body. At the
same time, interestingly enough the Court conceded that the race-conscious
university admissions policies must be limited in time, since enshrining a
permanent justification for racial preferences would offend the fundamental
equal protection principle [43].
The decision remains highly controversial. It was a 5-4 holding with
the race-based affirmative action being only one vote away from defeat.
In fact, many of the leading Supreme Court Justices did not join the decision, writing their own powerful dissenting opinions on the issue. The major
flaw of the majority of the Court lies in its weak justification for the use of
the race-based affirmative action on the basis of promoting diversity. The
only possible basis that the Court used to support such a claim was Justice
Powell’s position in the Bakke case. However, the reference to Powell is
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highly dubious. No other judge in Bakke joined Powell in support for using
diversity as rationale for the use of the race-based affirmative action. The
rationale behind the decisions on the advancement of diversity finds no basis
in the Constitution and in the 1964 Civil Rights Act. Therefore, the majority’s decision to uphold the race-based affirmative action is nothing but an
outright contradiction to the spirit and letter of the highest law of the country. When describing the decision of the Court, Stephen J. Caldas, Ph.D.,
Professor of Educational Foundations and Leadership at the University of
Louisiana, Lafayette, has affirmed that it is a «confused and paradoxical
defense for racial preferences» and «clumsy attempt to circumvent both the
letter and the spirit of the Fourteenth Amendment» [44, Caldas, p. 69]. This
statement captures the essence of the major flaws of the decision. Indeed,
as the analysis of the Court’s decision reveals that it is incoherent, unwarranted, and not well-grounded.
In Gratz v. Bollinger Michigan residents brought an action against the
University of Michigan’s College of Literature, Science, and the Arts (LSA)
by challenging its race-based affirmative action admissions program as violating the Equal Protection Clause of the Constitution as well as the Civil
Rights Act of 1964 [45]. The Supreme Court ruled that the LSA’s admissions
policy constituted violation of Title VI of the 1964 Civil Rights Act and the
Equal Protection Clause because its use of race was not narrowly tailored
to achieve respondents’ asserted compelling state interest in diversity [46].
As the Court held, the race-based affirmative action program at the LSA
employed a quota system, and, therefore, was unconstitutional. The majority
of the Justices agreed to the holding of the Court. At the same time, some
Supreme Court Justices have clearly affirmed the LSA’s race-based affirmative action to be unconstitutional even if it had been narrowly tailored [47].
In fact, the prominent Justice Thomas stated that the State’s use of racial
discrimination in higher education admissions is categorically prohibited by
the Equal Protection Clause [48]. Indeed, even benign racial discrimination
is still discrimination, which is impermissible under the highest law of the
country. This court decision adds much to the overall controversy surrounding the legality of the race-based affirmative action programs. The Court
has not issued clear guidelines as to when one can consider the race-based
affirmative action legal, which makes the policy legally questionable. Yet
another important case is Fisher v. University of Texas at Austin [49]. It
involves a Caucasian female, claiming being a victim reverse discrimination
[50]. It is currently pending before the Supreme Court of the United States
of America.
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Thus, throughout the U.S. history the courts have held various decisions on the legality of the race-based affirmative action programs. Some
of the decisions have banned the exercise of such programs, while others
have affirmed their legality. Nevertheless, the Justices of the United States
Supreme Court have not yet clearly articulated a unified position on the
legality of the race-based affirmative action in the U.S. higher education
system and have not issued clear criteria to determine the programs’ legality.
It may be that the Supreme Court will issue such criteria in Fisher v. University of Texas at Austin. Yet, this remains to be seen.
As far as non-court civil rights initiatives are concerned, individual universities and states have been active opponents of the race-based affirmative
action programs, claiming their illegality. Several U.S. states have already
outlawed the race-based affirmative action in higher education. Specifically, the state of California has abolished the race-based affirmative action
in the higher education system on the basis of the California Civil Rights
Initiative [51]. Likewise, the people of the state of Washington banned
the race-based affirmative action in the public higher education system of
Washington on the basis of the Washington State Civil Rights Initiative)
[52]. Similar developments have taken place in a number of other states.
The state of Florida has outlawed the race-based affirmative action in the
higher education system on the basis of the «One Florida» plan. The «One
Florida» plan was an Executive Order 99-281, signed by the Governor of
Florida with the objective of abolishing the race-based affirmative action
in government employment, state contracting, and in higher education [53].
Analogous developments with respect to the race-based affirmative action
program abolishment have been observed in a number of other states. Thus,
several big American states representing the various regions from the Northwest to the South have already banned the race-based affirmative action in
their higher education system. One may confidently state that such state initiatives signify the victory of the principle of the equality of opportunity and
the equal protection of the laws for each and every American citizen without
any regard to his/her race.
Summarizing the article, it is important to note that the study sought
to unravel the controversy behind the issue of the race-based affirmative
action’s legality. Having been originally designed to counteract the effects of
past discrimination endured by the various representatives of racial minority
groups and raise the level of their representation in the U.S. higher education system, the race-based affirmative action has, nevertheless, committed
the very kind of injustice, whose consequences it was supposed to cure. By
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inherently favoring minorities over non-minorities, the race-based affirmative action has denied the United States citizens of certain races the guaranteed right to the equal protection before the laws and the right to fully
participate, enjoy the benefits of the federally funded programs without
facing discrimination based on race. As a result, the race-based affirmative action in the higher education system constitutes violation of the 14th
Amendment to the U.S. Constitution and Title VI of the 1964 Civil Rights
Act.
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Статья посвящена вопросу легитимности программы позитивной
дискриминации по признаку расы в системе высшего образования
США. В ней приводится анализ этого явления и обосновывается позиция, согласно которой данная программа противоречит 14 поправке к
Конституции США и закону о гражданских правах 1964 г.
Ключевые слова: антропология права, дискриминация, аффирмативное действие по признаку расы, система высшего образования
США, равенство перед законом, позитивная дискриминация.
ДО ПИТАННЯ ПРО РІВНІСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ
У КОНТЕКСТІ ПОЗИТИВНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ
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Стаття присвячена питанню легітимності програми позитивної
дискримінації за ознакою раси в системі вищої освіти США. У ній
наводиться аналіз цього явища і обгрунтовується позиція, згідно з
якою означена програма суперечить 14 поправці до Конституції США
та закону про цивільні права 1964.
Ключові слова: антропологія права, дискримінація, аффірматівное
дію за ознакою раси, система вищої освіти США, рівність перед законом, позитивна дискримінація.
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА И ПРАВО
КАК ПРОДУКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СИЛЫ
И. Иванников
Южный федеральный университет,
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 88, е-mail: russia@ctsnet.ru
Правовая система отдельно взятого государства отражает историко-правовые, этнокультурные, религиозные и иные особенности ее
народа. Основой правовых систем современных государств являются
конституции.
Любая технологическая, экономическая, политическая, идеологическая модернизация не может быть эффективной без оптимальной модернизации правовой системы на основе принципа социальной
справедливости. Но что такое правовая система? Какова структура правовой системы? Как правильно говорить: правовая система общества
или правовая система государства? Правовая система – это сложное,
собирательное понятие, отражающее всю совокупность юридических явлений конкретного общества: права, юридической практики и
господствующего правосознания отдельно взятого государства. Правовая система может способствовать либо препятствовать общественному прогрессу. Это зависит от целей, задач и социальной природы того
общества, в котором она существует. В реакционных режимах она
используется в антинародных и антигуманных целях, закрепляет насилие, угнетение.
Что касается соотношения правовой системы и правовой надстройки, то эти понятия близки, но не тождественны. Так как правовая надстройка включает в себя и не господствующее правосознание, а
правовая система защищает интересы и выражает волю господствующей политической элиты.
Таким образом, правовая система – это исторически сложившаяся совокупность права, юридической практики и господствующего
в стране правосознания, с помощью которых государственная власть
оказывает нормативное воздействие на общественные отношения. Все
элементы правовой системы должны быть подчинены единым целям и
задачам, выражать в концентрированном виде ассоциированную волю
и интересы народа или господствующего класса (нации, расы).
Если право является продуктом народного волеизъявления, законы принимаются после всенародного обсуждения на референдуме, то
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в этом государстве существует правовая система общества. Если законы исходят от государства без учета мнения народа и без его участия,
выражают интересы правящего класса (нации, политической элиты,
бюрократии и т.д.), то это правовая система государства (классового,
бюрократического, тоталитарного, клерикального и т.д.), которое имеет недемократический государственный режим. Понимание правовой
системы зависит и от понимания права.
От того, как понимается право, зависит понимание и других категорий и понятий юриспруденции. Проблема понимания права относится к числу основных и «вечных» в юридической науке.
Государство, возникнув на определенном этапе развития общества,
установило е диный порядок путем санкционирования устоявшихся
обычаев, издания законов и путем создания судебных и административных прецедентов. Через свои органы государство обеспечивало исполнение права и его охрану от нарушений. В конце XVII века Вильям
Пенн, отвечая на вопрос, что есть право, писал, что лучше бы было,
если данное понятие дал не ученый, а коллегиальный государственный
орган. По его мнению, понятие о праве всегда связывали с наследованием, выборами, браков, купли, завоевывания и т. д. Однако «понятие
о праве – завоевывание – с нравственной точки зрения является сомнительным. … Все, кто не может защищаться и сопротивляться, вынуждены подчиняться». [2, c. 90].
В настоящее время в теории права существует множество подходов
к определению понятия «право», появляются различные концепции,
авторы которых пытаются представить себя открывателями нового,
единственно верного учения о праве. Понятно, что понятие «право» по
содержанию и объему должно отличаться от понятий других социальных регуляторов.
Существуют разные определения права, разные о нем представления.
В решении этой проблемы в юридической науке большую роль
должна сыграть философия права. Немецкий философ права К. Зельман, отмечает: «Философия права занимается сегодня главным образом двумя вопросами: пытается уточнить, что есть «Право» и откуда
оно берет свое начало.
С другой стороны, она рассматривает вопрос, существуют ли
какие-либо критерии права, которые не приняты государственной законодательной властью или судебной практикой, и позволительно ли
говорить о «позитивном» праве» [3, s. 1]. К. Зельман делает вывод, что
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«достаточно плодотворный ответ на вопрос «Что такое право?» может
быть дан только в результате философствования, а поэтому он не может
стоять в начале введения в философию права. Но кто только начинает
знакомиться с философией права, нуждается хотя бы в приблизительном понятии права» [3, s. 3]. Проблема понимания права тесно связана
с проблемой источников и форм права. Непризнанные государством
нормы, которые реально регулируют общественные отношения, конкурируя с установленными или санкционированными государством нормами, есть право или нет?
В революционный период роль писанного права является минимальной, если не сводится к нулю, а роль обычаев возрастает (обычая
кровной мести, многоженства и др.). Нет права без силы, которая его
осуществляет, защищает. Если нет надежды на право, то позитивен
протест против него, не желания искать справедливости и никогда им
не помогать. Так, суть кулачного права заключается в том, что у человека столько прав, сколько силы. В народе часто говорят: «Тот прав, у
кого больше прав». А у кого больше прав? А прав больше у того, кто
сильнее.
Цивилизованное и современное общество исходит из того, что
никого не может превратить свою силу в права. Независимый и сильный суд определяет кто прав на основании закона. На протяжении всей
истории социальной организации человечества продолжается спор о
понятии и сущности права.
Право в своей сущности есть выраженная и обеспеченная государством сбалансированная воля общества, устанавливающая в форме
общеобязательных предписаний меры свободного поведения человека
в типичных, социально-значимых отношениях. Однако фактически в
праве переплетены классовый, общесоциальный, религиозный, национальный и другие аспекты. Идеологической основой всей правовой
системы могут быть идея пользы и идея справедливости, которые
могут выступать в этой роли либо поочередно, либо одновременно.
Право не может быть сведено исключительно лишь к источникам
юридических норм: законам, указам, постановлениям, решениям судов
и т. д. Как социальное явление, право не исчерпывается формальными
характеристиками. Как общественный инструмент, право имеет глубокие корни в культуре людей, их традициях, фольклоре, национальной
психологии. Кроме того, феномен права связан с такими фундаментальными понятиями, как гуманизм, права человека, социальная справедливость, которые неоднозначно толкуются в науке даже в рамках
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одной эпохи и тем более в различных эпохах, обществах и культурах.
Поэтому представления о праве, его сущности, ценности, способах
реализации могут быть как общими, так и конкретно-историческими.
На формирование права каждой страны оказывают влияние состояние и уровень развития экономики, национальный состав населения,
уровень правовой и политической культуры, место религии в государстве и т. д. В силу этого право каждой отдельной страны имеет индивидуальные особенности. Поэтому любое абстрактное определение
права будет неполным, относительным.
Учитывая современные процессы глобализации, влияние международно – правовых норм на развитие национального права, в определении права необходимо отразить и роль международных организаций
в создании права. Поэтому право – это не только те нормы, которые
создаются и санкционируются государством, но и те, которые создаются ООН и другими международными организациями.
Право всегда связано с силой, а поэтому самой оптимальной характеристикой права является та, которая связывает его с силой и справедливостью. Олигархи тоже хотят решать дела по справедливости и на
основе права, без вмешательства в их спор государственной власти. Но
такая привилегия существует только у богатых. Не каждый, например,
может позволить себе право судиться в Лондоне.
Итак, право – это воля социальной силы в конкретно-исторический
период обусловленная экономическими, политическими, моральными,
религиозными устоями, представляющая систему общеобязательных,
формально определенных норм, установленных (санкционированных)
государством или международными организациями, охраняемых ими
от нарушений и регулирующих общественные отношения в меру их
реальной власти (силы). Счастлив народ того государства, где государственная власть сильна и закрепляет в праве волю большинства народа,
идеи социальной справедливости [1, c. 47]. Правовая система России
представляет взаимосвязанную совокупность обособленных норм права, объединенных в институты и отрасли права, юридической практики
и правосознания населения страны, которые перманентно эволюционируют.
Основой правовой системы России является Конституция РФ
1993 г. Причина многих бед в России заложена в Конституции РФ
1993 г., которая провозгласила республики государствами (п. 2 ст. 5),
ориентирована на европейские либеральные ценности без учета предшествующего российского и советского положительного опыта госу192

дарственного и правового строительства. Правовая системв России
имеет федеральный уровень и уровень правовых систем некоторых
субъектов федерации. В субъектах федерации Северного Кавказа с
1990 – х годов получило развитие обычное право. В Ингушетии 19
августа 1999 года Указом президента Р.Аушева был санкционирован
обычай многоженства.
Конституция РФ 1993 г. закрепляет республиканскую форму правления в России. Статья 10 Конституции РФ, закрепляющая разделение
властей, является декларативной, так как в стране нет глав судебной
и законодательной властей, а глава правительства во многом не самостоятелен и в любое время может быть отправлен Президентом в отставку.
По Конституции РФ 1993 г. Президент РФ имеет право на основании
ст. 109, 111 (ч. 4), 117 (ч. 3, 4) распустить Госдуму РФ. Государственная
дума РФ может выразить недоверие правительству, но не может отправить его в отставку. Роспуск Государственной думы Российской Федерации, если она в третий раз не утвердит предложенную кандидатуру
главы правительства – это абсурд, насилие со стороны единоличной
власти Президента России над коллективным органом законодательной власти. В Испании король может распустить парламент, если он не
утвердит третью кандидатуру на пост главы правительства. Большим
влиянием до 2000 г. пользовался Совет Федерации, который состоял
из глав исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации и мог воздействовать на Правительство. Но, после того как Совет
Федерации стал формироваться из иных лиц, его авторитет ослаб
В СССР было создано, а в Российской Федерации получило развитие неравенство субъектов федерации и неравенство наций, социальных групп, которое проецировалось на статус личности в обществе.
Разумно и справедливо иметь одну республику – Российскую, а все
остальные территории называть областями или краями, а. края и области возглавляли бы не президенты, а губернаторы или главы. Логично
иметь одного Президента – Президента России, а не десятки. В последнее время происходят существенные изменения в этом плане.
Отказ Президента Северное Осетии в 2005 году и Президента Чечни в 2010 году от титулов президентов – это разумные политические
шаги. Россия нуждается в реформе государственного устройства. Её
целью должно быть уменьшение количества национально-территориальных образований, искусственно созданных еще на заре советской
власти. Нельзя отбрасывать со счетов и то, что в России возможно установление административно – территориальной смешанной унитарной
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формы государственного устройства. Принцип социальной справедливости в Конституции – это выражение интересов большинства населения. В России это интересы русского народа. Однако Конституция
РФ 1993 года их никак не отразила. Народ России не объединился
вокруг Конституции и этого не может произойти в силу не легитимности Конституции, как по её принятию, так и по содержанию. Принцип
социальной справедливости нарушен в представительстве регионов, в
предоставлении особых политических прав субъектам федерации. В
ФРГ это учитывают. Согласно п. 1. ст. 51 Основного закона ФРГ 1949
года «Бундесрат состоит из членов правительств земель, которые их
назначают и отзывают. Земли могут быть представлены другими членами своих правительств». Каждая земля располагает не менее чем тремя
голосами, а свыше 3 миллионов жителей имеют 4 голоса, свыше 6 миллионов – 5, более 7 миллионов жителей – 6 голосов». Любые попытки
реализации идеи «исторического права на землю» всегда приводили
к кровопролитным войнам. Причины развала Российской Федерации
были заложены в 1990 – е годы не только в политике Кремля, но и в
Конституции Российской Федерации 1993 г. Конституция Российской
Федерации содержит в себе правовые основы развала страны. Формально в ч. 1 ст. 1 Конституции Россия названа федерацией, но в п. 2
ст. 5 речь идет о том, что в составе этой федерации находятся республики (государства), которые имеют свои конституции и законодательство.
Поскольку одним из основных признаков государства является
суверенитет, то речь в Конституции идет фактически не о федерации, а
о конфедерации. И не случайно некоторые республики провозглашают
себя суверенными государствами и дистанцировались от центра. Края,
области, города федерального значения, хотя формально и приравнены
к иным субъектам федерации, но фактически таковыми не могут быть,
так как они не являются государствами, что не соответствует принципу
формального равенства, а следовательно и справедливости. Идея социальной справедливости не заложена в п. 2 ст. 5 Конституции Российской Федерации, то она в этой части, не может являться правовой. В
п. 2 ст. 5 перечисляются субъекты федерации, в том числе автономная
область, автономный округ.
В России одна автономная область – Еврейская. Это искусственное
национально – территориальное образование нельзя ликвидировать,
так как тогда согласно ст. 135 Конституции РФ необходимо менять
саму Конституцию. Но в России в принципе пока нельзя принять новую
Конституцию, так как Федеральный Конституционный Закона «О Кон194

ституционном Собрании» пока не принят и следовательно нет правового механизма созыва Конституционного собрания и принятия новой
Конституции РФ. Все субъекты должны быть равны между собой,
то есть должна быть реализована идея юридической справедливости
(формального равенства). Однако, согласно п. 1 ч.5 ст. 6 ФКЗ РФ от 28
июня 2004 года с изменениями на 16 апреля 2008 г. «О референдуме
Российской Федерации» на референдум не может быть вынесен вопрос
«об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации,
закреплённые Конституцией Российской Федерации».
Несправедливых норм много в Федеральных Законах РФ, многих
кодексах. Нельзя назвать справедливой главу 39 ТК РФ «Ответственность сторон трудового договора», где материальной ответственности
работодателя посвящено 4 статьи (234 – 237), а материальной ответственности работника 13 статей (238 – 250). Это способствует росту
самоуправства работодателей. Принципы договорного гражданского
права, перенесённые в трудовое право России, не способствуют тому,
чтобы уравнять в споре шансы одного человека и организации. В УК
РСФСР 1960 года статья 30 «Штраф» содержала норму, согласно которой «замена штрафа лишением свободы и лишение свободы штрафом
не допускается». Статья 46 «Штраф» УК РФ 1996 года такой нормы не
содержит.
Многие статьи особенной части УК РФ 1996 года имеют альтернативные санкции, предусматривающие наказание в виде штрафа либо
лишение свободы: ст. 158 «Кража» (ч.1,2,3), ст. 290 «Получение взятки» (ч.1), ст. 291 «Дача взятки» (ч.1,2) и другие. Согласно статье 14
Конституции РФ 1993 года «1. Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.2.Религиозные объединения отделены
от государства и равны перед законом». В соответствии с этим конституционным принципом государство, согласно ч.2 ст. 4 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» 1997 года в редакции на 23
июля 2008 года, «обеспечивает светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях». Часть
3 статьи 5 Закона закрепляет: «По просьбе родителей или лиц, их замещающих, с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, администрация указанных
учреждений по согласованию с соответствующим органом местного
самоуправления предоставляет религиозной организации возможность
обучать детей религии вне рамок образовательной программы».
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Но эта норма противоречит части 2 статьи 4 этого закона, закрепляющей обеспечение государством светского характера образования
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, что может исключить светский характер образования. В статье 28
Конституции РФ записано: «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». В настоящее время
даже представители незарегистрированных религиозных организаций
довольны этой нормой Конституции России. В ч. 2 ст. 19 в ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» 1997 года 28 февраля
2008 года были внесены изменения, по которым: «Учреждения профессионального религиозного образования (духовные образовательные
учреждения) подлежат регистрации в качестве религиозных организаций и получают государственную лицензию на право осуществления
образовательной деятельности.
Учреждения профессионального религиозного образования
(духовные образовательные учреждения) вправе в случае получения
государственной аккредитации выдавать в установленном порядке документы государственного образца о соответствующем уровне
образования». Но как тогда объяснить правовую политику светской
(по Конституции) российской государственной власти, направленную
на государственную аккредитацию религиозных учебных заведений?
Сейчас действуют исламские университеты в Москве, Махачкале,
Нальчике, Грозном, а так же другие религиозные вузы. Эти ВУЗы дают
отсрочку от службы в вооруженных силах. Согласно части 1 статьи 43
Конституции Российской Федерации «каждый имеет право на образование».
В части 4 этой же статьи закреплено, что «Российская Федерация
устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования». Но возникает вопрос: если у нас действуют исламские, духовные
и иные ВУЗы, то они должны соответствовать Показателям деятельности и критериям государственной аккредитации высших учебных
заведений (приказ Рособрнадзора от 30.09.2005 №1938 с изменениями приказа Рособрнадзора от 25.04.2008 №885). А это значит наличие
аспирантов на 100 студентов (в университетах не менее 4, в академиях
не менее 2), не менее 60% преподавателей с учеными степенями и (или)
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учеными званиями для университетов и академий, не менее 55% – для
институтов. А если речь идёт о кандидатах и докторах богословия в
православных ВУЗах, которым выдали эти дипломы не органы исполнительной власти РФ, то легитимна ли будет такая аккредитация? В
мусульманских ВУЗах с остепенённостью вообще ничего не ясно.
Хотя при желании государственной власти эти проблемы легко можно решить. На территории светских учебных заведений открыли храмы, мечети, часовни и т.д. В казачьих кадетских корпусах преподают
«Закон Божий», в Чеченской Республике и Ингушетии преподают основы ислама, а в русских областях и краях в некоторых школах – основы
православной культуры. В стране есть десятки религиозных еврейских
школ. Возникает проблема защиты права лиц с нерелигиозным мировоззрением. Преподавание религиозных дисциплин способствует, как
правило, конфессиональной ориентации учащихся и формированию их
отношения к другим религиям. Введение религиозного образования в
светских учебных заведениях может привести к расколу образовательных учреждений по религиозному признаку, а затем к расколу страны на конфессиональной основе. Народ России не спрашивают, какие
законы ему нужны. В России с 1990-х годов действующее законодательство часто не соответствует уровню развития общества и не опирается на общепринятое в нем понятие социальной справедливости.
Как никогда стала актуальной проблема соотношения международного и внутригосударственного права, их взаимовлияния друг на
друга. Фактическая реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне (имплементация) осуществляется путем
включения международно-правовых норм в национальные законы
и правила (трансформация) или путем инкорпорации этих норм в
национальные правовые системы. Конституция РФ обладает верховенством на территории России, но не верховенством над нормами
международных договоров. В таком случае Конституция РФ и законы
РФ могут образовывать разные правовые системы на федеральном
уровне. Вряд ли можно считать гуманными и справедливыми многие
законодательные акты, принятые в России в начале XXI века. Например, ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ в
части 4 статье 48 4. «Ввоз в Российскую Федерацию из иностранных
государств облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов
для осуществления временного технологического хранения и (или) их
переработки разрешается в случае, если проведены государственная
экологическая экспертиза и иные государственные экспертизы…Ввоз
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в Российскую Федерацию облученных тепловыделяющих сборок
ядерных реакторов осуществляется на основе международных договоров Российской Федерации». В России народ не спрашивают, какие
законы ему нужны. В истории много примеров того, как с помощью
законов можно разрушить цивилизованное общество и государство,
разрушить экономику, довести государство до потери экономического и политического суверенитета. Однако с помощью законов можно
сделать государство и общество более устойчивыми и развивающимися. Законы, регулирующие однородные сферы общественных отношений, должны приниматься в комплексе.
В Российской Федерации много несправедливых законов и в первую очередь Конституция. При несправедливых законах общество
долго жить в мире не может. Раньше возникали стихийные бунты,
революции. В современных условиях они часто трансформируются в
террористические акты. В этих условиях легко распространять антироссийские идеи, предлагать пути выхода из кризиса путём развала
Российской Федерации на отдельные государства. В нынешней российской действительности такой сценарий грозит не только вылиться
в вооруженный конфликт и повлечет за собой быстрый распад Российской Федерации как целостного государства, приведет к войне «всех
против всех». Современное Российское государство может повторить
судьбу СССР. Не может быть хороших законов в государстве при плохих конституциях. Модернизация правовой системы России начнётся
лишь с отменой нелегитимной по установлению Конституции РФ 1993
года и с принятия новой, отражающей интересы большинства населения, научно обоснованной Конституции России.
Правовые преобразования в России не всегда соответствуют интересам подавляющей массы населения, а поэтому есть факты неисполнения, несоблюдения и нарушения законов. Существенно отличается
законодательство и юридическая практика в таких субъектах федерации как республики и области (края).
В республиках население
живёт иногда и по обычаям. Так, по инициативе Президента Чечни в
этой республике с осени 2010 года началась борьба с диким обычаем
похищения невест. В Ингушской Республике Президент Ю. Евкуров
начал примирять враждующие стороны, приостанавливая обычай кровной мести. Российская правовая система не едина. Кроме федеральной,
есть правовые системы республик в составе Российской Федерации.
Развитие правовой системы государств и народов начала XXI века
невозможно без ориентации на признаваемые большинством госу198

дарств мира норм международного права. Вступление государств в
ООН, Всемирную Торговую Организацию и другие международные
структуры приводит к существенным изменениям в правовых системах государств, к новому пониманию права как социальной силы не
правителей, а народов.
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У статті з позицій соціальної сили дається розуміння права та
правової системи. Доводиться, що право завжди пов’язане з силою, а
тому найоптимальнішою теорією права є та, яка розглядає його як вияв
сили. У справді демократичних державах право засноване на соціальній справедливості. Подано короткий аналіз сутності російської правової системи.
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Key words: legal system, concept of law, legal philosophy, the essence
is law; social justice, social force.

200

КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СТАТУСА
НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ
В ПОЛИКУЛЬТУРНОМ МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ
Е. Ивашкевич
УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
г. Витебск, пр-т Московский, 33, e-mail: elena.ivashkevich@bk.ru
Введение. В последние десятилетия обострились национальнорелигиозные противоречия в различных частях света. Они развертывались на территории одной или нескольких стран, переходя нередко
в полномасштабные современные войны. Многие из них осложнялись
политическими, социальными, языковыми и экономическими противоречиями, некоторые тянутся столетиями. Например, между саудидами
и иными племенами в Саудовской Аравии, берберами и потомками
рабов, афронегритянским населением в Мавритании, христианамиэфиопами и мусульманами-эритрейцами, между представителями 17
национально-религиозных общин в Ливане, между Израилем и Палестинской автономией, закавказский конфликт между Грузией и Абхазией… Распад СФРЮ также стал началом длительной войны для Боснии
и Герцеговины, конфликта в Косово, в урегулировании которых приняли участие практически все международные организации.
Первопричины длящихся конфликтов часто стираются временем,
уходят в подсознание и выражаются в труднообъяснимой, почти патологической национальной и религиозной нетерпимости. Конфликтная
ситуация обусловлена многими причинами: политическими (централизм и унитаризм власти, репрессирование народов), экономическими, социально-психологическими (негативные формы национального
самоутверждения, открытый национализм, амбиции национальных
лидеров, межнациональные барьеры общения), территориальными,
экологическими и другими. Иногда отсутствуют явные эксцессы, межнациональный конфликт приобретает латентный характер. Например,
в Эстонии, Латвии и Молдове между «титульными» нациями и русскоязычным населением.
Хотя интеграционные процессы ведут к постепенной унификации
стандартов жизни людей, ни одно государство, ни одно региональное
сообщество не ставит перед собой целью достижение полного едино201

образия, уничтожение особенностей культур разных наций и народов,
входящих в него. Примером может быть Хартия Европейского Союза
об основных правах, где специально в ст.22 подчеркивается, что «Союз
уважает культурное, религиозное и лингвистическое многообразие». В
связи с этим, нам видится, что подробное закрепление основных принципов и приоритетов государства в национально-языковой политике на
самом высоком – конституционном – уровне является залогом успешного решения конфликтных ситуаций в данной сфере общественных
отношений.
Исходя из этого, основными задачами данной статьи являются следующие:
– охарактеризовать основные конституционные положения,
закрепляющие статус национальных меньшинств в зарубежных странах с точки зрения их роли как гарантий основных прав и свобод личности в современном обществе, показать, к каким последствиям может
привести отсутствие должного государственного регулирования в сфере этнических процессов;
– определить отличительные особенности европейского конституционного регулирования национальных процессов как перспективы
развития законодательства в этой области в других регионах с целью
обеспечения социальной стабильности и согласия в обществе.
Основная часть. После Второй мировой войны международное
сообщество приняло ряд важнейших законодательных актов международного права, имевших целью защиту национальной чести и достоинства человека, закрепление прав национальных меньшинств и мирных
форм урегулирования межэтнических конфликтов. В их числе: Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Конвенция о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него 1948 года, Международная
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года,
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным или языковым меньшинствам 1992 года; Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года (ст.27);
Рамочная конвенция о статусе национальных меньшинств, принятая
Советом Европы 1 февраля 1995 года и многие другие [1].
Например, в соответствии со ст.5 Конвенции о ликвидации всех
форм расовой дискриминации государства обязуются гарантировать
без дискриминации по признаку этнической принадлежности права
каждого человека:
– на равенство перед судом;
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– на личную безопасность и защиту со стороны государства от
насилия или телесных повреждений, причиняемых как правительственными должностными лицами, так и какими бы то ни было отдельными лицами, группами или учреждениями;
– на свободу передвижения и проживания в пределах государства;
– покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну;
– на гражданство, вступление в брак и выбор супруга;
– на свободу мысли, совести, религии, свободу убеждений и их
свободное выражение;
– на свободу мирных собраний и ассоциаций;
– на труд, свободный выбор работы, справедливые условия труда,
защиту от безработицы;
– на жилище, образование и равное участие в культурной жизни;
– на доступ к любому месту или любому виду обслуживания,
предназначенному для общественного пользования, на политические
права и другие [2, с. 5–6].
Вопросы регулирования и защиты прав национальных меньшинств
по-разному решаются в конституционном законодательстве зарубежных стран. В одних странах существование национальных меньшинств
не только признаётся конституционным законодательством, но в нём
содержатся нормы о придании членам этих групп особого статуса и
наделении их рядом специальных прав в целях уравнивания их положения с положением других граждан. Конституции большинства
государств предусматривают правовую защиту граждан независимо
от национальной принадлежности, языка или других обстоятельств,
запрещают какое бы то ни было прямое или косвенное ограничение
прав, установление прямых или косвенных преимуществ граждан по
расовым, национальным признакам, а также пропаганду расовой или
национальной исключительности, вражды или пренебрежения.
Так, в Конституции Австрии содержится положение, по которому граждане, принадлежавшие к какому-либо меньшинству, должны
пользоваться равноправием, а предоставленные федеральным законом
национальным меньшинствам права остаются незыблемыми [3, с. 99].
В ст.6 Конституции Болгарии закреплена норма о том, что «не допускаются никакие ограничения в правах или в привилегиях на основании расы, национальности, этнической принадлежности». Подробно
регулирует данный вопрос в ст.70/А Венгерская Конституция, которая
«гарантирует всем находящимся на ее территории лицам права чело203

века и гражданина без какого бы то ни было различия, а именно расы,
цвета кожи, пола, языка, религии, национального или социального
происхождения. При этом любая дискриминация человека на основе
указанных различий карается законом». В ст.6 Конституции Румынии
«Право на национальную сущность» также устанавливается право
лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, на хранение,
развитие и проявление своей этнической, культурной, языковой, религиозной и национальной сущности [4]. Закрепляя аналогичное положение в гл.2 «Основные свободы и права» формы правления Швеции
от 27 февраля 1974 года, законодатель в §22 дополняет, что «иностранцы уравниваются в правах в государстве со шведскими гражданами в
вопросах… защиты от неблагоприятных отношений по признаку расы,
цвета кожи или этнического происхождения» [5, с. 706].
В Конституциях других стран статус меньшинств фактически
не регулируется, иногда даже наличие их на территории государств
не упоминается или не признается. Среди западноевропейских стран
такую позицию конституционного непризнания существования в стране этнических меньшинств занимает Франция, полагая, что вопросы,
связанные с использованием религии и языка, относятся не к публичному праву, а в сфере личного пользования этими правами и свободами в рамках, определенных законом. Именно такую позицию занял в
1991 году Конституционный совет Франции, когда принимал решение
о несоответствии Конституции закона 1991 года, содержащего статут
территориального коллектива Корсики, в котором впервые на законодательном уровне было использовано новое понятие «корсиканский
народ». Конституционный совет обратил внимание на ст.2 Конституции Франции, которая признает только французский народ, состоящий
из французских граждан «без различия происхождения, расы и религий». Между тем во Франции существует значительное количество
групп, отличающихся в культурном и языковом отношении, а именно,
бретонцы, эльзасцы, валлоны, фламандцы, каталонцы и др.
Следует отметить, однако, что конституционных положений общего порядка, запрещающих дискриминацию по признакам происхождения, расы, религии или языка, далеко недостаточно, чтобы говорить
о признании в этой стране национальных, этнических или языковых
меньшинств.
Конституционно-правовое регулирование межнациональных
отношений предполагает часто национально-территориальную или
национально-культурную автономию, когда на территории компак204

тно проживающего населения создаются государственные единицы
с дополнительными автономными правами, призванными удовлетворить специфические интересы населения. В этом случае национальные
меньшинства создают свои организации и выборные органы, которые
занимаются преимущественно вопросами языка и культуры, иногда
посылают представителей данной этнической группы в парламент с
правом совещательного голоса, имеют представителя или избранный
этнической группой совет при правительстве государства. Эта форма
используется в Австрии в отношении словенцев, хорватов, чехов, венгров и некоторых других национальностей, в Венгрии – в отношении
представителей более 10 различных национальных групп (в большинстве славянских), в Словении для национальных сообществ предусмотрено специальное представительство по 1 депутату в Государственное
собрание (ст.80). Согласно ст.59 Конституции Румынии «организации
граждан, принадлежащих к национальным меньшинствам, которые не
собирают на выборах достаточное число голосов для представительства в парламенте, имеют право на одно депутатское место каждый при
условиях, установленных избирательным законом». Однако граждане
одного национального меньшинства могут быть представлены только
одной организацией [6].
В Конституционном законе «О правах и свободах человека и правах
этнических и национальных сообществ или меньшинств в Республике
Хорватия» от 4 декабря 1991 года в ст.18 подчеркивается, что национальные меньшинства, имеющие удельный вес более 8% населения,
могут быть представленными пропорционально своей численности и
структуре населения в Саборе и Правительстве Республики Хорватия,
а также в высших органах судебной власти», аналогичное представительство предусматривается в органах местного самоуправления.
В Италии по ст.116 Конституции пять областей – Сицилия (особенности жизни и быта населения), Сардиния, Трентино-Альто-Адидже (немецкое меньшинство), Фриули-Венеция-Джулия (словенское
меньшинство), Валле-д’Аоста (французское меньшинство) наделяются
особыми формами и условиями автономии [5, с. 442]. Примечательно,
что действующий Устав области Трентино-Альто-Адидже 1985 года в
редакции 2003 года определил 10 позиций, образующих сферу законодательной компетенции области. По Уставу дошкольное, начальное и
среднее обучение ведется на родном языке учеников (итальянском или
немецком) преподавателями, для которых этот язык родной. Учитывается этнический фактор и при формировании местного Ландтага, где
205

на первые 30 месяцев работы председатель избирается от депутатов
немецкой языковой группы, а на последующий период из депутатов
итальянской языковой группы.
В Финляндии широкой автономией обладают Аландские острова,
населенные шведами. В настоящее время Конституция Финляндии от
11 июня 1999 года содержит специальную главу в отношении автономии Аландских островов, но она лишь отсылает регулирование этого
вопроса к специальному закону (Акту об автономии от 16 августа 1991
года) и закону о праве приобретения земли на этих островах.
В Германии в Основном законе специальных положений о межэтнических отношениях нет в силу того, что доля этнических немцев
населения страны превышает 95%. Тем не менее, в Германии проживает свыше 7 млн. иностранцев, среди которых более 2 млн. турок. В
составе же коренного населения страны надо отметить прежде всего
славянскую народность – лужицких сорбов (сербов), проживающих в
восточногерманских землях Саксонии и Тюрингии. Государство обязалось содействовать сохранению их языка и культуры. На побережье
Северного моря проживают фризы, а в земле Шлезвиг-Гольштейн –
датчане. Конституция этой земли устанавливает (ст.5), что определение
своей принадлежности к национальному меньшинству свободно, что
культурная самостоятельность национальных меньшинств и народностей имеет право на защиту и содействие земли, общин и их союзов
[7, с. 176]. В Соединенном Королевстве Великобритании в целях обеспечения интересов региона и учета их национальной и религиозной
специфики при осуществлении государственного управления в состав
британского Кабинета входят государственные секретари по делам
Шотландии (с 1892 года), Уэльса (с 1964 года) и Северной Ирландии (с
1972 года). С 1998 года автономия этих территорий усилена учреждением в них собственных законодательных и исполнительных органов
власти.
Интересно, что в Акте о защите информации 1998 года устанавливается перечень сведений о частном лице, предоставление которых
нельзя требовать от человека и разглашать без его согласия, который
включает информацию о национальной и расовой принадлежности, а
Актом о расовых отношениях 1976 года предусмотрена Комиссия по
расовому равенству, члены которой в составе 8-15 человек назначаются
Государственным секретарем внутренних дел. Комиссия имеет право
самостоятельного расследования фактов расовой дискриминации, по
результатам которого возможно обращение в суд. В 2000 году в Акт
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были внесены поправки, устанавливающие особые гарантии против
дискриминации по расовому (в том числе национальному) признаку
органами полиции, расследования преступлений, национальной безопасности [8].
В большинстве конституций закрепляется признание и гарантирование коллективных прав национальных меньшинств (§68 Конституции Венгрии, Конституции Румынии, ст.136-140 Конституции Бельгии,
ст.5 Конституции Греции, ст.2,3 Конституции Испании ст.11 Конституции Украины, ст.10,13,17 Конституции Туркменистана, ст.4,18 Конституции Узбекистана, ст.7,32 Конституции Азербайджана, ст.32,34
Конституции Республики Молдова и др.) [9], свобода национальной
самоидентификации граждан (ст.3 Хартии основных прав и свобод
Чешской Республики, ст.15 Конституции Хорватии и др.); предусматривается предоставление национально-территориальной автономии
[9]. Однако по законодательству Венгрии проводится различие между
национальным меньшинством (группой, принадлежащей к общности,
которая имеет свое государство за пределами страны – это украинцы,
швабы (немцы), словаки и др.) и этническим меньшинством (принадлежит общности, которая своего государства не имеет, например,
цыгане), причем, правами пользуются меньшинства, существующие на
территории республики не менее столетия в качестве народной группы
и состоящие из венгерских граждан, отличающихся от большинства
населения своим языком, культурой и традициями. Примером может
служить и ст.5 Конституции Словении 1991 года, в которой говорится о государственной поддержке и гарантиях прав «автохтонных итальянских и венгерских этнических общин», о заботе «о благосостоянии
автохтонного словенского меньшинства в соседних странах, а также о
словенских эмигрантах и трудящихся-мигрантах за рубежом и развитии их контактов с отечеством». Согласно ст.64 автохтонным итальянскому и венгерскому национальному Сообществу им гарантируется
довольно широкий круг прав, а по ст.80 им предоставляется возможность специального представительства по одному депутату в Государственное Собрание Словении. В то же время оговаривается, что права
цыганского сообщества, проживающего в Словении, регулируются
специальным законом [10].
В Конституции Болгарии особо зафиксировано запрещение
насильственной ассимиляции (ст.29), что связано с недавней политикой ограничения и ущемления прав турецких мусульман (например,
насильственная смена имен болгарских граждан турецкого происхож207

дения в 1984 году). Однако, до сих пор запрещается по Конституции
1991 года создание автономий и политических партий на этнической
или религиозной основе. Аналогичное положение закреплено и в Конституции Румынии 1991 года, где «за национальными меньшинствами не признается право на государственность в едином и неделимом
румынском государстве».
Успехи и просчеты правового опыта зарубежных стран учитываются при проведении национальной политики в Республике Беларусь,
которая реализуется посредством осуществления прав и свобод, закрепленных в целом комплексе нормативно-правовых актов. Кроме международных соглашений и положений Конституции Республике Беларусь
в стране действует 20 законодательных актов, прямо или косвенно регулирующих данную сферу жизни общества. Статьями 14, 15, 22, 23, 36,
50 Конституции Республики Беларусь предусмотрено, что: государство
регулирует отношения между социальными, национальными и другими
общностями на основе принципов равенства перед законом, уважения
их прав и интересов; государство ответственно за сохранение историко-культурного и духовного наследия, свободное развитие культур всех
национальных общностей, проживающих в Республике Беларусь; все
равны перед законом и имеют право и без всякой дискриминации на
равную защиту прав и законных интересов; никто не может пользоваться преимуществами и привилегиями, противоречащими закону; каждый
имеет право на свободу объединений; каждый имеет право сохранять
свою национальную принадлежность, равно как никто не может быть
принужден к определению и указанию национальной принадлежности;
оскорбление национального достоинства преследуется согласно закону, каждый имеет право пользоваться родным языком, выбирать язык
общения; государство гарантирует в соответствии с законом свободу
выбора языка воспитания и обучения [11].
В соответствии с законами Республики Беларусь «О национальных меньшинствах в Республике Беларусь», «О языках в Республике
Беларусь», «О культуре в Республике Беларусь», «Об общественных
объединениях», «Об образовании» национальным меньшинствам и их
представителям гарантируются права на создание своих национальных
культурных обществ (объединений); быть избранными в органы государственной власти, занимать любые должности в органах государственной власти и управления Республики Беларусь; исповедание любой
религии, совершение национальных и ритуальных обрядов на родном
языке; изучение и пользование родным языком; на печать и распростра208

нение информации на родном языке; на получение помощи со стороны
государства в деле развития национальной культуры и образования, на
сохранение своих национальных традиций, развитие профессионального и самодеятельного искусства; на установление культурных связей с
соотечественниками за пределами Республики Беларусь [12; 13; 14].
Несомненно, гарантом сохранения самобытности нации, гармоничного развития языка и культуры населяющих страну народностей
и национальностей, языкового и культурного разнообразия, становления подлинно демократического государства и развития гражданского общества является уважение к культурному и языковому наследию
своей страны, подробное законодательное урегулирование вопросов в
области языка. Не случайно, вопросы гарантий права на пользование
родным языком неоднократно становились объектом регулирования в
международных правовых актах, а именно: во Всеобщей декларации
прав человека, Международном пакте о гражданских и политических
правах, Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным и
этническим, религиозным и языковым меньшинствам, Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств и многих других [1].
В большинстве европейских стран конституциями декларируется
один официальный язык (в Дании, Франции, Австрии, Нидерландах и
других), тем более что в некоторых из них население имеет ярко выраженный мононациональный характер (в Греции греки составляют 95%
населения, в Португалии 99% – португальцы, в Италии 98% – итальянцы). Однако, в подавляющем большинстве конституций при формулировании принципа правового равенства граждан наряду с другими
критериями отмечается недопустимость дискриминации по языковому признаку, стремление поощрять развитие государственного языка
и языка национальных меньшинств: «… происхождение, пол, раса,
язык, место рождения, религиозная принадлежность … ни для кого
не может служить основанием для получения привилегий, извлечения
выгоды, нанесения ущерба, лишения какого-либо права или освобождения от какой-либо обязанности», «Основными задачами государства
являются:… обеспечение обучения и постоянного повышения ценности, защита португальского языка и содействие его международному распространению» (ст.ст.13,95 Конституции Португалии); «Будет
поощряться право этнических, языковых и религиозных меньшинств
сохранять собственную культурную и общественную жизнь» (ст.2
Формы правления Швеции); «Все лица, находящиеся на территории
греческого государства, пользуются полной защитой своей жизни,
209

чести и свободы, независимо от национальной, расовой или языковой
принадлежности, религиозных и политических убеждений» (п.2 ст.5
Конституции Греции, аналогичное положение содержится в п. 3 ст.3
Основного закона ФРГ) [5]; «В Республике Польша официальным языком является польский язык. Настоящим предписанием не нарушаются
права национальных меньшинств», «Республика Польша обеспечивает
польским гражданам, принадлежащим к национальным и этническим
меньшинствам, свободу сохранения и развития собственного языка,
сохранения обычаев и традиций, а также развития собственной культуры» (ст.ст.27,35 Конституции Польши) [15].
На конституционном уровне помимо государственной поддержки
права на общение, получение и распространение информации на национальном языке, широко закрепляются права на осуществление образования на национальном языке, на обращения на нем в государственные
органы и органы местного самоуправления, на предоставление услуг
переводчика в судебных органах, на осуществление топографических
обозначений на национальном языке и многие другие.
Вместе с тем, в Европе достаточно распространена конституционная практика закрепления в качестве государственного нескольких языков, что связано, как правило, с историческими условиями становления
и развития государственности данных стран. Особо подробно конституционно урегулирован вопрос о языках в Конституции Бельгии. С точки
зрения государственно-территориального устройства Бельгия являлась
до недавнего времени унитарным децентрализованным государством
с тремя уровнями управления – государственным, провинциальным и
коммунальным. Конституционная реформа ещё в 1921 году юридически закрепляла путем изменения избирательного права усиление роли
фламандского населения в политической жизни страны, что однако не
ликвидировало его приниженного положения в области языка и культуры. Слова бельгийского социалиста Жюля Дестре, обращенные к
королю Альберту I в 1912 году о том, что в Бельгии есть валлонцы
и фламандцы, но нет бельгийцев, не утратили своей актуальности и
сейчас, если вспомнить скандал, раздутый в результате опроса общественного мнения СМИ в 2006 году о возможности выхода из страны и
обретения независимости северного Фламандского сообщества.
Юридической основой решения межнациональных проблем стали конституционные реформы 1970, 1980, 1993 годов, ознаменовавшие
переход Бельгии от унитарного государственного устройства к федеративному. В настоящее время в Части I «О бельгийской федерации, её
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составных частях и территории» Бельгия разделена на три сообщества:
Французское, Фламандское и Германоязычное (ст.2); три региона: Валлонский, Фламандский, Брюссельский (ст.3); четыре лингвистических
региона: французского языка, голландского языка, двуязычный столичный регион Брюссель – столица и немецкоязычный (ст.4), границы которых могут быть изменены только квалифицированным большинством в
2/3 поданных голосов членов каждой лингвистической группы в палатах
Парламента при наличии кворума в каждой из этих групп. Конституция
провозглашает свободу употребления принятых в Бельгии французского,
нидерландского и немецкого языков, не провозглашая ни один из них государственным. Регулирование этого вопроса допускается только в сфере
государственного управления и отправления правосудия и лишь на основании закона (ст.30). В части III «О властях» при формировании Правительства и верхней палаты Парламента – Сената – учитывается принцип
представительства на лингвистической основе (ст.ст.99,67) [5, с. 109-126].
Пример конституционного урегулирования двух языков в качестве
государственных предоставляет нам Ирландия, для которой характерно подчеркнутое внимание к проблемам языка. Так, ст.8 Конституции
Ирландии объявляет первым официальным языком ирландский (п.1),
а вторым – английский язык (п.2) [5, с. 326]. Вместе с тем, де-факто
основным языком общения остается английский, который часто называют ирландским английским, поскольку он, подобно американскому,
несколько отличается от классического английского языка. Это связано, прежде всего, с многолетним господством англичан в Ирландии.
Достаточно вспомнить, что долгое время на её территории действовал
английский уголовный закон (1695 года), запрещавший использование
ирландского языка и разрушавший ирландские культурные традиции.
Однако, к 1991 году уже более 1,1 млн. жителей (32,5% населения от 3
лет и старше) вернулись к разговорному ирландскому языку, хотя степень владения им весьма различна. Преподавание этого языка теперь
обязательно в начальных и средних школах, на ирландском языке
издаются литературные произведения, периодически печатные издания, ведутся радио- и телепередачи. Интересно заметить, что в официальном английском тексте Конституции Ирландии наименования
некоторых государственных органов употребляются не в переводе на
английский, а непосредственно на ирландском языке. Так, Палата представителей названа Dail Eireann, а сенат – Seanad Eireann.
В Конституции Люксембурга не установлены официальные государственные языки, хотя основными языками общения являются фран211

цузский, немецкий и люксембургский диалект (франсик мозелан),
статус которых урегулирован соответствующим законом. В Конституции лишь фиксируется положение о том, что порядок употребления
языков в административном и судебном производствах определяет закон. Тем не менее, еще в 1906 году высшая судебная инстанция
Люксембурга подчеркнула, что в случае разночтений французского и
немецкого переводов законодательных положений судьи должны руководствоваться французским текстом, поскольку французский язык
является единственным языком законодателя.
Исторические обстоятельства (до 1809 года Финляндия была владением Швеции) повлияли и на признание в качестве государственных
языков в Финляндии финского и шведского (§14 Формы правления).
Причем, финский язык стал государственным впервые в 1863 году
при российском императоре Александре II, что привело к подъему и
развитию финской культуры. Однако, в конце XIX века финляндская
автономия была значительно ограничена, и только после Октябрьской
революции 1917 года Сейм 6 декабря 1917 года провозгласил независимость своей страны, признанную в 1918 году Советской Россией. Конституционно декларируется «право граждан Финляндии использовать
в судах и в обращениях к органам власти в касающемся их деле родной
язык – финский или шведский, а также право на получение касающихся их документов на данном языке с тем, чтобы права как финского, так
и шведского населения защищались в одинаковой мере» (II абзац §14
Формы правления) [5, с. 614].
В настоящее время двуязычие особенно актуально для шведскоязычного населения Аландских островов, наделенных правами автономии. Закреплено двуязычие и в двух самоуправляющихся территориях
Дании: в Гренландии официальными языками являются эскимосский
(инуитский) и датский, на Фарерских островах – фарерский и датский.
Конституция Испании, являясь выразителем интересов многонационального государства, в своей преамбуле провозглашает «стремление
нации обеспечить всем испанцам и народам … развитие их культуры и
традиций, языков и институтов». Официальным государственным языком признается кастильский (более 72% этнических испанцев). Однако,
принципиальное значение имеет конституционное признание официального статуса и остальных языков Испании в соответствующих
автономных сообществах согласно их статутам (п.1-2 ст.3 Конституции). Богатство лингвистических особенностей исторических районов
страны конституционно определенно как часть культурного наследия и
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пользуется особым уважением и защитой (п.3 ст.3). Редким в мировой
практике случаем является признание в Швейцарии государственными
сразу 3-х языков – немецкого (его считают родным 65% населения),
французского (20%), итальянского (10%). Также официальным (но
не государственным!) признается ретро-романский (раусиский) язык,
иногда используемый в италоязычных кантонах [5, с. 372].
В швейцарской федеральной Конституции отсутствуют упоминания о национальных, языковых группах или меньшинствах. Союзное
государство предоставляет 26 кантонам право самостоятельно проводить культурную, в том числе и языковую, политику. Каждый кантон
выбирает себе один или несколько из четырех языков, которые становятся для него государственным кантональным языком. Администрация, полиция, суды, государственные школы используют этот язык, к
федеральными же властями каждый швейцарец может обращаться на
одном из четырех языков [16, с. 182-183].
Вместе с тем, в некоторых странах не принято использовать языки
меньшинств для ведения официальных дел, преподавания общеобразовательных предметов в школах. Например, в Великобритании считается, что ученик получит больше пользы, если преподавание ведется
на английском языке. Дети национальных меньшинств могут изучать
родные языки лишь во внешкольное время в классах, организованных
и оплачиваемых общиной.
Примером радикального отношения к данной проблеме является
Конституция Турции 1982 года, в которой согласно ст.42 «… никакой
язык, кроме турецкого, не должен преподаваться в качестве родного языка турецким гражданам в любых образовательных учебных заведениях».
Накоплен значительный опыт правового урегулирования в области
языка в Российской Федерации. Так, распоряжением Правительства
Российской Федерации от 5 сентября 2005 года № 1355-р утверждена Концепция федеральной целевой программы «Русский язык
(2006-2010 годы)», в которой в пункте 1 обосновывается соответствие
решаемой проблемы применения государственного языка и языков
народов Российской Федерации и целей Программы приоритетным
задачам социально-экономического развития Российской Федерации.
В данном разделе констатируется, что в бывших республиках СССР из
140 млн. человек русским языком владеет 10 млн. Согласно экспертным оценкам, через 10 лет число им владеющих уменьшится более чем
в 2 раза. Например, в Литве среди лиц среднего и старшего возраста
русским владеют 80%, в то время как среди тех, кто моложе 15 лет, –
213

только 13 %. Это связано с тем, что к 2004 году русский язык остался государственным лишь в Республике Беларусь. Достаточно сильны
его позиции в Республике Казахстан и Киргизской Республике, где
русскому языку придан статус языка официального общения. Языком
национального меньшинства русский является в Республике Армения,
Грузии и Украине, в странах Балтии он является иностранным языком
(в Латвии с 1999 года, в Литве и Эстонии – с 1995 года) [17].
В самой Российской Федерации наблюдается снижение уровня
владения русским языком как государственным, сужение сферы его
функционирования как средства межнационального общения, искажение норм русского литературного языка в речи политических деятелей,
государственных служащих и работников СМИ. Основаниями для разработки Программы являлись Федеральный закон «О государственном
языке Российской Федерации», Закон Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации», Программа социально-экономического развития Российской Федерации до 2010 года, Приоритетные
направления развития образования в Российской Федерации, Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года,
а также Послание Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 25 апреля 2005 года.
Представляет значительный историко-правовой интерес исследование белорусского конституционного опыта оформления статуса
языков. Так, в Конституции Белорусской социалистической советской
республики 1927 года в ст.21 за всеми гражданами «признавалось право
свободного пользования родным языком на съездах, в суде, управлении
и общественной жизни, а в государственных и общественных учреждениях и организациях устанавливалось полное равноправие белорусского, еврейского, русского и польского языков», причем, опубликование
важнейших законодательных актов также производилось на 4-х языках
(ст.23) [18]. После длительного перерыва двуязычия как основы государственной политики в области языка 14 мая 1995 года по инициативе
Президента Республики Беларусь был проведен республиканской референдум, в котором приняли 64,8 % электората. За одобрение вопроса
«Согласны ли вы с приданием русскому языку равного статуса с белорусским?» проголосовало 83,3% принявших участие в голосовании.
В настоящее время в Республике Беларусь в соответствии с Конституцией государственными языками являются белорусский и русский языки. Наряду с декларацией нескольких государственных
языков, Республика Беларусь проявляет государственную заботу о сво214

бодном развитии и употреблении всех национальных языков, которыми пользуется население республики. Закон Республики Беларусь «О
языках в Республике Беларусь» от 26 января 1990 года (с изменениями
и дополнениями от 10.05.2007 года) устанавливает в ст.3 «право граждан пользоваться их национальным языком, обращаться в госорганы,
органы местного управления и самоуправления, на предприятия, в
учреждения, организации и общественные объединения на белорусском, русском или другом приемлемом для сторон языке». В Законе
подробно регламентируется язык съездов и других форумов, документов по выборам депутатов, в сфере обслуживания, судопроизводстве,
международных договоров, образования, науки и культуры и в других
сферах, в ст.34 подчеркивается как принцип государственной политики
содействие национально-культурному развитию этнических белорусов, проживающих за пределами Республики Беларусь [12].
Выводы. В настоящий момент в современном мире существует
две противоположные и взаимосвязанные тенденции: с одной стороны, происходит становление суверенных независимых государств и их
конституционное оформление, с другой, мы наблюдаем мощные интеграционные процессы как в региональном, так и в общемировом масштабе. За этими процессами стоят судьбы тысяч людей, которые имеют
право на национальную самоидентификацию, на свободу совести и
вероисповедания, пользование родным языком, которые были вынуждено или по собственной воле втянуты в динамичные миграционные
потоки. Естественным для этих людей является желание стабильности
и правовой урегулированности своего статуса, гарантий защищенности их прав и свобод со стороны собственного государства и страны
проживания. В связи с этим проблема данного научного исследования
является бесспорно актуальной.
В настоящее время во многих зарубежных странах на конституционном и ином законодательном уровне предпринимаются попытки не
только признать факт наличия различных национальных, языковых и
религиозных меньшинств, но и осуществляются активные действия по
совершенствованию конституционного законодательства с целью обеспечения недискриминации и защиты этих групп, сохранения их самобытности, уникальности разнообразия и индивидуальных различий.
Целью принятия специальных конституционных норм и законодательных актов в области регулирования и защиты прав национальных,
языковых и религиозных меньшинств является обеспечение институциональных условий проживания национальных меньшинств в каж215

дой стране, совершенствование системы демократических институтов
государства и общества, плюралистическое развитие государств под
влиянием международных норм и стандартов, расширение и укрепление прав и свобод личности.
Конституционный статус национальных меньшинств постоянно
преобразуется и включает в себя все новые и новые необходимые стандарты. Пути достижения этих стандартов разнообразны, что подтверждает опыт различных стран. Практически все страны сталкиваются с
дискриминацией национальных меньшинств во всех сферах жизни,
что свидетельствует о необходимости поддержки двухуровневого подхода к разработке путей защиты их прав: международных механизмов
и национальных программ.
Нормы обеспечения прав национальных, языковых и религиозных
меньшинств, которые вырабатываются в ООН, чаще адресованы развивающимся странам. Конституционное закрепление этих норм в развитых странах и многих странах Центральной и Восточной Европы – уже
пройденный этап предотвращения дискриминации в отношении данных социальных общностей. Общеевропейские стандарты начинают
играть все большую роль в странах с переходной экономикой. Сравнительный анализ обеспечения прав национальных, языковых и религиозных меньшинств в разных странах свидетельствует о том, что страны
с переходной экономикой должны разрабатывать свои стратегии обеспечения их прав, используя опыт стран как с социал-демократическим, так и c либеральным направлениями социальной политики.
Документы ООН в сфере регулирования национально-языковых и
религиозных отношений, подобно большинству других международно-правовых документов о правах человека, не принадлежат к числу
самоисполняемых. Это значит, что их применение предполагает наличие или издание соответствующего конкретизирующего акта национального законодательства. Найти такие законы и конституционные
положения применительно к правам этих социальных групп не всегда
представляется возможным. Согласно установившимся нормам понятие «правовая система» шире понятия «законодательство». Отсюда
следует, что претворение в жизнь положений международно-правовых
актов о правах национальных, языковых и религиозных меньшинств
является задачей не только законодательной, но и исполнительной, а
также судебной власти.
На наш взгляд, эффективность сотрудничества государств по
вопросам достижения равноправия объясняют следующие факторы:
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готовность общества решать вопросы равноправия; проведение продуманной политики равноправия, основанной на комплексном решении
проблем в сфере труда, семьи, образования и политики на национальном, региональном, универсальном уровнях; определение приоритетных направлений на конкретном этапе сотрудничества и соответственно
разработка задач и путей их достижения; создание системы механизмов национального и международного характера, наделенных конкретными полномочиями по обеспечению политики равноправия; четкое
и планомерное выполнение государствами международных договоров
по правам человека; проведение и финансирование государствами комплексных исследований по вопросам прав национальных, языковых и
религиозных меньшинств, а также широкое информирование общественности и отчет о целях и результатах проводимого сотрудничества
по вопросам обеспечения их прав.
Сегодня конституции многих государств не содержат никаких
положений об обеспечении равенства прав национальных меньшинств,
хотя подробное регулирование их статуса на конституционном уровне
было бы основными гарантиями реализации их прав на практике.
Данные положения при их дальнейшем последовательном внедрении и законодательном совершенствовании должны привести к
расширению правовых возможностей личности на более широком территориальном пространстве, создать более благоприятные условия для
её развития. К сожалению, объем данного исследования не позволяет в
полной мере раскрыть всю проблематику развития данных процессов
на современном этапе.
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КОНСТИТУЦІЙНА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ СТАТУСУ
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ
І ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ТОЛЕРАНТНОСТІ
У ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СВІТОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ
О. Івашкевич
УО «Вітебський державний університет ім. П.М. Машерова»,
м. Вітебськ, пр-т Московський, 33, e-mail: elena.ivashkevich @ bk.ru
У статті зроблено спробу проаналізувати сучасний стан і перспективи конституційно-правового оформлення і розвитку національномовних процесів з метою зміцнення толерантності в полікультурному
суспільстві; зроблено короткий огляд конституційного законодавства
в зарубіжних країнах з метою вдосконалення статусу національних та
мовних меншин як в європейському регіоні, так і у всьому світі.
Ключові слова: національні меншини, «титульна» нація, мовних
меншин, офіційний мова, мова міжнаціонального спілкування.
CONSTITUTIONAL REGULATION OF THE NATIONAL
MINORITIES STATUS IN THE REPUBLIC OF BELARUS
AND FOREIGN COUNTRIES AS THE MOST IMPORTANT
CONDITION OF TOLERATION
IN MULTICULTURAL COMMUNITY
E. Ivashkevich
«Vitebsk State University named after P.M. Masherov»
Vitebsk, Moskovskiy Av., 33, e-mail: elena.ivashkevich@bk.ru
The author made an attempt to analyse in the article the modern
condition and perspectives of national lingual processes constitutional
formalization and development that have the aim to strengthen the toleration
in multicultural community; it was made a brief review of constitutional
foreign countries legislation directed to improve the national and lingual
minorities status in European countries as well as in the whole world.
Key words: national minorities, the «title» nation, lingual minorities,
official language, the language of international relation.
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ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНЫХ ОСНОВАНИЙ
СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ:
КОНЦЕПЦИЯ ПРАВОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Г. ХАРТА И ЕЕ КРИТИКИ
С. Касаткин
Самарская гуманитарная академия,
г. Самара, ул. Дыбенко, 21, e-mail: kasatka_s@bk.ru
Проблематика юридической аргументации и судебного решения
составляет актуальную повестку современного теоретического правоведения и юридической практики. Этим во многом и обусловлен
интерес к анализу соответствующих концепций в зарубежной юриспруденции и, в частности, обращение к учению британского мыслителя Герберта Л. А. Харта (1907–1992), предложившего ряд базовых
позиций в данной сфере. В свете сказанного настоящая работа представляет собой обзор ключевых положений концепции Герберта Харта о правовой неопределенности и судейском усмотрении, а также
основных направлений ее критики. Изложение материала будет идти
от разбора онтологического / дескриптивного тезиса автора о фундаментальной недоопределенности права и юридического языка [19]
(с особым акцентом на трактовке ученым понятий ясного и пограничного случаев употребления) к анализу наиболее распространенных в
англо-американской юриспруденции критических (как умеренных, так
и радикальных) замечаний в адрес Харта, их обоснованности и оспоримости, и, наконец, к общей оценки учения британского философа в
свете высказанных положительных и отрицательных аргументов.
Неопределенность в праве и судебное решение: обзор концепции
Г. Харта. Герберт Харт дает свое видение нормативных оснований
судебного решения в контексте построения им собственной версии
юридического позитивизма и в русле идей аналитической лингвистической философии. Его учение претендует на общее морально-нейтральное описание права и базируется на трактовке правила (rule) как
поведенческого образца / практики, принимаемых членами сообщества
в качестве стандарта (собственного и чужого) действия, основания для
порицания и наказания. Отсюда право мыслится философом в качестве
системы первичных и вторичных правил, т.е. норм, налагающих обязанности, и метанорм, наделяющих властью, обеспечивающих сохранение и воспроизводство правил первого порядка – правил признания,
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изменения и (судебного) решения. Особая роль принадлежит здесь
правилу признания: оно определяет формы правотворчества / критерии юридического в системе, имеет особый модус существования (проявляясь в согласованной практике / конвенции судей и должностных
лиц по определению того, что является правом в сообществе), и обеспечивает возможности идентификации права без обращения к морали
(притом, что допускается установление соответствия содержательным
ценностям или моральным принципам в качестве критерия юридической действительности нормы / решения (тезис «мягкого», включающего позитивизма) [5].
Концепция Харта включает в себя и собственную трактовку (нормативных оснований) судебного решения, ключевым элементом которой является его учение о правовой недоопределенности и судейском
усмотрении, составляющее в рамках данной работы наш главный интерес. Данное учение можно рассматривать в качестве ответа философа
на соответствующую острую полемику, существовавшую (и существующую) в западной (англо-американской) юриспруденции. Точкой
отсчета / объектом критики здесь выступал юридический формализм
(классический юспозитивизм), рассматривающий право в качестве
«закрытой системы» стандартов, содержащей в себе все ответы на правовые вопросы, которые судья механически, посредством логических
средств выводит из официальных материалов / установлений и применяет к конкретным случаям. Ключевой же вызов этой позиции исходил
от нормативного скептицизма (американского правового реализма),
отстаивавшего (радикальную) неопределенность права, неспособность
самих по себе официальных стандартов предопределить решение по
делу (по известному выражению О.У. Холмса мл., «общие положения
не решают конкретных дел» [12, p. 39–40]), подчеркивающего доминирующую роль ненормативных / неправовых факторов: по мнению реалистов, судьи реагируют не на правила, а на конкретные фактические
ситуации и действуют в их отношении согласно собственным психологическим особенностям и / или усвоенным стереотипам, принятым
в их кругу, культуре, сообществе; правила же имеют подчиненное значение в юридическом решении либо вообще не играют никакой роли,
выступая элементом официальной риторики и легитимации решения
post factum.
В этом контексте – пытаясь противостоять нормативному скептицизму – Харт и формулирует свою концепцию правовой неопределенности и судебного решения [21, с. 254–256 и др.]. Главный
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(онтологический / дескриптивный) тезис Харта заключается в утверждении частичной / умеренной неопределенности права, производной
от сущностной неопределенности языка, что исключает способность
юридических стандартов выступать исчерпывающим нормативным
основанием судебного решения (полностью предопределять исход дела
во всех возможных случаях) и обусловливает необходимость / неизбежность судейского усмотрения: неопределенность знака (термина,
фразы) / (юридического) языка  неопределенность (юридического)
правила  неопределенность права  судейское усмотрение (правотворчество).
Рассуждая в русле идей философов-аналитиков (Дж. Л. Остина,
Л. Витгенштейна, Ф. Вайсмана и др.) – трактовки языка как деятельности, значения как употребления, правила как практики и т.п. [21;
18] – Харт отстаивает социальный (конвенциональный, нормативный)
характер связи между знаком и референтом, (юридическим) термином /
правилом и социальной ситуацией, фиксирует существование и различение ясных (центральных, очевидных, простых) и неясных (периферийных, проблемных, сложных) случаев употребления знака / правила,
присущего им «ядра» (core) и «полутени» (penumbra) значения, указывает на неопределенность («открытую структуру» (open texture))
сложившихся образцов и дефиниций в пограничных обстоятельствах,
возникающую при использовании как общих формул (статутов), так и
авторитетных примеров (прецедентов).
Так, исследуя проблемы определенности значения общего термина / юридической регламентации на примере нормы «Нахождение
транспортного средства в парке запрещено», Харт пишет: «Конкретные фактические ситуации не ожидают нас уже выделенными друг
относительно друга и отмеченными в качестве примеров употребления
общего правила, исследуемого на предмет его применения; не может и
само такое правило выступить вперед, чтобы заявить о примерах своего собственного употребления. Во всех областях опыта <…> существует предел, свойственный природе языка, по отношению к тому
руководству, которое может обеспечить язык общих терминов (general
language). Действительно, будут иметь место ясные (plain) случаи,
постоянно повторяющиеся в схожих обстоятельствах, по отношению
к которым четко применимы соответствующие общие выражения
(«Если что-то и является транспортным средством, то это – [легковой]
автомобиль»), но наряду с этим будут существовать и случаи, когда
непонятно, применяются ли к ним подобные выражения или нет («Рас222

пространяется ли используемый здесь термин ‘транспортное средство’
на велосипеды, самолеты, роликовые коньки?»). К последним относятся фактические ситуации, которые непрерывно подбрасывает природа или человеческое изобретение, обладающие лишь некоторыми из
признаков, свойственных ясным случаям, имея также иные признаки,
которые у таковых отсутствуют. <…> Ясные случаи, когда общие термины, как кажется, не нуждаются в толковании и когда определение
примеров их употребления видится беспроблемным или «автоматическим», суть только знакомые случаи, постоянно повторяющиеся в
схожих обстоятельствах, по которым имеется общее согласие в суждениях относительно применимости классифицирующих терминов» [5,
p. 126]. И далее: «Общие термины были бы для нас бесполезны в качестве средства общения, если бы не было таких знакомых, в целом не
подвергающихся сомнению случаев. Но модификации знакомого тоже
требуют классификации с помощью общих терминов, которые в любой
рассматриваемый момент образуют часть наших языковых ресурсов.
Здесь мы ввергаемся во что-то, похожее на кризис коммуникации: имеются доводы и «за», и «против» использования нами общего термина,
и никакая устойчивая конвенция или общее соглашение не диктует его
употребление или, наоборот, отказ от такового человеком, проводящим
классификацию. Для того чтобы разрешить имеющиеся в таких случаях сомнения, всякий, кто стремится к этому, должен совершить нечто
вроде выбора между открытыми альтернативами» [5, p. 126–127].
Таким образом, Харт раскрывает (юридические) понятия / термины и правила как составляющие социальной / лингвистической жизни
сообщества, существующие в качестве устоявшихся, типизированных,
институционализированных элементов социальной практики, отражаемых в языке как практическом инструментарии и руководимых /
организуемых последним. Характер такой практики, возникающих
ситуаций и, следовательно, языковых ресурсов неоднороден и различается по степени типичности, привычности, устойчивости, повторяемости, разработанности и т.п. Соответственно различается и ясность
употребления лингвистических единиц, а также способность содержащих их правил выступать в качестве нормативных оснований действия
и судебного решения [21].
По Харту, существование ясного случая («ядра» значения) – по
сути, существование значения и правила вообще – возможно как
соединение 1) некоего набора устойчивых практических ситуаций, и
2) согласованного опыта / инструментария обхождения с ними. Т.е.,
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речь идет о наличии постоянно воспроизводимых и схожих между
собой социально значимых ситуаций, которые определенным образом
идентифицируются в сообществе, становятся знакомыми, распознаются через совокупность неких устойчивых, типичных проявлений /
признаков, закрепляются в языке / рассуждениях, в их отношении
формируется общее согласованное употребление (конвенция), вырабатываются, транслируются и усваиваются навыки и стандарты правильного обозначения, классификации, квалификации данных ситуаций.
Устойчивость ситуаций, наличие и воспроизводство общей конвенции
и навыков их обозначения (соотнесения с референтами), в свою очередь, обеспечивает очевидность / простоту употребляемых языковых
единиц, основанных на них нормативных положений и вменяемых статусов (включая юридические термины, правила и заключения), автоматизм, несомненность и непосредственность применения, отсутствие
необходимости специального рассуждения, обращения к анализу, разъяснениям, оправданиям, помощи «экспертов», осуществления и обоснования выбора между альтернативами и т.п. В указанном контексте
сложившиеся стандарты языка обеспечивают возможность корректного употребления лингвистической единицы, т.е. следования правилам
языка, а базирующаяся на них юридическая норма дает ясные ориентиры для поведения – разграничения действия «в соответствии с правилом» и «вопреки ему» – и способна предопределить решение по делу.
В противовес этому неясный случай («полутень» значения), по
мысли Харта, выступает отклонением от опривыченных ситуаций и
образцов речи / действия, способов употребления знака: такой случай
зачастую связан либо с новыми (порождаемыми природой или развитием общества) ситуациями, либо с ситуациями редко встречающимися (мало значимыми) и периферийными, и при этом разделяет лишь
часть элементов / признаков имеющихся типичных знакомых случаев;
соответственно в их отношении отсутствует устойчивая и согласованная конвенция и практика обозначения / нормативного вменения, связанные с этим навыки и стандарты правильного словоупотребления.
Подобная неясность случая порождает своего рода «кризис коммуникации», затрудняя непосредственное и беспроблемное производство
речевого / нормативного действия и не обеспечивая возможности четкого (в том числе юридического) руководства поведением – разграничения действия «в соответствии с правилом» и «вопреки ему» – и
предопределения решения по делу. Здесь необходимы дополнительные
рассуждения, толкование, аргументация, обращение к «экспертам» и
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т.д., требуется решение или, иначе говоря, усмотрение, т.е. выбор между как минимум двумя сравнительно приемлемыми и обоснованными
вариантами употребления знака / правила и, соответственно, переустановление прежних границ дифференциации между ясными привычными образцами. Таким образом, Харт не утверждает, что в подобных
нетипичных случаях следование (юридическому) правилу невозможно:
скорее его тезис заключается в том, что таковое не является здесь автоматическим, беспроблемным, а потому предполагает использование
особых ресурсов, рефлексии, усмотрения. Последнее, по Харту, – это
не столько действие в отсутствии правила, сколько опыт нахождения
правилосообразного поведения, элемент и инструментарий следования
юридическим нормам в нестандартных обстоятельствах.
Таким образом, именно с неясными / проблемными случаями,
сложными делами (hard cases) Харт и связывает наличие судейского
усмотрения, которое осмысливается им как продолжение фундаментальных свойств права и языка, как следствия «открытой структуры»
лингвистических / нормативных образцов – присущей им склонности иметь «край неопределенности» (неоднозначности, смутности
(vagueness)), становиться неопределенными в своем применении к
пограничным случаям [5, p. 128].
В свете вышеизложенных взглядов британского философа, характер и специфика организации человеческой деятельности, языка,
взаимосвязи здесь устойчивых, типичных, ясных случаев и случаев
периферийных, проблемных как раз и выступают тем, что очерчивает
параметры правовой недоопределенности и судейского усмотрения: с
одной стороны, их неизбежность, с другой – их ограниченную распространенность и вторичный, подчиненный статус.
Так, неизбежность юридической неопределенности и усмотрения,
согласно Харту, обусловлена ограниченностью языковых ресурсов
и постоянным воспроизводством пограничных ситуаций. По мысли
философа, «открытая структура» составляет общую и неустранимую
черту человеческого языка; в отношении юридического словоупотребления она обнаруживается в конкретных случаях правоприменения,
неучтенных при установлении и практике того или иного правила, и так
или иначе отличающихся от подразумеваемой здесь ситуации / образца: «Свойством употребляемых человеком <…> категорий является то,
что всегда, когда мы стремимся – заранее и недвусмысленно – урегулировать некоторую сферу поведения посредством общих стандартом,
подлежащих использованию в конкретных случаях без дальнейших
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официальных указаний, наша деятельность затруднена двумя взаимосвязанными препятствиями [:] <…> нашим относительным незнанием
фактов [т.е. ограниченным знанием и предвидением, и] <…> относительной неопределенностью нашей цели [ее осуществления в непредвиденных ситуациях]» [5, p. 129]. Вследствие этого, любые механизмы
сообщения поведенческих образцов – будь то законодательная норма
или прецедент – могут рано или поздно «оказаться неопределенными, когда их применение будет под вопросом» [5, p. 128], что делает
неизбежными ситуации проблемного следования соответствующим
правилам. С этих позиций, неопределенность в пограничных случаях
и судейское усмотрение – это «та цена, которую приходится платить
за использование общих классифицирующих терминов в любой форме
сообщения, касающегося фактов» [5, p. 128]. Данное положение дел не
может быть полностью преодолено и через интерпретацию: «Каноны
«толкования» не могут устранить подобные неопределенности, хотя и
могут их уменьшить, ибо эти каноны сами суть общие правила употребления языка и используют общие термины, которые также требуют
истолкования. Равно как и другие правила, они бессильны обеспечить
собственную интерпретацию» [5, p. 126]. Не дает принципиального
решения и достижение соответствующего согласия в использовании
термина / нормы в сообществе: оно не исключает постоянного воспроизводства («благодаря природе или человеческому изобретению»)
проблем «открытой структуры» в силу регулярного появления новых
маргинальных случаев на смену тех, которые приобрели ясность в
силу конвенции [5, p. 126]. Как следствие, воспроизводство неопределенности, по Харту, влечет за собой и неизбежность судейского усмотрения, его присутствие во всякой правовой системе вне зависимости
от официального признания: «В любой правовой системе большая и
важная область остается открытой для применения усмотрения судами
и другими должностными лицами при приведении изначально неясных
стандартов в состояние определенности, при разрешении неопределенностей законов или при развитии и ограничении правил, выраженных
лишь в общих чертах авторитетными прецедентами» [5, p. 136].
Вместе с тем юридическая неопределенность и усмотрение, по
мысли Харта, занимают подчиненное положение в правовой системе, вытекающее из ограниченной частоты и вторичности проблемных
случаев относительно подавляющего большинства обстоятельств /
дел, которые юридически регулируются и разрешаются на основании
ясных и четко применяемых правил: «Жизнь права в весьма значитель226

ной степени состоит в руководстве должностными и частными лицами
посредством определенных правил, которые <…> в действительности
не требуют от них в каждом новом случае нового решения. Этот характерный факт общественной жизни остается истинным, даже несмотря
на возможное появление неопределенностей относительно применимости какого-либо (писаного или установленного прецедентом) правила к конкретному случаю <…> [Широкое использование судейского
усмотрения] не должно маскировать тот факт, что и те рамки, в которых
оно реализуется, и его главный конечный продукт относятся к общим
правилам. Это суть правила, которые частные лица могут раз за разом
применять к своим действиям без дальнейшего обращения к официальным указаниям или усмотрению» [5, p. 135–136]. И далее: «В пограничной сфере <…> мы должны приветствовать того, кто скептически
настроен в отношении правил <…> [при этом не закрывая глаза] на
тот факт, что то, что делает возможным проводимое судами <…> разительное развитие наиболее фундаментальных правил, – это в огромной степени престиж, накопленный судами благодаря их действиям
в отношении многочисленных, базовых областей права – действиям,
неоспоримо руководимым правилами» [5, p. 154].
Концепции правовой неопределенности и судейского усмотрения
Харта: разбор критических замечаний. Концепция, предложенная
Гербертом Хартом, вызвала различную реакцию: от общего принятия
ее положений и аргументов до острой и целенаправленной критики.
Обратимся к анализу основных вызовов / замечаний, обращенных к
британскому философу, следуя от умеренной критики к ее радикальным формам.
Умеренная критика воззрений Харта. Применительно к западной
(англо-американской) литературе можно сконструировать несколько
критических аргументов в отношении рассматриваемой концепции
Харта, которые так или иначе принимают ее положения (деление на
ясные и пограничные случаи употребления правила / языка, тезисы о
способности правила предопределять решение по делу, об отсутствии
единственно верного ответа в сложных делах, о неизбежности судейского усмотрения и проч.), но оспаривают отдельные ее аспекты и / или
указывают на ограниченность ее объяснительного потенциала. К такого рода замечаниям можно отнести следующие:
1) Харт основывает неопределенность нормы лишь на неопределенности языка, не рассматривая иные ее источники, а также плохо
прописывая институциональные механизмы ее нейтрализации, прису227

щие самому праву – сложившиеся каноны юридического толкования,
аргументации, правила умолчания (например, «все, что не запрещено,
разрешено») и проч. – и, соответственно, четко не определяя градацию
ясных и проблемных случаев: «открытая структура» права не тождественна «открытой структуре» языка [13; 6; 10; 3; 2].
2) Теория Харта не дает четких руководств судье / деятелю там,
где они особенно необходимы – при вынесении решения по сложному
делу: в ней отсутствует четкая нормативная стратегия действий в ситуации неопределенности, анализ критериев выбора аргументов, оценки
/ выбора окончательного юридического исхода, особенности судейской
аргументации при использовании различных официальных оснований
(правила или принципа, закона или прецедента и др.) и т.п. [17].
3) Из построений Харта следует идея связанности судьи четко
установленным правилом (ясным случаем), что игнорирует возможность и факты отступления от такового в рамках судебного процесса
[15].
4) Концепция Харта концентрируется на ситуации судебного решения в случаях определенности и неопределенности, не описывая ситуацию, которая наступает после вынесения судьей решения по сложному
делу, не объясняя общие механизмы становления и фиксации новых
ясных случаев, механизмы изменения существующей системы юридических стандартов [8].
В этом контексте воззрения Харта мыслятся как в целом верная
теория с ограниченными объяснительными возможностями – во многом, как учение, хорошо объясняющее ясные (но не проблемные) случаи и сосредоточенное на общем ценностно-нейтральном описании
ситуаций судебного решения, способности нормы предопределять
юридический результат.
Как представляется, подобные упреки верны лишь отчасти; в их
анализе обратим внимание на следующие моменты:
1) Безусловно, концепция Харта не решает всех проблем и не претендует на это. Ее оценка должна исходить из обоснования значимости
тех или иных целей и способности данной теории предложить адекватные средства их достижения. Кроме того, оценку воззрений Харта на
правовую неопределенность и судейское усмотрение следует рассматривать в контексте базовых целей и параметров исследовательского
проекта автора и тех конкретных оппонентов, спор с которыми составлял идейно-исторический контекст его осуществления. Харт стремится реализовать проект теории / философии права как аналитической
228

юриспруденции, общего морально-нейтрального описания права как
социального феномена, системы правил, признаваемых и практикуемых в сообществе. В этом плане обращение к проблематике правовой
/ нормативной неопределенности и судейского усмотрения для Харта
было прежде всего связано с созданием обобщенной картины права.
Последнее, в частности, предполагало, с одной стороны, (в противовес американскому правовому реализму) апологию значимости норм
(и сосредоточения теории на нормах) как на возможных и действительных основаниях судебного решения, с другой – (в противоположность
концепциям естественного права / нормативной юриспруденции) свободное от моральных оценок объяснение незаданности юридического
результата, разбор имеющихся вариантов и практик судебного решения. Как считается, с подобными задачами Харт в целом справился,
что обусловливает и значимость его построений для тех, кто признает
важность общего нейтрального описания права.
2) Выстраивая свою общую философскую теорию, Харт концентрируется на стабильных / устоявшихся чертах нормативного порядка
как на главных в функционировании правовой системы, в руководстве
поведением и в обосновании судебного решения (никоим образом не
отрицая, но скорее оставляя за скобками те ценностные, интерпретативные, институциональные и проч. факторы и механизмы создания
и воспроизводства искомой стабильности) [5, p. 244 ff]. В этом плане, сообразно своим целям, автор вводит дифференциацию ясных и
пограничных случаев, вскрывает их практико-лингвистические и иные
основы и отстаивает имеющуюся множественность стратегий юридической аргументации и юридических исходов. Кроме того, Харт приводит и возможные варианты обоснования в ситуации неопределенности:
апелляцию к цели или общему смыслу законодательства (намерению
законодателя), суждение по аналогии, использование правил интерпретации [27; 5; 4], а также, более подробно, модель достижения результата
через соотнесение имеющейся официальной формулировки, связанного с ним ясного образца и целей правоустановления (в его основе
лежит опора на ясные устоявшиеся случаи, рассмотрение нового в
контексте прошлых типичных образцов, оценка близости им спорного
случая и распространение на него известных стандартов употребления / действия, т.е. его включение в ту или иную известную понятийную «семью») [5, p. 127–128]. В этом плане подобное описание ясных и
проблемных случаев можно считать вполне достаточным и адекватным
по отношению к целям автора.
229

3) Теория Харта безусловно имеет ограничения, как на уровне
общего проекта, так и применительно к конкретным элементам его
теории. Помимо упоминавшейся слабости концепции философа как
методологии юридического решения в сложном деле и как социологической теории правовых изменений (что, как кажется, выходит за
пределы притязаний автора), Харт действительно не столь детален
относительно видов неопределенности, правил толкования, умолчания, юридической аргументации, не прописывает он и следствия конкретного решения, принятого в ситуации «открытой структуры», а
равно возможности вынесения решения вопреки ясной норме. Вместе
с тем отсутствие подробной разработки названных (и иных) моментов
не означает их отрицания, а равно не указывает на их несовместимость
с построениями философа [10; 15]. (так, например, ключевой пример
Дворкина, «дело Элмера» (когда наследнику, убившему своего наследодателя, отказывают в наследстве, ссылаясь на принцип и действуя
вопреки четкому правилу) [17; 1] вполне может быть истолкован как
проблемный случай (например, как «аксиологический пробел» между
нормой и ценностью [16]), где имеет место столкновение двух юридических стандартов, со всеми вытекающими практическими и теоретическими следствиями). Соответственно, подобные возражения также
не отрицают значимости построений Харта, но скорее обнаруживают
необходимость их дальнейшего развития.
Радикальная критика воззрений Харта. Наряду с изложенными
замечаниями в западной (англо-американской) литературе имеются
и вызовы более фундаментального характера, оспаривающие общую
состоятельность анализируемой концепции Харта: она мыслится здесь
не просто в качестве не достаточно полного описания (нормативных
оснований) судопроизводства в проблемных случаях, но в качестве
искаженной репрезентации процесса принятия судебного решения
в целом, включая и т.н. простые дела / ясные случаи. Можно назвать
несколько подобных возражений / направлений критики.
1) Одна из форм такой критики связана с переосмыслением наследия американского правового реализма. Как отмечалось ранее, согласно
этому учению, судьи принимают решения, ориентируясь не на нормы,
а на факты: в рамках судопроизводства юридические правила, трактуемые как писанные и рационализированные стандарты, либо играют
вторичную и опосредованную роль, либо вообще выступают в качестве
ширмы, скрывающей реальные причины решения. То же, что является
определяющим в производстве судебного решения – типичные спо230

собы обхождения судей с различными категориями дел, – выступает
манифестацией тех стандартов, образцов, обыкновений, которые складываются и усваиваются в судейской среде, институционализируются в рамках действительной юридической практики. Отсюда, разбор
Хартом ясных и пограничных случаев употребления правила / юридического языка, связываемых здесь лишь с абстрактными писаными
стандартами с неочевидной ролью в процессе, видится поверхностным
и некорректным: любые значимые нормы суть отражение более фундаментальной институционально-практической структуры, оставшейся,
согласно данному воззрению, за пределами концепции автора [9; 14; 8].
2) Лон Фуллер приписывает Харту «указательную» теорию значения и сопряженную с этим концентрацию в рассуждениях о неопределенности на отдельных терминах, что, как отмечает критик, не
соответствует ни современной теории языка, ни реальной лингвистической и юридической практике. Фуллер отстаивает тезис о фундаментальной контекстуальности / системности нашей деятельности и
речи, где слова всегда существуют и определяются в контексте фразы
(отсюда, с одной стороны, возможность понимания знакомого слова
даже в новых, нетипичных обстоятельствах, с другой – невозможность
его верного понимания без знания контекста); в юридическом же плане
отдельные правила, их термины и формулировки всегда существуют
в ценностно-целевом и смысловом поле / окружении правовой системы и, более конкретно, замысла законодателя, что и обеспечивает надлежащее толкование и применение соответствующих юридических
стандартов. Согласно автору, Харт некорректно выводит «открытую
структуру» права / нормы из «открытой структуры» общих классифицирующих терминов, игнорирует (конституирующий значение / правило) нормативно-лингвистический контекст, абсолютизирует ясный
случай употребления термина в качестве основы решения, который
всегда контекстуален / телеологичен и не существует сам по себе.
Отсюда, проводя черту между решением простого дела (механическим
применением ясных стандартов к имеющейся фактологии) и сложного
дела (вынужденным в отсутствии четких правил обращением судьи к
рефлексии и к усмотрению / правотворчеству), Харт, по мнению ученого, неверно трактует роль судьи и разрушает целостную структуру
судебной аргументации, присущую ей системную рефлексию и целевую экспликацию предзаданных нормативных оснований судебного
решения (в этом плане показательно предложенное Фуллером уподобление судьи сыну умершего проектировщика, который должен по
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карандашному наброску отца завершить разработку проектируемого
устройства [24, с. 105 и др.]) [25].
3) Рональд Дворкин вменяет Харту некорректное объяснение
права и судопроизводства: сведение права к правилам как строго определенным юридическим стандартам, действующим по модели «все или
ничего» (например, «скорость движения по шоссе не должна превышать
60 м/ч»), и, как следствие, ограничение такого рода правилами нормативных оснований решения и неизбежность («сильного») судейского
усмотрения – как свободного от правоограничений обращения к неюридическим доводам – при решении сложных дел. Согласно Дворкину,
право состоит из различных стандартов и мыслится как интерпретативная / аргументативная целостность (law as integrity), ключевую роль в
которой играют принципы (например, «Никто не должен получать выгоды от своего правонарушения»). С одной стороны, по мысли критика,
принципы существенно отличаются от правил (они не предписывают
конкретного исхода, но дают общие ориентиры; обладают измерением
не действительности, а веса, имея разное значение в различных делах;
они включаются в правопорядок не по формальным, а по содержательным / ценностным критериям, укоренены в морали сообщества; и т.п.),
с другой – они играют определяющую роль, обеспечивая надлежащий
юридический результат: рассматривая дело, судья создает наилучшую
теорию разбираемого случая как систему принципов, которая и наиболее соответствует институциональной истории правовой системы
(прошлым официальным установлениям: законам, прецедентам) и обеспечивает ей наилучшее моральное оправдание (отсюда и предлагаемый Дворкином образ судьи как соавтора уже начатого другими романа
(chain novel), который на основе толкования имеющего текста должен,
сохраняя его аутентичность и целостность, предложить его наилучшее
продолжение [1]). Соответственно Дворкин, по аналогии с Фуллером,
отрицает свободное от правоограничений судейское усмотрение / правотворчество в сложных делах: отсутствие четких правил не разрушает
основу решения – принципы (ценности, конвенции, интерпретативные
каноны) института права, которые образуют базу / алгоритмы истолкования официальных данных и обуславливают возможность и обязанность судьи (как придуманного Дворкином юридического Геркулеса со
сверхчеловеческим интеллектом и терпением) найти содержащийся в
праве единственно верный ответ на любой юридический вопрос. Более
того, ученый оправдывает возможность решения вопреки ясному правилу, когда последнее противоречит более фундаментальным стандар232

там системы – принципам. Таким образом, то, что у Харта выступает
оплотом определенности и основанием права / решения – ясные случаи
употребления нормы, «ядро» языкового значения, – в учении критика
утрачивает подобный статус, будучи открытым для пересмотра в свете избираемых приоритетных принципов, структуры и практики юридической идеологии / интерпретации: ясные случаи Харта – это лишь
начало рассуждения, «доинтерпретативные данные», которые подлежат истолкованию в свете наилучших юридических, морально-политических начал. Концепция Харта, по Дворкину, оперирует категориями
«очевидных фактов» (plain facts) и не учитывает интерпретитивной
природы права и судебной аргументации (как и у Фуллера, общей для
простых и для сложных дел) [1; 17].
Как и в случае с умеренной критикой, данные замечания представляются верными лишь отчасти, а использованные ранее аргументы в
поддержку позиции Харта могут работать и здесь:
1) Для начала еще раз подчеркнем общий характер рассуждений
британского философа, связанный с попыткой реконструкции общего
понятия права и его апологией в спорах с альтернативными концепциями, и следующую отсюда относительную краткость в разработке
тех или иных вопросов, включая учение о судебном решении. Повторим также тезис о том, что неупоминание Хартом отдельных понятий,
положений, неиспользование им соответствующей терминологии (хотя
и создает неясность в четком осмыслении взглядов и позиций автора,
порождая возможные неверные / необоснованные трактовки) не означает их отрицание и / или несовместимость с построениями ученого.
2) Далее, критика со стороны последователей американского реализма, как кажется, может быть оправдана скорее в части общего восприятия Хартом данного учения, его трактовки в качестве общей теории
права (в духе позитивизма или юснатурализма) и позиции крайнего
нормативного скептицизма и судейского активизма, и, как следствие,
затемнение тех его важных аспектов, которые связаны с прагматикой
юридической деятельности и образования, институциональными основами и социальными функциями судопроизводства. В этом плане Харт
анализирует и критикует лишь часть учения американского правового
реализма, тогда как сам в определенном смысле отстаивает близкую
позицию: трактует правила в качестве устоявшихся, типизированных,
институционализированных элементов социальной практики, принятых и реализуемых членами сообщества (в том числе судьями), мыслит
ясный случай правила в качестве соединения устойчивых практиче233

ских ситуаций и согласованного опыта / инструментария обхождения
с ними, а также признает постоянное воспроизводство нестандартных
ситуаций, где неизбежен выбор из возможных – и аналогичных прошлым – легитимных решений. Иначе говоря, то, что Харт понимает под
правилом, является не столько его абстрактной рефлексивной писаной
формулой с четко определенной сферой применения, сколько некий
образец восприятия, суждения и поведения, связываемый с конкретной
ситуацией, существующий и воспроизводимый в рамках неких социальных практик, усвоенный и реализуемый социальными деятелями
[7]. Данная позиция во многом аналогична взгляду правового реализма,
хотя ей и свойственен акцент на нормативности, взгляд на судью как на
добросовестного исполнителя существующих норм (а не на законодателя и социального инженера) и отличная общая методология, логика и
терминология. В этом плане представленное возражение базируется на
неверной трактовке Харта и не выглядит достаточно обоснованным.
3) Определенная некорректность в изложении взглядов Харта
присутствует и в критике Фуллера. Хотя из анализа британским философом своего главного примера – нормы «Нахождение транспортного
средства в парке запрещено» – и могут следовать оценки, высказанные
его оппонентом, Харт, тем не менее, не придерживается ни указательной теории значения, замыкающей его на отдельном слове, ни строит свои выводы о неопределенности права на «открытой структуре»
отдельных используемых здесь терминов. Как раз наоборот, подобные
положения скорее являются объектами его критики, что проистекает
из методологических начал его концепции и его собственных разработок, продвигающих трактовку языка как деятельности, значение как
употребления, необходимость определения (юридических) терминов
в рамках наиболее типичных для них высказываний, в традиционных
контекстах речевых практик и т.п. [26] В этом плане подчеркиваемая
Фуллером контекстуальность и системность юридического языка, хотя
и не акцентируется Хартом, но вполне согласуется с его построениями.
То же во многом относится и к целевой трактовке права, юридического
языка и судебного решения: британский философ вовсе не отрицает
телеологической / институциональной природы права и возможностей
целевого толкования конкретных правоположений (что более четко
проявляется в его работах, написанных уже после полемики с Фуллером [5; 4]). Скорее Харт сосредотачивается на итоговой картине права,
получаемой в результате действия разнородных факторов, применения различных толкований и аргументов, вынесения всевозможных
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моральных оценок, – на образовании и институционализации в рамках
социальной / юридической практики определенных стабильных образцов восприятия, суждения, поведения, составляющих фундамент его
описательной морально-нейтральной теории и основу функционирования права и принятия судебного решения. В этом плане автор вовсе
не отрицает целевой интерпретации правила / термина, ее роли в установлении ясных случаев употребления и в преодолении нормативной
неопределенности в сложных делах. Просто для Харта, во-первых,
телеологическая аргументация может уже «в свернутом виде» присутствовать в выделяемых ясных и пограничных случаях; во-вторых, она
не является единственной формой юридического обоснования (в том
числе в проблемных ситуациях); в-третьих, она сама по себе не отменяет иные формы толкования и не означает автоматического неприменения правила, противоречащего цели (утраты им юридического статуса):
последнее зачастую составляет предмет (институционального, политического, личного и т.п.) выбора [13, p. 55–59 ff]; в-четвертых, теоретически и практически ценным является идентификация точных средств
и линий обоснования, которые, по Харту, остаются в тени при сведении
юридических рассуждений к одной лишь телеологической аргументации; наконец, в-пятых, апелляция к целям не способна полностью
устранить неопределенности в основаниях судебного решения: как и в
споре с Дворкином, здесь действует аргумент о том, что правила (в данном случае представления или нормативные формулировки цели) сами
по себе не предопределяют способа своего применения, что всегда возможна конкуренция между толкованиями правила / цели и наличие как
минимум двух обусловленных ими сравнительно легитимных юридических исхода. Что касается упреков Фуллера относительно разрыва
Хартом некоего единства структуры судебной аргументации, то – если
мы вообще принимаем тезис о необходимости такого единства – и этот
выпад не выглядит достаточно обоснованным: скорее оппоненты расходятся в понимании самого этого единства / «ткани» права, которое
для Харта базируется на ясных случаях употребления юридических
терминов / правил и их распространении на новые ситуации (подчеркнем, усмотрение для Харта – это не действие «с чистого листа» и в
отсутствии обязательных стандартов, не перечеркивание имеющегося
права, не личная нормотворческая инициатива, но попытка применить
имеющиеся правила в новом нестандартном контексте, что вполне
согласуется с общим тоном рассуждений Фуллера (да и Дворкина),
пусть и строится на иных посылках и излагается иным языком).
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4) Близкую контраргументацию можно предложить и в отношении
критических выпадов Дворкина (отчасти она содержится в Постскриптуме Харта к «Понятию права» [5; 20]). Действительно, вопросы юридической аргументации и судебного решения не являются центральной
темой у Харта – автора «Понятия права», и с определенной точки зрения учение британского философа не является здесь достаточно разработанным (по сравнению с той же концепцией Дворкина). Нет у Харта
и детального разбора принципов и их особого статуса и роли в праве и
судопроизводстве. Вместе с тем, многие подобные моменты / положения
(в том числе заявленные оппонентом) не обязательно отрицаются автором и представляются во многом совместимыми с его построениями.
В дополнение к сказанному, важно указать на некорректное прочтение
Харта Дворкином: во-первых, вопреки заявлениям критика, употребляемый автором термин «правило» имеет общий характер, не сводится
к строгим императивам, действующим по модели «все или ничего», и
синонимичен понятию юридического стандарта (т.е. включает правовые
принципы, нормы-цели и проч.); во-вторых, судейское усмотрение не
мыслится в качестве законотворчества судьи в отсутствие каких бы то ни
было юридических ограничений, но трактуется как выбор из имеющихся
и близких по обоснованности вариантов решения, заданных правом, как
следование существующим правилам в нестандартных обстоятельствах;
в-третьих, построения Харта не отрицают интерпретативной природы
права и юридического рассуждения [11. p. 1–2; 23], а его «ясные случаи»,
как кажется, не нужно уподоблять неким объективным / «очевидным»
данностям, действующим механически, самодостаточно и вне всякой
интерпретации: как отмечалось ранее, Харт скорее концентрируется на
итоговом положении дел, не говоря уже о том, что, вторя Витгенштейну, он не рассматривает толкование в качестве окончательного критерия
идентификации правила и его верного применения [21]. Наряду с этим
есть и прямые расхождения между Хартом и Дворкином (причем позиция Дворкина зачастую кажется здесь менее убедительной): во-первых,
британский философ не приемлет резкого противопоставления правил и
принципов (скорее различающихся по степени) и несовместимость принципов с правилом признания, как стандартом, устанавливающим критерии юридического в системе, – в этом плане с точки зрения концепции
Харта акцентируемое Дворкином «дело Элмера», как отмечалось, может
быть перетолковано, например, как сложный случай, где имеет место
противоречие двух стандартов и где требуется выбор в пользу одного
из них, т.е. применение судейского усмотрения, либо, при определенных
236

условиях, вообще как простой случай, где выбор в пользу более фундаментального, приоритетного или справедливого стандарта довольно
очевиден; во-вторых, Харт допускает возможность различных вариантов
юридически надлежащего судебного решения с различными вариантами
обоснования, поэтому отстаиваемая оппонентом «модель Геркулеса»,
когда подобное решение мыслится как морально наилучшее из юридически возможных, с одной стороны, совместимо с позицией британского ученого, с другой – не исчерпывает имеющегося многообразия (в
добавок, по мысли Харта, такая модель плохо согласуется с общей для
него и Дворкина юридической практикой англо-американской системы);
в-третьих, согласно Харту, Дворкину не удается опровергнуть его тезис
о неизбежности судейского усмотрения (т.е. выбора между имеющимися альтернативными решениями) и обосновать собственный постулат о
возможности во всех случаях найти единственно верный ответ на любой
юридический вопрос: как отмечалось ранее, несамодостаточность правила, наличие множественности толкований, аргументов, аналогий и
т.п. может лишь отсрочить момент усмотрения, но не устранить его [5,
p. 274–275] – апелляции же Дворкина к официальной риторике или конвенциям вполне согласуются с воззрениями Харта, который допускает
непризнание усмотрения в рамках правовой системы, но строит свою
теорию на иных методологических началах, несвязанных идеологией
института права [22; 19]. В целом позиции оппонентов можно рассматривать как методологически разные проекты, конкурентные и взаимодополнительные по отношению друг к другу.
Итак, подводя итоги работы, можно констатировать следующее.
В общем и целом предложенная Гербертом Л. А. Хартом концепция
правовой неопределенности и судейского усмотрения имеет довольно
высокий уровень обоснованности: имеющиеся в англо-американской
юриспруденции критические замечания либо 1) принимают ее базовый
взгляд, касаясь лишь отдельных аспектов, либо 2) выдвигают положения, которые строятся на ее неверном истолковании или 3) вполне с
ней совместимы, либо 4) формулируют (методологический, ценностный и т.п.) альтернативный подход, в свою очередь также подверженный серьезной контраргументации со стороны разбираемой здесь
концепции Харта. Притом, что целый ряд идей ученого, касающихся юридической неопределенности и усмотрения, сегодня является
господствующим, его построения имеют и ограничения по степени
проработанности тех или иных вопросов (подход автора видится слишком общим), по своей инструментальной направленности и идеоло237

гической ценности, а потому ее значимость следует определять в том
числе исходя из важности тех задач, которые она способна решать, из
ее теоретического и практического потенциала.
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ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНИХ ПІДСТАВ
СУДОВОГО РІШЕННЯ:
КОНЦЕПЦІЯ ПРАВОВОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Г. ХАРТА ТА ЇЇ КРИТИКИ
С. Касаткін
Самарська гуманітарна академія,
м. Самара, вул. Дибенко, 21, e-mail: kasatka_s@bk.ru
Ця стаття присвячена розгляду засадничих положень концепції
британського філософа права Герберта Л.А. Харта про правову невизначеність і суддівський розсуд, а також основних напрямків її критики в англо-американській юриспруденції. У статті подається огляд
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онтологічної / дескриптивної тези автора про фундаментальну недовизначеність права та юридичної мови, досліджується трактування вченим ясного і проблемного випадків вживання, аналізуються найбільш
поширені варіанти помірної та радикальної критики Харта, їх обґрунтованість.
Ключові слова: юридичний позитивізм, американський правової
реалізм, невизначеність у праві, відкрита структура права, ядро і півтінь значення, суддівський розсуд.
THE PROBLEM OF NORMATIVE FOUNDATIONS
OF JUDICIAL DECISION: H. HART’S CONCERTION OF LEGAL
INDETERMINACY AND IT’S CRITICS
S. Kasatkin
Samara Academy of Humanities,
Samara, Dybenko Str., 21, e-mail: kasatka_s@bk.ru
This article examines key positions of the British legal philosopher
Herbert L. A. Hart’s conception concerning legal indeterminacy and
judicial discretion and studies main lines of its criticism in Anglo-American
jurisprudence. In the article there is a review of the author’s ontological /
descriptive thesis about fundamental underdeterminacy of law and legal
language, a consideration of the scholar’s account of plain and problematic
cases of use, and an analysis of Hart’s the most common moderate and
radical criticisms, their validity and challengeability.
Key words: legal positivism, American legal realism, indeterminacy
/ vagueness in law, open texture of law, core and penumbra of meaning,
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ЮРИДИЧНИЙ КОНФЛІКТ І ЙОГО ВИТЛУМАЧЕННЯ
В ПРАЦЯХ НІЛЬСА КРІСТІ
Д. Кобринський
Навчально-науковий інститут права та психології
Національної академії внутрішніх справ,
м. Київ, Солом’янська пл.,1, e-mail: dmitro.kobrinski@gmail.com
Приводом для написання даної статті стала робота над Конфліктологічним словником, що вийшов з друку в Києві в 2012 році.
Авторський колектив був представлений в основному викладачами
Національної академії внутрішніх справ і основна цільова аудиторія –
студенти юридичних спеціальностей. Для цього видання мною були
написані 70 статей, присвячені персоналіям конфліктологів. Серед них
були філософи, соціологи, психологи, військові стратеги, спеціалісти
з міжнародних відносин та ведення переговорів. Зокрема, у словнику
розміщено статті про Аристотеля, Канта, Маркса, Дарендорфа, Козера,
Ганді, Фрейда, Хорні, Клаузевіца та ін. Виходячи зі специфіки видання
важливо було проаналізувати власне юридичний конфлікт і юридичні способи вирішення соціальних та міжособових конфліктів, але це,
на матеріалі персоналій, виявилось достатньо проблематичним. Хоча
починаючи и з Аристотеля, мислителі зверталися до права як способу розв’язання певних конфліктів і специфічної сфери аналізу, їх доробок в сфері досліджень юридичного конфлікту не може бути визнаним
достатнім. Тому особливий інтерес представляють погляди Нільса
Крісті.
Нільс Крісті (нор. Nils Christie, нар.1928, Осло, Норвегія) – сучасний норвезький соціолог і кримінолог, професор університету Осло.
Крісті фахівець з кримінального права, послідовний супротивник
смертної кари і зростання «тюремного населення», прибічник гуманізації і мінімізації покарання за умов неодмінного захисту інтересів
потерпілого.
Він розглядає злочин як соціальне явище, ставить проблему «монополії юристів і держави» на конфлікти і відчуження самих людей,
громад і суспільства від вирішення проблем, які, власне, належать
індивідам та спільнотам. Праці Крісті стали фундаментом концепції
«відновного правосуддя – нового погляду на реакцію суспільства на
злочин, в основі якого не покарання злочинця анонімною інстанцією у
вигляді спричинення страждання, а пошук діалогу винуватця і потер241

пілого. Результатом такого діалогу є знаходження самими сторонами
за допомогою посередника-медіатора виходу з проблемної ситуації і
вирішення конфлікту.
Для поглядів Н.Крісті характерно переосмислення усталених
юридичних понять задля виправлення негативних аспектів сучасної
ситуації. Він говорить, що уявлення про те, що злочинно, а що ні, змінюється від країни до країни, з епохи в епох. Якщо ми обговорюємо
поганий вчинок, нам спадають на думку різні способи впоратися з його
наслідками: можна обговорити те, що сталося, винний може вибачитися, спробувати відшкодувати збиток, можливо, вдасться досягти примирення з потерпілими. А якщо ми розглядаємо це ж діяння як злочин,
залишається лише покарати злочинця. А отже, якщо кожен «злочин»
розглянути в першу чергу як поганий вчинок, то у сторін і суспільства в
цілому буде набагато ширша палітра можливих реакцій, які за думкою
Крісті, результативніші за просто покарання.
Важливою частиною позиції Н.Крісті є особливе ставлення до ролі
потерпілого в кримінальному процесі. Дослідник стверджує, що потерпілий фактично вимушений був передати державі свої повноваження
одної зі сторін конфлікту, що виник в результаті злочину, і опинився
«поза сценою». Відтак, одною з головних задач має бути повернення
йому тої ролі, яку він відігравав у попередні історичні епохи. Потерпілий був повноправним учасником спору, чия думка не могла ігноруватися і мала впливати на процесуальний розгляд справи. Цю концепцію
можна схарактеризувати як прагнення до депубліцізації карного процесу і надання йому раніше втрачених диспозитивних начал, що притаманні процесу цивільному.
Діяльність Крісті завжди була спрямована на зменшення тюремного населення, кількість якого є, за думкою дослідника, важливим
критерієм соціальної норми та гармонії. На початку 1960-х активність
Крісті призвела до змін у пенітенціарній системі сусідньої Фінляндії.
Його порівняльний аналіз ситуації у в’язницях скандинавських країнах
призвів до усвідомлення фінською юридичною громадськістю. «критичності» ситуації і протягом кількох років вдалося суттєво зменшити кількість фінських ув’язнених. Для самого Нільса Крісті це стало
аргументом на користь того, що й в інших країнах, зокрема, тих, що
виникли після розпаду СРСР, можна зробити кроки в цьому напрямку
У Нільса Крісті особливе ставлення до соціального прогресу, який
на його думку, призводить до «збільшення населення в’язниць». Він
шукає відповіді на запити сьогодення в минулому і в досвіді громад
242

народів, які за усталеною думкою, стоять на нижчих сходинках соціального розвитку. Крісті досліджує традиції маорі, індіанців, австралійських аборигенів і знаходить в них способи вирішення конфліктів і
порозуміння, які на його погляд, відрізняються гуманізмом і одночасно
більшою результативністю ніж сучасна юридично-пенітенціарна практика
Саме на основі традиційних «сусідських» практик порозуміння
була розроблена концепція медіації, одного з головних механізмів відновного правосуддя, тієї альтернативи каральному правосуддю, яку
створюють і відстоюють Нільс Крісті і його однодумці. Вони розглядають злочин як конфлікт, який часто, хоча і не завжди, можна дозволити, загладивши провину, відшкодувавши збиток, примиривши сторони.
Медіатори виступають як посередники при зустрічі сторін конфлікту.
Зустріч – центральна подія в процесі відновного правосуддя, вона дає
учасникам конфлікту шанс пояснити свої позиції і зрозуміти почуття
один одного.
Дуже показово, що сам Нільс Крісті, за словами його послідовників і біографів, є природженим медіатором. Вони відзначають вміння
норвезького знаходити порозуміння зі злочинцями, юристами, держслужбовцями та вченими. Саме така людина стояла у витоків повороту
у ставленні до покарання, який отримав назву відновного правосуддя.
Нільс Крісті і зараз продовжує активно і плідно працювати, обстоюючи
гуманні, діалогічні підходи в соціальних і юридичних конфліктах.
Рух за впровадження відновного правосуддя і використання медіації в кримінальному, цивільному процесі, у врегулюванні юридичних
і інших конфліктів в суспільстві за підтримки ООН і Ради Європи розвивається у всьому світі, у тому числі і в Україні. Теорія і практика
відновного правосуддя, а також праці Крісті дозволяють знайти нові
виміри юридичного конфлікту і виявляють нові шляхи вирішення
більш широкого кола соціальних конфліктів.
Праці Нільса Крісті: Конфлікт як власність, 1976; Обмеження покарань, 1981; Боротьба зі злочинністю як індустрія. На шляху до ГУЛАГУ західного зразку? 2000; Кількість злочинів, що влаштовує, 2004.
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ФЕНОМЕН ПРАВОВОЇ ПОВЕДІНКИ ОСОБИ:
СПРОБА ПАРАДИГМАЛЬНОГО ОСМИСЛЕННЯ
Ю. Козенко
Львівський державний університет внутрішніх справ,
м. Львів, вул. Замарстинівська, 9, e-mail: yuliko@i.ua
В останні роки набули значного поширення дослідження проблеми
цінностей права, прояву рівня юридичного світогляду і поведінки його
суб’єктів, їх моральних характеристик. По-новому розглядаються проблеми співвідношення належного і неналежного у вчинках, допустимого та
недопустимого в поведінці особи. Разом із тим, існують загальноприйняті
погляди на проблему правової поведінки особи, що є сталими та незмінними впродовж багатьох десятиріч, – своєрідні аксіоми, які в сукупності
формують класичні парадигми підходів до проблеми правової поведінки.
Як зазначають українські правознавці А.А. Письменицький та
Д.В. Слинько, існує безліч підходів до розуміння поведінки людини,
адже остання є істотою біопсихосоціальною, і може розглядатися:
– як біологічна форма життя, що виражається в морфологічних,
фізіологічних, генетичних, нервово-мозкових, електрохімічних явищах
та процесах;
– як носій психічної активності з огляду на її внутрішній духовний світ, аспекти свідомих ти несвідомих процесів, прояву волі, переживань, пам’яті, характеру, темпераменту тощо;
– як суб’єкт у співвідношенні із собі подібними [1, с. 130].
На думку С.П. Капіци, людина – живий організм, який на сучасному етапі існування живого перебуває на найвищому щаблі розвитку в
результаті складного історико-еволюційного процесу – антропогенезу.
Завдяки зазначеним вище властивостям людина не лише набуває статусу елемента соціальної системи, але і сама становить систему, що
має найскладнішу структуру [2, с. 500]. Таким чином, людина стає
особою – цілісністю соціальних властивостей, продуктом суспільного
розвитку і включенням в систему соціальних відносин за допомогою
активної діяльності і спілкування [3, с. 70].
Поняття «особа» означає соціальне «Я», роль людини, що виникає
з громадських очікувань, форму, через яку проявляється людська суть
[4, с. 410].
В сучасній науковій літературі побутує твердження, що особа – це
людська істота, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, корис245

тується правами, що надаються суспільством, та виконує обов’язки, які
ним покладаються.
На думку Є.В. Спекторського поняття «особа» слугує ознакою
соціального і духовного розвитку людини, вживається для підкреслення суто людських рис [5, с. 113].
У той самий час, радянський юрист Є.Б. Пашуканіс визначає особу
з одного боку, як певну юридичну абстракцію – суб’єкта прав, з іншого – як поняття пануючої суспільної одиниці [6, с. 561].
Цікавою, із наукової точки зору, є позиція Д.А. Гудими, який у своїй монографії схильний до визначення поняття «особа» за допомогою
його диференціації в ракурсі «правової особи» – правової людини як
її носія, котрій, з огляду на її природу, притаманні вродженні правові властивості і природні права, які уможливлюють її життєдіяльність,
що є найважливішою складовою загальносоціального права, та «юридичної особи» – юридичної людини, як її носія, котра у процесі соціалізації здатна сприймати, реалізовувати, трансформовувати право як
спеціально-соціальне явище, відображаючи рівень свободи людини у
межах відповідальності у певному суспільстві [7, с. 237].
Отож, як видається, особа – це, перш за все, генотипне утворення, формування якого продовжується і в онтогенезі, прижиттєво. Тому
до характеристики особи входять також властивості і їх інтеграції, що
складаються онтогенетично. Йдеться про виникаючі сплави вроджених
і набутих реакцій, про зміну наочного вмісту потреб, про домінанти
поведінки, що формуються. Особа є продуктом соціо-біологічної еволюції, в процесі якої відбувається не лише процес диференціації органів і функцій, але також і їх інтеграції, взаємного злагодження.
Сучасна наукова парадигма вказує на наявність декількох концепцій щодо розуміння поняття «особа» та «поведінка»: психодинамічної
(Зигмунд Фрейд, Карл Юнг, Альфред Адлер), его-теоретичної (Ерік
Еріксон, Еріх Фромм), диспозитивної (Реймонд Кеттел, Ганс Айзенк),
біхевіористичної (Джон Уотсон, Беррес Скіннер), соціально-когнітивної (Альберт Бандура, Джуліан Роттер), гуманістичної (Абрахам Маслоу), феноменологічної (Карл Роджерс) теорій.
Втім, всі вони сходяться у твердженні, що поняття «особа» виражає неподільність, цілісність і особливості конкретного суб’єкта, що
формується під впливом двох основних факторів: індивідуальних
вроджених властивостей та соціального середовища, що впливає на
людину, в той час як термін «поведінка» вказує на процес зміни станів
певного об’єкта, що властивий її природі як цілому.
246

На думку О.В. Зайчука та Н.М. Оніщенко, на соціальний характер
особи вказують такі її риси [8, с. 264]:
–ірозумність, тобто можливість мислиннєвого процесу та здатності до обдуманих, а не інстинктивних рішень. Ця ознака зумовлює можливість упорядкування процесу спілкування суб’єктів;
–ісвобода, тобто можливість вибору із встановлених суспільством
варіантів поведінки саме того, який найповніше відповідає інтересам
особи та не порушує прав інших суб’єктів, що і забезпечує можливість
усвідомленого ставлення суб’єкта до власної поведінки;
–ііндивідуальність, що знаходить вияв у наявності особливих
ознак, які виокремлюють конкретну особу із загальної кількості собі
подібних індивідів. Саме це надає можливість реально визначити стать,
вік, соціальний стан, професію, тощо;
–івідповідальність, що характеризується як можливість передбачати результати своїх дій, керувати ними та самостійно відповідати за
невиконання обов’язків чи порушення прав інших осіб. Ця риса забезпечує певне співвідношення власної поведінки з інтересами суспільства та її самооцінку відповідно до існуючих стандартів.
Погоджуючись із вищезазначеними авторами, підтвердимо тезу
про те, що суспільні відносини є важливим фактором впливу на особу. Однак, особа не формується пасивно, вона є активним суб’єктом.
Таким чином, соціальну природу особи визначають такі компоненти її
структури, як свідомість, воля, можливість діяльності.
Відсутність самосвідомості не дає можливості вести мову про
наявність особи, в той час як воля, (компонент структури особи), характеризує можливість вибору діяльності та досягнення певної мети. З
огляду на це, ми схильні вважати свідомість цементуючим елементом,
що відображає можливість усвідомлювати дійсність, керувати своїми
вчинками.
Що стосується поняття «діяльність», вважаємо, що такою є
специфiчно людська форма цiлеспрямованого вiдображення i перетворення свiту, джерело виникнення культури, становлення соцiальної
органiзацiї i формування особи.
Діяльність пов’язана з можливістю використання інтелектуальної
та фізичної енергії для досягнення певного результату. Здебільшого
поняття «поведінка» та «діяльність», коли діяльність тлумачиться як
система поведінки, розглядають в аналогічному розумінні.
Втім, із такою тезою важко повністю погодитися, адже, від діяльності поведінка особи відмінна тим, що остання є тільки зовні спосте247

режуваною її формою, виявом, що не завжди вказує на зміст діяльності,
ступінь засвоєння її суб’єктом. Відтак, категорія «діяльність» є одним
із способів буття та існування соціальної дійсності, вияву соціальної
активності осіб, цілеспрямованого відображення й зміни ними навколишнього світу.
Види діяльності доволі багатоманітні (напр., економічна, соціальна, трудова, освітянська, споживацька), як і її форми (напр., індивідуальна, колективна, масова). Умовами діяльності особи є:
– предметні ситуації;
– умови спілкування (групи чи колективи);
– діючі норми та цінності соціальної спільноти і суспільства в
цілому;
– діючі соціальні інститути суспільства;
– особливості соціальної організації, до якої належать індивіди;
– соціальні статуси індивідів, які вони займають, і виконувані згідно з цими статусами соціальні ролі.
Умови діяльності, своєю чергою, визначають соціальну поведінку
особи. Будучи усвідомленими, вони, оцінюються через призму потреб
та інтересів особистості й викликають у неї почуття задоволення (або
незадоволення). Незадоволеність стає соціальною детермінантою
діяльності особистості, що прагне змінити ці умови згідно зі своїми
потребами.
В такому розумінні, слушним видається, міркування Г.П. Предвічного та Ю.А. Шерковіна, котрі зазначають, що поведінка є формою
діяльності, її зовнішнім аспектом [9, с. 118].
На думку В.В. Оксамитного, поведінка була і залишається найважливішою соціальної характеристикою особи. Залежно від форми вираження вона може бути [10, с. 12]:
–івербальною (що складається з різних висловлювань, які дають
уявлення про внутрішній стан індивіда);
–іреальною (містить в собі певні дії людей).
Отже, поведінка особи є формою перетворення діяльності в реальну дію. Завдяки поєднанню універсальних властивостей вона дає можливість виділити її в окремий соціальний феномен – багатогранний та
полідисциплінарний, оскільки є предметом дослідження низки гуманітарних наук. Сутність поведінки вивчають філософи, психологи, соціологи, юристи тощо.
З огляду на вищезазначене, поведінку особи інтерпретуємо як
вияв цілеспрямованої активності соціального суб’єкта, спрямований на
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практичну взаємодію з навколишнім середовищем задля підтримання
свого існування.
Одним і з першим наукових підходів до пізнання та розуміння феномена поведінки особи був біологічний. Представники даного
напрямку (Чезаре Ламброзо, Артюр де Гобіно) проводили паралелі між
поведінкою біологічних та соціальних організмів. Їх твердження базується на теоріях етології та вказує на те, що людина успадкувала від
тварини багато інстинктів, якими і керується у повсякденному житті.
Розглядаючи поведінку особи як результат тривалої біологічної еволюції, вони відслідковують зародження складних форм людської діяльності від найпростіших одноклітинних організмів.
Продовжив та вдосконалив даний напрямок дослідження поведінки особи вчений І.П. Павлов, котрого можна вважати засновником
вітчизняної науки про теорію поведінки в цілому. Вихідне поняття
його біологічної системи – сигнал, умовний рефлекс. Оскільки сигнали
можуть бути різних ступенів та змістових рівнів, вони безпосередньо
та опосередковано повідомляють про характеристики предметів оточуючого організм світу, і це все пов’язується з різними рівнями відображення. Вчений установлює сигнали першої та другої систем. До
першої належать сигнали, пов’язані з чуттєвим відображенням предметного світу, до другої – сигнали, що здійснюють опосередковане,
абстрактне відображення, яке І.П. Павлов пов’язував з виникненням
мовної здатності людини. Таке поєднання, зафіксоване як результат
життєдіяльності та її певного впорядкування, було названо динамічною стереотипією в роботі головного мозку.
Отже, будь-яке формування стереотипу, його динаміка, зміна,
перетворення, особливо його руйнування викликають посилення емоцій, таким чином, І.П. Павлов віднайшов одну із детермінант поведінки
особи [11, с. 300].
Хоча біологічний напрям досліджень поведінки особи й містить
раціональне зерно, втім, на нашу думку, його теорії доволі важко назвати
довершеними, та повною мірою обґрунтованими, коли йдеться саме про
поведінку особи – соціалізованої, правосуб’єктної істоти із розвиненою
інтелектуальною та емоційно-вольовою сферами. Детермінацію вчинків такої було б невиправдано визначати, відштовхуючись виключно від
інстинктивно-рефлекторної спонуки поведінкового акту тварини.
З огляду на вищенаведене, наступний із напрямків дослідження особи та її поведінки – психологічний – видається більш логічно
виправданим. Серед сукупності психологічних течій, що значну увагу
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приділяють феномену поведінки особи, виділяють теорію психоаналізу та біхевіоризм. Засновники динамічної течії – психоаналізу –
Зигмунд Фрейд та Карл Юнг, опираючись на дані природничих наук
і дотримуючись біологічного стилю мислення, головним рушієм поведінки особи вважали два інстинкти: самозбереження та сексуальний.
Сексуальний інстинкт (лібідо) і став центральною ланкою психоаналізу. Лібідо, на думку Зигмунда Фрейда, – це певний вид енергії свідомості, що детермінує ключові життєві вияви людини. Дана енергія
свідомості визначається Зигмундом Фрейдом як субстанція, що якісно
та кількісно змінюється. Лібідо може бути проектованим у певну дію,
витісненим назад у свідомість, або ж сексуальна енергія свідомості
перескеровується від безпосередньої цілі та схиляється до несексуальної (соціальної) мети. Такий процес отримав назву сублімації.
З точки зору вчення про лібідо процес психічного розвитку людини
є за своєю сутністю біологічно детермінованим процесом перетворень
її сексуального інстинкту. Проте Зигмунд Фрейд, з цілої низки причин,
змушений був коригувати свою систему. Труднощі, пов’язані зі зведенням усієї людської поведінки до проявів сексуальності, – з одного
боку, вплив подій Першої світової війни (страждання людей, пов’язані
не із сексуальними переживаннями, а з травмуючими їх випробуваннями
війни) – з другого, критика опонентів – з третього, змусили Зигмунда Фрейда і його прибічників дещо переглянути структуру інстинктів
(волі до влади, сексуально-еротичного, марнославства, агресивності)
[12, с. 306].
Прибічники наступної зі згаданих психологічних течій – біхевіоризму – вважали, що предметом психології може бути тільки та
поведінка людини, яка піддається доступному об’єктивному спостереженню матеріальних процесів, а не психічні стани.
Джон Уотсон та Беррес Скіннер заперечували вплив на поведінку
внутрішньопсихічних факторів, висуваючи, натомість, теорію «оперантної поведінки», тобто поведінки, що оперує з оточенням, аби дійти
до певних наслідків.
Така поведінка складається із трьох елементів: фактора впливу,
відповіді на вплив та підкріплюючого наслідку (системи заохочень
або покарань). Таким чином, за вченням біхевіористів, поведінка особи у своїй основі визначається не внутрішніми психічними процесами, а механічними впливами зовнішнього середовища за принципом
стимул – реакція. Вчені спростовували роль моральних стимулів у
поведінці особи і зводили її до вміння реагувати на систему заохочень.
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Технологія поведінки, розроблювана Берресом Скіннером, дозволяла
б програмувати поведінку кожної особи. Реалізація подібних програм
дала б можливість керувати суспільним життям, повністю формувати
поведінку особи, а відповідно, позбавлятися небажаних соціальних
явищ.
Як видається, обидві течії психологічного напряму, незважаючи
на деяку утопічність останнього, можна певною мірою, вважати підвалинами та передумовами формування соціологічного напряму аналізу
поведінки особи, в тому розумінні, що перший в значній мірі окреслив понятійно-категоріальний апарат та теоретико-методологічну базу
останнього. Основною відмінністю між ними є те, що соціальний
напрям підходів до феномена поведінки особи характеризується розмежуванням понять «поведінка» та «соціальна поведінка», яка розглядається як поведінка особи, що формується, розвивається, проявляється
в умовах суспільного життя, а тому має соціально зумовлений характер.
Соціологічне вчення П.А. Сорокіна виокремлює також «соціально-правову поведінку», що базується на психофізичних механізмах та
суб’єктивних аспектах поведінки як змінних величинах. Інтегруючим
чинником всього соціального життя він вважає колективний рефлекс.
Таким чином, соціальну поведінку особи в цілому можна трактувати як систему або сукупність взаємопов’язаних дій і учинків особи,
котрі визначаються потребами, мотивами, інтересами, обов’язками
та формами суспільного життя, серед яких, згідно з природно-правовою концепцією Еріха Фромма, виокремлено потреби у спілкуванні,
у міжіндивідуальних зв’язках, у творчості, у прагненні до пізнання,
уподібнення, освоєння буття. Як видається, в даному випадку, процес
соціалізації – один із основних елементів формування поведінки особи,
в ході якого вбачається здатність особи адаптуватися до системи соціокультурних норм суспільства [13, с. 81].
Соціалізацією, як зазначає А.В. Мудрик, є становлення особи –
процес засвоєння індивідом зразків поведінки, психологічних настанов, соціальних норм і цінностей, знань, навиків, що дозволяють їй
успішно функціонувати в суспільстві [14, с. 12].
На думку І.Ю. Настасяк, цей процес виступає єдністю трьох мікропроцесів:
–ііндивідуалізації застосування і використання санкціонованих
суспільством норм;
–іперетворення поведінки і дотримання норм на внутрішню потребу окремих особистостей;
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–іфіксації індивідуального досвіду і перетворення його, як частини загального досвіду, на практичну засаду змін у системі суспільства
та її нормах [15, с. 54].
Що стосується видів власне правової соціалізації, то тут варто згадати:
–ісоціалізацію шляхом навчання, яка полягає в оволодінні елементарними правовими знаннями і засвоєнні відповідних норм;
–ісоціалізацію шляхом передавання досвіду, що відбувається в
результаті осмислення власних помилок і подій власного життя, а
також життєвого досвіду інших людей;
–ісимволічну соціалізацію, котра ґрунтується на власних абстрактних уявленнях людини про право, державу, країну, націю тощо.
Існують певні розбіжності у визначенні тривалості процесу соціалізації. Низка науковців, ідею яких ми розділяємо, вважає, що він триває все життя, інші, особливо представники школи психоаналізу, – що
лише у дитинстві, а деякі – що у дитинстві, підлітковому віці та юності,
тобто, охоплює період підготовки до активного входження особи у систему соціальних інституцій суспільства.
Втім, як видається, процес соціалізації особи – це життєвий шлях
від народження до старості, від системи із зародковими елементами
свідомості до системи з розвиненою свідомістю та самосвідомістю.
При формуванні особи в нормальних умовах соціалізації правові
норми приймаються нею і стають звичними рамками поведінки. В особи
розвивається механізм соціального регулювання, під яким розуміється
звична готовність чинити і діяти в конкретній ситуації певним чином.
Разом із тим, процес соціалізації є важливим не лише в контексті одного
із засобів формування поведінки особи, але і як чинника, що детермінує
явище суб’єктності та правосуб’єктності. Суб’єктність особи визначається її включеністю в технологію певної соціальної системи.
Це означає, що кожна соціалізована особа долучена до системи
соціальних інституцій, і її діяльність регламентована їх нормативними
документами.
Підтримуючи думку українського соціолога В.Т. Циби, зазначимо,
що суб’єктність є значною мірою правосуб’єктністю, оскільки, по суті,
вона є моралесуб’єктністю, що включає в себе правосуб’єктність як
складову. Ідеться про те, що правова норма як модель поведінки особи
є водночас моральною, а особливість її полягає саме в тому, що правопорушення тягне за собою каральні санкції з боку держави і права [16,
с. 83].
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Повертаючись до соціологічного підходу аналізу поняття «поведінка», зазначимо, що його багатозначність в суспільних науках значною
мірою позначилась на його тлумаченні у правових вченнях, адже право – один із найважливіших інструментів управління поведінкою особи.
Встановлюючи, регулюючи та охороняючи суспільні відносини, воно
відіграє активну, творчу роль, сприяючи вирішенню задач соціуму.
В цьому сенсі логіка диктує нам наступне визначення права: право – це вимога достойної поведінки і обов’язок такої поведінки. Філософсько-правовий варіант термінології: право – це єдність егоїзму та
альтруїзму; теоретико-правовий варіант термінології: право – єдність
прав (дозволів, суб’єктивних вимог) і обов’язків (наказів, настанов).
Твердження говорить про те, що особа не може легітимним чином
забезпечити безпеку своїх інтересів інакше, як тільки визнаючи таке ж
право для інших. Через права людина – егоїст, через обов’язки – альтруїст, а через їх єдність – соціалізована особа.
На думку Вайшвіли Альфонсаса, вимога належної поведінки
узгоджується із власним обов’язком до такої поведінки. В результаті
наявності такого суспільного договору, укладеного на основі взаємних
зобов’язань, особа набуває ближнього як колегу, партнера, помічника
для охорони і реалізації своїх прав. Право стає механізмом, що здатний
створювати суспільне благо: узгоджувати користь однієї особи з іншою
і, таким чином, досягати й підтримувати в суспільстві соціальну згоду
і партнерство [17, с. 40].
Саме завдяки такому виду діяльності право і здатне гуманізувати соціальні відносини. Зазначений вище тип правового розуміння
феномену поведінки особи та дії на нього природного й позитивного
права, прибічниками якого є ми, характерний для більшості демократичних суспільств сьогодення та, є чи не найбільш актуальним для
наукового бачення формування поведінки особи. Така наукова течія
носить назву правового персоналізму. Найвідомішими представниками персоналізму як одного з провідних напрямів світової філософської та правової думки були М.А. Бердяєв, Едгар Брайтмен,
Жан Лакруа, Пол Рікер.
Їх поєднує розуміння особи як первинної реальності та вищої
духовної цінності, буття якої зумовлене верховною особою – Богом,
і, разом із тим, розуміння права, як такого, що виникає не з державної
волі, а з природних потреб та еквівалентності обміну послугами між
вільними та рівноправними особами. На наше переконання, даний науковий напрям слід розвивати, виходячи із засад моделі чотирьох аксіом:
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пріоритетності особи; недостатності особи для реалізації всього різноманіття власних інтересів власними силами; спілкування як обміну
послугами та засобу подолання такої недостатності особи; еквівалентності такого обміну.
Разом із тим, будь-який тип правового розуміння, в тому числі й
концепція правового персоналізму, відносить до поведінки тільки ту
людську активність, яка характеризується певними юридичними ознаками. Право має справу лише із соціально значущими актами поведінки. Вчинки ж, що спрямовані на природні об’єкти, за умови, що вони
не чинять жодного впливу на соціальні відносини, не цікавлять правову
систему.
Таким чином, правове розуміння поведінки охоплює не будь-яку
активність особи, а обмежується трьома критеріями:
–іїї соціальною значущістю, про яку йшлося вище;
–іїї вираженням назовні, в формі конкретних дій;
–іусвідомленістю таких дій.
Як видається, доволі важливим для права аспектом є обмеження
поняття «поведінка» її вираженням назовні (на відмінну від психології,
де досліджується не лише зовнішня, а й внутрішня сторона діяльності
особи). Зовнішня поведінка особи виражається у практичних діях, є
вербальною, або ж реальною.
Третє обмеження поведінки особи в праві – усвідомленість поведінки. Право виділяє лише ті елементи, що можуть знаходитися під
контролем свідомості й волі особи. Звідси поведінку, в її юридичному значенні, становлять лише такі вчинки свідомої особи, що досягнула зазначеного віку, яким передує свідомий вольовий вибір, котрий
включає розуміння соціального значення вчинку і передбачення його
наслідків. Поведінка, що не піддається контролю зі сторони вольових
та інтелектуальних механізмів особи, не може регулюватися правом та
не може тягнути за собою правової відповідальності – вона була б беззмістовною.
Резюмуючи вищенаведене, варто зазначити, що поведінка особи –
інструментальний термін значної кількості публікацій у сфері суспільних та гуманітарних наук минулого і сьогодення.
З точки зору права вона – як суто людська форма діяльнісного світоперетворення – є насамперед, квінтесенцією егоїзму та альтруїзму;
єдністю прав і обов’язків, що ґрунтується на моделі чотирьох аксіом:
пріоритетності особи, недостатності особи для реалізації всього різноманіття власних інтересів власними силами, спілкування як обміну
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послугами – засобу подолання такої недостатності особи, еквівалентності такого обміну.
Як наслідок, поведінка особи – клітина складної системи суспільних відносин, що повсякчас існують та розвиваються в соціумі.
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ФЕНОМЕН ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ЛИЦА:
ПОПЫТКА ПАРАДИГМАЛЬНОГО ОСМЫСЛЕНИЯ
Ю. Козенко
Львовский государственный университет внутренних дел,
г. Львов, ул. Городоцкая, 26, yuliko@i.ua
Статья посвящена комплексному исследованию научно-мировозренченских подходов к вопросу правового поведения личности как
философского и юридического феномена. Исходя из актуальности
указанного вопроса, внимание публикации сосредоточено вокруг его
дефинитивно-методологических составляющих, а также признаков,
типологических характеристик правового поведения лица с точки зрения ведущих научных концепций истории и современности.
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The article is dedicated to the comprehensive investigation of the
scientific and outlookings approaches to the question of legal behavior of the
person as philosophical and legal phenomenon. Outcomes of relevance of
the question, attention of the publication is concentrated around its definitivmethodological aspect, as well as its feautures, typological characteristics
of legal behavior of the person from the point of basic view of scientific
concepts of history and modernity.
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ПРАВО ЯК ЕВРИСТИЧНИЙ ВИМІР БОГОПІЗНАННЯ:
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД БОГОМ ЯК ПАРАДОКС
О. Костенко
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, вул. Володимирська, 64, e-mail: philosofalex@bigmir.net
«Верховна Рада України від імені Українського народу – громадян України всіх
національностей… усвідомлюючи відповідальність перед Богом …приймає
цю Конституцію…»
Конституція України [1]

Всезагальність людського пізнання, його природна, соціальна та
наукова форма, інструментальна, прогностична та евристична функціональність неможливі без урахування природи правопізнання, його
внутрішніх закономірностей, проблемності та парадоксальності, суперечливої реалізації, що оновлює всю систему людських відносин як
особливу нормативну реальність. Саме простір нового в його загальнофілософському, універсальному розумінні також знаходить свою власну діалектичну залежність від природи правопізнання. Правопізнання
стає сферою актуальної потенційності безлічі раціональних та позараціональних сил в єдності їх взаємодії та непередбаченості результату.
Ось чому природа нормативності шукає свій особистій вимір у природі Бога. Та породжує питання щодо міри правопізнання Бога, що відкриває перспективи інтегрованого і гармонізованого соціального руху
суб’єктів права скрізь реалізацію різноманітних можливостей духовного розвитку людини. Ці можливості розвитку в свою чергу оновлюють
евристичний зміст методології, алгоритмів та програм праворозуміння
і правопізнання. При цьому зміст цих програм стає більш індивідуальним та авторським, а інструментальні можливості пізнання різних
форм нормативності стають більш дієвими. В чому полягає саме евристичний вимір правового богорозуміння? В його парадоксальності.
Чому відповідальність перед Богом постає як евристичний
παράδοξος? Тому що евристика божественного – це не тільки те, що
може бути назване «мистецтвом» знаходження й відкриття істини Бога.
Але й означає наше вічне занурення у нескінченну новизну відкриття
самих себе у природі божественного. А тому наші шляхи в Його ідеї,
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сутності й бутті знаходять риси незбагненності й парадоксальності.
А тому – нормативність нашого минулого, сьогодення й майбутнього
незбагнена на Його шляху, у Його часі. У розірваності нашого часу ми
приречені:
– через Його «сьогоднішнє» Слово знаходити щось нове в минулому;
– через призму Його майбутнього Слова ми бачимо в сьогоденні
щось нове, що готове стати минулим;
– через призму минулого ми бачимо сьогодення як майбутнє, а
можливо й те чому в сьогоденні не дане цим майбутнім стати.
Саме Його Слово і є призмою, яка фокусує у собі можливість нового для нас, такого нового за природу й буття якого ми й несемо відповідальність перед Богом. Відповідальність й за власне запитування
перед Ним, запитування на яке приречені. Хто є для нас Той, Ім’я якого
ми з лаконічною врочистістю закували в значеннєві окови преамбули нашої Конституції? Чи мали право на це? Або чи розглядали це як
обов’язок перед Ним? Чи мали право не запитувати дозволу? Чи знаходимо логічний зв’язок між континуумом наших «слів» і Його Слова
про Себе Самого? Чи ні гніваємо Його вже цим? В чому полягає природа нашої приреченості постійно конституювати свій страх перед ним?
Заради самих себе або заради Нього? Могли б відповідально вірити в
його незриму присутність у тексті, якби зовсім не згадували Його Ім’я
у цій нормативній суєті? Хто є Богом української Конституції й ким Він
є для нас як її суб’єктів? Що ми знаємо про Нього завдяки Конституції?
Кому й чому дане «усвідомити» відповідальність перед Ним? І знову
ми бачимо наше запитування в пастці перманентної парадоксальності,
коли вже саме наше питання у виді відсутності Його відповіді починає
відігравати нормативну роль власної відповіді самим собі.
Чому παράδοξος відповідальності? Тому що людський досвід
нормативного освоєння соціального буття завжди зупиняється, завмирає, коли намагається знайти місце Богу в джерелах своєї власної правової реальності. Завмирає перед Богом, чия воля, розум і доля вселяє
нам відповідальність перед Ним, і як наслідок змушує замислитися про
відповідальність перед нами самими, один перед іншим в Його очах.
Цей παράδοξος проявляє себе також й в тому, що ми раптом виявляємо
нашу відповідальність за саму постановку питання про природу відповідальності перед Богом. Відповідальність за згадування про Бога,
про зв’язок з Ним у нормативних джерелах нашої правової реальності: конституціях, преамбулах, гімнах і присягах… Метафізика цієї
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відповідальності невидимо зв’язує релігійні джерела й одкровення з
розумінням гріховності нашої реальності, одухотвореним розумінням
справжньої природи нашої історичної драми при наявності складу
«історичного» правопорушення й провини. І ми порушуємо питання
про метафізику нашої провини й відповідаємо на нього, не змінюючи
знака питання. Так у чому ж наша провина:
– у самій спробі опанувати Його словом і Його волею в слові?
– у ризикованому прагненні знати й бачити себе в розумі Його
слова?
– у необхідності судити свою реальність Його словом?
– у необхідності включення Слова «Бог» у наш земний простір
нормативного тексту?
У чому полягає παράδοξος проголошеної нами відповідальності
перед Ним:
– у нашій непевності в мить нашого запитування, що Він з порозумінням зможе прийняти наші питання – відповіді;
– у відносності нашого розуміння справжньої суті тих абсолютних питань, які ми задаємо собі, і на які як би намагаємося почути Його
відповідь, почути Його голос у собі;
– у нашій надії на власну віру як адвоката. Адвоката, що добре
знає як джерела, так й зміст правил нашої гри в нормативну «міфологію», а тому вже зараз пропонує нам вибрати одну з можливих «ліній
захисту», модель «самовиправдання» на тому Суді. Саме це породжує
надію, на те, що ця надія вже ніколи не вмре;
– у нашій невпевненій урочистості в проголошенні від імені Бога
цих питань самим собі, на які дати відповіді лише власною долею не
вдасться; – у розумінні того, що ці відповіді, стають не тільки нашою
реальністю, але й соборною відповіддю «нас усіх» (держави, народу,
нації) на вічний і жертовний виклик розуміння природи власної нормативності, освяченої Іменем і Словом Бога;
– у можливості розумного самообману. Згадаємо молодого Гегеля, що істинний розум, що не знає меж, і є самим божеством [2, с. 35].
Чи буде таким самообманом керівна й прямуюча сила тієї Конституції, яка має право на ризик не згадувати у своїй нормативній молитві
Його ім’я? Але, навіть, обманюючи себе в минулому, зараз, і в майбутньому – ми повинні пам’ятати, що обдурити себе на тому Суді нам
не вдасться. Не можна обдурити свою власну вічність. Хоча й віру в
сучасний, по цей бічний самообман у нас «зараз» відібрати теж ніхто
вже не зможе.
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Чому право є цим виміром? Тому, що сама нормативна реальність
відкривається завдяки Богу. Тому що саме в цій реальності полягає
духовна, ментальна й розумна природа буття самої держави, її власна
рефлексія, міркування про себе саму. Саме в природі держави ми приречені завжди бачити суперечливу єдність, діалектику нормативності й
реальності. Саме богопізнання є способом збагнення цієї діалектики.
В самому питанні щодо природи держави міститься альтернатива: або
безлічі відповідей, або розуміння того, що взагалі цю відповідь принципово не можна дати. Колись той ж Гегель побачив у державі «хід самого Бога у світі». Що змушує примарну у своїй хаотичності реальність
соціуму знайти доцентрову впорядкованість та форму? Як співвідноситься вічна у своїй мінливості нормативність держави й правильність
(єдність правильних правил) як принцип буття самого Бога? Чи не стає
держава примарою самого Бога після того як зв’язує себе Його іменем,
Його нормативністю? Тим більше тоді, коли саме ж і страждає від цієї
зв’язаності, породжуючи примари бунта…
Що ми знаходимо у Слові «Бог», включаючи Його в юридичний
текст або піддаючи Його «арешту» в ньому? У чому природа нашого
підпорядкування Його волі, опосередкованою природою юридичного
тексту? Чи не є розуміння Слова «Бог» у юридичному тексті одночасно й тлумаченням природи держави? Чи зв’язує нас відповідальність
перед Богом з відповідальністю перед державою, якщо при цьому сама
держава зв’язує себе цією відповідальністю? Може саме в цю мить ми
й починаємо вірити в те, що й совість можлива у державі, перед якою
в неї теж можлива й відповідальність? А так само й вірити у те, що й
Слово «право» є одночасно божим та державним джерелом, з якого ми
можемо випити міру власної справедливості, правди й праведності…
Питання, питання, питання: як хвилі в океані нескінченного запитування…
Не забудемо, що із грецької παράδοξος означає несподіваний, дивний... Згадаємо Пилипа Орлика: «… Дивний і невгадний у долях своїх
Бог, милосердний і довготерпеливий, праведний у покарах як завжди
від початку видимого сього світу, вивищує на праведнім мірилі свого
правосуддя одні держави, а інші за гріхи та беззаконня смиряє; одні
уярмлює, інші звільняє; одні підносить, інші скидає долі…» [3]. Можливо мало побачити Бога у своїй нормативній мрії. Страшніше з почуттям нормативної відповідальності розповісти нам про «побачене». З
мужністю знайти й прийняти Його парадоксальну природу. Може тому
Орлик в Його присутності і не боявся задати собі й нам ті питання,
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відповіді на які відкриваються зі страхаючою своєю незбагненністю безоднею. Але помітимо, що сміливо поставлене запитання може
бути: – відповіддю: рятівною підказкою на Страшному Суді. Адже нам
доведеться зазнати свою власну міру суду над собою, як міру власного
запитування; – рятівним для нас питанням, на яке Бог не зможе дати
для себе відповідь...
«Дивний і непередбачений у долях своїх Бог..» Що тут для нас є
доля? Сила рівна Богу або Його інше? Може вся наша історія – це окрема Доля самого Бога? А наша власна гірка доля його Власний суд над
Собою? У чому реальність нашої майбутньої історичної долі, загальної
з Богом долі? Що означає «скидання» держав долі? Як це «скидання»
нагадує нам Бути кинутим напризволяще, на поживу часу, на моральне
розтерзання історичною смертю?
Бог, доля, воля, свобода, смерть? Що означає все це в якості метафізичної символіки нормативної форми конституцій, гімнів, присяг? Згадаємо Чубинського: « Ще нам, браття українці, усміхнеться
доля!.» Але постає питання: чому ім’я Бога у гімні України не згадується? Тому що починається з парадоксальної надії на життя, на те,
що смерть «ще» ні настала. «Ще» як продовження життя і віддалення
зустрічі з Богом на суді? Може якщо є Бог та свята віра в нього то
й про смерть не слід згадувати? Але чомусь саме Доля намагається
розкрити для нас природу та сенс смерті. Чому у гімні України ми
вже не «усвідомлюємо відповідальності» саме перед Богом, про що
нагадував нам Пилип Орлик?
Але чому в Україні ще «не вмерли ні слава, ні воля»? Чому ще
нам «посміхнеться доля», в руки якої ми надані? Може, якщо саме
Орлик тоді усвідомив, що Бог може нас віддати в руки долі, то й справу
ми зараз маємо лише із нашою долею? Долею як чогось незалежного
від самої Його волі. Долею межею якої є смерть. Долею, що й сама
може одягнути на себе маску смерті. Ось чому Доля може з’явитися
як смерть. Смерть як вічний виклик Україні… А тому й ще один вимір
нашої відповідальності перед Богом за власне життя: жити так – начебто то й смерті не має. А стремління вмерти як спрага справжнього життя – жити гідно, жити з надією на гідну смерть… Діалектика смерті:
Patria о Muerte – стає певним парадоксом української долі.
Але чому ще Україна «не вмерла»? Тому що: – славна смерть
її героїв є вічним викликом для нашої долі (гра зі смертю як іншим
виміром долі – українська рулетка: приймаючи цей виклик ми можемо посміхнутися в очі смерті, але треба це робити «вміло» – дійсно,
261

смерті ще потрібно навчатися… ; – завжди є сподівання, що воріженьки
наші все ж таки згинуть, сподівання, що смерть вибере інших і для них
буде іншою... (невже лише ганебною?); – є віра в свободу як долю, за
яку можна положити «душу й тіло». Але що б означала віра в свободу,
якщо не було віри в те, що душа йде до Бога, хоч тіло й до землі…? – є
історична віра в те, що завжди були, є й будуть ті, кому дійсно можна довести «що ми, браття, козацького роду…» Добре б не забути, що
цими спостерігачами та опонентами є не лише ми та наші вороги, але й
небайдужий до нас Бог, «дивний і невгадний у долях своїх…»
Ким Він є для себе? Ким Він є для нас? Що означає Його ім’я й
слово? Що є слово Бог? У чому зміст та природа цього Слова? Ким
для Бога були, є та й будуть ті, хто намагається «юридично» нагадати нам про наявне буття слова – Бог? І чи буде на цьому нормативному п’єдесталі місце не лише для Його Імені, але й для Його Слова?
Слова, що несе одкровення й таємницю, Слова що є вищою нормою,
суб’єктом та реальністю. У нормативності людського тексту ми намагаємось зустрітися із Словом Бога. Саме завдяки цій зустрічі ми усвідомлюємо своє власне, головне, людське слово, намагаючись знайти й
декларувати у собі:
– свої моральні засади та вільну сутність;
– можливість стати нормативним дзеркалом для реальності, ідеальним відображенням належного у нашому бутті;
– зустріч з абсолютною цілісністю часу – минулим, сьогоденням і
майбутнім у їхній нормативній єдності;
– осягнення сенсу нашого «словесного» зв’язку із Богом, урочисте конституювання вічної форми й значень «слова», яке було споконвіку й було Богом;
– гарантії від власного небуття, небуття мертвого світу слів,
позбавлених права називатися Його «Словами».
Слово «Бог» у нормативному тексті є для нас:
– вищим, природнім світлом, що й освячує нашу словесну й духовну реальність;
– іншим виміром, знанням та розумінням нашого нормативного
простору;
– субстанціальною єдністю власного змісту й форми;
– тотожністю того, що позначає й позначуваного;
– визначенням нашої реальності розумінням, знанням, веденням
того, що ми можемо й що ми повинні сприйняти та осягнути в Його
слові…
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Лише Бог у природі Слова свого «має право» не бачити межу між
тим, що позначає і позначуваним. Саме в нашій людській природі кордон між «речами й словами» є непереборним, а розуміння цієї непереборності (згадаємо Геракліта) і робить людей філософами, а від себе
додамо – і власне людьми. Звідси наше запитування, вічний пошук відповідей про природу «слів» та «речей», що визначають один одного в
нашому нормативному бутті, у їхньому вічному діалектичному протистоянні, спекулятивній війні, що прагне до ірраціонального миру. Будьяка «річ» є виклик «слову», але не всяка «річ» може бути гідна цього
виклику. Хоча й «слово» може бути викликом «речі»… И слово це Слово Бога. Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν.
Список використаних джерел:
1. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
2. Гегель Г. В.Ф. Философия религии в двух томах : Том 1 / Г.В.Ф Гегель. – М., Мысль, 1976, с. 35
3. http://breader.ru/books/starinnoe/starinnaya-literatura/171662-orlikfilipp-konstitutsiya.html

ПРАВО КАК ЭВРИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
БОГОПОЗНАНИЯ:
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД БОГОМ КАК ПАРАДОКС
А. Костенко
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко,
г. Киев, ул. Владимирская, 64, e-mail: philosofalex@bigmir.net
Ответ на вопрос о природе ответственности перед Богом, декларированной в преамбуле Конституции Украины порождает гораздо
больше вопросов, чем ответов. Но, именно, благодаря «философии»
вопрошания раскрывается эвристическая ценность и парадоксальная
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ВПЛИВ ІММІГРАЦІЇ МУСУЛЬМАНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ
НА ПРАВОВІ СИСТЕМИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЕРЖАВ
Д. Лук’янов,
Національна академія правових наук України
м. Харків, вул. Пушкінська, 70, e-mail: d_lukyanov@list.ru
А. Бабешко
Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: alinababeshko@ukr.net
Зв’язок сучасного європейського права з християнською традицією є загальновизнаним. В наукових працях багатьох науковців обґрунтовано доведено, що християнство, зокрема канонічне право, є одним
з стовпів на якому побудоване романо-германьке право та відповідно
правові системи окремих європейських держав.
Гарольд Берман у своїй праці «Law and revolution. The Formation of
the Western Legal Tradition» (в російському перекладі – «Западная традиция права: эпоха формирования») зазначає, що канонічне право стає
в ХІІ ст. першою сучасною правовою системою Заходу. Сама церква
вперше стала розглядатися як юридична система, як правова держава зі
складною системою управління [1, с. 530]. У результаті Папської революції церква стала особливим політико-правовим утворенням у Європі. Не будучи державою, вона набула багатьох її ознак і оголосила себе
незалежною, ієрархічною, публічною владою. Її глава – папа мав право
видавати закони, а церква проводила їх через адміністративну ієрархію,
через яку папа правив так само, як нині править суверенний правитель
через своїх представників. Церква тлумачила свої закони і застосовувала їх через судову ієрархію, вершиною якої була папська курія в Римі.
Таким чином, вона здійснювала законодавчі, адміністративні й судові
повноваження сучасної держави. На додаток до цього церква дотримувалась раціональної системи юриспруденції, канонічного права.
Вона обкладала своїх підданих податком у формі десятини та інших
повинностей. Через записи про водохрещення і смерть церква, по суті,
вела метричні книги. Водохрещення ж надавало свого роду громадянство, якого можна було позбавитися через відлучення від релігії. Час
від часу церква збирала армії [1, с. 113, 114]. Таким чином католицька церква сформувала не лише сукупність певних правил поведінки,
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а й повноцінну правову систему з усіма її елементами – правом, розвинутою правовою наукою, підготовкою юридичних кадрів, судовими
та виконавчими органами й посадовими особами, які застосовували та
захищали право з дотриманням певних процедур. З часом, як зазначає
Г. Берман, система канонічного права та система управління були запозичені державами, що формувалися в наступні епохи [1, с. 521].
Патрік Глен також відзначає, що канонічне право разом з римським
найбільше вплинуло на становлення європейських правових систем [2,
с. 133].
Водночас наприкінці ХХ на початку ХХІ ст. світові глобалізаційні процеси змінюють звичний для нас світ. Значна міграція населення призвела до суттєвої зміни структури національних та релігійних
громад, що мешкають у Європі. Найбільш швидкими темпами в усіх
європейських країнах зростає чисельність мусульманської громади. По
різним оцінкам кількість мусульман в Європі перевищила 44 млн. осіб,
що складає 6% населення. За даними The Pew Research Center за 2009
рік у Франції ця громада нараховує близько 3,5 млн., у ФРН – 4 млн.,
у Албанії – 2,5 млн., у Косово – 2 млн., у Великобританії – 1,6 млн., у
Боснії-Герцоговіні – 1.5 млн. у Болгарія – 1 млн, у Македонії – 0,7 млн.
Зростає не лише кількість мусульманського населення у абсолютних
цифрах, зростає відповідно їх доля у загальній кількості населення цих
країн. Так, у Франції мусульманська община складає 6% населення, у
ФРН – 5%, у Албанії – 80%, у Косово – 90%, у Великобританії – 2,7%,
у Боснії-Герцоговіні – 40%, у Болгарія – 12%, у Македонії – 33% [3].
Згідно соціологічних прогнозів тенденція збільшення кількості
мусульманського населення та його долі у суспільстві збережеться у
наступні десятиліття. Так відповідно до прогнозу The Pew Research
Center мусульманська громада у Європі до 2030 року збільшиться до
58 млн. осіб, що складатиме вже 8% населення.
Филип Дженкинс із Університету Пенсільванії прогнозує, що до
2100 року мусульмани складатиме вже 25% населення Європи [4].
Таким чином, проблема співіснування в європейських державах різних
релігійних громад, не лише не зникне сама собою, а з часом стане ще
більш складною. Як зазначені демографічні зміни вплинуть на різноманітні соціальні процеси у Європі спрогнозувати складно, але більшість науковців вважає, що вплив ісламу на суспільні відносини буде
все більш відчутним.
Відомі футурологи Элвин та Хейди Тоффлери передбачають, що
поступово центри християнства перемістяться у Латинську Америку,
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а вплив ісламу в Європі буде все більш відчутним на всі сфери життя – політику, економіку, культуру тощо [5]. Філіп Дженкінс, автор
роботи «Християнство будущого» також визнає, що з другої половини
ХХ століття головні центри християнського світу рішуче зміщуються
до Африки, Латинської Америки та Азії [6, с. 533].
Останні десятиліття показують зростання кількості та масштабності соціальних конфліктів між мусульманською та іншими громадами Європи. Так, наприкінці 2004 на початку 2005 року значної гостроти
набув конфлікт у Франції щодо права мусульманок носити хіджаб – традиційний платок, що покриває голову та шию за виключенням обличчя.
У лютому 2005 року був прийнятий закон, який заборонив у державних
установах та освітніх закладах носити будь-які знаки, що демонструють релігійну належність особи, в тому числі й хіджаб. Це призвело до
масових демонстрацій мусульман, які заявляли про обмеження їх прав.
Наприкінці 2005 на початку 2006 року розгорівся конфлікт після публікації у датський газеті Jyllands-Posten карикатур на пророка
Мухамеда, які повинні були продемонструвати протест проти цензури
та підтримку принципу свободи слова у засобах масової інформації.
Як наслідок значні виступи за та проти публікації карикатур охопили
більшість європейських країн та мусульманських держав, спричинивши сполох насильства між мусульманською та іншими громадами.
Значного розголосу набуло запровадження у Швейцарії заборони
на побудову нових мінаретів – спеціальних культових споруд у ісламі,
яке було прийнято на референдумі 29 листопада 2009 року. Даний шаг
призвів до посилення напругі як всередині країни, так й між Швейцарією та мусульманськими країнами.
Головною причиною подібних конфліктів є досить різна ідеологія
та культурна традиція мусульманського світу та переважно християнської Європи. На основі цієї ідеології формуються досить різна шкала
цінностей, яку кожне суспільство намагається підтримувати та захищати. Таким чином ситуація з карикатурами це конфлікт яка цінність
має перевагу – свобода слова чи недоторканість релігійних символів.
Як подолати такий конфлікт? Перш-за все – міжкультурним, міжнаціональним та міжрелігійним діалогом. Без знання про цінності одне
одного неможливо їх зрозуміти та прийняти, знайти певний компроміс.
Релігійне питання є одним з найактуальніших у сучасній Європі,
яка намагається зрозуміти як жити в нових соціальних умовах. Варіантів рішення є декілька: 1) визнання та закріплення християнської
традиції як фундаменту соціальної та правової системи Європи з відпо267

відним ігноруванням мусульманської традиції; 2) дистанціювання від
всіх релігій, послідовне проведення секуляризації права та держави;
3) визнання прав релігійних громад, в тому числі мусульманської, на
регулювання окремих сфер життя на основі власних норм.
Всі країни Європи намагаються знайти певний шлях вирішення
нової для себе проблеми. Проте єдності у цьому питанні не спостерігається, різні країни обирають інколи протилежні шляхи розвитку відносин з мусульманською громадою. Показовим є порівняння політики
Франції та Великої Британії. Франція починаючи з ХVIII ст. проводить
політику секуляризації, чіткого відмежування релігії від держави та освіти. В 1905 році був прийнятий закон про розмежування церкви та держави. Закон був заснований на принципах нейтралітету держави, свободи
релігійної практики та громадських сил, пов’язаних з церквою [7]. Закон
проголошував, що Республіка не визнає, не оплачує та не субсидує жодної релігії. Як вже зазначалося у 2004 році був прийнятий новий закон,
що забороняє носіння будь-яких релігійних символів в державних установах та закладах освіти. В 2011 році прийнятий закон про заборону здійснення релігійних обрядів на вулицях, який був спрямований перш за все
проти поширеної практики здійснення у громадських місцях молитви
мусульманами. Стаття 1 Конституції Франції проголошує її світською,
демократичною, соціальною республікою, яка забезпечує рівність перед
законом всіх громадян не залежно від походження, раси, релігії.
У Великій Британії провадиться інша політика щодо взаємовідносин з мусульманською громадою. Не зважаючи на той факт, що у Великій Британії Англіканська християнська церква має статус державної,
всі інші релігії, в тому числі іслам, мають всі демократичні права та
гарантії для розвитку.
Значного розголосу мав виступ у 2008 році голови Англіканської
церкви – архієпископа Кентерберийського Роуена Уильямса на тему
«Гражданское и религиозное право в Англии: религиозная перспектива», який відбувся в Королівському суді (Royal Courts of Justice) в
межах циклу публічних дискусій «Іслам и англійське право». Архієпископ заявив про незворотність включення норм шаріату в британське законодавство. На його думку, Великобританія має визнати, що
деякі жителі країни не зв’язують себе межами існуючої правової системи. Включення певних правил шаріату в юридичну практику сприяло
б збереженню єдності в британському суспільстві, оскільки в такому
разі мусульманам не довелось б вибирати між відданістю національній культурі і вірністю країні. Роуен Уильямс висловив впевненість, що
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британське суспільство зможе знайти шляхи співіснування шаріату з
законодавством, як це вже відбулося з іншими релігіями. Водночас він
підкреслив, що не передбачає, що приватні права людини, як послідовника певної релігії, будуть ставитися вище його прав та обов’язків
як громадянина Великобританії. Окремо доповідач звернув увагу на
наявність у суспільстві негативних стереотипів стосовно шаріату, які
формуються на тлі слабких знань про його сутність [8].
Лекція Роуена Уильямса призвела до значного пожвавлення суспільної дискусії щодо місця мусульман у британському суспільстві
та шаріату у правовій системі Сполученого Королівства. Необхідно
зазначити, що більшість виступів на цю тематику оцінювали пропозиції архієпископа негативно. Так офіс прем’єр – міністра оприлюднив
заяву, що закони шаріату на можуть бути використані для виправдання
порушення англійських законів, а принципи мусульманського права не
повинні застосовуватися у англійських судах, в Великобританії повинен застосовуватися закон, який базується на британських цінностях.
Водночас не зважаючи на різкі заяви окремих політичних діячів,
правова система Великобританії фактично робіть шаги на зустріч
мусульманській громаді у питаннях визнання та застосування шаріату.
Ще у 2003 році Британський уряд на законодавчому рівні визнав існування полігамних браків, які визнаються у мусульманському праві, та
змінив деякі нормативні акти [9].
Так у 2008 році у Великобританії офіційно почав роботу перший
мусульманський суд (Muslim Arbitration Tribunal), який був утворений
відповідно до Закону про арбітраж 1996 p. (Arbitration Act 1996) [10].
Він заснований вченими та законознавцями Ісламського університету
у місті Нунеатон (Nuneaton), графство Уорикшир та входить до системи альтернативного розгляду спорів. До його компетенції відноситься
комерційні, цивільні, сімейні справи, а також деякі випадки насилля
у сім’ї та сусідські спори. Мусульманський суд є недержавним органом добровільного розгляду спорів у випадку як що обидві його сторони згодні та звернулися до суду з проханням розсудити їх [11]. Це
перший мусульманський арбітражний суд, офіційно визнаний владою,
рішення якого є юридично обов’язковими. Проте фактично у Великобританії подібні мусульманські суди існують вже декілька десятиліть,
а деякі дослідники нарахували їх більше 80 у різних частинах країни
[12]. Доречі, необхідно згадати, що Великобританія сприяє створенню
арбітражних судів не лише для мусульман, а й іудеїв, які користуються
його послугами вже багато років [13].
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Рішення, що приймаються на рівні загальноєвропейських інституцій, останнім часом стають все більше релігійно нейтральними та
намагаються не надавати переваг певній релігії, перш за все християнству як традиційній релігії більшості. Класичним прикладом є викреслення згадки про християнські корні в проекті Конституції Європи.
Чи вирішує це проблему соціальних конфліктів на релігійному ґрунті? Напевно ні. Так наприклад, навіть як що ми не будемо згадувати
про християнський зміст західного інституту сім’ї та шлюбу, зрозуміло
вони мають відповідне релігійне забарвлення та не завжди відповідають уявленням про них в ісламі.
Необхідно підкреслити, що відсутність знань про іслам як релігійну та правову систему призводить до неоднозначних висновків навіть
таких шанованих у Європі інституцій, як Європейського Суду з прав
людини. Так у рішенні від 13 лютого 2003 року (партія Рефах та інші
проти Туреччини) Суд обґрунтував відсутність порушення Конвенції
під час заборони вказаної політичної партії. Суд зазначив, що політичні
партія пропонувала запровадження шаріату у правовій системі Туреччині наряду з національним правом, тобто виступала за плюралізм правових систем. На думку Суду це призвело би до розмежування всіх осіб
за релігійною належністю, у зв’язку з чим права та свободи залежатимуть від приналежності до певної релігії, а подібна модель суспільства
не відповідає Конвенції. Також Суд відзначив, що партія намагалася
ввести шаріат в якості правової системи, що застосовується до мусульманської громади та постановив, що шаріат є антитезисом демократії,
що він базується на догматичних цінностях та є протилежним здоровому глузду, концепції свободи, незалежності, а також ідеалам, заснованим на науці [14].
Така ситуація багато в чому пов’язана з недостатніми знаннями
про мусульманську правову систему. Як що задати запитання навіть
досвідченому європейському науковцю – що таке мусульманське право
та які його риси, то абсолютна більшість не зможе відповісти. Водночас
це одна з найбільших у світі правових систем, дія якої поширюється
більше ніж на 1,5 млрд. осіб, які мешкають, зокрема у Європі.
Чи можуть співіснувати різні правові системи в межах певної держави? Такий досвід є в багатьох державах світу, в тому числі й деяких
європейських. Показовим є досвід застосування декількох правових
систем в Республіці Кіпр. Правова система Кіпру в цілому побудована за англійським зразком, проте визнає дію деяких релігійних систем
права – шаріату для мусульманської громади та канонічного для хрис270

тиянської громади. Згідно зі ст. 111 Конституції Кіпру будь-яке питання щодо заручин, шлюбу, розлучення, судового поділу або реституції
подружніх прав чи сімейних відносин повинно регулюватися правом
греко-православної церкви або відповідно церкви іншої релігійної групи, яке застосовувалося на 1960 рік, і має бути підсудним судам такої
церкви. Більше того, Конституція забороняє законодавчій владі вторгатися в зазначену сферу [15].
Таким чином, на наш погляд, саме третій шлях – визнання прав
релігійних громад, в тому числі мусульманської, на регулювання окремих сфер життя на основі власних норм – може призвести до релігійного порозуміння в Європі. Водночас він передбачає певний плюралізм
права, що застосовується до різних громад та можливість особам самим
обирати, яким правом користуватися. Гарольд Берман підкреслює, що
двоїстість церковної та світської юрисдикції є однією з основних рис
формування західної традиції права, яка стала джерелом розвитку права та джерелом свободи [1, с. 10]. Тому не треба побоюватися незвичних нам, європейцям, систем права.
Принциповим в такому випадку буде питання про розмежування
сфер суспільного життя, що повинні регулюватися для всіх однаково, та
сфер, які можуть регулюватися для різних громад по різному. Можливість застосування релігійного, зокрема мусульманського права, повинна поширюватися лише на сферу приватного права та, перш за все,
сімейне та спадкове право. Водночас загальні принципи європейського
права – демократія, права людини, правова держава, верховенство права та інші, що закріплені у публічному праві повинні залишитися єдиним для всіх громадян незалежно від їх релігійної належності.
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В статье анализируется демографические процессы, происходящие в Европе, увеличение мусульманского населения и количества
конфликтов на религиозной почве. Автор рассматривает несколько вариантов развития событий, политику стран Европы (Франция и
Великобритания) относительно мусульманских общин и приходит к
выводу, что религиозному взаимопониманию будет способствовать
признание их прав, в том числе мусульманской общины, на регулирование отдельных сфер жизни на основе собственных норм. Возможность применения религиозного, в частности мусульманского права,
должна распространяться лишь на сферу частного права и, прежде всего, семейное и наследственное право. Публичное право, закрепляющее
основополагающие принципы функционирования общества и государства, должно быть единым для всех независимо от религиозной принадлежности.
Ключевые слова: мусульманское право, ислам, религия, частное
право, публичное право.
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This article analyzes the demographic processes that occur in Europe,
the increase in Muslim population and the number of conflicts on religious
grounds. The author discusses several options for the future policy in Europe
(France and UK) for the Muslim community and concludes that religious
understanding will facilitate the recognition of the rights of religious
communities, including Muslim, the regulation of certain areas of life based
on their own rules. However, the possibility of religious, particularly Islamic
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СВОБОДА И СОБСТВЕННОСТЬ
В АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ
В. Малыга, К. Хахулина
Донецкий национальный университет,
г. Донецк, ул. Университетская, 24, e-mail: triadam@rambler.ru
Юридические антропологические исследования, как известно,
предпринимаются в мировой юриспруденции достаточно давно. Весьма активно в них задействованы и представители иных наук (прежде
всего, философии). В то же время, проблематика юридической антропологии постоянно расширяется, включаются все новые направления
и подходы, которые, с одной стороны, укрепляют позиции науки, а с
другой – не всегда достаточно убедительно реформируют ее предмет,
оставляя за пределами исследовательского внимания отдельные его
(предмета) сущностные характеристики.
Среди значительных наработок по определению предмета юридической антропологии, его структуры, обобщению уже имеющегося в
этой области опыта возможно назвать юридическую антропологию Н.
Рулана [1], антропологию права А. Ковлера [2], по оценке традиций
и новаций в правовом развитии монографическую работу Ю. Оборотова [3], по установлению взаимодействия антропологии, аксиологии
и социологии права научную статью В. Бигуна [4], по соотношению
правовой антропологии и истории права научную статью М. Дамирли
[5] и др.
Вместе с тем, названные и ранее предпринятые исследования не
исчерпывают проблематики юридической антропологии. По-прежнему,
наличествует потребность в концептуальном уточнении предмета этой
науки, определении ее наименования, принадлежности, возможностей
по установлению принципиальных (в том числе, методологических)
подходов к анализу и системной оценке антропных свойств права и
правовых качеств человека и т.д.
В этом контексте представляется значимой попытка выявить сущностные аспекты соотношения право – человек, поэтому целью настоящей статьи является определение неделимого понятия индивида через
его человеческие и одновременно правовые характеристики в контексте предмета и структуры юридической антропологии как науки.
Свобода и собственность, с точки зрения юридической антропологии, наряду с личностью и ответственностью составляют неделимое
275

понятие индивида как члена общества. Четыре названные категории,
более всего, претендуют на правовые свойства человека и являются
адекватными соответствующим антропным свойствам права. Индивид
как личность (и в биологическом, и в правовом смыслах), в значительной мере, реализует себя через осуществление прав и обязанностей,
выступая вовне как субъект свободы, основанной на его воле. В свою
очередь, свобода (свободное волеизъявление) опирается на собственность (как содержание принципа свободы на вещь и власть индивида
по отношению к вещи), обеспечивающую автономию личности и независимость индивида. При этом, собственность и свобода личности взаимодействуют с ее ответственностью (персонифицированной согласно
современному позитивному праву). Приведенная трактовка индивида
как неделимого понятия во многом перекликается с естественно-правовыми характеристиками человека, тогда как развитие юридической
антропологии как науки, начиная с Ш. Монтескье, официально солидаризировалось с греческим софистом Протагором в утверждении о том,
что справедливое и несправедливое проистекают из права, а не из природы. При этом, основатели юридической антропологии (первоначально – сравнительной юриспруденции, затем – юридической археологии,
далее – юридической этнологии и наконец – юридической антропологии), в частности, Г.Дж. Самнер-Мэн, И. Я. Бахофен, Дж. Мак-Леннан,
Л. Г. Морган, исследуя право традиционных (неевропейских) обществ
и оценивая в пределах теории эволюционизма мифологизмы индивида
и традиционные тотемизмы, фактически руководствовались критериями Аристотеля и Платона о необходимом соответствии «естественного
закона» как проявления общего для всех людей Разума и содержания
позитивного права. Об этом, например, свидетельствует, несмотря на
яркую «симфонию красок», теория трех стадий в изложении Г.Дж.
Самнер-Мэна (божественное право, обычное право, договорное право) и Л.Г. Моргана (дикость, варварство, цивилизация), к тому же, как
отмечает Н. Рулан, представления о прошлом и реальном праве исследователей в области юридической антропологии формировались в эпоху колонизации [1, с. 14–20], и естественно-правовые идеи вольно или
невольно сказывались на характеристиках правопонимания.
В этом контексте, антропологический смысл свободы и собственности не столь уж далек от естественно-правовых воззрений на них, как
это предопределяется работами названных авторов – представителей
юридической антропологии. Известная обособленность антропологического подхода несомненно наличествует, исходя из предмета данной
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науки: правовые системы разных наций, народов, этносов в разные
эпохи и в разных частях Земли как весь комплекс правовых явлений,
возникающих в условиях первобытного, традиционного и современного человеческого общества. Задача глобального видения всей картины
несколько растворяет в ней отдельные явления, но, отнюдь, не умаляет
их значения. При этом, изначально объявленный юридической антропологией разрыв с естественным правом представляется, по меньшей
мере, преждевременным, потому что во все времена естественно-правовые теории преимущественно развивались в рамках соотношения
права и справедливости, права и силы, права и правды, права и добра и
т. д., и не случайно, что после второй мировой войны эти теории оказались столь востребованными.
Очевидно, соединение естественно-правового и антропологического начал принесет бо̀льшую пользу развитию юридической науки,
нежели их противостояние. К тому же, правовые воззрения нередко аргументируются естественно-правовой критикой, но фактически
основываются на естественно-правовом подходе.
Так, философско-правовая концепция Гегеля (к сожалению, не вписывается в предметные рамки антропологического учения о праве, но,
в определенной мере, характеризует его с точки зрения исследования
права европейского общества) противопоставляется естественно-правовым представлениям об изначальности человеческой свободы, свободы по природе, поскольку по Гегелю (например, в отличие от Руссо:
человек рождается свободным [6, с. 152]) человек свободен не по своей
естественной, а по духовной природе – своей сущности свободной личности. Человек как живое существо является субъектом, пребывает в
форме непосредственного бытия и становится личностью, лицом как
выразителем единичной и всеобщей воли через сознание и самосознание, олицетворяет правоспособность вообще и должен следовать велению формального права: «Будь лицом и уважай других в качестве лиц»
[7, с. 96–98]. Приведенные постулаты не исключают естественно-правовых трактовок свободы, а, скорее, свидетельствуют о философском
академизме Гегеля, так как его философское право есть право понятий,
во многом, выводимых из самих себя. Полагая философское обоснование права через систему абстрактных понятий как «самое научное»
и, критикуя поэтому многих представителей естественного права (Дж.
Локка, Г. Гроция, Б. Спинозу, Т. Гоббса и, особенно, И. Канта, в том
числе за категорический императив последнего), Гегель фактически
не чужд симпатий к ним относительно сути свободы, и его замечание
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по поводу «уважения других лиц» солидаризируется с категорическим
императивом И. Канта. Свобода человека по его естественной природе через осознание свободы, философское ее осмысление как понятия
приобретает компонент духовной природы, воплощаясь в свойство
«юридического» человека с точки зрения социальной ценности права
(право ценно настолько, насколько ценен для него человек). При таком
подходе антропные свойства права становятся очевидными именно с
естественно-правовых позиций.
При этом свобода, начиная с древнейших обществ, всегда выражала одно из самых ценностных качеств человека, но ее содержательные
трактовки менялись от эпохи к эпохе. Если в архаическом обществе
свобода характеризуется «непосредственной социальностью», единением индивидуального и коллективного начал, то в государственноорганизованном обществе на фоне интенсивной индивидуации свобода
человека становится правом гражданина, но не раба, чужеземца или
вольноотпущенника [8, с. 11]. Античные традиции восприятия свободы подвергаются последующей критической оценке. Так, Августин
Блаженный в своих работах («О граде Божием», «О свободной воле»
и др.) противопоставляет свободу и господство, обосновывая последнее как разрушение свободы человека, что, в свою очередь, отнимает
способности познания, воления, деятельности [9, с. 47]. Последующая
европейская история современного общества отражает еще более категоричный подход к свободе как человеческой ценности. В частности,
по Канту, свобода не имеет ни эквивалента, ни рыночной цены, свобода
имеет достоинство. Личность как таковая не имеет цены или какоголибо иного эквивалента, кроме того, что она сама и есть свой собственный эквивалент [10, с. 253, 277]. Свобода человека как личности есть
условие наличия, приобретения и т.п. различных благ и сама (свобода)
есть благо, но не равновеликое другим благо, а критерий ценностного
измерения вообще [11, с. 38–39].
Те или иные качества человека, следуя И. Канту, необходимо воспринимать как добродетели, т.е. средства достижения соответствующих
целей. Исходя из их пользы, средства имеют цену. Например, профессиональные навыки имеют цену труда, остроумие, веселость – цену,
определяемую производимым эффектом. Свобода же не может быть ни
оценена подобным образом, ни каким-либо образом заменима. Свобода выражает волю, воление и, в этом смысле, являет достоинство, стоящее выше всякой цены [10, с. 277–278]. Несомненно, что достоинство
свободы проявляется в нравственности, так как свобода одного челове278

ка в обществе зависит от свободы других людей, а свобода этих других
зависит от его свободы. Поэтому свобода – это не свободный выбор
вообще, а разумный, нравственный выбор, осуществляемый человеком
согласно равной мере справедливости, добра, истины, общего блага и
т.д. [12, с. 145].
В этом смысле, свобода, отмечает В.С. Нерсесянц, утверждается в
мире в «одежде» права: правопорядке, дозволениях и запретах, правонарушениях и ответственности и т.д. [13, с. 24]. Право как форма бытия
и выражения свободы не является статичным, оно представляет собой
бесконечный процесс утверждения свободы как своего сущностного
свойства [12, с. 146].
При этом, и внутреннее бытие свободы как права человека, и
внешнее ее проявление опираются на собственность, право на которую
и есть реализация свободы личности. В этом контексте, собственность
представляется связующей силой в общественных связях и отношениях
(по Гегелю, например, единение общества обеспечивается общественной сплоченностью именно для защиты собственности), поскольку она
(собственность) дает возможность соизмерить свои и чужие действия,
различить «моё» и «твоё» и оценить ее как основу и результат деятельности (реализации свободы).
Современная глобализация и рыночные отношения привносят в
этот тезис своеобразные коррективы. Так, Ф.А. Хайек, обосновывая
этический, экономический и правовой порядок, сориентированный на
определение границ индивидуальной деятельности и свободной кооперации, полагает свободу проявлением неуверенности, доказательством отсутствия знаний о необходимости адаптации и причинной
обусловленности экономических действий. В то же время, как отмечает Ф.А. Хайек, такое представление о свободе в условиях рынка
дополняется и отчасти опровергается тем, что свобода есть благо, которым нельзя жертвовать ради эффективности экономики, отсюда рынок
заключает в себе предпосылки для обособления деятельности индивида [14, с. 3]. Конкретизируя положение о свободе рынка как результате отсутствия знаний, Ф.А. Хайек утверждает, что заведомые знания,
информация о факторах экономического влияния, формах и масштабах
потребностей, продуцируемых рынком, привели бы к исчезновению
последнего как механизма координации [14, с. 5–7].
Таким образом, рыночные отношения базируются на индивидуальной свободе: человек как таковой лучше всего осознает свои потребности, склонности, способности и должен принимать решения сам, а
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социальная координация деятельности обеспечивает реализацию этой
свободы в форме самоопределения. Рыночный индивидуализм способствует поэтому инновационному развитию общества посредством
многократно воспроизводимого процесса индивидуального обучения
субъектов деятельности. В силу этого, индивидуальная свобода, обеспечиваемая правом частной собственности, атомизирует (хотя и не
исключает) риски заблуждений, просчетов и неудач. Следуя этой теории,
общество в целом, хотя и не в состоянии принимать однозначно правильные решения, но никогда не оказывается под влиянием исключительно
ложных решений. Поэтому индивидуальная свобода, частная собственность и основанный на них рыночный порядок исключают экономический риск [14, с. 119–120]. Такое значение свободы и собственности
критикует Р. Ноцик, полагающий, что антирисковая стратегия в этом
случае основывается всего лишь на выборе между двумя социальными
утопиями, а значит и ведет к рынку утопий [15, с. 272 и сл.]. Свобода на
фоне общественных связей и рыночных отношений (особенно в условиях глобализации) претерпевает ограничения, исходя из многообразия
представлений об экономической эффективности и общественной пользе, поскольку «право индивида самому решать, какие масштабы должно
иметь предложение коллективных благ, привело бы к неоптимальному
предложению благ» [16, с. 22]. Вместе с тем, вряд ли из соображений
эффективности возможно принуждение к потреблению коллективных
благ, при таком подходе эффективность и свобода предстают как взаимоисключающие понятия. Свобода – это благо, не поддающееся устранению в рамках калькуляции затрат и выгод. Свобода является безусловным
правом человека, и ее ценность превосходит ценность обусловленных
ею целесообразностей [8, с. 262].
Свобода, относясь к сущностной характеристике человека, означает и возможность действия, и его условие. Свободное сосуществование свободных людей (личностей) предполагает взаимное согласие,
основанное на нравственности и следовании правовым предписаниям. Договорная свобода и механизмы рынка как условия кооперации
и обмена, опосредуемые категорией собственности, и являют собой
материальные возможности индивидуального целеосуществления
(деятельности). В этой связи, уместно отметить значение ответственности, охватывающей как действия индивида, так и других лиц, реализующих свои потребности в сфере его деятельности. Собственность
в соединении со свободой и ответственностью личности обеспечивает
восприятие континуума деятельности не в качестве действий абстракт280

ных субъектов, составляющих систему «общество», но идентификацию субъектов как членов общества и индивидов с точки зрения
последствий их деятельности [17, с. 57].
Собственность, свобода и ответственность личности, рассматриваемые в контексте сущностной характеристики человека (как
нравственного и юридического существа), удовлетворяют претензию
на отнесение их к предмету юридической антропологии, поскольку
сочетаются с ним по схеме: общее – особенное – отдельное, выражая
отдельное в общем комплексе правовых явлений, составляющих правовую систему, и особенное в этом комплексе с этнической, временной
и пространственной точек зрения.
При этом, речь идет именно о юридической антропологии, так
как это наименование данной отрасли науки, как представляется, способно претендовать на универсальный и, вместе с тем комплексный,
охват проблематики «юридического» человека. Конструкция «юридический» человек изначально предполагает исследование соотношений:
человек – право; право – человек (на уровне соответственно прямой
и обратной связей). Первое соотношение характеризует человека в
праве, человека как индивидуальную ценность в системе правовых
ценностей, второе выражает ценностные свойства права в системе обеспечения жизнедеятельности человека с позиций общественных ценностей. В этом смысле, «юридический» человек – это всякий человек,
пребывающий в сфере действия права: предприниматель, пенсионер,
работник, гражданин, супруг, покупатель, пассажир, законопослушный, преступник и т.д., но каждый из них есть субъект свободной воли,
права собственности, ответственности. При таком подходе, «юридический» человек – это характеристика его сущности как личности сквозь
призму права, нравственного и философского его (права) осмысления.
Отсюда, неделимое понятие индивида как личности – субъекта свободы, собственности и ответственности, предстает центром, объединяющим весь комплекс составляющих правовую систему правовых
явлений в качестве средств, обеспечивающих функционирование человека как правового существа и правовой системы в целом.
Юридические антропологические исследования единства антропики и права удачно укладываются в рамки предмета названной науки.
Очевидно, и наименование ее как юридической антропологии является универсальным, оно фиксирует антропологический акцент и в праве (в смысле правопонимания, системы норм, регулятивных свойств
права и т.д.), и во всей юриспруденции (правоведении), включая всю
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идеологию (а не только правопонимание) и юридическую практику.
Несомненно, предполагаются и этнологические, и временные, и пространственные пределы предмета исследования.
Юридическая антропология, в определенной мере, идентифицируется с антропологией права, но последняя, в известном смысле, ей
(юридической антропологии) противопоставляется, поскольку, как
отмечается в литературе, юридическая антропология есть составляющая (одно из измерений) антропологии права, которая, благодаря эмпирическому изучению разнообразных форм права как явления культуры
того или иного общества и теоретическому обобщению полученных
данных, обеспечивает определение человеческих характеристик этого
права [18, с. 20].
Такое понимание юридической антропологии обедняет ее содержание с точки зрения охвата исследуемых правовых явлений, с одной
стороны, и качественных критериев их оценки – с другой. Во-первых,
сведение юридической антропологии только к эмпирике и ее теоретической обработке, в принципе, невозможно, если речь идет о науке, так
как обобщение опыта действия права (даже архаического) всегда опосредуется правопониманием, вообще правовой идеологией, обоснованием научной теории (в том числе элементарной, исходя из объекта и
предмета исследования). Во-вторых, вряд ли применительно к юридической антропологии можно утверждать пределы изучения права как
явления лишь культуры общества. Право во все времена полагалось
феноменом цивилизации, способом общения людей, их коммуникативных связей, а значит и критерием оценки их поведения. Излагаемая
позиция исключает регулятивные свойства права, выражающиеся не
столько в культурологической его ценности, сколько в механизмах его
воздействия на сознание и поведение людей: уровень и характер этого воздействия как раз и может предопределять культурологическую и
даже эйдетическую значимость права.
Кроме того, представляется условным обособление от юридической антропологии философского измерения права как составляющей
наряду с последней антропологию права, потому что таким образом
размывается предмет изучения данной науки. Философское измерение
органически вписывается в весь процесс юридических антропологических исследований, прежде всего, как общенаучный методологический подход к изучению и оценке всего комплекса правовых явлений
(и на уровне диалектики: через взаимосвязи, взаимодействия, взаимообусловленности и т.д., и на уровне метафизики: через собственно
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мышление, осмысление, выявление духовных начал и т.д.), так как
уже предпринятые и будущие основательные философские трактовки
и разработки (особенно, в сфере идеальных представлений о праве)
логически дополняли бы юридическую догматику с общесоциальных
позиций. При этом, речь идет именно о науке (юридической антропологии и ее предмете), поскольку выделение и обособление какого-либо
научного направления исследования чревато или утратой предмета
изучения, или его дублированием, и главное: направление всегда характеризует определенную науку, которой как понятию замены нет даже в
условиях их современной интенсивной интеграции (да и объединение
осуществляется не между науками, а в рамках интеграции исследовательских усилий разных наук, но при этом их предметы не перетекают
из одной в другую, что привело бы, по меньшей мере, к потере наукой
профессионального статуса).
В контексте изложенного, представляется обоснованной позиция
А.И. Ковлера, идентифицирующего антропологию права и юридическую антропологию [2, с. 20–28], потому что предметом в обоих случаях обозначается право («юридическое» право как предправо, суррогат
права, позитивное право в его движении к статусу феномена цивилизации и культуры: способу коммуникации и критерию оценки поведения
как правового или антиправового).
Таким образом, целесообразно полагать синонимичность антропологии права и юридической антропологии как юридической науки,
изучающей весь комплекс правовых явлений, составляющих правовые
системы различных обществ (архаического, традиционного, современного) во временном и пространственном развитии разных этносов
и наций. Исследование названных явлений представляется как весь
процесс формирования права (предправо, суррогат права, позитивное
право и право согласно иным типам правопонимания), его воздействие
на поведение людей через многообразие его проявлений как правовых
средств в достижении соответствующих благ. Акцентологически (исходя из предмета) такое исследование предполагается с точки зрения значения права для человека, человека в праве и для права.
Исходным началом изучения предмета данной науки предстает,
очевидно, неделимое понятие индивида (с учетом трансформации его
в личность) как субъекта свободы, собственности, ответственности в
системе опосредуемых и опосредующих правовых явлений с позиций
юридической догматики, философского осмысления и философскоюридической оценки.
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СВОБОДА І ВЛАСНІСТЬ
В АНТРОПОЛОГІЧНОМУ ВИМІРІ
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Донецький національний університет,
м. Донецьк, вул. Університетська, 24, e-mail: triadam@rambler.ru
З позицій предмета юридичної антропології досліджено неподільне поняття індивіда як суб’єкта свободи, власності, відповідальності.
Індивіда в контексті антропологічної проблематики проаналізовано в
умовах сучасного суспільства, вільного ринку, договірної свободи і т.д.
Обгрунтовано значення індивідуальної свободи в зіставленні з колективною користю, визначено значення людських (антропний) властивостей як правових цінностей.
Ключові слова: юридична антропологія, антропологія права, індивід, особистість, свобода, власність, відповідальність.
LIBERTY AND PROPERTY
IN THE ANTHROPOLOGICAL DIMENSION
V. Malyga, K. Khakhulina
Donetsk National University,
Donetsk, University Str., 24, e-mail: triadam@rambler.ru
From the position of the subject of legal anthropology, indivisible
concept of the individual is investigated as a subject of liberty, property,
and responsibility. In the context of anthropological problems, the individual
is analyzed in the conditions of modern society, free market, freedom of
contract, etc. The importance of individual freedom is justified in relation
to the collective good, the importance of human (anthropic) properties is
determined as legal values.
Key words: legal anthropology, the anthropology of law, individual,
personality, liberty, property, responsibility.
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ОТВЕСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ.
ДЕЛО СЬЮ РОДРИГЕЗ, РАССМОТРЕННОЕ
ВЕРХОВНЫМ СУДОМ КАНАДЫ
Б. Мелкевик
Юридический факультет университета Лаваля,
пров. Квебек, Авеню де Сьянс-Юмен,
e-mail: bjarne.melkevik@fd.ulaval.ca
(перевод с французского В.А. Токарева)
На протяжении десятилетий в Квебеке было популярно выражение
«Наши судьи – наши юристы». Оно отсылало к идее о том, что «те,
кто уполномочены выносить судебные решения, способны более чем
кто-либо другой рассуждать на правовые темы, разъяснять тонкости
юриспруденции, преподавать юридические дисциплины и развивать
теорию права» [1, p. 20]. Однако за последнее время судебная система претерпела значительные изменения, позволяющие признать наших
судей еще и философами права, особенно, если они оперируют категорией социальных ценностей. Очевидно, их решения образуют то русло, устремляясь в которое философско-правовые концепции набирают
силу. С этой точки зрения, решение по жалобе Сью Родригез, принятое
Верховным судом Канады в 1993 г., указывает на сближение проблематики прав человека с предметной областью философии права.
Ориентируясь на отмеченную нами тенденцию, мы изложим
некоторые наши соображения относительно этого судебного решения. Верховный суд должен был установить, противоречит ли норма
Уголовного кодекса Канады, запрещающая оказание помощи в самоубийстве, положениям канадской Хартии прав и свобод. В процессе
по жалобе мадам Родригез большинство судей (пять против четырех)
пришло к выводу об отсутствии противоречия, тогда как меньшинство,
включая главного судью, обосновывало право на получение помощи в
самоубийстве. По нашему мнению, такой уникальный процесс представляет интерес не только для практикующих юристов, но и для правоведов [2, p. 602–724].
Мы проанализировали аргументы, представленные как сторонниками, так и противниками признания за самоубийцей права на получение помощи в сведении счетов с жизнью. Их осмысление позволило
нам выявить структурные элементы юридических суждений, имеющих различные основания. Целью проведенного исследования было
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оттенить позиции, занятые апологетами принципов автономии воли и
равенства и защитниками ценностей человеческой жизни и достоинства. Нас интересовала их способность отвечать требованиям правового порядка (ordre juridique), и прежде чем дать оценку обеим позициям,
мы напомним фабулу дела, которое стало отправной точкой в наших
размышлениях о современных подходах к пониманию природы и
содержания фундаментальных прав человека.
Процесс по жалобе Сью Родригез: проблема свободы выбора.
Сью Родригез заболела в 42 года неизлечимой и прогрессирующей
болезнью – боковым амиотрофическим склерозом (также известен как
болезнь Лу Герига). Она проживала в Британской Колумбии с мужем и
восьмилетним сыном. К началу судебного процесса врачи диагностировали, что ей оставалось жить от 2 до 14 месяцев. Состояние ее здоровья стремительно ухудшалось; она утрачивала способность глотать,
говорить, ходить и двигаться без посторонней помощи. За этим должна
была последовать утрата способности самостоятельно дышать и принимать пищу, обрекавшая больную женщину на постельный режим и
полную зависимость от аппаратов, приводимых в действие ее окружением. Хотя все это время мадам Родригез оставалась в здравом уме,
история ее болезни не оставляла сомнений в ее скоропостижной смерти от удушения, вызванного попаданием в ее дыхательные пути остатков пищи или выделений организма.
Заметим, что в соответствии со статьей 241-б Уголовного кодекса Канады помощь в самоубийстве, а также подстрекательство к нему
карается тюремным заключением на срок до четырнадцати лет. Кроме
того, на основании статьи 14 Уголовного кодекса Канады добровольное
согласие самоубийцы на оказание ему помощи не относится к смягчающим вину обстоятельствам. Поэтому реакция большинства судей
Верховного суда на жалобу Сью Родригез была предсказуема.
Между тем, согласно принципам организации канадской правовой системы, Уголовный кодекс уступает по своей юридической силе
Хартии прав и свобод – структурному элементу Конституции. В то же
время любая статья правового акта, содержание которой противоречит
положениям Хартии, должна быть признана ultra vires (выходящая за
пределы дозволенного – прим. перев.). В своей жалобе Сью Родригез просила признать статью 241-б Уголовного кодекса Канады ultra
vires, поскольку содержащейся в ней запрет на оказание помощи в
самоубийстве якобы носил дискриминационный характер, противоречил статьям 7 и 15 Хартии и шел вразрез с концепцией справед287

ливости, положенной в основание Уголовного кодекса Канады [см.
подробнее: 3].
Таким образом, катализатором рассматриваемого нами судебного
процесса стал конфликт между специфическим пониманием прав человека и содержанием императивной нормы уголовного права. Неплохо
было бы вспомнить и о том, что на этом процессе не шла речь об уголовном преследовании конкретного лица, да и вряд ли бы такой процесс
состоялся. Глядя на больную женщину, прикованную к инвалидному
креслу, никто бы не поручился, что она сможет прибегнуть к чьей-либо
помощи, когда смерть придет за ней. Одним своим видом она, оказавшаяся лицом к лицу с безжалостной судьбой, вызывала сострадание, и
созданное на волне всеобщей симпатии к ней «Общество защиты права
на смерть» потребовало признать такое «право» за каждым человеком.
После краткого экскурса в историю процесса по делу Сью Родригез перейдем к анализу аргументации судей Верховного суда Канады,
апеллировавших на этом процессе к равенству людей в их праве на
смерть.
Равноправие перед смертью: аргументы меньшинства. Главный
судья Верховного суда Канады Антонио Ламер (Antonio Lamer) первым
обозначил те ключевые пункты аргументации в поддержку жалобы Сью
Родригез, которые развивали судьи Л’Эре-Дюбе, МакЛаклин и Кори [4,
p. 530–581; 616–629; 629–631]. Их аргументы, нацеленные на реформу
правовой системы, строились вокруг принципа равенства, связанного
с понятиями выбора и решения, принимаемого перед лицом смерти. В
западных обществах равенство признается одновременно ценностью и
конечной целью общественного развития.
Остановимся подробнее на аргументах главного судьи Ламера, который так толковал положения статьи 241-б Уголовного кодекса Канады: «…Я полагаю, что люди с ограниченными физическими
возможностями, не способные наложить на себя руки, поставлены в
невыгодное положение, поскольку они лишены права выбора в пользу
самоубийства» [4, p. 544]. Он утверждал, что запрет на оказание помощи в самоубийстве людям с ограниченными физическими возможностями ведет к их неоправданной дискриминации и неравенству. По его
мнению, статья 241-б Уголовного кодекса Канады препятствует таким
людям покончить жизнь самоубийством, тогда как суицид не запрещен
законом.
Пристального внимания заслуживают два аспекта его аргументации. Прежде всего, Ламер придерживался того мнения, что вопрос о
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правомерности запрета на оказание помощи в самоубийстве необходимо решать в перспективе последствий, которые обнаруживают его
дискриминационной характер [4, p. 547]. Настаивая на презумпции
дискриминационного характера положений статьи 241-б Уголовного
кодекса Канады, он уходил от их анализа в качестве правовых норм
и представлял их как субъектов, действующих наряду с государством.
Логика его рассуждений в духе утилитаризма предполагала в качестве
отправной точки способность мадам Родригез принимать решения и
отвечать за них на всем протяжении жизни вплоть до последнего часа.
Вопрос о допустимости оказания помощи в самоубийстве главный
судья Ламер рассматривал с позиций индивидуализма, интерпретируя
его как вопрос о свободе выбора: принесет ли он ожидаемую пользу?
Иными словами, получит ли индивид удовлетворение своих интересов
от совершенного им поступка? Поэтому оценивать характер запрета на
помощь в самоубийстве следовало с точки зрения результатов его действия в отношении частных или коллективных интересов. Так, сместив
акцент в процессе по делу мадам Родригез с объективного права на
субъективное, главный судья поставил вопрос о том, позволит ли осуществление «права» на самоубийство удовлетворить «интересы» его
обладателя.
Проблематика свободного выбора и субъективного права приобретала здесь особое звучание. В то время как рассуждения главного судьи
не вызывали бы возражений в «морально индифферентных» процессах,
где сравнительно легко обнаружить законный выход из конфликтной
ситуации, в том процессе, где под сомнение была поставлена правомерность закона, они столкнулись с серьезными контраргументами.
Логика рассуждений Ламера привела его к признанию закона, запрещающего оказывать помощь в самоубийстве, одним из действующих
лиц разыгравшейся драмы. Как он утверждал: «Рассматриваемая статья Уголовного кодекса порождает неравенство, т.к. запрещает помогать людям с ограниченными физическими возможностями в сведении
счетов с жизнью, хотя самоубийство не запрещено законом и каждый
может наложить на себя руки. Однако ограниченно дееспособные лица
не сделают это без посторонней помощи, оказывать которую запрещено под угрозой наказания» [4, p. 549–550].
Два тезиса, заявленные главным судьей Ламером и поддержанные
тремя его коллегами, позволяют лучше понять суть их аргументации. Первый тезис касается содержания, вкладываемого ими в понятие выбора, на котором акцентировали внимание судьи МакЛаклин и
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Л’Эре-Дюбе. Они отмечали: «По нашему мнению, нельзя оправдать
ограничение свободы выбора, что произошло в данном случае. […]
Такое положение вещей обусловливает ограничение определенной
категории лиц в реализации права покончить с собой только потому,
что они физически не способны его реализовать. Так, Сью Родригез
запрещено свободно распоряжаться своим телом вопреки основополагающим принципам права и в нарушение статьи 7 Хартии» [4, p. 617].
В соответствии с такой интерпретацией ситуации, в которой оказалась Сью Родригез, закон не может ограничивать ее в выборе между
жизнью и смертью, т.к. право на этот выбор принадлежит каждому и
связано со свободой распоряжения своим телом. Как полагали сторонники Ламера, статья 241-б Уголовного кодекса Канады лишила данного
права Сью Родригез и других людей с ограниченными физическими
возможностями. На основании их рассуждений формируется образ
закона-субъекта права, занимающего жесткую позицию по отношению
к другим субъектам права, препятствуя им действовать свободно.
Второй тезис можно отнести к той области, которую мы назовем
«сферой равноценности» [ср.: 5]. В ней не проводится существенных
моральных различий между смертью пациента в результате отказа от
приема прописанных врачом лекарств и самоубийством, осуществленном с чьей-либо помощью. Судья Клори заявил: «Я не вижу разницы
между разрешением больному, находящемуся в здравом уме, достойно уйти из жизни, отказавшись от продолжения лечения, и разрешением больному, находящемуся в здравом уме, но на последней стадии
болезни, умереть достойно, прекратив лечение, даже если из-за ограниченности его физических возможностей необходимые для этого действия по его просьбе совершит другой человек. Также не вижу причин
запрещать больным обращаться за помощью в подобных случаях, как
собиралась сделать Сью Родригез. Право выбирать день своей смерти
принадлежит и тяжело больным людям. Нет причин отказывать им в
этом праве» [4, p. 631].
Согласившись с замечанием коллеги, Ламер добавил: «Судья
МакЭахерн утверждает, что самоубийство должно быть совершено без
посторонней помощи. Сегодня это осуществимо, если Сью Родригез
использует специальный механизм, позволяющий ей свести счеты с
жизнью, но завтра она не сможет привести его в действие. Почему же
в том случае, когда она не сможет обойтись без посторонней помощи,
закон запретит ей покончить жизнь самоубийством? Ведь в тот момент,
когда она окажется не в состоянии нажать на кнопку, ей как никогда
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потребуется помощь, чтобы прекратить ее страдания. Однако, принимая во внимание то, что мадам Родригез не просила у суда разрешения на прекращение лечения, я не вижу смысла дальше обсуждать этот
вопрос. Я предпочитаю вернуться к нему позже» [4, p. 578–579].
Тезис о равенстве, предполагающий уважение индивидуального
выбора и его последствий, в данном случае – выбора в пользу самоубийства как избавления от страданий, безотносительно к его мотивам,
оказался, таким образом, центральным в аргументации четырех судей
Верховного суда Канады в процессе по делу Сью Родригез. Между тем
необходимо поместить его в общий контекст юридических суждений
(sur le plan du raisonnement juridique) и подвергнуть беспристрастному
анализу. Так, если в обязательственных правоотношениях важнейшим
аспектом проявления психической деятельности человека признается
добросовестность, то в уголовном праве квинтэссенцией субъективной
стороны содеянного считается mens rea (вина – прим. перев.). Исходя
из этого, мы утверждаем, что существует разница между отключением
от аппарата умирающего больного по его желанию и оказанием ему
помощи в самоубийстве. Первый случай служит примером того, как
природе предоставляется возможность идти своим путем, тогда как
во втором случае человек ставит под сомнение ценность жизни и сам
определяет день и час своей смерти. Отключая больного от аппарата,
врач преследует цель сохранить его человеческое достоинство перед
лицом смерти, которую больной рискует встретить в унизительном
положении (fin dégradante). Но оказывая ему помощь в самоубийстве,
врач вмешивается в естественный ход вещей и обрывает чужую жизнь.
Конечно, грань между этими случаями может показаться тонкой, но
она все-таки есть, что особенно заметно на семантическом уровне.
На самом деле, тезис о равенстве позволил меньшинству в Верховном суде Канады подчеркнуть тот факт, что жалоба мадам Родригез
корреспондировала ее праву на свободу выбора. Как и большинство
судей Верховного суда Канады, мы полагаем, что Сью Родригез просила признать за ней не право на свободу выбора, а право на выбор в пользу смерти (option pour la mort). Такая постановка вопроса реанимирует
проблему нормативности права, вынесенную сторонниками Ламера за
скобки. Они презюмировали дискриминационный характер положений статьи 241-б Уголовного кодекса Канады и задавались вопросом
о правомерности такой дискриминации в свободном демократическом
обществе. Разумеется, представив мадам Родригез жертвой патернализма Уголовного кодекса, Ламер без особого труда признал запрет на
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оказание помощи в самоубийстве неконституционным и противоречащим ценностям свободного демократического общества.
Если бы его точку зрения разделило большинство судей Верховного суда, то канадцы получили бы такое право на эвтаназию, которого
еще не знала история. Так, Ламер считал его подлинным, основополагающим, конституционным правом человека. Но, например, в Нидерландах установлен специальный правовой режим ее применения и
предусмотрена ответственность за его нарушение. Между тем из рассуждений главного судьи Верховного суда Канады нельзя вывести
каких-либо условий, предъявляемых к помощникам в самоубийстве.
Иными словами, он и его коллеги высказывались в поддержку ничем
не ограниченного права на помощь в самоубийстве, оказать которую
может кто угодно. Возвращаясь к нидерландскому законодательству,
отметим, что оно разрешает оказывать помощь в самоубийстве только
врачам, защищая их тем самым от судебного преследования. Наконец,
не следует упускать из виду того обстоятельства, что, рассматривая
конкретное дело безнадежно и тяжело больной женщины, меньшинство в Верховном суде Канады фактически решало философский и
юридический вопрос праве на свободу выбора момента своей смерти.
Однако между правом на эвтаназию в этом частном случае и правом на
эвтаназию как основополагающим правом лежит огромная пропасть.
Несомненно, победа сторонников главного судьи Ламера в процессе по делу Сью Родригез имела бы значительные последствия для
западной традиции права, придав новый импульс дискуссиям о легализации эвтаназии. Но об этом можно говорить лишь в сослагательном наклонении, т.к. аргументы Ламера не достигли своей цели. Их
слабость объяснима методологическим просчетом главного судьи, пренебрегшего нормативностью объективного права во имя принципов
равенства и свободы выбора, реализуемых в момент принятия судьбоносного решения.
Человеческое достоинство и смерть: аргументы большинства.
Большинство судей Верховного суда Канады опиралось в процессе по
делу Сью Родригез, главным образом, на аргументы судьи Сопинка.
Ссылаясь на ту же статью Хартии, что и главный судья, они пришли
к противоположному выводу. Любопытно, что они всегда применяли те же приемы толкования права, которые применял и Ламер, но в
этом судебном процессе они акцентировали внимание на человеческом достоинстве. Поэтому прежде чем анализировать их аргументацию
необходимо осмыслить содержание этого понятия.
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С ним тесно связано понятие права на свободу. Очевидно, право
принимать судьбоносные решения является важным аспектом человеческого достоинства, образующего поле автономной деятельности индивида, сферу его частной жизни, свободной от вмешательства
государства, значение которой трудно переоценить. В свою очередь,
государство обязано уважать решения граждан. Судья Сопинка, ориентируясь на философию права Р. Дворкина, согласно которой человеческая жизнь представляет собой «священную и неприкосновенную»
ценность, обращал внимание на важнейшее измерение бытия человека – его достоинство [4, p. 585]. Разумеется, «священный» характер
человеческой жизни понимался им не с точки зрения религиозных догм,
но как основание жизни общества, формирующегося и выбирающего
направления развития в соответствии с принципом уважения чужой
жизни. Судья Сопинка воспринимал жизнь человека в качестве фундаментальной ценности, обусловливающей регулирование общественных
отношений, в рамках которых личность получает признание своего
достоинства как залога гуманизма и реализации проекта «коллективной жизни» (projet de «vie communаutaire»).
Очевидно, что жалоба Сью Родригез шла вразрез с логикой его
рассуждений. Так, судья Сопинка утверждал: «…Жизнь, как ценность,
вступит в игру только на последней стадии болезни, которая потребует предпочесть ей смерть» [4, p. 586]. В этой перспективе жалоба
Сью Родригез воспринималась большинством судей Верховного суда
Канады как выражение ее желания поскорее уйти из жизни. По их
мнению, занимая маргинальную позицию, она ставила под сомнение
ценность человеческой жизни как основания социума (communauté
humaine). Достоинство человека рассматривалось ими, в отличие от
сторонников судьи Ламера, не как объект права «заинтересованного
лица», а как элемент правового порядка [4, p. 590]. Поэтому в жалобе мадам Родригез они видели вызов, брошенный правовой системе,
включающей в себя множество элементов, объединенных общей целью
защиты человеческой жизни как социальной ценности.
Однако следует признать аргументацию большинства судей Верховного суда Канады видоизмененной кантовской концепцией обязанности (obligation) и долга (devoir), отвергающей самоубийство и, тем
более, помощь в его организации [6, p. 65]. В основном, их рассуждения
строились вокруг оснований запрета на помощь в самоубийстве и равновесия индивидуальных и коллективных интересов. Но они слишком
много внимания уделяли противопоставлению индивида и государства,
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тогда как искомое ими равновесие интересов устанавливается путем
утверждения в обществе гуманистических начал. Кроме того, заявляя
о слабости и уязвимости человека, они вместе с тем дистанцировались
от кантовского учения о долге.
В конечном счете, они приходили к выводам о том, что человеческая жизнь должна пониматься как социальная и юридическая ценность,
и что на государстве лежит обязанность защищать ее любой ценой, т.к.
человек слаб и уязвим. Судья Сопинка отмечал: «Статья 241-б Уголовного кодекса Канады имеет своей целью сохранить жизнь уязвимому
человеку, под влиянием обстоятельств малодушно помышляющему о
самоубийстве. Ее содержание отражает политику, проводимую государством, заинтересованным в защите человеческой жизни и направленную на противодействие девальвации ее ценности. В соответствии
с этой политикой, законодателем запрещены убийство и иные акты
насилия, независимо от согласия жертвы, а также запрещена смертная
казнь...» [4, p. 595].
Такое толкование права не допускает аналогии между отказом
пациента от лечения и самоубийством, совершенным с чужой помощью. Поскольку целью правового государства признается защита
общего интереса и человеческой жизни, постольку запрет оказывать
помощь в самоубийстве должен получить поддержку законодателя и
судьи, которые не могут предвидеть всех случаев злоупотребления
правом на эту помощь. Поэтому, регулируя общественные отношения
правовыми нормами, например, запрещая оказывать помощь в самоубийстве, целесообразнее предоставить природе идти своим путем (как
это произошло в случае Б. Нанси, к чьей просьбе прекратить лечение
судьи не остались равнодушными) [7, p. 361].
Итак, большинство судей Верховного суда Канады в процессе
по делу Сью Родригез пришло к выводу о «необходимости уважения
человеческой жизни и предотвращения подрыва институтов, защищающих ее» [4, p. 608]. Эти институты выражают ценностные установки
общества, придавая особое значение ценности человеческой жизни и
обусловливая эффективное применение закона как образца индивидуального и коллективного поведения. Рассуждения судьи Сопинка и
его коллег позволяют нам сформулировать два принципиально важных
положения.
Во-первых, признание ценности человеческой жизни и достоинства образует правовое основание свободного демократического
общества. Это утверждение, не претендующее на статус абсолютной
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истины, относится к проблеме согласования фундаментальных гуманистических принципов в содержании правовых норм.
Во-вторых, право на помощь в самоубийстве не относится к
базовым правам человека, т.к. оно отражает извращенное понимание
человеческого достоинства.
Поэтому демократическое общество имеет все основания запретить помощь в самоубийстве.
Размышление: человек и передача права. Проведя анализ аргументации судей Верховного суда Канады, мы изложим нашу позицию
в отношении запрета помощи в самоубийстве. Проще всего было бы
представить судебный процесс по делу Сью Родригез как столкновение
между приверженцами учения о субъективных правах и поборниками
гуманистических ценностей, определяющих организацию и развитие
общества, как противостояние радикальных либералов и умеренных
либералов, развернувшееся в зале судебного заседания. Но, верное
в целом, такое объяснение не приближает нас к решению проблемы.
Полагаем, что ее решение можно обнаружить, учитывая особенности
ситуации судьбоносного выбора и логику, позволяющую признать право другого человека распоряжаться нашим телом и нашей жизнью.
Удивляет то, что все судьи Верховного суда Канады в процессе
по делу Сью Родригез придерживались инструментальной концепции
человека. Пожалуй, это признаки нашего времени – редукция, упрощение, пренебрежение многообразием структурных элементов человеческого измерения (dimension humaine). Но случай мадам Родригез
требовал иного подхода, который основывался бы на глубоком понимании природы человека и его потребностей. Между тем, оперируя
в своих рассуждениях об универсальных ценностях философскими
категориями, судьи Верховного суда Канады выхолащивали из них
гуманистическую составляющую. На наш взгляд, чтобы преодолеть
возникшие противоречия, им следовало занять посредническую
позицию между преходящей реальностью (sphère du monde vécu) и
универсальными требованиями, исходя из которой, судьи могли бы заявить об интерсубъективности человеческого существования [8, p. 397].
Такая логика адекватна ситуации, в которой оказалась мадам
Родригез, т.к. используя ее, мы можем проанализировать отношение
самоубийцы к собственной жизни как объекту выбора. Она объясняет
инструментальный подход субъекта к выбору варианта поведения и к
реализации им свободы выбора, принадлежащей каждому человеку.
Распоряжаясь своей жизнью как объектом, субъект отдаляется от само295

го себя. Принимаемая им модель рассуждений постепенно уничтожает
его самого как субъекта, поскольку он воспринимает себя и все происходящее с ним отстраненно, с позиции инструментализма.
Вспомним формулировку жалобы, поданной Сью Родригез в
Верховный суд Канады. Она просила признать ее право на самоубийство, совершить которое она планировала тогда, когда окажется не в
состоянии сделать это сама, т.е. когда ей придется обратиться за помощью к третьему лицу. Анализ содержания ее жалобы позволяет нам
утверждать, что в действительности мадам Родригез просила не о признании права на самоубийство, а о признании права третьего лица на
оказание ей помощи в самоубийстве. Однако в ходе развернувшихся
дискуссий подлинный предмет ее жалобы ушел на второй план, хотя
никто не лишал ее права покончить жизнь самоубийством, признанного в Канаде и других западных странах. В любой момент она могла
свести счеты с жизнью, не дожидаясь, пока болезнь доведет ее до
беспомощного состояния. Следовательно, в жалобе Сью Родригез за
вопросом о свободе выбора в пользу самоубийства скрывался вопрос о
безответственности помощника в самоубийстве [ср.: 9].
Обратной стороной признания права на помощь в самоубийстве
оказалось, таким образом, признание права помогать самоубийцам
сводить счеты с жизнью. Лучше всех судей Верховного суда Канады
это понял Сопинка, настаивавший на системном подходе к праву и
размышлявший о запрете смертной казни. Но он не затронул проблемы
лишения третьих лиц права распоряжаться чужими жизнями и телами
актуальной для западной традиции права. Античное рабство, крепостное право или смертная казнь предполагают право третьего лица на
чужую жизнь или тело, что подразумевалось и в случае Сью Родригез.
Признание этого права представляется нам неприемлемым и заслуживающим осуждения. Поэтому мы принимаем сторону большинства
судей Верховного суда Канады, отказавшего мадам Родригез в удовлетворении ее жалобы. Очевидно, что свободное демократическое общество стремится не допустить легализации права третьих лиц на чужие
жизни и тела. Однако редукционизм зачастую препятствует адекватному анализу философско-правовых проблем и в случаях, подобных делу
Сью Родригез, ведет к недопустимым выводам.
Заключение: последний штрих. Решение Верховного суда
Канады по делу Сью Родригез получило широкий общественный
резонанс. Она проиграла процесс, но реализовала свое «право» на
получение помощи в самоубийстве, попросив одного из популярных
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канадских депутатов стать свидетелем ее суицида. Под впечатлением от той неблагодарной роли, которая досталась Верховному суду
Канады, представшему в невыгодном свете, общественность сочувствовала Сью Родригез, покончившей собой.
Подводя итоги нашим размышлениям, мы хотели бы обратить внимание на один важный аспект права, связанный с его применением и
рискующий остаться незамеченным. Всегда ли оправданно применять
законы, запрещающие оказывать помощь в самоубийстве? Думаем, что
нет. Складывается впечатление, будто наше общество, законодатели и
юристы забыли о том, что ценность закона не сводится к эффективности
его применения и состоит, прежде всего, в его символическом характере
(caractère symbolique). Как утверждало большинство судей Верховного
суда Канады в процессе по делу Сью Родригез, закон, запрещающий
помощь в самоубийстве, символизирует уважение к человеческой жизни. Но и они упускали из виду, что ценностью признается все многообразие ее проявлений [10]. Поэтому целесообразнее последовать
примеру многих западных стран, в чьих правовых системах закреплен
институт убийства из сострадания (homicide par compassion), позволяющий индивидуально решить вопрос о помощи в добровольном уходе из жизни и в то же время препятствующий распространению этой
практики. На наш взгляд, принимая решение о законности предоставления помощи в самоубийстве, необходимо сохранять осторожность и
помнить о том, что речь идет об уважении человеческой жизни и достоинства, о сочувствии к другому человеку.
Перевод выполнен по изданию: Melkevik B. La responsabilité devant
la mort. Sue Rodriguez devant la Cour suprême du Canada // Melkevik B.
Philosophie du droit. Volume I. – Québec: Les Presses de l’Université Laval,
2010. – P.73–86.
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ СМЕРТІ.
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ВЕРХОВНИМ СУДОМ КАНАДИ
Б. Мелкевік
Університет Лаваля, пров. Квебек, Авеню де Сьянс-Юмен,
e-mail: bjarne.melkevik@fd.ulaval.ca
(переклад з французької В.А. Токарєва)
На матеріалі рішення Верховного суду Канади за скаргою Сью
Родрігез розглядається проблема легалізації евтаназії. Автор аналізує
правомірність заборони на надання допомоги у самогубстві. Оцінюючи
аргументи суддів, він заявляє про небезпеку інструментального підходу до вирішення правових і філософських питань.
Ключові слова: суб’єктивне право, вибір, рішення, цінність, визнання.
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В’ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ:
УКРАЇНСЬКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ
І ПИТАННЯ ПРАВ ЖІНКИ
Г. Мягких
Національний гірничий університет,
м. Дніпропетровськ, просп. К. Маркса, 19, e-mail: іce1979@mail.ru
Аналіз поглядів В. Липинського1 на суспільно-правовий статус
жінок в Україні видається необхідним для розуміння складної взаємодії
всього розмаїття підходів до вирішення цього питання в політико-правовій думці України ХХ ст.
Одним з базових принципів концепції В. Липинського є принцип
«територіалізму», який він обгрунтовував і розвивав в своїх працях,
розуміючи його як організацію суспільного і політичного життя певних територій з опорою на самоврядування і власні представництва
з тенденцією до подальшого створення власної державності. Неприйняття цієї ідеї шляхтою призвело її до конфронтації з українським
рухом за державність. Заслуга В. Липинського як історика в тому, що
він (не без впливу «станчківської школи» в польській історіографії [6,
с. 40]) поглянув на українську історію під новим кутом зору – політичних «верхів», і сприяв появі «державницької» школи в українській
історіографії. Він був впевнений в тому, що національна держава відіграє творчу роль в організації, управлінні та захисті суспільства. І тому
незважаючи на те, які форми правління обстоював В. Липинський в
різні періоди своєї творчості, для нього першорядною і непорушною
була теза про незалежність Української держави [9, с. 63–70].
Реалізувати право на незалежність могла, на думку В. Липинського, лише повнокласова нація, тобто представлена всіма класами
Липинський Вячеслав Казимирович (1882-1931) – український мислитель польського походження, політик і політолог, історик, теоретик української державності, публіцист. В.Липинському властивий консерватизм [1,
с. 33; 2, с. 393; 3, с. 47, 62; 4, с. 70], державництво [5, с. 39, 55], монархізм
[6, с. 60; 2, с. 48-49; 3, с. 7], елітаризм [1, с. 22-29; 6, с. 40; 2, с. 76, 131; 7,
с. 159], солідаризм [6, с. 64; 2, с. 37], антидемократизм (під демократією він
розуміє спосіб соціальної організації, а не благо народу), антисоціалізм,
самостійництво (але не донцовського штибу) [8, с. 138], релігійність [1,
с. 59-72; 6, с. 63]. Ця констатація є відправною точкою, основою подальшого аналізу визначеного метою питання.
1
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і соціальними групами. Грунтуючись на власних історичних студіях
В. Липинський довів, що Хмельниччина була політичним рухом верхів
тодішнього українського суспільства, і саме шляхетсько-старшинський
елемент був, на його думку, творцем української державності. Тому,
закликаючи правобережну шляхту, незалежно від походження, повернутися до української нації, він виходив не з народницького світогляду, який істоту українства вбачав лише в «мужиках» [10, с. 94–95], а з
принципів територіалізму та елітаризму [1, с. 22–29]. Властиве, саме
положення В. Липинського як «українця польського походження» [11,
с. 36] продукує його розуміння нації як територіальної спільноти [2,
с. ХІІІ].
Але необхідно зазначити, що не просто територію, а свідомість
своєї території В. Липинський вважав патріотизмом, здатним перетворюватись на активну політичну силу [2, с. 375]. Ми окремо зупинились на розгляді розуміння території через те, що воно лежить в основі
неприйняття В. Липинським ідеологій соціалізму та націоналізму
через їх нетериторіальність, а отже територіальну антагоністичність,
яка призводить в кінцевому підсумку до руїни [1, с. 8].
Погляди та світосприйняття В. Липинського містять неоромантичні складові в сенсі повернення до ідеалістичних, ірраціональних стратегій пояснення історичного буття в умовах гострої кризи сцієнтизму та
розповсюдження духовного нігілізму. Неоромантичні візії спиралися на
еклектичну мішанину елементів позитивізму, романтизму, неокантіанства, дарвінізму, віталізму, расових та соціологічних теорій кінця ХІХ –
початку ХХ ст. Творчість В. Липинського, як і інших неоромантиків,
продукувала відродження етично-моральних цінностей (віра, воля, гідність, жертва, ідея, ідеал, мораль, обов’язок, посвята, свідомість, сила,
слава, честь і т.п.) та культ почуттів, що контрастувало з космополітичним світом початку ХХ ст. та його утилітарними стандартами і вело
до широкого використання символістської естетики. Неоромантизм
становив неабиякий інтерес для інтелектуалів «недержавних» і «младодержавних націй» Європи, адже дозволяв істотно оновити проекти
«винайдення» національно-державницьких традицій. Розмиті засади
неоромантизму спричинилися до актуалізації різноманітних версій
відомих політичних проектів, у випадку з державницькою концепцією
В. Липинського – консерватизму [12, с. 75–77]. З огляду на завдання
нашого дослідження варто наголосити на ще одному аспекті неоромантизму – героїзації, як персональної (наприклад, Б.Хмельницький), так
і колективної (наприклад, шляхти) [12, с. 80]. Але в такій «героїчній»
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історії для жінки патріархального світу якщо і знаходиться місце, то
не «героя», а, в кращому випадку, його матері, доньки або дружини.
Це десуб’єктивація жінки, вона не має іншого сенсу існування, ніж
пов’язаного із існуванням суб’єкта історії – чоловіка, який може обирати власну роль, тобто творити себе сам. Роль жінки ж визначена
виключно її біологічним, природним призначенням. Таке розуміння є
біодетермінізмом чистої води. Жінкам він пропонує бути відданими,
релігійними, патріотичними матерями та дружинами, виховательками національно-свідомих синів-героїв, що будуватимуть Українську
Гетьманську державу та господарюватимуть на українській землі:
«Пам’ятайте врешті, що жінка може бути лише дружиною і матір’ю,
монахинею і сестрою милосердя, або гетерою» [2, с. ХL]. Такі погляди
цілком в дусі консерватизму, представники якого традиційно обстоювали обмеженість жінки через її антропологічні та психічні властивості
[13, с. 38–43].
Неоромантиче терміновживання В. Липинського також яскраво свідчить про його вподобання, вказуючи на якості, що позначають
індивіда як «героя» – «сила», «міць», «енергія», «велетень», «залізна
рука та титанічна воля», «крицева постать» [12, с. 80] – не просто переважно, а виключно маскулінні характеристики.
Дихотомії людина/природа та людина/суспільство, на яких побудовано погляди В. Липинського [12, с. 86], визначили його розуміння місця жінки й чоловіка в суспільстві: «жінка-як-природна-істота»
і «чоловік-як-суспільна-істота». Саме тому, незважаючи на поверхове
декларування ірраціонально-волюнтаристських основ націо- та державотворення [1, с. 16], за своєю суттю його підхід і в цьому аспекті залишається суто раціоналістським: націю (ірраціо) творить герой/людина/
чоловік (раціо).
В своїх побудовах В. Липинський спирається на класичні консервативні цінності: родина, стан, клас [2, с. ХХХІ]. З цих позицій він
критикує лібералізм, підкреслюючи пошану до роду, повагу до голови
сім’ї в традиційному суспільстві. В цьому сенсі його писання настільки красномовні, що ми візьмемо на себе відповідальність за наведення
розлогої цитати: «Жінка, яка є помічницею господаря хлібороба, але
в певних випадках може і має право стати самій господинею і монархинею – і жінка, яка не має права бути президентом республіки, але
зате має всі рівні права розпусти міщанської сім’ї і може своєю присутністю остаточно осмішувати і дискредитувати міщанські демократичні парламенти» [2, с. 33]. Підхід цілком традиційний: жінка – лише
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помічниця, додаток до Людини-чоловіка. Крім того, спостерігаємо ще
одну базову патріархальну дихотомію: поділ суспільних сфер на приватну (де жінці й місце) та публічну (куди жінці зась). Про рівність не
може бути й мови – жінка може бути господинею не поряд з чоловіком,
а лише за його відсутності; вона – лише замісник; її місце однозначно і
безумовно другорядне та підпорядковане. Безглуздо стверджувати, що
за умов егалітарної рівності немає проблем і жінка може бути господинею в публічній сфері. В. Липинський, на нашу думку, небезпідставно
критикує лібералізм, вказуючи на його негативні риси, в першу чергу
складність реалізації закріплених прав. Але альтернативу, яку він пропонує, ми вважаємо неприйнятною через цілу низку обставин.
Елітаризм, пошана до аристократії (навіть в оновленому розумінні В. Липинського), базуються на пошані до традицій, що неминуче
призводить до бажання законсервувати усталені соціальні ролі, репродуктором яких і є традиційна сім’я з розподілом ролей між чоловіком
і жінкою. Такий розподіл ще в класичному патріархалізмі (Філмер)
слугував аргументом для обгрунтування монаршої влади, тому влада
голови родини (патріарха) і монархічна влада генетично пов’язані. Не
можна заперечити традиційні ролі в сім’ї, не порушивши внутрішню
логіку аргументації на користь монаршої влади; а останнє, як відомо,
для В. Липинського і є кінцевою, головною метою. Тому він в питанні
ролі жінок і залишається на патріархальних позиціях, хоча і не досліджує це питання окремо.
Ставлення В. Липинського до жінки лише як до об’єкта, нерівного чоловікові, але вартого на «пошану», яскраво ілюструє наступний пасаж в його міркуваннях щодо державотворення з позицій теорії
зовнішнього завоювання: «Жінок беруть собі оці організовані жовті
тільки в цій групі чорних, яка має такі самі духовні прикмети, що й
вони. Тому жінка в цьому класократичному типі ніколи не буває рабинею. Як біологічна персоніфікація пасивності, вона знаходиться в природнім підчиненню елементові активному мужському, але відношення
мужа до неї повне пошани...» [2, с. 225]. В. Липинський в цілому не
пішов далі філософів Просвітництва в розумінні статусу жінок в суспільстві з їх одночасним возвеличенням «ідеальної жінки», та презирством до «реальної» (наприклад, Ж.Ж. Руссо). «Жінка – по самій своїй
природі персоніфікація пасивності – ділить тоді долю цілої взагалі
пасивної маси... [2, с. 270] – за В. Липинським є не суб’єктом, учасником суспільних процесів, а реципієнтом результатів діяльності «активних елементів» – чоловіків. В. Липинському не відмовиш в цікавих
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спостереженнях та точних характеристиках: «Паралельно з цим, при
пануванню охлократичних войовників і пророків в одній особі, бачимо
найгірші форми жіночого приниження і поневолення, якими кінчиться
звичайно фарс демократичної «емансипації жінок» – жінка стає частиною рабської юрби [2, с. 270]. Але зверніть увагу – не жінка як активний
суб’єкт, а жінка як частина пасивної маси. Тобто зрозуміло, що статус
жінок не представляє для автора окремої проблеми, він прямує до своєї мети – демонстрації згубності демократичного устрою, ілюструючи
свої твердження ще й таким фактом, як погіршення положення жінок,
не замислюючись проти над причинами цього явища.
Цікаві міркування В. Липинського з приводу демократії, яку він,
розуміючи не як «благо» народу, а як спосіб організації державної влади, різко критикував як «вирівнювання на низ» [2, с. 242], як правління
не найкращих, а найкрикливіших, безпринципних, зажерливих, злобних [2, с. 241]. Демократія «...всіми силами сприяє розкладові сім’ї
своїми «подружніми законами», своїми звичаями, врешті так званою
рівноправністю жінок, але не рівноправністю в різних областях, як це
ми бачимо при класократії – а рівноправністю в областях тих самих,
з чого випливає, що жінки, бажаючи стати тим самим, що і мужчина,
осмішує в той спосіб до решти всю мужську діяльність демократів та
збільшує демократичний хаос, і т.д., і т.д.» [2, с. 241]. По-перше, вислови «рівноправність в різних областях» та «рівноправність в областях
тих самих» свідчать про розуміння В. Липинським права (та похідних категорій на кшталт «рівноправність») не в термінах егалітарної
рівності буржуазного права, а в термінах елітарного станового права
привілеїв. За цією логікою жінки становлять окремий стан, «гетто»,
мають власні права та обов’язки, відмінні від прав та обов’язків інших,
і тому, звісно, можуть бути рівними лише до себе подібних, тобто в
межах власного «гетто». По-друге, вказівка на те, що жінки «збільшують демократичний хаос», свідчить про традиційне, усталення бачення
жінки як стихійної, нестабільної, а тому лякаючої істоти, яку необхідно
нейтралізувати – спосіб в даному випадку пропонується не новий і не
оригінальний: виокремити жінок та огородити. По-третє, зазначаючи,
що «жінки осмішують мужську діяльність», він демонструє поверхове розуміння «жіночого питання» (через власні ідеологічні настанови
та, можливо, особисту незацікавленість, відстороненість через особисті мотиви): справді важливу справу дуже складно «осмішити» (хоча,
звісно, легко осмішити себе в цій справі), а деякі карикатурні спроби
«самоочоловічення» жінок вважати загальною тенденцією, а не тим304

часовим «недо-розумінням» рівноправності, можна було, лише торкаючись питання статусу жінок поверхово.
В. Липинський в своїх працях звертається до жінок окремо. Це
означає, що все інше, писане до «братів–хліборобів», тобто саме «братів», а не сестер. Праці В. Липинського – це звернення до чоловіків з
роздумами з приводу побудови держави, місце жінок в якій визначатиметься знов-таки чоловіками. Жінка в історії – мовчазний статист, за
яку Великий і Мудрий Старший Брат (себто чоловік в сенсі «людина»)
все вирішив – куди, коли, як і скільки.
Жінки, за В. Липинським, не можуть мати інтереси, відмінні від
інтересів свого народу, стану або класу: жіноцтво українське «...творить не окремий клас, а основну, бо родинну комірчину всіх класів...»
[355, с. ХХХІХ]. Такий підхід по-перше, виключає для жінок можливість постановки питання про свій суспільно-правовий статус як
питання окремого від питань національних та класових; а по-друге ще
раз окреслює жіночу сферу як виключно приватну, тобто обмежує для
жінок можливість використання публічно-правових механізмів впливу
на суспільні відносини.
Можемо сформулювати певні підсумки:
– В. Липинський питання суспільно-правового статусу жінок не
розглядав як окреме, яке потребує специфічних механізмів та підходів
до свого розв’язання: жінки, за В. Липинським, не можуть мати інтереси, відмінні від інтересів свого народу, стану або класу, що виключає
для жінок можливість постановки питання про свій суспільно-правовий статус як питання окремого від питань національних та класових;
– питання суспільно-правового статусу жінок В. Липинський
осмислює в категоріях традиціоналізму та біодетермінізму, пропонуючи жінкам пошану замість рівності, обмежуючи можливості їх самореалізації;
– місце жінки, цілком в дусі традиціоналізму, обмежується
виключно приватною сферою (роль дружини, матері, доньки, сестри,
гетери, коханки,);
– в поглядах В. Липинського чоловік (раціо) – суб’єкт соціальних (зокрема правових, політичних) відносин, жінка (ірраціо, природа, примхлива і непередбачувана, потребуюча приборкання) – об’єкт,
реципієнт результатів публічної діяльності чоловіка; чоловік активний,
жінка – пассивна, чоловік – Людина, жінка – додаток до неї;
– з роздумами щодо побудови держави В. Липинський звертається лише до чоловіків, якими визначатиметься місце жінок в державі;
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– покращення соціально-правового статусу жінок пов’язується із
ствердженням Української національної держави;
– В. Липинський відкидає запропоновані лібералами, соціалістами та націоналістами механізми зміни статусу жінок;
– В. Липинський розуміє рівноправність не як егалітарну рівність
буржуазного права, а як елітарне станове право привілеїв. За цією логікою жінка має власні права та обов’язки, відмінні від прав та обов’язків
інших, і тому, звісно, може бути рівною лише до себе подібних, тобто
інших жінок.
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На основании изучения работ В. Липинского показано, что он:
рассматривает вопрос прав женщины в категориях традиционализма и
биодетерминизма; понимает равноправие не как эгалитарное равенство
буржуазного права, а как элитарное сословное право привилегий; считает, что улучшение социально-правового статуса женщин возможно
только после формирования Украинского национального государства.
Ключевые слова: права женщины, консерватизм, территориализм,
неоромантизм, патриархат, равенство, неравенство, равноправие.
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А. Miagkykh
National Mining University,
Dnepropetrovsk, K. Marx Ave, 19, e-mail: ice1979@mail.ru
Based on the study of works by V.Lipinsky it has been shown that
V.Lipinsky: addresses women’s rights in terms of traditionalism and biodeterminism; understands equal rights as an elite class law of privileges rather
than egalitarian equality of bourgeois law; believes that improvement of
the social and legal status of women is only possible after formation of the
Ukrainian national state.
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ПРОБЛЕМА «ПОЛИТИЧЕСКОГО»
В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ:
ФЕМИНИСТСКИЕ ВЫЗОВЫ
Е. Наумова
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, ул. Менделеевская, 5,
e-mail: naumova11@inbox.ru
Введение в проблематику онтологии «политического». В
представленной статье я бы хотела предложить набросок к проекту
«Онтологии «политического»« как того проблемного поля, которое
представляется мне интересным для изучения и провокации научных
дискуссий в кругу знакомых/ и не знакомых исследователей в области
гуманитарных наук. В российской университетской (философской)
среде само сочетание «онтология политического» вызывает некоторые
вопросы, и потому нуждается в пояснении терминов, их взаимосвязи и
в целом в разъяснении оправданности существования данной концепции как действительно имеющей отношение к философии, и к такой
дисциплине как онтология в частности. По моим наблюдениям, слово
«онтология» почти у всех ассоциируется с системой неких фундаментальных, универсальных категорий, дающих целостное представление
о структуре/устройстве бытия как такового. Однако, как мне представляется, при переходе от субстанциальной философии или онтологии
Единого (субстанция – это самобытное, пребывающее в себе, а не в
чем-либо ином, единичное бытие) к субъективной философии или
онтологии различия (субъект, формирующийся в ходе диалектического
становления через посредство категории иного/другого) мы уже теряем возможность говорить о какой-либо одной универсальной модели
онтологии. Как минимум, мы отмечаем гетерогенность в самом развитии онтологической модели описания мира, потому и онтология оказывается больше чем одна, в формулировке Нанси, а, следовательно,
мы можем говорить о множестве онтологий. Для начала, я могу схематично зафиксировать следующую последовательность развития онтологической модели: от онтологии единого (субстанция, классическая
философия) – к онтологии различия (субъект, постмодернистская философия) – к онтологиям множеств (multitude, после постмодернистская
философия) – к перформативным онтологиям или онтологиям множественного и индивидуального одновременно, то есть к нестабильным
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онтологиям (альтернативная в отношении после постмодернистской
философии модель онтологии).
Теперь я бы хотела прояснить понятие «политического». В своих первоначальных рассуждениях я отталкиваюсь от определения,
предложенного Карлом Шмиттом. Философ в своей статье «Понятие
политического» пишет о том, что «политическое» формируется из
изначального категориального различения на бинарные оппозиции
«друг-враг»: «cмысл различения друга и врага состоит в том, чтобы
обозначить высшую степень интенсивности соединения или разделения, ассоциации или диссоциации. Это различение существует и
теоретически, и практически» [1, c. 37–67]. Ключевой в дихотомии,
формирующей пространство «политического», является категория
«враг». Как определяет данную категорию К.Шмитт? Враг, согласно
политическому философу, «это <…> борющаяся совокупность людей,
противостоящая точно такой же совокупности» [1, c. 37–67]. При этом
категория «враг» понимается как «иной», «чужой» или «тот/те, против кого можно объединиться». И сфера политического определяется
мыслителем максимальной приближенностью к крайней точке дихотомии «друг-враг», которая находит свое проявление в сфере «публичного». Каким же образом, исходя из выше сказанного, мы можем связать
понятия «онтология» и «политическое»?
Из рассуждений видно, что «политическое» дает о себе знать в
ситуации различения, в ситуации выстраивания бинарных оппозиций,
а это значит, что сфера «политического» в основе своей имеет онтологию различия, где различие мыслится как противоречие («друг-враг»)
и потому является радикальным. «Политическое» реализует себя за
счет воспроизводства онтологических дихотомий Свое-Чужое, Восток-Запад, Мужское-Женское, Исламский фундаментализм – Православие и т.д. и т.п. В силу того, что идеологическое политическое поле
фундируется онтологическими категориями, мы и можем говорить о
политической онтологии или, что, как мне кажется, более корректно,
но менее привычно для российского академического слуха, об онтологии «политического». Давайте попытаемся разобраться, как онтология
«политического» дает о себе знать на уровне реальных политических,
экономических, социальных событий и какие последствия для общества в себе несет?
Главным результатом, «работы» онтологии различия является
формирование механизмов включения/исключения как основных в
конституировании сферы «политического». В результате воспроизвод309

ства дихотомии «друг-враг» на уровне политического создается ситуация внешней угрозы, которая порождает такой феномен, в терминах
феминистского философа Дж.Батлер, как «хрупкая жизнь» [3, c. 2–32].
Мы существуем в ситуации «хрупкой жизни» как своей, так и другого,
которую в любой момент могут отнять. И именно ситуация «хрупкой
жизни» делает сегодня саму жизнь первейшей ценностью, что лежит
в основании функционирования биополитики, как такого действия
власти, где принимается решение относительно более и менее ценных
жизней. Когда в целях обеспечения безопасности одних жизней, мы
может отнять жизни других людей, что представляет собой легитимацию насилия. Мы можем сделать промежуточный вывод о том, что
«политическое», базирующееся на онтологии различия, результатом
своим имеет ситуацию легитимации насилия – и это является проблемой, которую нам предстоит решить.
В ситуации актуального «политического» в условиях «хрупкой
жизни» и легитимации насилия центральным героем современных
демократических обществ оказывается голая жизнь, в терминах Дж.
Агамбена, или Homo Sacer [2], понятие позаимствованное философом из римского права, которое обозначает человека священного,
которого можно убить, но нельзя принести в жертву. И здесь мы уже
имеем дело не с дихотомией друг/враг, а с фундаментальной категориальной парой современной демократической политики включение/
исключение, когда человеческая жизнь включена в существующий
строй только через ее исключение, то есть через возможность беспрепятственно её отнять. Поэтому на сегодняшний день апория «политического» состоит в том, что как раз стирается граница/ или различие
между порядком включения и исключения, между голой жизнью и
политическим существованием. А наоборот мы входим в зону неразличимости и одновременности существования бинарных оппозиций
(включенное исключение), что на политическом уровне проявляется
в том, что за признанием формальных прав и свобод мы обнаруживаем тело священного человека с его двойственным суверенитетом: его
жизнью, которую нельзя принести в жертву, но можно отнять. В этом
и состоят корни упадка современной демократии и все большего ее
совпадения с тоталитарными государствами в постдемократических
обществах спектакля. И, к сожалению, в данной ситуации мы можем
говорить лишь об одной форме солидарности, а именно, солидарности между демократией и тоталитаризмом, что и является основным
объектом нашей критики.
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Мы видим, что онтология различия фундирует «политическое» как
«идеологическое», следовательно, изменяя онтологическое основание,
мы можем реконфигурировать/перестраивать/создавать сферу «политического» заново. Какие же альтернативные онтологии уже изобретены сегодня и как они помогут нам сформировать актуальные стратегии
политического действия?
Радикальная демократия vs представительная демократия? На
сегодняшний день альтернативными существующей бинарной онтологии различия являются онтологии множественности и нестабильные
онтологии (индивидуальность и множественность одновременно). Разработчиками онтологии множеств являются Делёз и Гваттари, Хардт
и Негри, Вирно и т.д., концепцию нестабильных онтологий разработали Лаклау и Муфф, влияние которых заметно в теории «плюрализма»
У. Конноли, в работах А. Норвал и других политических философов.
Однако мы сейчас не будем заниматься последовательным разбором различия этих двух типов онтологий, а попытаемся очертиться
основные общие моменты в их структуре, которые позволяют рассматривать их как альтернативные идеологической онтологии различия.
Во-первых, вместо концепции субъекта, а более, конкретно субъекта
нехватки, и, следовательно, ситуации пассионарной привязанности к
Другому/Власти, нестабильные онтологии предлагают нам в качестве
действующей политической силы multitude, то есть множества, которые формируются по логике «избытка». Поэтому и политические стратегии, фундированные нестабильными онтологиями, не воспроизводят
в своих действиях механизмы насилия и господства в стремлении
занять «место власти», а изначально исходят из постулата, что «место
власти пусто», что не дает возможности состояться диалектике признания и прерывает политическую логику «включения». Нестабильные
онтологии дают возможность актуализации низовой самоорганизации
масс и созданию альтернативных форм мажоритарной солидаризации.
Новые формы политического действия реализуются вне логики представительности и элитарности, что способствует проведению в жизнь
проекта радикальной демократии в противовес привычным сегодня
неолиберальным представительным демократиям, который основываются на онтологии различия.
Мне бы хотелось отметить, что в своей новой книге «Это сладкое слово … Гендерные 60-е и далее» феминистский философ Ирина
Жеребкина пишет, что еще в советском тоталитарном СССР мы можем
найти теоретика радикальной демократии в лице интересной, но, к
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сожалению, непризнанной при жизни ученой, Ольги Фрейденберг [4,
c. 133–171]. Она выступала как критик представительной демократии
через разработку проекта онтологии театрального. Исследовательница занималась анализом такого явления в культуре как балаган в его
отличии от театра. Фрейденберг определяла балаган как спонтанное
собрание «живых/реальных» людей (представителей народа), которые
способны на радикальные политические действия. Балаган, как поясняет Ирина Жеребкина, в толковании Ольги Фрейденберг предстает
как основа для формирования радикальной демократии в противовес
представительной/театральной демократии. Балаган, формирующийся
по логике случайности: в нем может участвовать любой «прохожий»,
есть ни что иное как проживание стихийной жизни народа самим народом в форме публичного уличного политического действия. В отличии,
например, от демонстраций, забастовок, баррикад, балаган не носит
постановочный характер и не наполнен различными «персонажами»,
исполняющими те или иные роли под взглядом Другого/Власти. Как
поясняет гендерная мыслительница, онтология балагана Фрейденберг не ограничена функцией представительности, так как внедрена в
«самое сердце политического – повседневную жизнь народа, поскольку находится вне пределов правового номенклатурного гетто…» [4,
c. 153]. Именно балаган как событие воплощает в себе форму мажоритарного политического ассамбляжа вместо миноритарных практик
демократической представимости, когда каждый есть тот, кто он есть,
а не выступает вместо другого. Балаган, как полагает Ирина Жеребкина, по сути и есть та низовая форма самоорганизации, которая составляет основу радикальной демократии, где онтология индивидуального
реализуется одновременно с онтологией множественного, создавая тем
самым нестабильные онтологии.
Продолжая тему различия представительной и радикальной демократии, мне кажется важным, что в данных концепциях мы встречаемся с разным понимаем функции демократических процедур. Когда
мы говорим о демократическом принятии решений, мы имеем в виду,
приход к консенсусу как результат демократической дискуссии. Однако мне представляется более актуальным и интересным осмыслять
демократию через концепцию нонсенса, апории или противоречия.
Мне близко определение демократии, которое предлагает современный политический философов Жак Рансьер в своей работе «На краю
политического»: демократия – это институциализация и признание
дисгармонии. Почему, говоря о демократии, мы предполагаем понятие
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дисгармонии? Дело в том, что сегодня более уместно рассуждать, если
выразиться в терминах Деррида, о грядущем будущем или грядущей
демократии – то есть об утопии. Утопический проект демократии в
силу своей избыточной структуры в основе своей содержит апорию.
Исходя из этого, и политику мы можем определить как форму апоретической деятельности.
В контексте рассуждения о грядущей демократии политика нами
мыслится не как искусство управлять сообществом, а как форма человеческого действия, основанного на разногласии, исключении из правил, согласно которым осуществляется сплочение человеческих групп
и руководство ими. В силу чего демократия, по нашему определению,
не является «ни формой управления, ни стилем общественной жизни,
а представляет собой режим субъективации, в котором существуют
политические субъекты» [5, c. 13]. Представленное понимание демократии производит разрыв с идеей политического как сущностью
совместного бытия. Оно предполагает отделение мысли о политике
от мысли о власти. Что позволяет нам развести два понятия: полицию,
как искусство управления сообществами, и политику как проведения в жизнь идеи равенства. Исходя из выше сказанного, мы можем и
по-новому определить понятие «политического»: политическое – это
место противостояния двух принципов: полиции и политики.
Гендерная мыслительница Ирина Жеребкина, анализируя логический парадокс диалектического противоречия между декларированным
в современном мире «демократическим политическим сообществом»
и сообществом, которое определяет себя как исключенное из общего «демократического большинства» (женщины, сексуальные, национальные меньшинства и т.п.), предлагает нам новую возможность
понимания демократии. Феминистский философ предлагает мыслить
демократическое сообщество не как форму метафизики, а как аффект
сообществаи [6]. Аффект как логическая форма, если следовать мысли
Делеза, не является формой метафизики и диалектического противоречия, а наоборот направлен против диалектики как формы воспроизводства отношений раба и господина, власти и оппозиции. Аффект
в данном случае, как полагает Ирина Жеребкина, работает в сфере
«политического» как апория и может сформировать демократическое
общество. Мы можем развить данный тезис и предположить, что именно аффект как апория и способен разрушить онтологию различия,
лежащую в основе представительной/имитативной/либеральной демократии сегодня. Аффект сообщества как мажоритарный ассамбляж (в
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противоположность миноритарному) способен дать толчок для развития радикальной демократии, которая базируется на принципе нестабильных онтологий. Радикальная демократия, согласно английским
политическим философам Шанталь Муфф и Эрнесто Лаклау, – это
демократия, где онтология индивидуального должна быть дополнена
онтологией множественного. В своей новой книге Ирина Жеребкина
объясняет суть принципа радикальной демократии, которая состоит
в том, что политические практики осуществляются одновременно в
двух режимах: индивидуальном и мажоритарно-ассамбляжном. В данном случае имеет место одновременность ставки на свободу (предполагающую приоритет онтологии индивидуального) и эгалитаризм как
форма бытия-с-другим в рамках онтологии множеств, что делает политическую идентичность радикально дислоцированной, не обладающей
определенностью исключительно в рамках диалектики признания, и
поэтому сегодня способной к аффирмативным революционным изменениям в мире глобального, в том числе постсоветского капитализма.
К проблематике тропологии власти: феминистский выход.
Как нам представляется попытка говорить об онтологии «политического» не может свершиться успешно без еще одного очень важного
аспекта, а именно раскрытия значения функции психического измерения в формировании субъекта и сферы «политического». И основной
вопрос, который нас волнует: психический аппарат – это механизм
репрессии или освобождения субъективности? И, соответственно,
можем ли мыслить субъекта бессознательного как субъекта свободного действия? С точной определенностью мы можем сказать, что само
понятие революционного действия претерпело изменение с тех пор,
как мы начинаем мыслить «политическое» и «психическое» в качестве
неразрывно связанных областей. Власть обрела коннотации двойственности – она перестала восприниматься как исключительно «внешняя»
по отношению к субъекту. Однако, как нам представляется, субъекты
политического действия сегодня пока не задумываются как бороться
с собственной «внутренней репрессией». Поэтому они обращены к
месту власти и совершают действия в рамках диалектики признания,
где сопротивление оборачивается подчинением. В сложившейся ситуации для нас наиболее актуальной критической теорией является гендерная теория, которая способна объяснить апории и противоречия
современного политического и социального устройства общества. Нам
кажется достаточно важным тот момент, что сама идея гендерной теории и феминизма вырастает из логики борьбы с пониманием женского
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в культуре как «другого»/ «иного» и представляет собой практику по
деконструкции дихотомии мужское/женское. Можно предположить,
что подрыв любого рода дихотомий и концепта Другого – это основание
для развития эмансипаторного и критического потенциала гендерной
мысли. Актуальная гендерная теория, будучи причастна и к философскому, и к психоаналитическому, и к политическому дискурсам, оказывается способна вскрыть психические механизмы функционирования
власти и предложить новые способы реконфигурации «политического». Гендерная теория и феминистская практика через критику онтологической дихотомии «Я/Другой» обладает потенциалом представить
новые формы человеческого существования, которые пока онтологически не определены, и могут быть осуществимы вне логики доминации/подчинения. В попытке подчеркнуть освободительный потенциал
гендерных исследований нам хотелось бы акцентировать внимание на
одном аспекте феминистской концепции исследовательницы Джудит
Батлер, который многие мыслители упускают из вида. Феминистский
философ предлагает концепт меланхолии как способ освободительной
субъективации. Мыслительница понимает меланхолию как непризнанную утрату, которая дает о себе знать в субверсивном повторении,
которое подрывает устойчивую субъективность как идентичность.
Психическое непризнавание утраты субъектом обнаруживает новые
политические возможности совершения свободного действия и способствует выработки новых стратегий сопротивления власти. Концепт
власти в теории Батлер представлен через фигуру «тропа», как фигуру
«оборота» власти, которая предшествует онтологической определенности субъекта в бытии. И именно переход от онтологии к тропологии,
по нашему мнению, как своеобразный шаг назад, позволит нам, актуальным философам права и активистам, осмыслить процесс осуществления власти и выделить из «тропа» власти силу, которая послужит
эмансипации субъектов.
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ПРОБЛЕМА «ПОЛІТИЧНОГО»
В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ:
ФЕМІНІСТСЬКІ ВИКЛИКИ
К. Наумова
Санкт-Петербурзький державний університет,
м. Санкт-Петербург, вул. Менделеєвська, 5,
e-mail: naumova11@inbox.ru
Стаття присвячена розробці концепту онтології «політичного» як
актуальної проблеми в контексті політичної філософії та антропології.
В центрі уваги знаходяться теоріъ нестабільних онтологій, які на практиці лежать в основі політичного проекту радикальної демократії. На
противагу даній політичній концепції виступає феміністська теорія /
практика, яка пропонує нові методологічні підстави для розробки актуальних політичних стратегій, а саме, концепт тропологів «політичного» замість онтології «політичного».
Ключові слова: нестабільні онтології, звільнення, радикальна
демократія, поліція, тропологов.
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THE PROBLEM OF «POLITICAL»
IN CONTEMPORARY PHILOSOPHY:
FEMINIST CHALLENGE
K. Naumova
St. Petersburg State University,
St. Petersburg, Mendeleev Str., 5, e-mail: naumova11@inbox.ru
The article is devoted to the development of the concept of the ontology
of «political» as an important problem in the context of political philosophy
and anthropology. The focus is on the theory of unstable ontologies, which
in practice are at the heart of the political project of radical democracy. Feminist theory/ practice come out against ontological point of view on political theory, offering new methodological basis for the development of actual
political strategies, namely, concept a tropology of «political».
Key words: unstable ontology, emansipation, radical democracy, the
police, tropology.
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СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ ДЕРЖАВНОКОНФЕСІЙНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
(АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ)
O. Никитченко
Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова
м. Київ, вул. Пирогова, 9, е-адрес: elsanika@mail.ru
Серед багатьох аспектів сучасної правової антропології можна
виокремити і царину інтересів, до яких звертається людина, відтворюючи своє буття як суб’єкта права. Як відомо, за Гоббсом, людина
взагалі керується виключно своїми інтересами. Мабуть, цю тезу і аргументувати не потрібно. Труднощі починаються з того, як виокремити
в розмаїтті інтересів тієї чи іншої людини, безпосередньо той, який
її мотивує у відповідній юридично значущій ситуації. Ми пропонуємо спробу це зробити в такій важливій для відтворення українського
суспільства сфері як державно-конфесійні відносини. Безумовно, що
на цьому рівні правової діяльності завжди приватні, групові інтереси
суб’єктів права перетинаються зі загальносуспільними інтересами.
Взагалі, кожна розмова, про особливості державно-конфесійних відносин в Україні має починатися з вирішення більш загальних
питань. По-перше, яку роль відіграє держава в сучасному українському суспільстві? По-друге, яку роль виконують у ньому різні релігійні напрямки? Звісна річ, дискусія з цих питань може звести нанівець
проблему, що запропоновано організаторами «круглого столу». Щоб
не сприяти цьому, лише вкажемо, що йдеться про загальносуспільний
вибір між входженням до Європейського Союзу та «Русским миром».
Та, навіть при такому формулюванні, як кажуть в Одесі: «можливі варіанти». Однак, вказані два вектори, є точка відліку, щоб кожен мав можливість визначитись. Необхідність вирішення цих питань, пов’язана
також з давньою науковою дискусією щодо функцій, які відіграє релігія
в суспільстві. Усі підручники на загал визнають (за Е. Дюркгеймом)
і таку, що об’єднує людей (інтегративну). Але якщо запитати, наприклад, в студентській аудиторії: «Чи так воно є в Україні, чи інтегрує у
нас релігія суспільство?», обов’язково отримаємо у відповідь, що, принаймні зараз, населення деінтегровано в країні ще й за ознакою належності до тієї чи іншої релігійної організації. Тому, з соціологічної точки
зору ліпше було б цю поєднуючу функцію зняти з загальносуспільного
рівня до групового. Бо, вочевидь, не маємо жодної релігійної організа318

ції, яка могла в сучасних умовах консолідувати українське суспільство.
Та воно можливо й найкраще. Бо наше суспільство вже мало довгий
термін існування, коли панувала одна ідеологія в одній з найміцніших
держав світу, яку підтримували майже усі релігійні організації. Історія
нас вчить, що навіть релігійна підтримка влади, що діє, не гарантує їй
подальшого існування. Може взагалі ця «інтегративна функція», яку
Еміль Дюркгейм відкрив у первісному суспільстві, так у ньому й залишилась, а якщо й відтворюється в сучасності, то мабуть у таких регіонах, що несуть в собі й інші риси начального соціуму.
Ми не знаємо, користувалися чи ні, релігійні лідери цим науковим
дискурсом, але на виборах у парламент, які щойно відбулися, усі вони,
принаймні публічно, висловлювались за те, щоб громадяни України,
виявили свою громадянську активність та відповідальність, проголосували за тих кандидатів, що їм до вподоби, але майже не вказували за
кого конкретно треба ці голоси віддати. Зрозуміла річ, кожен виборець
при бажанні міг орієнтуватися у том, кому саме симпатизує керівництво конкретної релігійної організації, і це не завадило деяким кандидатам публічно демонструвати напади передвиборних благодійності,
набожності патріотичності та людяності навіть у храмах … [1]. Але
ж, як це раніше з’ясували соціологічні служби, мала частка віруючих у
виборчому процесі орієнтується на прямі заклики духовенства голосувати за ту, чи іншу партію, чи кандидатуру. Ми більш схильні вважати
що саме останнє постало мотивом утримування для деяких релігійних
лідерів від закликів на користь конкретних політичних сил.
Це надає нам, ще один аргумент до висновку, про те, що при наявній роздрібненості політичних сил у нас існують не менші роздрібнена
релігійна сфера відтворення українського суспільства. Взагалі відома нам кількість політичних партій в Україні приблизно співпадає с
кількістю релігійних напрямків, принаймні на офіційному рівні. Отже,
використовуючи крилату фразу можна запитати: «З ким ви, майстри
політики і релігії?». А відносно проблеми, що обговорюються на конференції, це питання можна сформулювати й у такий спосіб: «Як поєднати загально суспільні інтереси та групові, що притаманні політичним
та релігійним організаціям?» Чи є в нас зараз таке політичне, або релігійне угруповання, щоб піднімали загальносуспільні інтереси вище за
свої групові. Доки не розпочне свою роботу новий парламент, ми взагалі не можемо відповісти на це питання, бо на виборчих перегонах, усі
кандидати демонстрували намір діяти на загальносуспільну користь.
Однак попередній досвід функціонування Верховної Ради свідчить й
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про те як швидко вже обрані депутатами громадяни, змінювали свою
суспільну орієнтацію в бік групових та навіть приватних інтересів.
Окрім того, обговорюючи це питання, ми зауважуємо й на те, ще
участь у цьому «круглому столі» приймають люди з різними політичними
та релігійними уподобаннями, що змушує нас визнати: «всі все розуміють» та перейти до переліку лише деяких нагальних проблем сучасного
розвою державно-конфесійних відносин зі заявленою точки зору.
Якщо погодитись з судженням, що усі проблеми, що виникають у
цій царині суспільних відносин мають вирішуватись на рівні законодавства, освіти та діалогу між усіма учасниками процесу, то, в такому
випадку, ми маємо не менш ніж три аспекти обговорення, якого б конкретного питання ми не торкалися.
Почнемо з законодавства, що саме регулює державно-конфесійні відносини. Насправді у впроваджені нині діючого законодавства
існує багато проблем, дивись на приклад їх перелік та аналіз у щорічний доповіді уповноваженого Верховної Ради з прав людини про стан
дотримання та захисту прав свобод людини в Україні 2011 рік (розділ
4.3. Свобода світогляду та віросповідання, де кожне порушення прав
людини на свободу совісті та віросповідання) свідчать про групові, чи
приватні інтереси порушників діючого законодавства).
Однак, за 21 рік існування законодавства, що діє, ми почули стільки дифірамбів на його адресу, що мабуть й перерахувати не можливо.
Заслуговує чи воно таку оцінку? Можливо ні, але за роки свого впровадження воно принаймні суспільству не зашкодило. Тут йдеться про
головну його мету – свободу совісті, що як відомо, має широкий та
глибокий зміст, який можна звести у політично-юридичному сенсі до
двох аспектів: свобода формування свого світогляду, та свобода діяти
відносно до своїх світоглядних уподобань. Частіше за все, тлумачення цих положень зводиться у релігієзнавчому дискурсі до наявності
в наший країні прав, свобод та обов’язків для кожного громадянина,
незалежно від його ставлення до релігії і це так, але ж треба погодитися
із тим, що незалежність від релігії як загальна свобода має свій прояв
і у політичній сфері відтворення суспільства (так само й в усіх інших).
У свідомості будь якої особистості теоретично також можна відокремити релігійний та політичний рівні; ось тут ґрунтується можливість
їх поєднання. У такому випадку релігійна належність керує усвідомлюванням політичного вибору, та навпаки, політичні уявлення корегують з релігійними потребами. Отже виникає можливість ігнорування
загальносуспільних інтересів на користь групових.
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Розуміння усіх цих передумов що до можливих змін у законодавстві про свободу совісті, та мабуть керуючись давньою мудрістю «від
добра добра не шукають», між усіма учасниками, що впливають на
перебіг чинного законодавства з цих питань (депутатів, фахівців, журналістів, науковців тощо) склався соціальний консенсус що до утримання від впровадження будь-яких змін на правовому рівні у цій царині
юриспруденції. Кілька років ця домовленість сприяла, наскільки то
було можливо запровадженню вже, як здавалось, сталих норм релігійної свободи. Але завжди знаходяться «порушники конвенції». Ось,
зараз, парламент України суттєво змінив Закон України «Про свободу
совісті та релігійні організації», ухвалив проект № 10221, який за оцінкою багатьох фахівців у цій сфері та релігієзнавців обмежує свободу
совісті, дискримінує віруючих людей та релігійні організації. Зараз,
коли ми готуємось до цієї конференції представники правозахисних та
інших громадських вже висловили Президенту свою стурбованість у
зв’язку з прийняттям парламентом 16 жовтня 2012 року, цього закону у відкритому листі, в якому наводять обґрунтовані аргументи що
до перешкод у реалізації Конституційного права громадян на свободу віросповідання. Оскільки, на наш погляд, усі ці аргументи повинні
бути відомі учасникам наших зборів, тому ми їх не наводимо. У рамках
нашого виступу требо лише визначити в чиїх інтересах була ухвалена в парламенті ця пропозиція. Нагадуємо, що на зустрічі с членами
всеукраїнської Ради Церков релігійних організацій 21 квітня 2011 року
президент В. Янукович сказав, що «Мені відомі застереження щодо
згаданих законопроектів» і пообіцяв, що зміни до закону про свободу
совісті та релігійні організації будуть прийматися лише після того, як
вони будуть узгоджені із загальним консенсусом» [2]. Отже, час покаже
в чиїх інтересах ухвалені з ініціативи Ю. Мірошниченко (Партія регіонів, до того ж постійний представник президента у Верховній Раді) ці
зміни, саме цієї політичної сили, що демонструє свою релігійну прихильність до Української православній Церкви в єднанні с московським
Патріархатом, (як і комуністи), чи президент орієнтується на консенсус
у суспільстві і таким чином діє на користь всієї держави.
Не можна, як ми вже вище зауважили, обговорювати усі ці проблеми без визначення впливу на їх вирішення освіти. Саме там за двадцять
один рік можна бачити занепад, пов’язаний перш за все з погіршенням
матеріального стану учбових закладів, та викладачів, в наслідок яких
псується перш за все моральність викладацького складу, яка має прояв
у зростанні здирництва з учнів та кількості хабарників у вишах, і саме
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в таких умовах, їх примушують викладати і вивчати «Християнську
етику», чи то інші, переважно конфесійно заангажовані дисципліни.
Звісно непереконливо гамузом звинувачувати усіх працівників освіти, до яких ми ї самі маємо пряме відношення, але не бачити в царині
освіти ці негативні тенденції може лише сліпий. Ми й досі не змогли
переконати прихильників викладання у державних установах релігійно заангажованих дисциплін в тому, що викладати мораль, порушуючи
законодавство – це аморально, але саме так відбувається на практиці.
В державі, де школа відокремлена від релігійних організацій на конституційному рівні, викладають на пряму чи під деяким камуфляжем
конфесійно зорієнтовану етику. Обраний шлях, як на наш погляд, веде
до того, що Росія вже має у Чечні мул в якості завучів з виховної роботи, але чиї інтереси будуть відстоювати служителі ісламського культу
у загальноосвітній школі – риторичний запит. Й саме назву «загальноосвітня школа» в нас ще також ніхто не спростував. А в деяких державних вишах вже и і храми побудували заради зростання духовності
у студентів. Та що про вузи казати, коли у Верховній Раді, яка є найвищим органом державного представництва, діє церква, щоб депутати
краще бачили саме від чого відокремлена їх держава. Це такі й у деяких
депутатів інтереси, але вони також суперечать конституції, яка виражає
інтереси всього суспільства.
Окремої розмови заслуговує проблема викладання релігієзнавства
у вищій школі. У тому обсязі (не менше як 36 годин) воно (релігієзнавство) надавало можливості хоча б щось розповісти про релігійне розмаїття світу та країни, ознайомити з основами законодавства про свободу
совісті, і у такій спосіб закласти підвалини для діалогу між представниками різних релігій, конфесій. А без цього діалогу, як і без відповідного законодавства дуже важко приборкати інтереси різних політичних
і релігійних угруповань, бо саме ці інтереси можуть привести та й стимулюють напруженість у суспільстві, викликають конфлікти. У багатьох вишах релігієзнавство (так само як етику та естетику) включили
до курсу філософії. З усіє повагою до колег, можливо лише нагадати
про їх вузьку спеціалізацію, не кожен з них у змозі заглибитись в нове
для нього знання, нехтуючи для цього сталими науковими інтересами.
А зараз ситуація зі знанням в царині релігієзнавства така ж сама як
була і десять і двадцять і тридцять років по тому. Скільки діє недільних шкіл, викладають релігії в загальноосвітній школі, але на перший
лекції з релігієзнавства абсолютна більшість студентів, як і раніше, не
в змозі відповісти навіть на такі питання, наприклад: «У що вірять біль322

шість християн?», «Які розбіжності у вірі існують між християнами та
мусульманами?». А на питання «Що таке «свобода совісті?» більшість
відповідає: «Це право людини робити, що вона вважає за потрібне».
Кому це вигідно, у чиїх інтересах підтримувати такий стан знань з релігієзнавства в нашому суспільстві?
Відносно діалогу, можна звернутись тут до думок представників
церков та релігійних організацій. На засіданні своєї наради 1 листопада
2012 року вони наголосили на тому, що протягом останнього часу відчувається все більше брак належної уваги з боку представників влади
до пропозицій та ініціатив громадських інституцій, в тому числі церков
ї релігійних організацій.
Серед прикладів неефективності діалогу влади та суспільства згадувалась розробка та ухвалення змін до закону про свободу совісті, про
який ми вже казали вище, що на думку учасників наради було ухвалено
всупереч позиції релігійної спільноти, та двозначний зміст рішень урядової комісії з питань забезпечення реалізації прав релігійних громад. Вони
також нагадали, що про необхідність вотування змін прийнятих парламентом без обговорення та з порушеннями наданих главам конфесій обіцянок (членам Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій на
зустрічі с главою держави. На цьому наголосили також правозахисники,
громадянські діячі та науковці у своєму відкритому листі [3].
Мабуть до 12-го грудня буде відомо й ставлення президента до
усіх цих закликів, та до діалогу представників релігійних громад взагалі. Отже тут ще рано ставити крапку, бо процес продовжується. Але
занепокоєність станом діалогу як ми бачимо існує і цю проблему вирішувати треба вже зараз. Як справедливо зауважує голова правління
інституту релігійної свободи О. Заяц: «Побудова конструктивних та
далекоглядних державно-конфесійних відносин передбачає постійний
і системний діалог на всіх рівнях що є запорукою поступу у взаємовідносинах органів державної влади та релігійних організацій як інститутів громадянського суспільства [4].
Обсяг статті дозволяє виокремити лише деякі загальні та нагальні проблеми державно-конфесійних відносин в нашій країні. На жаль,
можна констатувати, що на сьогодні, маючи вже тривалий досвід їх становлення й розвитку, окрім позитивних тенденцій в них є і негативні,
які відтворюються переважно на груповому рівні, на шкоду загальносуспільним інтересам.
Антропологічний дискурс, що ґрунтується на вищенаведених
матеріалах, дозволяє констатувати можливість подальшого пониження
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рівня впливу права на відтворення демократичних засад українського
суспільства, принаймні в царині захисту від посягань держави на права
та свободи громадян у сфері державно-конфесійних відносин.
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АСКРИПТИВИЗМ ПИТЕРА ГИЧА1
В. Оглезнев
Национальный исследовательский
Томский государственный университет,
г. Томск, пр. Ленина, 36, e-mail: ogleznev82@mail.ru
«Лингвистический поворот» в философии права принято
связывать с именем именно Харта, несмотря на то, что его предшественники Дж. Остин и И. Бентам внесли не меньший вклад в перепрофилирование этой отрасли научного знания. В современной
философско-правовой литературе, зачастую, игнорируется тот факт,
что экспликация лингвистической проблематики в сфере права берет
свое начало не в Понятии права Харта, а в его первой и скандально
известной статье Приписывание ответственности и прав, которая
впервые была представлена 23 мая 1949 года на заседании Аристотелевского общества в Лондоне. Позднее Харт откажется от изложенной
в этой статье идеи, посчитав ее ошибочной, и больше никогда к ней не
возвратится (ни в качестве упоминания, ни в качестве цитирования).
Однажды он даже признается: «В ней [в Приписывании ответственности и прав] были некоторые весьма интересные и верные мысли,
но, думаю, были и определенные ошибки. Я утверждал, что суждение,
что человек совершил действие, не является дескрипцией, а аскрипцией, скажем, в смысле способа утверждения его ответственности.
Теперь я так не считаю» [1, с. 276]. Примечательно еще и то, что он
не включит ее (хотя должен бы исходя из названия) в свой сборник
Punishment and Responsibility. Essays in Philosophy of Law, отметив во
введении, что основные положения этой статьи теперь не кажутся
ему столь верными и очевидными, и что большая часть критических
замечаний, сделанных по ее поводу, оправдана и обоснована [2, с. 6].
Приписывание ответственности и прав, иллюстрирующая, как отмечает Н. Лейси, «интеллектуальное взаимообогащение теории права и
лингвистической философии», сделала знаменитым Харта, а высокая
Работа выполнена при поддержке РГНФ (грант № 11-33-00343а2),
РГНФ (грант № 12-13-70001а), РГНФ (грант № 12-33-01380а2) Совета по
грантам Президента РФ (грант № МК-270.2011.6) и в рамках федеральной
целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», мероприятие 1.2.2; Госконтракт № 14.В37.21.0517, мероприятие 1.3.1; Госконтракт № 14.В37.21.0708.
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оценка этой статьи Остином способствовала тому, что Харта всерьез
начали рассматривать в качестве потенциального кандидата на пост
профессора юриспруденции Оксфордского университета [3, с. 146].
Что стало истинной причиной отречения от неразработанной до
конца концепции, к сожалению, неизвестно. Возможно, это – непримиримая критика, которая обрушилась на Харта, со стороны, прежде
всего, философского сообщества, и которая вынудила его ретироваться, оставив оппонентов без комментариев и без повода для дальнейших
дискуссий.
Питер Гич в своей статье с сатирическим названием Ascriptivism,
хотя и не упоминающей имени Харта, но содержащей указание на
«отдельных оксфордских философов», именуемых «аскриптивистами», предлагает критическую концепцию, разъясняющую и опровергающую аскриптивизм [4, с. 221]. Он отмечает, что «аскриптивисты
придерживаются мнения, что сказать, что действие X со стороны агента
A было добровольным, означает не описать действие X определенным
образом, но приписать его A, с тем, чтобы A стал ответственным за
совершение X. В настоящее время принято считать черта ответственности у человека – это моральная и псевдоморальная позиция. Таким
образом, утверждают аскриптивисты, мы не спрашиваем о том, что
это правда или это ложь до той поры, пока ответственность присутствует в человеке для того, чтобы им принимались суждения относительно морали. Предположим, что B соглашается или не соглашается
с тем, что C, по своему собственному мнению, считает, что действие
было совершено A, тогда B сам по себе принимает псевдоморальную
точку зрения относительно A. Факты могут высказать свое “за” или
“против” подобной псевдоморальной позиции, однако же они никогда
не заставят нас думать так, чтобы принять это» [4, с. 221]. «Было бы
абсурдным всерьез, говорить об обвинении, освобождении и оправдании, равно как и о похвале и вознаграждении в отношении сотен наших
добровольных или намеренных действий. В целом приписывание агенту некоторого действия не подразумевает занятия псевдоюридической
или псевдоморальной позиции, и только некорректные примеры могут
заставить нас в этом усомниться» [4, с. 221]. На этом основании Гич
приходит к выводу, что «даже случайное причинение смерти карается смертным приговором – то есть вина определяется независимо от
умышленности деяния» [4, с. 222]. Для обоснования этой точки зрения
он приводит следующий пример. Представим, что есть дикие племена, где даже непреднамеренное убийство карается смертной казнью.
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Как-то один туземец упал с кокосовой пальмы прямо на своего соплеменника, оказавшего случайно под деревом, и сломал ему шею. Брат
умершего потребовал наказать виновного в соответствии с принципом
«око за око». Вождь племени вынес соломоново решение: «Залезай
на дерево, – обратился он к брату умершего, – и упади на виновного
так, чтоб сломать ему шею». Брат умершего отказался от этого предложения, и виновный был освобожден. Несмотря на то, что брат умершего все же продолжал считать, что виновный должен быть наказан,
темнее не менее, отмечает Гич, его реакция на предложенный метод
возмездия свидетельствует о том, что он, так же как и мы, осознавал
разницу между «умышленным или намеренным падением с дерева с
тем, чтобы сломать кому-то шею» и тем, как это ему совершить. Естественно, с точки зрения его морали эта разница была несущественной
(виновником смерти его брата все еще оставался человек, упавший с
дерева), но это не демонстрирует того, что он не имел представления об
умышленности или понимал ее как-то иначе, чем мы [4, с. 222].
Напротив, Харт уделяет внимание тому, всегда ли ответственность
(например, за совершение того, за что карается смертной казнью) связана с приписыванием действий (таких, как умышленное убийство), а не
к тому, может ли ответственность быть связана с непреднамеренными
актами. Он как раз и предлагает примеры, показывающие как непреднамеренность отменяет приписывание ответственности, но он не
рассматривает непреднамеренность в качестве универсального средства, исключающего ответственность. Харт пишет: «наше понятие
действия… является социальным понятием и логически зависит от
принятых правил поведения. По характеру оно существенным образом
не дескриптивно, а аскриптивно; оно представляет собой отменяемое
понятие, определяемое посредством исключений, а не посредством
множества необходимых и достаточных условий, физических или же
психологических» [5, с. 131]. И далее «современная формула, согласно которой сказать, что действие добровольно – значит сказать, что
агент мог бы избежать его, если бы поступил как-то иначе, игнорирует
разнородный характер наших критериев, уточняющих “Это сделал он”,
когда мы употребляем слова вроде “случайно”, “по ошибке”, “по принуждению” и т.д., или просто избегает этого, оставляя значение протазиса “если бы он поступил иначе” совершенно смутным» [5, с. 133].
Гич же утверждает, что в основании аскриптивизма лежат теории,
которые собственно и обеспечивают его идеологическое процветание,
вроде тех, что «сказать, “То, что сказал полицейский, истинно” – значит
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не описать или охарактеризовать то, что он сказал, но подтвердить это;
или сказать “Употреблять алкоголь плохо” – значит не описать или охарактеризовать распитие спиртных напитков, но осудить это» [4, с. 222]
(по-видимому, Гич имеет в виду различные теории морального нонгогнитивизма, типа эмотивизма, прескриптивизма, эксперссивизма и
проч.). Подобный ход рассуждения является, по его мнению, порочным
по следующим причинам. Оба варианта объясняют употребление термина «Р» относительно какой-либо вещи не как описание этой вещи,
а как перформатив какого-то другого вида. Однако при этом постоянно игнорируется различие между называнием вещи «Р» и предицированием «Р» какой-то вещи. Термин «Р» можно предицировать вещи
в придаточных предложениях условия или следствия, или же в части
разделительной пропозиции – при этом вещь не будет названа «Р».
Сказать «Если утверждение полицейского истинно, то водитель достиг
скорости 60 миль в час» – не значит назвать утверждение полицейского
истинным; сказать «Если играть в азартные игры плохо, то и приглашать гостей поиграть в азартные игры тоже плохо» – означает назвать
азартные игры или приглашение в них играть «плохими». А теории
недескриптивных перформативов, как правило, берут во внимание
лишь одно из возможных употреблений «Р» – для называния чего-то
«Р». Предицирование терминов «истинный» и «плохой» в придаточных
условия или следствия и в части разделительной пропозиции просто
игнорируется [4, с. 223].
Действительно, если мы делаем упор на утверждении (или
«назывании», словами Гича), то придется распрощаться с modus
ponens, поскольку он тогда будет содержать логическую ошибку.
Например, в рассуждении «Если в отношении лица судом вынести
обвинительный приговор, то он станет осужденным (в этой посылке
«вынести обвинительный приговор» не утверждение). В отношении лица судом вынесен обвинительный приговор (в этой посылке
«вынесен обвинительный приговор» – утверждение). Следовательно,
обвиняемый становится осужденным», содержится двусмысленность
утверждения, или логическая ошибка. Но modus ponens очевидно
верен. Поэтому следует обратиться не к утверждению (называнию),
но к предикации, поскольку предикация имеет место даже там, где
утверждения неТ. Гич пишет: «Чтобы употребление предложения,
в котором «P» предицируется какой-то вещи, могло считаться актом
называния вещи «P», оно должно употребляться утвердительно. Что
весьма отличается от предикации, поскольку «P» может предициро329

ваться вещи, даже если предложение, в качестве придаточного к другому предложению, употребляется неутвердительно. Следовательно,
называние вещи «P» должно быть объяснено в терминах предикации
«P» какой-то вещи, но не наоборот» [4, с. 223]. С точки зрения Гича,
если я со всей серьезностью заявляю «Если играть в азартные игры
плохо, то и приглашать людей поиграть в азартные игры тоже плохо», я
тем самым не осуждаю ни азартные игры, ни приглашение людей в них
поиграть, но предицирую «плохо» к подобного рода действиям. Бесполезно даже пытаться объяснить употребление терминов «нарочно»,
«намеренно» и т.д. через анализ недескриптивных актов приписывания
или обвинения. Это вынуждает его отвергнуть аскриптивизм и перейти к утверждению, что предложения формы «Это сделал он» – это
не аскрипция или обвинение, а описание причины действия. Он придерживается «естественной точки зрения», что приписывать человеку
совершение действия – это каузальная дескрипция действия, представляющая собой наиболее распространенный пример каузальных
утверждений. Гич хочет показать, что приписывание действий необходимо осуществлять через производящую их причину. То есть каузальная связь между описанием и приписыванием выражается в установке,
что для совершения действия необходимо соответствующее состояние
сознания. Игнорирование этой связи (или интенциональных установок) значительно затрудняет наше объяснение и понимание таких терминов как «намеренно», «нарочно», «умышленно» и проч. [4, с. 224].
В результате анализа хода философского рассуждения Гича
складывается устойчивое ощущение, что он слишком вольно обращается с термином «аскриптивизм», обозначая им всевозможные
эмотивистские (нонкогнитивисткие) моральные учения и дефляционистские теории истины. Попробуем в этом разобраться. Для
критиков эмотивизма (к которым относится Гич) сомнительным в анализе моральных суждений кажется сама возможность полноценной
экспликации значения моральных высказываний в терминах реакций
приятия или неприятия. Проблема Фреге-Гича, «проблема разногласий» («disagreement problem»), «аргумент от несовместимости»
(«incompatibility argument») – все эти аргументы, сформулированные
против нонкогнитивизма, касаются именно семантических аспектов
правильного определения моральных терминов [6, с. 66]. В частности, проблема Фреге-Гича, использующая грамматико-лингвистические
аргументы для доказательства схожести семантики моральных суждений и фактообразующих предложений, таким образом разрушает и ста330

вит под сомнение основное положение нонкогнитивистской метаэтики,
доказывающее принципиально-отличное функционирование языка
морали от функционирования дескриптивского языка [7, с. 22].
Гич старается показать, что существуют контексты, в которых
привычный эмотивистский анализ значений моральных терминов не
работает, а поскольку он исходит из предпосылки, что правильный
анализ значений должен приводить к результату замены определяемого термина во всех контекстах определяющим термином, то отсюда
делается вывод о неадекватности эмотивизма как концепции претендующей на правильное объяснение функционирования моральных терминов [4, с. 223–224]. Гич предоставляет следующие «аномальные»
для эмотивистского анализа контексты вхождения моральных терминов:
«Если делать определенную вещь плохо, то заставлять младшего
брата делать ее плохо.
Мучить кошку плохо.
Ergo, заставлять младшего брата мучить кошку плохо.
Основная суть рассуждения в том, что термин “плохо” должен значить точно тоже самое во всех четырех вхождениях… Но в большой
посылке, говорящий (допустим, отец), конечно же, не высказывает
никакого акта осуждения: с трудом можно понять его как просто осуждающего делание определенной вещи» [8, с. 463–464]. Гич иллюстрирует этим аргументом теоретическую несостоятельность определения
значения моральных терминов (на примере слова «плохо»), через
определенные акты высказывания или утверждения, так как в его представлении смысл слова не конституируется его высказыванием или
утверждением (в этом видится Гичу основной урок, который предоставил нам Фреге [4, с. 223]), потому что существуют контексты, в
которых термины входят на неутверждаемых позициях (к ним относятся вопросы, отрицания, выражения надежды или удивления,
дизъюнктивные и конъюнктивные конструкции и т.д.).
Предлагая возможное решение проблемы Фреге-Гича, И.П. Тарасов и Л.Д. Ламберов отмечают, что между неповествовательными контекстами и высказываниями, обладающими утвердительной силой нет
четкой границы, одни могут переходить в другие, например предложение «Вода кипит при температуре 100 градусов» можно переделать в
«Если температура равна 100 градусам, то вода кипит». Учитывая, что
при помощи связки импликации можно выразить любую другую логическую связку (все логические связки можно определить через имп331

ликацию), то следует констатировать, что мы обладаем теоретическим
инструментом для разрешения проблемы Фреге-Гича, ибо для каждого
неутвержаемого контекста можно найти его перевод в высказывание с
утвердительной силой [7, с. 22–24].
Гич заблуждался, что аскриптивизм имеет много общего с прескриптивизмом и опровергает значение истинности суждений о правах и ответственности. Очевидно, что Харт был бы неправ, если бы он
утверждал, что суждения формы «Это – мое» или «Это сделал он» не
могли бы быть непосредственно истинными или ложным. Но поскольку основная задача таких суждений заключается в том, чтобы требовать или приписать право или ответственность, то это совершенно не
препятствует тому, чтобы отдельные специфические случаи требования или приписывания могли бы быть верифицированы в качестве
истинных или ложных. Мое утверждение, что «Этот автомобиль мой»,
было бы ложно, если фактически он принадлежал бы кому-то другому, а мое высказывание, что «Это сделал он», могло быть надлежащим
исполнением обязанности говорить Суду только правду (в смысле
ответственности за дачу ложных показаний). Харт этого не отрицает.
Напротив, он допускает, что требования или обвинения могут быть
опровергнуты фактами, на которых они основываются (называемые
им «возражением по существу обвинения или достижением согласия
в отношении спорного вопроса» [5, с. 121]), и что они могут иметь
непосредственное дескриптивное употребление [5, с. 130–131], но
обращает наше внимание на более интересные случаи их употребления, где ситуация не столь определенна, где возможно зафиксировать
перформативных характер употребления аскриптивных юридических терминов и обнаружить противоречие между дескриптивными
высказываниями, основная функция которых заключается в описании
неких фактов совершения действия, подтверждаемых наблюдаемыми
проявлениями, и разъясняющих право произнесениями, в отношении
которых, в отличие от дескриптивных предложений, сложно поставить
вопрос об их истинности или ложности.
Кроме того, Гич не прав в том, что считает аскриптивный подход
Харта попыткой объяснить всевозможные использования предложений
с точки зрения их недескриптивного употребления [4, с. 221]. Напротив,
Харт отмечает, что «аскриптивные предложения составляют небольшую часть нашего обыденного языка» [5, с. 119], кроме того, «мы,
конечно, очень часто употребляем правовые понятия в дескриптивных
и иных предложениях, и предложения, в которых мы таким образом их
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используем, могут быть высказываниями, а следовательно, в отличие
от решения судьи, в котором правовые понятия используются по преимуществу, могут быть истинными или ложными» [5, с. 127], и «хотя
такие предложения и произносятся в обыденной жизни, в них используется технический словарь права, поэтому мы готовы к возможности того, что они не функционируют как дескриптивные предложения,
хотя очень часто они функционируют именно так» [5, с. 128]. Харт
убежден в том, что ответственность лишь предполагает дескриптивное употребление, и если это так, если допустить, что приписывание
ответственности недескриптивно, тогда приписывание действий так
же недескриптивно.
Постулирование Гичем необходимости различения предикации и
утверждения в качестве аргумента против аскриптивизма, рассмотренного выше, свидетельствует о приверженности логико-семантическим
взглядам Фреге. Попробуем разобраться, что именно (относительно
рассматриваемого вопроса) подразумевает Гич под «The Frege Point».
Фреге пытался доказать, что значением предложений является их
истинностное значение. Предметом его анализа становится именно
утвердительное предложение, в составе которого «следует различать
две части: содержание, которое совпадает с содержанием соответствующего общего вопроса, и утверждение» [9, с. 33]. Утверждение как часть
утвердительного предложения и будет представлять для целей нашего
исследования наибольший интерес. Фреге указывает, что в утвердительном предложении нет специального компонента, соответствующего утверждению; то, что нечто высказывается, заключено в самой
форме такого предложения. Следует заметить, что придаточное предложение также может содержать утверждение и что часто ни главное, ни
придаточное предложение сами по себе не выражают полную мысль,
а ее выражает лишь сложное предложение. Например, «если целое
предложение представляется истинным, то из двух составных мыслей,
содержащихся в целом, с утверждающей силой не высказывается ни
условие, ни следствие. В таком случае мы имеем один-единственный
акт суждения, но три мысли, а именно, целую мысль, условие и следствие» [9, с. 57]. Таким образом, «признание истинности мы выражаем
в форме утвердительного предложения. При этом слово “истинный”
нам не требуется. И даже если мы употребляем это слово, собственно утверждающая сила принадлежит не ему, а форме утвердительного
предложения; там же, где оно утрачивает свою утверждающую силу, ее
не сможет вернуть слово “истинный”» [9, с. 34].
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По всей видимости, Фреге указывает на то, что необходимо
различать простые констатации и утвердительные предложения,
формальным основанием различения которых является «утвердительная сила». Следует учитывать, что «даже если перед нами нечто,
по форме являющееся утвердительным предложением, все же всегда
необходимо спросить, действительно ли оно содержит утверждение»
[9, с. 34]. Примером, иллюстрирующим возможность (а в теории Фреге – необходимость) введения аргумента утвердительной силы, связанной с формой повествовательного (утвердительного) предложения
в естественном языке и знаком «├» в исчислении Фреге, является
специальный случай с modus ponens, как и вообще с условными предложениями. В «Если A, то B; A, следовательно, B» заключение уже
присутствует в условной посылке. Однако если в это умозаключение
ввести знак «├», то petitio principii, скрытое в форме условно-категорического умозаключения, можно избежать. В «├ Если A, то B; ├ A,
следовательно, ├ B» заключение в условной посылке не содержится,
поскольку «├ B» не совпадает с «B» [9, с. 113]. Возможно, эту мысль
Фреге имеет в виду Гич, говоря, что в противном случае «аргументы
вида “если х истинно (если у плохо), то р, но х истинно (у плохо), следовательно, р” содержат ошибку двусмысленности, тогда как в действительности ясно, что такие аргументы логически верны» [4, с. 223].
Еще раз идея Харта заключается в том, что ответственность лишь
предполагает дескриптивное употребление, и если это так, если
допустить, что приписывание ответственности недескриптивно, тогда приписывание действий так же недескриптивно. Этот тезис удачно
согласуется с положениями Фреге (чего Гич, к сожалению, не заметил).
Харт также как и Фреге использует аргумент «утвердительной силы»;
только у него он имеет форму «A совершает P». Согласно этому допущению (конвенции) о недескриптивности ответственности (и действий)
основное употребление «A совершает Р» можно формально представить
в виде конъюнкции двух суждений Р(а) и (Р(а)  R(а)) [5, с. 134] и заключения R(а). Также необходимо учитывать, что с точки зрения Харта (и в
этом он расходится с Фреге) предицирование R относительно а в юридическом языке может быть отменено (be defeasible). Следовательно,
такое предицирование всегда дает отменяемое суждение, а не «вневременную» истину. «A совершает Р» не является целиком дескрипцией а,
поскольку содержит в себе недескриптивный компонент.
Попробуем объяснить данный ход рассуждения на следующем
умозаключении «Если убийство совершил Джон, то он должен понести
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ответственность. Джон совершил убийство. Следовательно, он должен
понести ответственность». Необходимо допустить, что утверждающей силой будет то, что убийство действительно совершено, и то, что
выражение «совершить убийство» отменяемо. Как мы отметили выше,
«предицирование R относительно а может быть отменено», таким
образом, если условная посылка «Если убийство совершил Джон, то
он должен понести ответственность» содержит отменяемый консеквент, то все условное суждение отменяемо (по аналогии, условное
суждение ложно тогда и только тогда, когда из истинного антецедента
следует ложный консеквент). Отменяется не само действие (действие
имеет место – кто-то кого-то действительно убил), но ответственность
(в случае непреднамеренного убийства, причинения смерти по неосторожности и проч.). А поскольку отменяется все умозаключение, следовательно, предложение «Джон совершил убийство» не описывает
в полной мере поведение Джона, ибо дескрипция содержит в себе
недескриптивный компонент. Таким образом, утверждающая сила
предложения формы «A совершает Р», учет отменяемого характера
правовых понятий и общий ход рассуждения соответствуют modus
ponens, в чем сомневался Гич.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГОСУДАРСТВЕ
В КЛАССИЧЕСКОЙ И ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ
И. Осветимская
Санкт-Петербургский государственный университет,
г. Санкт-Петербург, 22-я линия В.О., 7, e-mail: osv.iya@yandex.ru
Государство, являясь одним из самых древних и развитых институтов общества, на протяжении нескольких тысяч лет вызывает глубокий
интерес у различных мыслителей. Но вместе с тем, в теоретическом
плане до сих пор существуют некоторые сложности, возникающие в
связи с исследованием данного феномена. Определений государства
множество, но общепринятого в сообществе учёных так и не создано.
Возможно, это связано с тем, что государство полиструктурно и полифункционально, а это даёт поводы для выдвижения огромного количества его определений [30, с. 18]. Как справедливо отмечал известный
немецкий социолог М. Вебер, «…если мы зададим вопрос, что в эмпирической действительности соответствует идее «государства», то обнаружим бесконечное множество диффузных и дискретных действий и
пассивных реакций, фактически и юридически упорядоченных связей…, объединенных идеей, которая является верой в действительно
значимые нормы или долженствующие быть таковыми и в отношения
господства-подчинения между людьми» [6, с. 399].
Представляется, что многообразие подходов к пониманию сущности государства обусловлено рядом факторов. К ним относятся многомерность самого феномена государства, историческая ретроспектива
его изучения и осмысления, различная методология его изучающих
наук, взгляды представителей юридических школ, а также господствующий в науке тип рациональности.
В философии науки общепринятым признаётся выделение классического и постклассического типов научной рациональности, в основе
которого лежит признание того, что на рубеже XIX-XX вв. произошли
революционные изменения во всех сферах европейской культуры, в
том числе и в стиле научного мышления, типологические особенности которого определяются не только внутринаучными факторами, но
и фундаментальными ценностями культуры соответствующей исторической эпохи, задающими основания легитимации знания в качестве
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научного. Классический тип рациональности берёт свое начало в мировоззрении и методологии классической эпохи. Относительно понимания сущности действительности, в том числе социальной, способов её
познания, средств и форм существования человека в мире, мировоззрение классической эпохи имело вполне определенные ориентиры
и убеждения, которые определяют так называемый классический тип
рациональности. То, что начинается после классической науки принято разделять на неклассический период и постнеклассический, которые вместе объединяются под названием «постклассической науки».
Неклассический тип научной рациональности начал формироваться
ещё в XIX веке, но получил детальную разработку и обоснование в XX
веке. Он явился отражением новых реальностей духовной и социальной жизни, характерных для современной эпохи. Во второй половине
XX – начале XXI века возникает постнеклассическая наука, в поле зрения которой попадают сложные саморазвивающиеся и самоорганизующиеся системы.
Классический тип рациональности основан на убеждении в существовании реальности самой по себе, которая как таковая должна быть
понята вне контекста человеческого отношении к ней. Человек может
ориентироваться в мире, лишь приобщившись к объективному бытию
мира. Данный тип рациональности имеет ряд базовых представлений,
среди которых можно отметить следующие: автономность субъекта,
монологизм мышления, трактовка знания как представления, убеждение в единственности истины, фундаментализм и объективизм [38,
с. 67].
В период классической науки в философии формулируется тезис,
что данность или данности сознания являются непосредственными очевидностями, которые могут быть положены в основание понимания всего другого. Всё понимаемое другое будет относительным, лишь данные
(или данности) сознания обладают непосредственной очевидностью
или абсолютностью. Как справедливо утверждает М.К. Мамардашвили, философия классического периода представляет собой удивительно
цельное образование: во всех своих проявлениях «она как бы отлита из
одного куска, пронизана одним каким-то умонастроением и пафосом»
[28, с. 16]. «Мыслительное пространство, общее поле проблем и мысленных операций, внутри которого развёртывались основные мировоззренческие столкновения, борьба материализма и идеализма, было в
высшей степени связным, гомогенным, характерологически устойчивым. Если сводить его к одной какой-нибудь формуле, то можно ска338

зать, что в нём с классической полнотой и всесторонностью оказалась
выраженной и проанатомированной позиция сознательного человека в
мире или, еще точнее, вообще человеческой сознательности в качестве
свободного и органического фактора жизни, общественного устройства и миропознания, соразмерного с атомарным, самосознательно и
разумно действующим индивидом и неотъемлемого от него. В этом
основная внутренняя идейная форма всей классической философии, в
этом же источник её непреходящего значения и влияния» [29, с. 131].
По мнению М.К. Мамардашвили, основная внутренняя форма –
«телос» – классической философии заключается в следующем:
1. Мир представлялся в качестве хотя и несоизмеримой по масштабу с самим человеком и его внутренним миром, но вместе с тем
соразмерной его мысленному действию и наблюдению рациональной
конструкции, в качестве объективного целого, самоупорядоченного,
самовоспроизводящегося и законосообразного. Основное представление классики – это идея внеличного естественного порядка, бесконечной причинной цепи, пронизывающей всё бытие, трансцендирующей
помещенного в него человека и обладающей при этом рационально
постижимой структурой. Это образ мира «как он есть», независимо от
человека и человечества, живущего своей естественной жизнью, несоизмеримой с возможностями человеческого вмешательства и решения.
2. В классической философии довольно быстро оформилась и стала
устойчивой конструкция и процедура «чистого сознания» или рефлексии,
самосознания, охватывающая – с определенными вариациями – и линию
эмпиризма и сенсуализма, идущую от Бэкона и Локка. Рефлексия представлялась как философски репродуцированный способ и путь постижения объективного, вне сознания лежащего бытия. Предполагалось, что,
выделяя рационально очевидные образования в составе внутреннего опыта, мыслящий индивид одновременно усматривает и основные, фундаментальные характеристики мира «как он есть». Отчётливое выражение эта
версия познания получила прежде всего в классическом рационализме (то
есть в учениях Декарта, Спинозы, Лейбница, Мальбранша) и немецком
идеализме, однако в специфическом виде она присутствовала и в эмпирико-сенсуалистических направлениях классической философии, представители которых полагали, что постижение мира в его независимости от
сознания (или вообще философски значимое высказывание о нём) достигается выделением из общего состава переживаний «истинных», «чистых
ощущений», фиксируемых и удостоверяемых с помощью рациональных
процедур. Анализ тяготеет к образу «чистого» и «универсального созна339

ния», преследуя цель десубъективизации внутреннего опыта, обнажения
его общезначимого, воспроизводимого, разумно контролируемого содержания, которое именно вследствие этого считалось объективным. В этом,
в частности, коренное отличие классического понимания рефлексии от
того её истолкования, которое введено в обиход неклассической философией конца XIX – начала XX века, сделавшей главный акцент как раз на
ресубъективизирующей функции рефлексивных актов, на фиксации с их
помощью неразложимой наличной целостности внутреннего переживания.
3. Предполагается полная прозрачность субъект-объектного
отношения и его транслируемых в культуре (как материальных, так
и духовных) продуктов для мыслящего индивида. Сам субъект здесь
фигурирует лишь в качестве абстрактно-божественного модуля универсальной познавательной перцепции, который сам не имеет собственной плотности, «тела». Это просто чистая способность сознавания,
взятая в предельном виде. Субъект абстрактно идентифицирует себя
с некоторой абсолютной точкой зрения и с этой позиции как бы извне
обозревает и свои состояния, и внешнее ему бытие [29, с. 133–139].
В методологическом плане большинство концепций, возникших
в период классической рациональности, – и в этом их натуралистичность – строились на убеждении, что законы социального мира аналогичны законам природы и могут быть открыты путём анализа и
обобщения фактов: исходя из фактов и их регулярности мы строим
гипотезы, подтверждаем их методом индукции и предполагаем, что
открытые законы должны объяснять происшедшее и прогнозировать
будущее. При этом признание субъективного характера «социального
действия» опускалось. Фундаментализм, редукционизм и эссенционализм – основные принципы классического типа научной рациональности1.
Фундаментализм – абсолютизация какой-либо одной стороны явления. Например, Монтескье абсолютизировал климатические условия и
географическое положение страны. Кроме того, фундаментализм предполагает признание позиции абсолютного наблюдателя (отношения между субъектом и объектом прозрачны). Редукционизм – сведение социокультурного многообразия к единому основанию. Например, сведение
многообразных проявлений права к единому объясняющему принципу.
Эссенционализм – стремление к получению такого знания, которое должно во всеобщей форме содержать знание об исследуемом объекте; сущность постигается абсолютно, в чистом виде.
1
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Эти ценности соответствующим образом реализуются и в классических типах правопонимания.1 Известными классическими концепциями права являются естественно-правовая (юснатурализм) и
нормативисткая (этатизм). Естественно-правовая доктрина акцентирует внимание на онтологическом статусе права, рассматривая его как
объективную реальность, которая, согласно Аристотелю, действует
независимо от того, знает о её существовании человек или нет. Как
замечают исследователи, нормативистская концепция исходит из признания внешнего характера субъекта-законодателя по отношению к
действительности, являющейся объектом правового регулирования.
Для обеих концепций характерно понимание адекватности предмета
и его знания (как зеркала). Естественно-правовая концепция утверждает существование истинного, единственного и объективного права,
которое должно быть адекватно отражено в устанавливаемых людьми
законах. Нормативистская концепция исходит из веры в то, что реальная практика правовых отношений между людьми в обществе может
быть адекватной содержанию юридических законов. Иначе выражаясь, используя слова Спинозы, порядок идей может соответствовать
порядку вещей [38, с. 67]. Обе концепции выражают фундаментальную
предпосылку классического мышления о существовании идеального
права, совершенного закона, воплощение которых в реальную жизнь
позволяет решить почти все проблемы2. В рамках вышеназванных концепций развитие государства и права – это разумный, закономерный и
линейный процесс. Государство и право – объективные явления, существующие сами по себе. Рассмотрим подробнее, какой смысл в понятие
государства вкладывали мыслители классической эпохи.
С точки зрения Платона, «испытывая нужду во многом, многие
люди собираются воедино, чтобы обитать сообща и оказывать друг
другу помощь: такое совместное поселение и получает у нас название
Выделение классического и постклассического типов правопонимания имеет под собой фундаментальные культурологические основания в
связи с тем, что произошедшая в социогуманитарном знании ХХ в. радикальная трансформация образа социального мира, сконструированного
классическим обществознанием, может быть рассмотрена как выражение
общей культурной тенденции.
2
См. об этом подробнее: Малько А. В. Правовая жизнь: Философские
и общетеоретические проблемы / А. В. Малько, А. Е. Михайлов, И. Д. Невважай // Научно-аналитический журнал ¨Новая правовая мысль¨. – 2002. –
№ 1. – С. 4 – 12.
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государства…» [36, с. 369]. Именно несовершенство человеческой природы и недостаточная обеспеченность в удовлетворении природных
потребностей видится Платоном причиной необходимости возникновения государственности. Таким образом, происхождение государства
носит естественный и закономерный характер.
Основоположник политической теории Аристотель также видит
причину появления государства в человеческой природе, так как
человек для него – это существо политическое, для которого создание всякого рода сообществ – процесс естественный и закономерный.
«Поскольку, как мы видим, всякое государство представляет собой своего рода общение, всякое же общение организуется ради какого-либо
блага (ведь всякая деятельность имеет в виду предполагаемое благо),
то, очевидно, все общения стремятся к тому или иному благу, причем
больше других, и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным из всех и обнимает собой все остальные
общения. Это общение и называется государством или общением политическим» [2, с. 376].
Цицерон определяет государство следующим образом: «Итак,
государство есть достояние народа, а народ не любое соединение
людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение
многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и
общностью интересов» [48].
Таким образом, государство в эпоху Античности видится как закономерно возникающее начало, объединяющее общество, организующее и направляющее его. Основная идея античного представления об
идеальном государстве – идея общения (коммуникации), организованного наилучшим способом.
В эпоху Средневековья в силу всеобщего доминирования христианской религии и Церкви государство практически не обладало
монополией власти в пределах территории. Как пишет современный
исследователь Дж. Андерсон, «суверенитет был разделён между большим разнообразием светских и религиозных институтов и различных
уровней власти, среди которых феодальные рыцари и бароны, короли
и принцы, гильдии и города, епископы, аббаты, папство» [50, p. 141].
Соответственно и в сознании средневекового человека Европа воспринималась не как целостный регион мира, состоящий из независимых
государств, но как «Христианский мир», сообщество христиан, ибо
Христианство являлось самым важным фактором в жизни Западного
общества в Средние века. Данная картина мира отражена в сочинении
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А. Августина «О граде Божьем», где он изложил свою теологическую
концепцию, основывающуюся на насилии как сущности государства и источнике его возникновения. Пытаясь оправдать государство,
Августин пишет: «Государство стремится к миру земному, и к нему
направляет согласие в управлении и в повиновении граждан, чтобы относительно вещей, касающихся смертной жизни, у них был до
известной степени одинаковый образ мыслей и желаний» [3].
Ф. Аквинский в своём учении о государстве очень близок к Аристотелю: «Итак, если для человека естественно, что он живёт в обществе многих, то людям нужно, чтобы было у людей то, чем общество
управляемо» [44, с. 220]. М. Падуанский различает в государстве, как
одном из типов человеческого общежития, материю (людей, консолидирующихся в политическое сообщество) и форму (законы, превращающие это политическое сообщество в целостный живой организм).
Государство, по словам Падуанского, суть идеальное гражданское
общество, «постоянный союз, благодаря которому человек достигает
самодавлеющей жизни» [Цит. по: 19, с. 47].
Таким образом, как мы видим, в эпоху Средневековья государство
в продолжение классической традиции продолжает восприниматься
как некая данность. Только теперь это Божественная данность, которая
должна обеспечить человеку условия для достойной встречи с Богом в
этой и будущей жизни.
С наступлением эпохи Возрождения в Европе назревает новая
сила, находящаяся на стадии становления централизованного государства, чувство национального самосознания и сплочённости. В период
XIV-XVIII вв. происходит становление современных национальных
государств. Государство как централизованная структура властных
органов становится главным предметом изучения. Именно в это время складывается понятие государства, независимо от тех конкретных
форм, в которые оно облекается, и разрабатываются теории государственного суверенитета. Кроме того, в период расцвета классической
науки (XVII – первая половина XIX в.) произошёл отказ от прежней –
теологической – картины мира и замена её на светскую, рационалистическую картину мира. Происходит секуляризация науки, человек
становится центром мироздания, самодостаточным субъектом. Человек в XVIII в. предстает, с одной стороны, как отдельный изолированный индивид, действующий в соответствии со своими частными
интересами. Однако, с другой стороны, отменяя прежние – добуржуазные – формы общностей, философы XVIII в. предлагают вместо них
343

новую – юридическую – всеобщность, перед лицом которой все индивиды равны. Во имя этой новой всеобщности просветители требуют
освобождения от конфессиональных, национальных и сословных границ.
Н. Макиавелли считается одним из основоположников науки политологии. В его произведениях политика (учреждение, организация и
деятельность государства) рассматривалась как особая сфера человеческой деятельности, имеющая свои закономерности, которые должны
быть изучены и осмыслены, а не выведены из Священного Писания или
сконструированы умозрительно. Такой подход к изучению государства
был большим шагом вперёд в развитии политико-правовой теории.
Государство (независимо от его формы) Макиавелли рассматривал как
некое отношение между правительством и подданными, опирающееся
на страх или любовь последних. При этом закон и согласие выступают
у Макиавелли основными средствами легитимации государственной
власти [26].
Ж. Боден даёт описание государства следующим образом: «Государство – это правовой способ осуществления суверенной властью
справедливого управления многими семьями и тем, что находится в
их общем владении» [4]. Также Боден разрабатывает концепцию суверенитета: «Суверенитет – наиболее верховная, абсолютная и вечная
власть над гражданами и подданными в государстве» [4].
Г. Гроций государство обозначает как «совершенный союз свободных людей, заключённый ради соблюдения права и общей пользы»
[14, с. 74]. Настоящее государство Г. Гроций видит в общественном
целом, которое обладает «собственными законами, судами и должностными лицами» [14, с. 126]. Сущность государства состоит в том, что
это власть, действия которой не подчинены никакой другой власти и не
могут быть отменены по усмотрению чужой власти. Общим носителем
верховной власти (т. е. суверенитета) является государство в целом (как
«совершенный союз»), носителем же власти в собственном смысле
может быть одно или несколько лиц [14, с. 127–128]. Кроме того, Гроций выделил в государстве четыре элемента: народ, верховная власть,
территория и общее право.
Необходимость государства в соответствии с социально-философской концепцией Т. Гоббса связана с предотвращением «войны всех
против всех», обусловленной абсолютной свободой каждого индивида. «Государство, – пишет Гоббс, – есть единое лицо, ответственным
за действия которого сделало себя путём взаимного договора между
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собой огромное множество людей, с тем, чтобы это лицо могло использовать силу и средства всех их так, как сочтёт необходимым для их
мира и общей защиты» [13, с. 132].
У Дж. Локка мы встречаем следующую трактовку государства:
«Под государством я всё время подразумеваю не демократию или
какую-либо иную форму правления, но любое независимое сообщество,
которое латиняне обозначали словом «civitas»; этому слову в нашем
языке лучше всего соответствует слово «commonwealth», оно более
точно выражает понятие, обозначающее такое сообщество людей» [25,
с. 338]. С образованием государства происходит упрочение и развитие
свободы как основы всех остальных прав. А для упорядочения общественной жизни ради блага людей, по мнению Локка, необходимо создание органов законодательной, исполнительной и судебной власти1.
Ш. Монтескье завершил разработку концепции разделения властей
[33], а Ж.-Ж. Руссо достаточно точно изложил договор об образовании
государства в результате появления общественного неравенства для
выражения общей воли: «Каждый из нас передаёт в общее достояние и
ставит под высшее руководство общей воли свою личность и все свои
силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в
нераздельную часть целого» [40, с. 161].
В учении И. Канта публичные законы должны выражать и обеспечивать свободу, т.е. право, а люди, подчиняющиеся им, находятся в
правовом состоянии. «Такое состояние отдельных индивидов в составе народа в отношении друг к другу называется гражданским (status
civilis), а их совокупность в отношении своих собственных членов –
государством (civitas)» [21, с. 342]. Государство у Гегеля – это духовный
организм, который состоит из множества индивидуумов, которые через
всеобщее самосознание и всеобщую волю слились в народный дух.
«Государство – это шествие Бога в мире; его основанием служит власть
разума, осуществляющего себя как волю» [11, с. 284]. По Г. Гегелю,
государство и приоритет всеобщего закона подчиняют индивидуальное
и уникальное существование как содержание гражданского общества.
Согласно классической марксистской концепции, государство всегКак справедливо отмечает Э.Ю. Соловьев, «локковская конструкция естественного права» – это уже не просто система теоретических постулатов,
предназначенная для объяснения преднайденного, наличествующего государственно-правового порядка... Это прямая декларация «неотчуждаемых
прав», совокупность которых мыслится как основной закон вновь учреждаемого (разумного) общественного строя» [Цит. по: 25, c. 309].
1
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да является орудием экономически господствующего класса, «который
при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации угнетённого класса [31, с. 237].
Для Р. Иеринга государство и право – это стороны одного и того
же явления – социального принуждения. «Оба эти понятия друг друга
обусловливают: государственная власть нуждается в праве, для последнего необходима государственная власть… Государство – это урегулированная и дисциплинированная принудительная власть» [17, с. 231].
Для Г. Еллинека государство предполагает наличие отношений власти
и подчинения, определённую территорию и общность целей проживающих на ней людей [16, с. 191].
Таким образом, единство идей истины, справедливости и блага
приводит классическую юридическую науку к утверждению самоочевидности государственных приоритетов во властных отношениях.
Как пишет уже в ХХ в. французский представитель постклассической
философии Ж.-Ф. Лиотар, классическая философия полагала необходимость «выводить всё из первоначала», «соотносить всё с идеалом».
Она настаивала на «объединении этого первоначала и этого идеала в
единой Идее» и полагала, что исследование истинных причин в науке
не может не совпадать с достижением справедливых целей в нравственной и политической жизни» [22, с. 82–83]. Такое представление очевидно связано с принципом классического рационализма – с принципом
пространственности, то есть с требованием полной пространственной
артикулированности предмета во вне самого себя (и доступного внешнему наблюдению) как условия того, что мы вообще можем знать о нём
научно [28, с. 20].
Напротив, неклассический тип рациональности исходит из убеждения, что мир может быть дан только через формы человеческой субъективности (чувственность, сознание, практика, язык и т. д.). Вне учёта
контекста отношений человека к миру никакие суждения о мире не
являются осмысленными. Для неклассического типа рациональности
характерно признание неразрывного единства субъекта и объекта.
Процесс конституирования новой рациональности требует не только отказа от старых идей и моделей, но и переосмысления всего знания,
накопленного в социуме и значимого для каждого человека. На рубеже
XIX – XX веков и особенно чётко к середине XX века распадается,
вовлекаясь в процесс исторического разложения, внутренняя форма
духовной деятельности, которую мы прослеживали при анализе основ
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классической философии и которая отложилась столь значимыми кристаллизациями в самих её структурных чертах, фундаментальных внутренних ходах и ассоциациях мысли, навыках, стилистике мышления и
т.д. [29, с. 155]. С одной стороны, стали расшатываться навыки и весь
традиционный аппарат философского мышления, разрушались или
оказывались интеллектуально невозможными его основные мысленные связки. С другой стороны, развивается совершенно особая, иная
и во многом более богатая философская чувствительность, вбирающая в себя зёрна нового духовного опыта, реальную усложнённость
и многомерность современного сознания, открытого, восприимчивого к некоторым неклассическим проблемным ситуациям, которыми и
овладеть нельзя с помощью средств и операций традиционной философии, набора ее «мысленных уравнений» и которые «отмыслить» уже
невозможно. Меняется как бы протоплазма, живая среда, окружающая
и питающая «ядро» философского творчества. Из него постоянно рождается новое [29, с. 155–156].
К основным методологическим посылкам неклассической науки
относятся следующие: признаётся «фрагментированность» и неопределённость путей общественного развития, относительность познанных
научных истин; научное знание воспринимается как описание объекта
(вводится элемент норративности); онтология определяется применяемой методологией; признаётся обязательность ссылки на средства и
операции познавательной деятельности; объект рассматривается не как
вещь, а как процесс; субъект познания рассматривается не как существующий вне объекта познания, а признаётся включённым в объект;
познавательная реальность конституируется самим субъектом; методы
и средства познания становятся и объектом познания; важнейшее средство познания – язык.
Согласно Э. Гидденсу, при переходе от классической рациональности к неклассической происходят следующие изменения [51].
Во-первых, подчёркивается активный, рефлексивный характер действия, и таким образом отрицается центральная посылка ортодоксального консенсуса1, заключающаяся в том, что социальное поведение
рассматривается как результат сил, которые человек не контролирует
и не понимает.
1
Ортодоксальный консенсус – некоторое единство взглядов относительно характера и задач социологии, характерное для классического типа
рациональности и характеризующееся такими понятиями как объективизм,
функционализм и натурализм.
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Во-вторых, признаётся фундаментальная роль языка в объяснениях
социальной жизни. Использование языка неотъемлемо от практической
деятельности в повседневной жизни и в каком-то смысле конституирует эту деятельность. Так, в своих ранних работах Л. Витгенштейн обосновывает свой главный тезис: «Пределы моего языка – это пределы
моего мира. Мы не можем описать мир и способы его существования
вне нашего восприятия, а только с помощью слов, которые есть у нас
о мире. Скажем, не существует «зелёного» или «красного» в природе.
Мы употребляем «красное» или «зелёное» в соответствии с конвенцией о цвете. Из этого не следует отрицание опыта, а просто предполагается, что наши высказывания определяются не только опытом» [9].
В «Философских исследованиях» Витгенштейн по-новому поставил проблему оснований знания [8, с. 79–128]. На протяжении двух
тысячелетий философы предлагали различные основания в качестве
медиума для познания Природы: опыт, разум и Бог. Не отрицая возможности таких оснований, Витгенштейн говорит о четвёртом, более
глубоком уровне: сама идея основания знания, основания аргумента
выражается в языке и принадлежит языку (лингвистический поворот в
гуманитарных науках).
В-третьих, особое внимание уделяется интерпретации значений.
Одно и то же событие может нести совершенно различный смысл в
зависимости от культурного кода, определяющего восприятие. Любая
ситуация социального мира, описанная в языке различных дисциплин
или подходов, звучит по-разному [29, с. 141].
В юридической науке утверждение новой рациональности привело
к серьёзным теоретическим сдвигам и поискам новых философско-методологических оснований научной деятельности. Изменившиеся представления о науке обусловили формирование и новых представлений о
праве и государстве. Возникли новые правовые учения: школа возрождённого естественного права, аналитическое правоведение, социологические теории, правовой реализм, феноменологическое правоведение,
герменевтика, интегративная юриспруденция. Приложение феноменологических идей к исследованию социальной сферы позволило сделать
важные выводы, особенно в рамках коммуникативной методологической
стратегии. Социальный мир принципиально отличается от мира физических, материальных объектов – «вещей». Мир природы не создаётся
человеком и не «нуждается» в нём для своего бытия. Социальный мир,
напротив, создаётся человеком и существует постольку, поскольку существуют сами люди – действующие субъекты этого феномена – носите348

ли, интерпретаторы и творцы социального смысла. Конструируемый
человеком социальный мир воспринимается им при этом как независимая от него реальность. Эта реальность, объективированная в виде
семиотической, знаковой системы (текстов), и определяет, в конечном
счете, варианты социально-значимых поведенческих реакций человека
как коммуникативных актов. Такое социально-согласованное поведение людей предстаёт как поведение коммуникативное, и представляет
собой взаимодействие между социальными субъектами в соответствии
со смыслом социально признанных текстов [20, с. 445].
Правовая жизнь теперь познаётся самой жизнью, то есть познаётся
герменевтически. «Вставая на такую точку зрения, мы должны признать «непрозрачность» правовой жизни для субъектов, реализующих
её практически. То есть в ней действуют скрытые неконтролируемые
механизмы, продуцирующие саму правовую материю жизни. Это,
в свою очередь, ведёт к тому, что мы должны понимать право не как
совокупность предзаданных нам норм, не как некий регламент поведения в тех или иных обстоятельствах, придуманных кем-то, исходя
из доводов разума, осознающего целесообразность определенных действий. Понимание права не может ограничиваться формулой: «Право
есть мера свободы» (в согласии с идеями Канта и Гегеля). В контексте
неклассического типа рациональности, в рамках которого имеет смысл
феномен правовой жизни, это понимание права «требует, может быть,
более широкой трактовки его как институционализированной (или
опосредованной институтами) формы признания субъектного характера жизни каждого индивида в обществе» [30, с. 11–12].
В отношении познания государства для мыслителей неклассической эпохи характерно стремление установить связь государства
и права, определить первичность права по отношению к государству. Наблюдается трансформация этатистского правопонимания в
направлении сближения с естественно-правовым и социологическим
подходами. Позитивизм становится «мягким». Так, если ещё у Г.Ф.
Шершеневича государство исторически предшествует праву, вне государства нет права, а действие норм права ограничивается пределами
власти государства [49, с. 284], то уже у Г. Кельзена право поставлено в
такую связь с государством, что последнее растворяется в праве и само
рассматривается как «относительно централизованный правопорядок»
[22, с. 395]. Государство есть понятие, производное от права, а действительность нормы определяется не силой принуждения государства, а её
вытекаемостью из иерархии нормативных актов. В подобном понима349

нии государство само выступает в качестве части права, инструмента,
при помощи которого право получает своё формальное закрепление и
практическое воплощение. Согласно учению Н.М. Коркунова, государство также выступает средством проведения в жизнь права [23].
По М. Веберу государство создаётся взаимными действиями субъектов [7, с. 645]. Государство для Л. Петражицкого есть право, т.е.
явление правовой, императивно-атрибутивной психики. При этом не
государство создаёт право, а, наоборот, развитие права порождает государство. Право выступает необходимой предпосылкой его возникновения, а государство является формой его защиты [35, с. 181].
Яркими представителями идей неклассической юридической науки
являются и такие выдающиеся отечественные философы, как П. И. Новгородцев, В.С. Соловьёв, И.А. Ильин. П.И. Новгородцевым государство
определяется как «юридически организованный народ, представляющий
собой одновременно субъект и объект власти» [34, с. 23]. «Государство, –
пишет П. И. Новгородцев, – не есть только власть или правительство;
это – корпоративное единство всего народа; это – все мы, вместе взятые,
во всей совокупности элементов народной жизни. Государство не есть
нечто, стоящее над людьми или рядом с ними. Глубочайшим источником
и корнем государственной жизни является личное сознание» [34, с. 26].
Государство у В.С. Соловьева представляет собой «устой человечества против внешних стихийных сил, действующих на него и в нем»
[41, с. 127]. Для такого устоя необходимо объединение самих человеческих сил, а объединение предполагает подчинение. Поэтому государство, выражая человеческую самостоятельность в общем, вместе с тем
требует себе строгого подчинения частных сил.
Одним из тех, кто подчёркивал духовную основу государства,
был И.А. Ильин. Согласно выдающемуся философу, государство, в его
духовной сущности, есть не что иное, как «родина, оформленная и объединенная публичным правом, или иначе: множество людей, связанных
общностью духовной судьбы, и сложившихся в единство на почве духовной культуры и правосознания. Право и государство возникают из внутреннего, духовного мира человека, создаются именно для духа и ради
духа и осуществляются через посредство правосознания» [18, с. 288].
Алексеев Н.Н. относил государство к социальной реальности, при
этом, «социальное» в государстве учёный связывал с моментом «общения» (коммуникации). «Мы выдвигаем… в определении государства в
первую очередь момент социальный, момент «общения»… а не момент
властвования. Теория общения должна стать основой теории властных
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отношений» [1, с. 41]. С.Л. Франк рассматривал любую государственную форму как компромисс между абсолютным идеальным заданием и
несовершенством эмпирического воплощения. Его коммуникативный
проект государственного устройства основывался на трёх основных
началах: служения, солидарности и свободы. Гражданское общество
им мыслилось как общество, основанное прежде всего на духовной
коммуникации [45, с. 426–427].
Шведский правовед, К. Оливекрона интерпретировал государство,
взятое в реалистичном смысле, как организацию. При этом он отмечал, что в любой организации существуют нормы, которые производят
«действительный социальный эффект». Только соблюдение этого условия спасает организацию от анархии и делает её именно организацией.
Следовательно, государство предполагает право, оно не может существовать без права. Поэтому и «нет смысла в утверждении, что право
есть творение государства» [52, p. 41].
Во второй половине XX – начале XXI века возникает постнеклассическая наука. Характерным для данного этапа является то, что учитывается соотнесённость характера получаемых знаний об объекте не только
с особенностью средств и операций деятельности познающего субъекта,
но и с её ценностно-целевыми структурами. В поле зрения учёных впервые попадают сложные самоорганизующиеся системы. Признаётся, что
государство включает в себя некоторые объективные моменты, но вместе с тем государство представляет собой и сферу субъективного опыта.
Государство – это субъективно-объективная реальность.
Так, французский учёный П. Бурдьё, исследуя государство, выделяет два подхода к его пониманию:
1) объективистский (Э. Дюркгейм, К. Маркс): взгляд на государство как на объективно существующую реальность (физикалистский
подход);
2) субъективистский (М. Вебер, Л. Петражицкий): взгляд на государство как явление субъективное.
П. Бурдьё предпринимает попытку синтеза этих двух подходов.
Если для М. Вебера «государство есть человеческое сообщество,
которое внутри определенной области претендует на монополию
легитимного физического насилия» [7, с. 645], то для К. Маркса государство – это аппарат классового господства (т.е. тоже физического
принуждения, но ключевой разницей данных определений является
«легитимность», которая присутствует у М. Вебера, но отсутствует у К.
Маркса). Легитимность предполагает признание, добровольное подчи351

нение субъектов власти её требованиям. Таким образом, легитимность,
являясь иррациональной категорией, указывает на субъективную
составляющую государства. Это внутреннее отношение субъектов к
актам государства. П. Бурдьё даёт своё определение государства: «государство – такое сообщество, которое внутри определённой общности
отношений осуществляет монополию легитимного физического и символического принуждения над народом» [5, с. 125–166]. Символическое – означает знаковое, коммуникативное.
В целом, для современности характерен плюралистический подход,
который рассматривает государство как структуру, в рамках которой
представлены интересы разнообразных социальных групп. Согласно
плюралистическому подходу, цель государства состоит в обеспечении
и поддержании социального порядка путём сдерживания конфликтов
интересов этих групп мирными средствами. Так, Э. Геллнер отмечает,
что «государство – это специализированная и концентрированная сила
поддержания порядка», которая представляет собой «…институт или
ряд институтов, основная задача которых (независимо от всех прочих
задач) – охрана порядка» [12, с. 28].
Ю.А. Тихомиров под государством обычно понимается универсальная в данном обществе организация, обладающая особой (публичной, государственной) властью и специализированным аппаратом
для регулирования определенных сторон общественных отношений
[43, с. 6]. При этом профессор подчёркивает, что государство – это
не государственная власть. Государство как сложнейшая социальная
система состоит из нескольких элементов: 1) народ, нация, граждане;
2) публичная (государственная) власть; 3) территория и ее границы;
4) государственные ресурсы (налоги, бюджет, собственность); 5) механизм правового регулирования; 6) официальное представительство в
мировом сообществе. Каждый элемент представляет собой своего рода
подсистему со своими составными частями. Связи между элементами
устойчивы и подвижны, и их забвение чревато ошибками.
Как справедливо отмечает профессор А.В. Поляков: «Государство
есть коммуникативное единство государственного аппарата и населения». Государство в этом коммуникативном ракурсе предстает не как
нечто чуждое и насильственно навязываемое обществу и не как средство, инструмент в руках гражданского общества, а как единый с обществом социокультурный и духовный феномен. Государство возрастает
вместе с обществом и представляет собой институционализированную
форму его этнических и социокультурных особенностей. Оно есть фор352

мообразующее основание для национальной и культурной идентичности» [39, с. 214].
В немецкой традиции «государство» – это юридический термин,
который относится одновременно к Staatsgewalt, исполнительной ветви,
гарантирующей внутренний и внешний суверенитет, к Staategebiet, чётко
ограниченной территории, и к Staatsvolk, совокупности граждан. Последняя выступает в качестве символического носителя законного порядка,
составляющего юрисдикцию государства в границах его территории. С
социологической точки зрения, можно добавить, что институциональную сердцевину современного государства образует юридически оформленный и высоко дифференцированный административный аппарат,
который имеет монополию на легитимные средства насилия и подчиняется интересному разделению труда с рыночным обществом, свободным
для исполнения экономических функций. При поддержке вооружённых
сил и полиции государство сохраняет свою внутреннюю и внешнюю
автономию; суверенитет означает, что политическая власть обеспечивает закон и порядок в границах собственной территории, а также целостность этих границ в международном окружении, в рамках которого
конкурирующие государства признают друг друга согласно международному праву. В силу институционального разделения политических и
экономических функций государство и общество являются зависимыми
друг от друга. Государство-управляющий зависят от налогов, в то время как рыночная экономика опирается на юридические гарантии, политическое регулирование и возможности инфраструктур. Колоссальный
исторический успех национального государства, согласно современному немецкому философу Ю. Хабермасу, можно отчасти объяснить тем
обстоятельством, что современное государство, или тандем бюрократии
и капитализма, оказалось наиболее эффективным средством ускорения
социальной модернизации [46, с. 364–365].
Однако в современных условиях, в эпоху всеохватывающей глобализации необходимы новые концепции государства, которые бы
обладали адаптационным потенциалом, совершенно необходимым для
приспособления государства к постоянно изменяющемуся и глобализирующемуся миру.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВИХ УЯВЛЕНЬ
ПРО ДЕРЖАВУ В КЛАСИЧНІЙ І ПОСТКЛАСИЧНІЙ
ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
І. Осветимська
Санкт-Петербурзький державний університет,
м. Санкт-Петербург, 22-га лінія В.О., 7, e-mail: osv.iya @ yandex.ru
У філософії науки загальноприйнятим визнається виділення класичного і посткласичного типів наукової раціональності. В юридичній
науці в руслі кожного типу наукової раціональності складалися свої
типи праворозуміння, а також уявлення про державу. У цій статті розглядається проблема інтерпретації держави з точки зору класичної та
посткласичної парадигм.
Ключові слова: держава, право, класична раціональність, посткласична раціональність.
THE MAIN FEATURES OF INTERPRETATION
OF THE STATE IN CLASSICAL
AND POSTCLASSICAL LEGAL SCIENCE
I. Osvetimskaya
Saint-Petersburg State University
Saint-Petersburg, 22nd line of V.O.,7, e-mail: osv.iya@gmail.com
It is generally recognized in the philosophy of science division of classical and postclassical types of rationality. In legal science we can find different types of law and state interpretation, corresponding to the types of
scientific rationality. In this paper we give a brief account of those types of
rationality and focus on the more detailed description of the methodological
equipment of scientific research according to the phenomenon of the state.
Key words: state, law, classical and postclassical types of rationality.
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ІСТОРІЯ СЕМІОТИКИ ПРАВА ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ
ДЛЯ АНТРОПОЛОГІЧНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
О. Павлишин
Національна академія внутрішніх справ,
м. Київ, пл. Солом’янська, 1, e-mail:oleg55@voliacable.com
Очевидно, що сьогодні цікавість до семіотичних досліджень (у т.ч.
права) зростає паралельно із залученням до поля семіотичного аналізу
все нових і нових явищ та сфер суспільного буття. Цей факт зумовлений головною особливістю семіотики, яка полягає в тому, що вона
надає можливість побачити онтологічну єдність будь-яких інформаційних процесів, обумовлену використанням у них знаків, отже, семіотика
права дозволяє виявити єдині антропологічні засади, закономірності
функціонування та особливості структурної організації правового буття у зв’язку з особливостями людського сприйняття та відображення
світу.
Антропологічна проблематика в семіотиці права є вихідним пунктом і кінцевою метою дослідження. Семіотика покликана відкрити
єдину знакову основу інформаційних процесів у природі та суспільстві, осмислити закономірності пізнання та спілкування, обумовлені
семіотичною природою цих процесів, охарактеризувати інформаційносеміотичну компоненту в структурі особистості і в структурі соціуму,
розширити коло гуманітарних досліджень, використати в гуманітарних
науках найбільш точні методи. Відтак семіотика права вивчає право на
загальнофілософському рівні за допомогою особливої методології та
інструментарію і може розглядатися у якості філософсько-правової
доктрини, яка створює власну теоретичну основу для синтезу знань
про право.
До деяких із галузей знання, таких, як зоопсихологія, етологія,
соціальна психологія, етнографія, етика, естетика, дослідження масової комунікації, психологія особистості та міжособистісних відносин,
літературознавство, антропологія, етнологія, лінгвістика – теорія мови,
синхронічне та діахронічне мовознавство, теорія та історія мистецтва,
картографія, релігієзнавство, когнітивні науки, логіка та теорія пізнання, кібернетика, філософія загалом семіотика є причетною до розробки
напрямів досліджень на сучасному етапі їх розвитку.
Найбільш тісно семіотика права пов’язана з такими науками як
філософія права, правова антропологія, теорія права, соціологія права,
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філософія мови, соціальна філософія, логіка, правова лінгвістика, соціальна психологія, юридична психологія, теорія держави, політологія,
історія держави та права, історія культури, правова етнологія, інформатика, математика, кібернетика, теорія управління, релігієзнавство,
етика, естетика, культурологія, мистецтвознавство, міжнародне право, конституційне право, кримінальне право, цивільне право, трудове
право, екологічне право, кримінально-процесуальне право, цивільнопроцесуальне право, кримінологія, криміналістика, теорія оперативнорозшукової діяльності, ряд інших галузевих та спеціальних юридичних
дисциплін.
Семіотичний аналіз доповнює знання права наступним: загальною концепцією, яка приймає до уваги знакову природу одиниць, що
утворюють мовну основу права і саму дану знакову систему, результативним загальним методом дослідження різних систем, співставленням різних систем, що дозволяє краще зрозуміти своєрідність кожної
окремої семіотики, зокрема, семіотики права, можливістю виявити
найбільш значущі риси кожної окремо взятої вторинної семіотичної
системи, наприклад, права та моралі у їх співвідношенні.
Специфіка семіотики полягає у її особливому погляді на об’єкти
різних гуманітарних наук, який передбачає: наявність семіотичної
самосвідомості, використання відповідних категорій і термінів, вихід
за межі однієї знакової системи – для визначення специфіки предмета
дослідження необхідно порівняти його з певною іншою семіотикою.
Знакова теорія мови права – сукупність теоретичних положень про
будову мови права, яка розглядається як система знаків. Інформаційні
правові процеси є відображенням перебігу переходу правової інформації по ланцюгу, який позначає ієрархію кодів даної системи, від відправника (адресанта) до отримувача (адресата) в процесі акту правової
комунікації.
Фундаментальним і класичним прикладом застосування семіотичного аналізу знакових конструкцій та встановлення належності (відповідності) їх використання у правовому процесі можна вважати діалог
Платона «Апологія Сократа» (після обвинувальних промов), в якому
Сократ говорить про те, що він і зараз ходить повсюду – все вишукуючи та допитуючись, за словом бога, чи не можна йому визнати мудрим
когось із громадян або іноземців і кожного разу, як йому це не вдається,
він показує, що ця людина не мудра, а ті, хто ходить за ним за власним
бажанням, сини найбагатших громадян, раді бувають послухати, як він
випробовує людей і часто наслідують його. Через цю обставину ті, кого
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вони випробовують, гніваються не на самих себе, а на Сократа і коли
їх запитують, що ж він робить, то кажуть, що він псує молодь. Однак,
відповідаючи на запитання, чому саме він навчає, вони не знають про
що сказати і, щоб приховати дане ускладнення, кажуть про те, що взагалі прийнято казати про всіх, хто філософствує: про те, що «в небесах
і під землею», про те, що «богів не визнає», а також «брехню видає
за правду» – ці знакові конструкції, які наводить Платон, виступають
головними аргументами обвинувачення. Платон продовжує виклад від
імені Сократа про те, що правду цим людям не дуже хочеться сказати,
як він думає, тому що тоді б виявилося, що вони тільки прикидаються,
ніби вони щось знають. Обвинувачення, яке висунули Сократу і виставили під присягою, полягає в тому, що Сократ порушує закони, зокрема, тим, що псує молодь, не визнає богів, яких визнає місто, а визнає
інші, нові божества.
Сократ здійснює послідовний аналіз положення про псування
молоді, запитуючи обвинувача Меліта про те, хто і як робить молодь
кращою, а потім приходить до висновку, що в будь-якому разі навіть
якщо він і псує молодь, то робить це ненавмисно, тому не повинен
з’являтися до суду, а повинен отримати настанови у приватному порядку. Потім Сократ переходить до обвинувачення про псування молоді
через навчання не визнавати богів, яких визнає місто, а визнавати інші,
нові божества, при цьому він критично й послідовно розглядає цю тезу,
демонструючи неможливість одночасно визнавати демонічне та божественне, не визнаючи самих богів. Кожна з цих знакових конструкцій
важлива для формулювання обвинувачення, тоді як їх аналіз вказує на
невинність Сократа і руйнує логіку обвинувачення [2, с. 15–21]. Цей
же метод застосовує Платон і в діалозі «Держава» (книга 1), коли аналізує справедливість і наводить запитання Сократа до Кефала про те,
чи потрібно вважати справедливість просто чесністю та поверненням
взятого у борг, чи одна і та ж дія може бути іноді справедливою, а іноді – ні [2, с. 95].
Філософи Середньовіччя на основі схоластичних методів аналізували знакові конструкції, зазвичай намагаючись за допомогою цього
аналізу охарактеризувати ті або інші проблеми релігійного життя та
пізнання. Зокрема, скрупульозне дослідження багатьох категорій знаходимо в навчальних керівництвах з вільних наук (artes liberales), творах
з логіки (перекладах, коментарях і трактатах), теологічних трактатах і
в художньо-філософській сатурі «Розрада Філософією» Боеція, трактатах «Про вічність світу», «Про суще та сутність», а особливо – у чоти359

ритомній «Сумі проти язичників» та «Сумі теології» Томазо Д’аквіно,
трактатах «Про грамотного», Монологіоні та Прослогіоні Ансельма
Кентерберійського, а також у «Великому творі» (Opus maius) Р. Бекона
та коментарях Іоанна Дунса Скота на Сентенції Петра Ломбардського,
які складаються з трьох основних частин – впорядкованого авторського викладу, нотаток до лекцій та записів зі слів, а також його трактату
«Про Першоначало».
Знакові конструкції стосовно політики розглядаються Ніколо
Макіавеллі у його працях «Історія Флоренції», «Про державу», «Державець» («Принц» або «Володар»). Він розглядає можливі співвідношення церковної та світської влади, різко критикуючи римське папство
з огляду на шкоду, яку воно приносить Італії. З його точки зору, папство
та політична реформація в Італії є несумісними, адже церкву воно зробило лицемірною, а державу – нікчемною, отже, він вимагає знищення
римської церкви, секуляризації релігії, заміщення новоримської релігії – давньоримською, церкви – державою, або взагалі, як можна стверджувати, заміни релігії – патріотизмом.
У філософських концепціях І. Канта, Й.Г. Фіхте та Г.В.Ф. Гегеля
вирішення питання мови відбувається паралельно з вирішенням політичних і правових питань, тому використання у їхніх працях правових
знакових конструкцій здійснюється в контексті більш загальних філософських проблем. Особливо продуктивною у цьому сенсі варто вважати, а відтак і розглядати детальніше діалектичну теорію Г.В.Ф. Гегеля,
в якій право і мова поєднуються в межах однієї системи у зв’язку з
пошуком і визначенням передумов абсолютної моральності.
У концепції В. фон Гумбольдта проблема мови виходить на перший план, стає центральною проблемою (на відміну від попередників),
а в індивідуальних проявах будь-якого предмету він вбачає відображення загальної ідеї, яка лише прийняла форму індивіда, щоб у ній здійснитися повною мірою, тому він виступає за найбільш універсальний
розвиток особистості, проте більшу користь його підхід зміг принести фундаторам і представникам історичної школи права. Зокрема, у
працях філософів та юристів того часу, які поділяли ці погляди і вже
сформували основи для принципово нового, історичного розуміння
природи права та його виведення з «народного духу», мова права виводиться з національної правосвідомості (Ф. К. фон Савіньї), історія розвитку мови прямо вказує на ґенезу правових понять (Г. Гуго), а джерела
права певною мірою корелюють з формами їх мовного відображення
у звичаї, законодавстві та юридичній науці (Г.Ф. Пухта). При цьому
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за некоректність повної аналогії розвитку мови та розвитку права ці
підходи піддаються обґрунтованій критиці з боку Р. фон Ієрінга, який
відзначає, що право формується вольовим чином і цілеспрямовано,
завдяки свідомому цілепокладанню та боротьбі за високу мету, тоді як
мова розвивається стихійно.
Мета права стає визначальною і в дослідженнях Ф. фон Брентано, який аналізує поняття «універсальні права», «природна санкція»,
«мета у праві», «засоби для досягнення мети у праві» та інші правові
знакові конструкції, намагаючись подолати розмежування позитивного
і природного права за допомогою виявлення інтенціональності правового знаку, його відмінності від інших знаків, які вказують на фактичні
реально існуючі об’єкти. Завдяки використанню феноменологічного
підходу семіотика права отримала важливий, якщо не неоціненний
матеріал для подальших досліджень сутності, природи та особливостей правового знаку як фундаментального в цій теорії поняття.
Створення загальної теорії знаків як прообразу сучасної семіотики, до якого долучився видатний філософ і логік Ч.С. Пірс, а також
визначення напрямів практичного використання семіотики як формування методів формулювання точних наукових термінів і розробку
критеріїв їхнього аналізу та оцінки (зокрема, критеріїв прийнятності,
простоти, зручності, сучасності та ін.), було перенесено на правове пізнання. Його постійна вказівка на «чистий» логічний зв’язок предмета
опису із суб’єктом, який описується через систему логічних відносин між об’єктом, знаком та інтерпретантом, стає основою для семіотичного аналізу конкретних правових явищ, виражених у правових
знакових конструкціях у цивільно-правовій (акт дарування) або кримінально-правовій (акт вбивства) сферах. При цьому семіотичний аналіз юридично значущих ситуацій вимагає застосування знаків різних
типів – унарні відносини позначаються індексами, бінарні – іконами,
тернарні – символами. Розвиваючи його погляди, можна стверджувати, що на основі використання символічної мови опису цілком реально
зробити логічний аналіз типових відносин, що становлять інтерес для
юристів, більш точним і прозорим, ніж це можливо при використанні
природної розмовної мови.
Завдяки тому, що Ґ. Фреге здійснив деміфологізацію логіки і встановив її об’єктивне значення для загальнонаукової методології, а також
здійснив уточнення понять сенсу і значення знака, які часто змішують
і до сьогодні, він істотним чином простимулював як розвиток деонтичної логіки, так і формування логічних основ семіотики права. Крім того,
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Ґ. Фреге запропонував аналізувати судження не в термінах суб’єкта і
предиката, а в термінах логічних функцій, а також показав хибність змішування критеріїв істинності і осмисленості висловлювань, адже сенс
є у всіх видах речень, але далеко не всі вони можуть характеризуватися
в термінах істинності чи хибності (спонукальні речення, що містять
накази, речення, що містять побажання або прохання, вигуки, питальні
речення). Логік, математик і філософ підняв і іншу важливу для логікосеміотичного аналізу мови тему – вираження і сенс заперечення, яке
неправильно розуміти як твердження про відсутність істини або про
відсутність сенсу в деякому реченні. Як він відзначає, введення оператора заперечення в речення (або видалення цього оператора) істотно
впливає на форму і зміст висловлювань – приміром судження «Обвинувачений на момент вчинення вбивства був (чи не був) у Берліні».
Як наголошують сучасні вчені, Б. Рассел не тільки запропонував
філософські принципи логіцизму і логічного атомізму, які відіграли велику роль у становленні наукової методології першої половини
ХХ століття, але й зробив висновок, що структура природних мов може
бути зведена до «базової структури» формальної мови логіки. Основною перешкодою для такого зведення він вважав розпливчастість
(vagueness) природних мов, позбутися якої може допомогти тільки математична логіка як інструмент для прояснення змісту речень будь-якої
природної мови. Для виявлення «базової структури» речень природної
мови Б. Рассел запропонував проводити розрізнення між «атомарними»
і «молекулярними» висловлюваннями. У перших частинами є окремі
слова, другі ж утворюються з двох і більше атомарних висловлювань
за допомогою логічних сполучників «і», «або», «якщо, то» тощо. Отже,
з’являється можливість розкласти будь-яке молекулярне висловлювання на набір атомарних висловлень і логічних зв’язок. Значення молекулярного висловлювання можливо прояснити, аналітично розкладаючи
його на складові атомарні висловлювання. Завдання логічної мови,
таким чином, полягає в правильному описі (дескрипції) того, що відбувається у світі. Запропонована Расселом теорія описів виходить з того,
що внаслідок неправильного використання мови філософи часто вводять в оману читачів і слухачів ймовірними міркуваннями про те, що
насправді не існує і ніколи не існувало.
Викликавши миттєву реакцію в науковому середовищі, високо оцінений сучасниками «Логіко-філософський трактат» Л. Вітгенштейна,
який містить ключові ідеї філософії мови, згодом розвинуті в логічному позитивізмі та сучасній аналітичній філософії, став основою для
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позиції цілого покоління філософів. Згідно цього підходу, мовні речення є описами, «картинами» фактів, що утворюють світ. Висловлювання
логіки і математики нічого конкретного не говорять про світ – вони
тільки організують позитивне знання. Про світ давати фактичну інформацію можуть лише висловлювання природознавства, які піддаються
експериментальній верифікації. На відміну від них, а також тверджень
логіки та математики, речення метафізики, етики і права (як можна зробити висновок з його позиції) – це позбавлені фактичного сенсу псевдо-речення. Вони не відображають реального світу, а тільки створюють
псевдо-образи світу й одночасно псевдо-проблеми. Оскільки «мова
переодягає думки», щоб уникнути можливих лінгвістичних пасток слід
застосовувати дуже точну мову, в якій не буде полісемічних знаків і
буде використано точний логічний синтаксис. Якщо ж таке рафінування думки не вдасться здійснити, то слід узагалі відмовитися від спроб
щось стверджувати про той або інший стан речей, оскільки такі твердження не матимуть сенсу.
Погляди М. Шліка, О. Нейрата та Р. Карнапа на природу мови науки як розвиток головних положень «Логіко-філософського трактату»
втілилися в ідейному обґрунтуванні логічного позитивізму. Виходячи
з цих позицій, основна мета застосування логічного аналізу полягає
в тому, щоб відокремити емпірично верифіковані (і тому осмислені)
речення від неверифікованих (і тому безглуздих) метафізичних тверджень, тим самим позбутися в будь-якій науці симуляції теоретичного змісту там, де його взагалі немає. Кожне висловлювання, що має
сенс, повинно бути або аналітичним, або синтетичним, але не тим і
іншим одночасно. Всі аналітичні висловлювання належать формальній
логіці, оскільки вони істинні внаслідок своєї формальної структури, а
всі синтетичні висловлювання вимагають дослідної перевірки. Аналітичні висловлювання перевіряються вивченням значень слів, що до
них входять, і логічного виведення предиката із суб’єкта. Синтетичні
висловлювання є результатом об’єднання двох логічно незв’язаних, але
фактично зв’язаних речей. Оскільки істинність аналітичних висловлювань залежить не від існування або неіснування згаданих у них
предметів, а винятково від їхньої логічної форми, вони вважаються тривіальними, тоді як істинні синтетичні висловлювання завжди інформативні тому, що в них є певні твердження про світ. Принцип верифікації
полягає у встановленні того, що висловлювання, яке перевіряється, або
є аналітичним, або синтетичним, або безглуздим. Вважаючи частиною
метафізики і «вчення про норми», Р. Карнап стверджує, що уявні твер363

дження цієї галузі є цілком безглуздими. Це – вже прямий виклик усім
фахівцям у галузі юриспруденції, який був ними прийнятий і став причиною майбутньої широкої дискусії, яка триває дотепер.
Тлумачення мови в юридичному позитивізмі ХХ століття було обумовлено спробами Г. Кельзена та інших його представників подолати
логічний позитивізм на основі аргументації іншого потужного філософського напряму, а саме схожим чином, як це здійснювалося у феноменології Ф. фон Брентано та Е. Гуссерля. Підставою для такого твердження
є власне методологічні акценти, зроблені Кельзеном на «чистоті» його
підходу до права і встановленні його сенсу, споріднені загальнофілософському феноменологічному підходу. Г. Кельзен фактично користується
методом феноменологічної редукції в послідовному очищенні автентичних сенсів, які надаються ключовим правовим поняттям (право, норма,
причинний зв’язок), що, на його думку, дає змогу встановити специфіку
правової норми в порівнянні з будь-якими іншими нормами і етичними
нормами зокрема. Змішування етики і права ґрунтується на нерозрізненні між нормовстановлюючим актом і встановленою нормою як сенсом
цього акта. Об’єктивне правове значення певного акту не можна сприйняти безпосередньо, на відміну від сприйняття фізичних властивостей
предмета. Г. Кельзен вдається до філософсько-семантичного аналізу
правової конструкції «повинен» (sollen) і показує, що в юриспруденції
це поняття вживається в більш широкому, ніж звичайно, нормативному
сенсі акта, інтенціонально спрямованого на поведінку людей. Категорія
«повинен» включає тут також «може» і «має право». Згідно з позицією Г.
Кельзена, норма як специфічний сенс акта, інтенціонально спрямованого на регулювання поведінки інших, відрізняється від акта волі, сенс якої
вона становить. Семантичний аналіз знімає проблему – з того, що щось
є, не може випливати, що щось повинно бути, так само як з того, що
щось повинно бути, не може випливати, що щось є. Для подальшого розвитку семіотики права принципове значення мало й інше положення Г.
Кельзена наступного змісту: якщо позначити специфічне існування норми як її «дійсність», то тим самим буде виражений особливий характер її
існування – на відміну від буття природних фактів. Цей модус дійсності
визначає всі сторони суспільного буття, починаючи з його матеріальноекономічної і закінчуючи релігійною складовою, а загалом характеризує
специфіку людського сприйняття світу та будь-яких перетворень у системі соціальних відносин.
Логіко-лінгвістичні ідеї про «правила мовних ігор» пізнього Л. Вітгенштейна та його послідовників у Британії Дж.Л. Остіна і П.Ф. Стро364

усона істотно вплинули на аналітичну юриспруденцію Г.Л.А. Харта.
На погляд Г. Харта, аналітичний підхід до значень уживаних в юриспруденції термінів покликаний подолати «заплутаність теорії права»
і допомогти відповісти на фундаментальне запитання «що таке право?». Те, що це питання все ще залишається невирішеним для самих
юристів, є наслідком складності самого питання, яке при його логікосемантичному аналізі розпадається на три проблеми, які обумовлюють
можливе визначення права: «Чим відрізняється право від наказів, зміцнених погрозами, і що їх поєднує? У чому розходження і що спільного між юридичним і моральним зобов’язаннями? Що таке правила і
якою мірою право є результатом застосування правил?». Ці проблеми
є актуальними і для сучасної юриспруденції, оскільки донині існують
табори прихильників концепцій «відродженого» природного права,
завзятих захисників теоретичних систем правового позитивізму, представників правового реалізму та інших напрямів. Розв’язати ці проблеми можна через виявлення їхнього сенсу, тобто через проведення
логіко-семантичного аналізу понять наказу, добровільної чи недобровільної поведінки, санкції, морального зобов’язання, справедливості,
розуміння юридичного правила тощо. Внаслідок відкритості мовної
текстури права суддя може вибирати між альтернативними значеннями
окремих понять – значеннями, які можна надати словам того чи іншого
закону, зокрема, і словам конституцій. Отже, на погляд Г. Харта та деяких семіотиків права, усі три проблеми, що виникають при відповіді на
питання про природу права, у кінцевому підсумку виходять на проблему з’ясування точного значення слів, застосовуваних у формулюваннях
відповідей на це запитання.
Один із основних опонентів юридичних позитивістів і представник оновленої традиції природного права ХХ століття Л. Фуллер
переводить питання про сутність права у функціональну площину, вказуючи на принципову відмінність ролі мови, обумовлену низкою інших
відмінностей між англо-американською і континентально-європейською системами права. Внаслідок більшої свободи у формулюваннях
і прийнятті рішень порівняно з їхніми континентальними колегами,
зобов’язаними використовувати тільки лексикон і мовні конструкції
писаного закону, юристи англо-американської традиції мають і більшу
свободу мовного оформлення своїх рішень і вироків. Разом з тим, на
його погляд, не континентальна, а саме англо-американська система
права висуває більш жорсткі вимоги до словесного оформлення судових рішень і текстів законів, оскільки лінгвістично недопрацьовані
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закони з розпливчастими формулюваннями можуть бути оголошені
неконституційними. Практика тлумачення прецедентів, широко поширена в судах системи загального права, свідчить про неадекватність
поширення принципів філософського позитивізму на сферу права.
Раціональність права має природні межі, і вони значною мірою обумовлені недосконалістю реальної мови, яка ніколи не досягне чіткості
й однозначності ідеальної мови логічних позитивістів.
У концепції шведського історика і філософа права К. Олівекрони,
який розвинув ідеї Л. Вітгенштейна, запропоноване розуміння права як
особливої лінгвістичної реальності. На його думку, для сучасної правової теорії проблема полягає в пошуках семантичної референції конструктів, що, подібно грошам, не мають фізичних аналогів. Приклад
із грошовою одиницею багато чого прояснює в природі права, яке за
своєю суттю також є лінгвістичною грою, подібною до ігор грошового
обігу. Машина права, як він вважає, з точністю діє у той самий спосіб,
в який діє машина економіки. Для філософії мови права таким чином
постає нова перспектива теоретико-ігрового аналізу, що вже давно й
успішно застосовується у військовій справі, економічному моделюванні, стратегічному плануванні та інших важливих галузях соціальної
практики. У працях вченого розвивається ідея про те, що розуміння
права як лінгвістичної реальності вимагає також подальшої теоретичної розробки в контексті досліджень з онтології права.
Теоретичні позиції Х. Перельмана (праці «Про довільність у пізнанні» 1933 p., «Про справедливість» 1945 p. та ін.), Ю. Габермаса (праці
«Моральна свідомість і комунікативна дія» та ін.), Дж.Л. Остіна (праці
«Про інші розуми» 1946 p., «Як поводитись зі словами» або в іншому варіанті «Слово як дія» 1962 p. та ін.), Дж. Серля (праця «Що таке мовний акт»
1965 p., «Класифікація ілокутивних актів» 1976 p. та ін.), А. Дейвісона,
Дж. Ф. Аллена, Р. Перро, Д. Франк та інших філософів мови взаємодіяли
з позиціями сучасних філософів права. Загалом для сучасних підходів
до взаємодії філософії мови і філософії права характерною є критика
традиційного юридичного раціоналізму в обох конкуруючих версіях – і
як юридичного (правового) позитивізму, і як юснатуралізму. Пропозиції виходу за рамки цих версій було сформульовано в теорії комунікативної дії Ю. Габермаса та концепції «нової риторики» Х. Перельмана.
Останній довів, що ідеали універсальних прав людини і юридичної леґітимації влади вимагають вільного обговорення моральних і політичних
альтернатив автономними індивідами. Формалістична концепція, у свій
час виправдана Ш.Л. Монтеск’є та І. Бентамом необхідністю боротьби
366

проти абсолютистського режиму з його змішуванням влади і залежністю
суддів від монархічної виконавчої влади, на його погляд, в сучасному
демократичному суспільстві видається архаїчною і повинна бути змінена динамічною практикою поширення аргументації та інтерпретації в
суді. Ю. Габермас бачить справжній базис для «емансипаційної» комунікативної дії у розвитку «публічного простору» висловлювання. Теорія
комунікативної дії наголошує на прогресі, що має місце тільки в сучасності, результатом якого є потенційно універсальний публічний простір,
визнання кожного індивіда потенційним «джерелом» аргументів, фактична необхідність публічного виправдовування морально-політичних
заяв владних інстанцій, презумпція невинності тощо [див.: 7].
Подальший розвиток знакових теорій супроводжувався зростанням інтересу до конкретних знакових систем як сфер застосування
семіотичних знань, не винятком стала і семіотика права, яка виникла
на основі використання структуралістської методології та застосування досягнень логіки, загального мовознавства та семіотики (семіології)
для критичного аналізу проблем сучасної юриспруденції, а на сьогодні
видається доволі перспективною для розробки нових підходів до пояснення природи права в контексті антропологічної проблематики.
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ИСТОРИЯ СЕМИОТИКИ ПРАВА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ АНТРОПОЛОГО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
О. Павлышин
Национальная академия внутренних дел,
г. Киев, пл. Соломенская, 1, e-mail: oleg55@voliacable.com
В статье рассматривается история семиотики права и ее значение
для исследований в отрасли антропологии права в контексте проблем
взаимодействия человека и права и других проблем антропологии права.
Ключевые слова: антропология права, семиотика права, история
семиотики права, знаковая система права.
HISTORY OF SEMIOTICS OF LAW AND ITS IMPORTANCE
FOR ANTHROPOLOGY OF LAW’S RESEARCHES
O. Pavlyshyn
National Academy of Internal Affairs,
Kyiv, Solomyanska Sq., 1, e-mail: oleg55@voliacable.com
In the article the history of semiotics of law and its importance for the
researches in field of the Anthropology of Law are explored in context of
the interaction Human and Law and other problems of the Anthropology of
Law.
Key words: Anthropology of Law, Semiotics of Law, history of Semiotics of Law, sign system of law.
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СУЧАСНА ПРАВОСЛАВНА КОНЦЕПЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ:
БОГОСЛОВСЬКО-АКСІОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
О. Панкевич
Львівський державний університет внутрішніх справ,
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Історично склалося так, що соціальна доктрина Православ’я є значно менш розробленою, ніж католицька чи протестантська. Процес
«акумулювання» поглядів, підходів щодо різних аспектів, проблем земного життя людини та їх структурування, трансформації в більш-менш
цілісну православну соціальну концепцію інтенсифікувався лише на
порозі третього тисячоліття. Головною причиною цього, як видається,
стало усвідомлення керівництвом Руської православної церкви (далі –
РПЦ) необхідності осучаснення доктрини церкви, вироблення власних,
заснованих на православній догматиці, відповідей на актуальні соціальні виклики ХХ-ХХІ століть, передовсім з огляду на спостережуване
зменшення впливу РПЦ на молодь. Окрім цього, вочевидь не можна не
вказати й на нагальну потребу розробки конкурентоздатної соціальної
концепції за умов, коли інші християнські конфесії (передовсім Римокатолицька церква (далі – РКЦ) та окремі протестантські деномінації)
ось уже кілька десятиліть активно розробляють та пропагують свої
позиції з цілої низки питань суспільної моралі і прав людини.
Як слушно зазначає російський релігієзнавець М.П. Мчедлов, «аналіз
різнобічного впливу конфесійного інституту на різні сфери особистого і
суспільного життя, на поведінкові нормативи людей значною мірою стає
предметнішим і цікавішим при його співвіднесенні з такою, що офіційно декларується самою церквою, соціальною доктриною, яка розкриває
конфесійне розуміння взаємовідносин церкви з державою, суспільством, у
тому числі її позиції з актуальних питань науки, культури, освіти, екології,
права, міжнародних відносин тощо. Саме такий випадок – прийняття ювілейним Архієрейським собором РПЦ в серпні 2000 p. «Основ соціальної
концепції Руської православної церкви»… [1, с. 7].
У межах нашої статті найбільший інтерес представляє розділ ІV
концепції, який називається «Християнська етика і світське право», де
зокрема зазначається: «У сучасній світській правосвідомості одним із
домінуючих принципів стало уявлення про невід’ємні права особистості. Ідея таких прав заснована на біблійному вченні про людину як
образ та подобу Божу, як онтологічно вільну істоту» (ІV.6) [2, с. 286].
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Наріжним каменем християнської антропології є положення про те,
що «коли Бог сотворив людину, Він створив її на подобу Божу» (Бут. 5:1).
В той час як західне теологічне мислення наголошує на значенні
розуму, інтелекту, волі як найвидатніших ознак цього божественного
образу, у східному богослов’ї більший наголос ставиться на значенні
свободи й любові, причому за точку відліку беруться любов і сопричастя у свободі й гармонії осіб Святої Трійці.
Другим фундаментальним принципом християнської антропології,
що тісно пов’язаний з першим, є віра в те, що Бог є не тільки Творцем,
а й Отцем усього людства. Ця ідея знаходить своє неодноразове підтвердження у Новому Завіті (напр., Мт. 6:9; Рим. 1:7) і має пряме відношення до переконаності, що всі люди без винятку є Божими дітьми,
а тому – братами й сестрами [3, с. 220].
Важливо наголосити, що для християнства загалом є характерним
використання, так би мовити, «родинної» термінології. На це, зокрема, звернув увагу у своїй праці вірменський правознавець Р. Папаян:
«Основні поняття християнства виражені в категоріях сімейного права:
Отець, Син, брати, сестри, дім, наречений, любов та ін., невід’ємною
частиною християнської символіки є зображення Матері та Немовля»
[4, с. 91]. Як культурно-історичні умови виникнення християнського
вчення, так і більш, аніж тисячолітня історія церкви як соціального
інституту, нерозривно пов’язані із традиційним суспільством і низкою
базових традиційних цінностей, які опиняються під загрозою в умовах індустріальної модернізації. Чи не найбільш важливою з таких
цінностей є сім’я. Звідси, на нашу думку, випливають і найважливіші,
найзагальніші християнсько-філософські основи соціального статусу
людини, за яких «родинні» стосунки та сімейні цінності поширюються,
переносяться на відносини між усіма людьми, навіть не пов’язаними
родинними зв’язками («возлюби ближнього свого»). Християнський
ідеал – перетворення всього людства на одну велику та щасливу сім’ю.
В «Основах соціальної концепції…» наводиться оригінальний
поділ прав людини на права внутрішні та зовнішні. «Права на віру, на
життя, на сім’ю є захистом заповітних основ людської свободи від свавілля сторонніх сил. Ці внутрішні права доповнюються і гарантуються іншими, зовнішніми – наприклад, правами на свободу пересування,
отримання інформації, створення майна, володіння ним та його передачу» [2, с. 287].
Як зазначається в цьому ж документі, «по мірі секуляризації високі принципи невід’ємних прав людини перетворилися в поняття про
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права індивідуума поза його зв’язку з Богом. При цьому охорона свободи особи трансформувалася у захист свавілля (доти, допоки воно не
шкодить іншим індивідуумам), а також на вимогу від держави гарантій
певного матеріального рівня існування особи та сім’ї. В системі сучасного світського гуманістичного розуміння громадянських прав людина
трактується не як образ Божий, але як самодостатній суб’єкт. Водночас
для християнської правосвідомості ідея свободи і прав людини нерозривно пов’язана з ідеєю служіння. Права потрібні християнину насамперед для того, щоби, маючи їх, він міг найкращим чином здійснити
своє високе покликання до «подоби Божої», виконати свій обов’язок
перед Богом і Церквою, перед іншими людьми, сім’єю, державою,
народом та іншими людськими співтовариствами» ( ІV.7) [2, с. 287].
Аналогічної думки дотримується також і Українська Православна Церква Київського Патріархату, яка в Декларації свого Помісного
Собору «Про духовне відродження українського суспільства в умовах
глобалізації світу» від 15 липня 2004 року наголошувала: «Разом з тим
наявність прав накладає на людину обов’язки перед Богом та іншими людьми, які складають суспільство. Пропаганда безвідповідальної свободи, боротьба за права людини, сполучена із замовчуванням
або відкиданням її обов’язків, є однією з основних причин суспільних
негараздів» [5].
Тобто, згідно з православною християнською традицією, права
людини мають, так би мовити, «інструментальний» характер, адже є
насамперед засобом, інструментом для виконання своїх обов’язків
(а не задоволення своїх потреб, що характерно для світської інтерпретації). Характерно, що саме такий підхід притаманний першим
соціальним документам РКЦ, присвяченим питанням прав людини
(документи Лева ХІІІ, Пія ХІ і Пія ХІІ). Відтак – у дихотомії, парі «права – обов’язки» правам відводиться вторинна, підлегла, хоча і дуже
важлива роль. У такому контексті Церква повинна піклуватися про права християн вже навіть з тих міркувань, аби останні могли виконати
свій обов’язок перед Богом і Церквою.
Львівський науковець С. Цебенко, зазначаючи, що Патріарх Московський і всієї Русі Кирил заперечує можливість окремого існування
православної, буддистської, ісламської американської чи російської
концепції прав людини, висловлює незгоду з таким підходом [6, с. 52].
Проте, на нашу думку, названа дослідниця не зовсім точно інтерпретувала слова Патріарха, озвучені ним у виступі на Х Всесвітньому
руському народному соборі «Віра. Людина. Земля. Місія Росії в ХХІ сто371

літті» (Москва, 4 квітня 2006 p.). На підтвердження хотілося би навести
достатньо розлогу цитату з цього виступу: «Існує така думка, що права
людини – це універсальна норма. Не може існувати православної, ісламської, буддистської, російської або американської концепції прав людини. Це привносить відносність у розуміння прав людини, а отже, істотно
обмежує її функціонування у міжнародному житті. Так мислять багато
політиків і суспільних лідерів. Дійсно, можна зрозуміти бажання зберегти універсальний характер концепції прав і свобод, який не залежав би
від будь-яких змінних. Власне, і православні люди не заперечують проти існування в сучасному світі певних універсальних правил поведінки.
Але ці правила мають бути по-справжньому універсальними. Виникає
питання: чи є такими ті, що претендують на цю роль, права людини в
сучасному викладі?» [7, с. 61]. Розмірковуючи над цим питанням, Патріарх Кирил звертає увагу, що «ця концепція народилася і розвинулася в
західних країнах з їхньою особливою історичною і культурною долею» і
висловлює сумнів щодо того, «чи підходять західні стандарти людського
щастя для всіх країн і всіх культур?» [7, с. 61]. Виснуючи, він наголошує:
«Православні віруючі готові прийняти світоглядний вибір інших народів. Але вони не можуть мовчати, коли їм нав’язують чужі норми, що
суперечать засадам православної віри. Думаю, що такої ж думки дотримуються мусульмани, буддисти, іудеї та представники інших релігій.
Для того, щоб уникнути конфлікту в сучасному світі, необхідно інтенсивно проводити роботу щодо гармонізації різних світоглядних систем.
Загальні принципи життя світової спільноти повинні вироблятися спільно різними цивілізаціями» [7, с. 84].
Отже, гадаємо, Патріарха аж ніяк не можна зарахувати до прибічників «універсальності» концепції прав людини. Натомість визнання
необхідності «гармонізації різних світоглядних систем» і «вироблення
загальних принципів життя світової спільноти» вочевидь передбачає
діалог православ’я як уособлення східної культурної традиції із західними релігійно-світоглядними системами, які послуговуються власною, передовсім ліберально-орієнтованою, концепцією прав людини.
Ще одним із найголовніших богословських документів, напрацьованих протягом останнього десятиліття Православною Церквою, стала «Декларація про права і гідність людини», прийнята Х Всесвітнім
Руським народним собором 6 квітня 2006 року. У преамбулі декларації висловлене занепокоєння тим, що нині світ переживає кризовий
момент своєї історії і стоїть перед загрозою конфлікту цивілізацій, які
по-різному сприймають людину та її призначення. Це викликало гострі
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дискусії у колах православних богословів і громадських діячів, адже
за своєю суттю декларація стала відповіддю Православної Церкви на
виклики сучасного ліберального світогляду, що утвердився у західному
світі.
Як пояснив Патріарх Кирил, «завдання полягало в тому, щоб дати
християнську інтерпретацію засадничих категорій, які сьогодні рухають світову політику: прав людини і її свобод. Ми спробували підвести
під концепцію прав людини богословське підґрунтя і тим самим поєднати, а краще сказати, возз’єднати цю концепцію з традиційними християнськими переконаннями. Ми спробували показати християнське
коріння концепції прав людини» [8, с. 97].
У декларації, зокрема, проголошується: «Людина як образ Божий
має особливу цінність, яку не можна відняти. Вона повинна поважатися кожним із нас, суспільством та державою. Роблячи добро, особа
набуває гідність. Таким чином, ми розрізняємо цінність і гідність особи. Цінність – це те, що дано, гідність – це те, що набувається» [9].
В основі Декларації лежать дві принципові дистинкції1: між двома
сенсами людської гідності, які ми домовилися називати цінністю і гідністю, а також між двома сенсами свободи – свободи як недетермінованості людських вчинків і свободи як непідлеглості злу і гріху [8, с. 97].
Положення Декларації набули подальшого розвитку (хоча й їх тональність дещо змінилася, по-іншому розставлені наголоси) в «Основах вчення
Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права людини», прийнятих її Архієрейським Собором 27 червня 2008 року. У першому розділі цього документу гідність людини розглядається як релігійно-моральна
категорія: «Базовим поняттям, на яке спирається теорія прав людини, є
поняття людської гідності. Саме тому виникає необхідність викласти церковний погляд на гідність людини. Якщо до образу Божого в Православ’ї
відноситься невід’ємна, онтологічна гідність кожної людської особистості, її найвища цінність, то гідне життя пов’язується з поняттям подоби Божої, яка за Божественною благодаттю досягається через подолання
гріха, досягнення моральної чистоти й чеснот» [10].
Відтак, ми знову бачимо (як і в Декларації) розрізнення понять
«образ» і «подоба» Божі, причому перше корелює з категорією цінності людини, а друге – з поняттям її гідності.
1
Дистинкція (від лат. distincio – розрізнення) – пізнавальний акт, у процесі якого фіксується різниця між предметами дійсності або елементами
свідомості (відчуттями, уявленнями тощо).
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Як зазначає Патріарх Кирил, особливістю людської природи, за
загальним християнським переконанням, є образ і подоба Божі, які
були закладені у неї при творінні і які від неї невіддільні. Найчастіше ці
два слова Святого Письма – образ і подоба – не розрізняють, вважаючи,
що вони означають одне й те саме. Однак саме вживання двох виразів
не випадкове, тому що за ними стоять два різні аспекти причетності
людської природи до Божества [11, с. 107].
За своїм першим змістом «гідність» означає становище, яке людина посідає у певній системі: всесвіті, соціальному чи політичному
устрої. Крім того, слово «гідність» використовується для того, щоб
позитивно оцінити людину. Згідно з позицією РПЦ, це поняття можна
співвіднести з біблійним поняттям подоби, тоді як біблійному поняттю
образу дуже близьке поняття цінності людини [11, с. 108].
Справді, «християни вірять, що образ Божий незнищенний у
людині. Тому цінність має будь-яка людина, незалежно від її вчинків і
стану душі. Гідність – це не даність, за неї треба боротися і її необхідно
зрощувати. Гідність – це те, що треба розвивати» [11, с. 108]. Патріарх упевнений, що динамічне розуміння (курсив наш. – О.П.) гідності
особи допоможе збудувати систему суспільного розвитку, яка б більш
адекватно відповідала потребам людської природи [11, с. 108].
Тут видається важливим зрозуміти богословську логіку документу
РПЦ про гідність, свободу та права людини. Цей документ не ставить
перед собою завдання розробки «теології права» або ж «православної
філософії права» (що, очевидно, ще може бути зроблено в майбутньому на розвиток православної соціальної доктрини). Натомість «Основи вчення Руської Православної Церкви про гідність, свободу і права
людини» підходять до сучасних світських концепцій «прав людини» не
стільки навіть з власне моральної, а з сотеріологічної1 точки зору. А з
такого погляду, ситуація християнина розуміється як становище «між»
уже дарованим йому і в принципі невід’ємним «образом Божим», з
одного боку, і духовним завданням актуального «уподібнення Богу,
наскільки це можливо», з іншого [12, с. 43–44].
Завдання концепції прав людини полягає в тому, щоб захищати
цінність людини і сприяти зростанню її гідності. У цьому, за виразом
Патріарха Кирила, вбачається «головне і єдино можливе з християнської точки зору призначення цієї концепції» (виділення наше. – О.П.)
[7, с. 85].
1
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Отже, з огляду на одне з центральних положень християнського
вчення про сотворення людини за образом та подобою Божою випливає,
що поважати гідність людини – означає шанувати в ній образ Божий.
Саме з такого сприйняття людської особи походить християнська концепція прав людини, концепція, яка у вказаному пункті є спільною для
православ’я і католицизму.
Принципово важливою є позиція РПЦ щодо розрізнення понять
цінності та гідності людини. Перше з них осмислюється як «дуже
близьке біблійному поняттю образу». З огляду на християнське трактування «образ Божого», цінність має кожна людина, незалежно від її
вчинків. Іншими словами, до образу Божого в Православ’ї відноситься невід’ємна, онтологічна гідність кожної людської особи, її найвища
цінність (гідність у вузькому значенні).
Водночас поняття людської гідності (у широкому, «найвищому»
розумінні цього поняття) у православному трактуванні можна співвіднести з біблійним поняттям подоби Божої, яка досягається через
подолання гріха, шляхом ведення гідного життя. В цьому випадку РПЦ
розглядає гідність не як властивість, що вже існує у кожної людини, а
як якість, яку треба розвивати.
Отже, смислове розрізнення категорій образу Божого та подоби
Божої як богословських засад концепції прав людини можна вважати
важливим теоретичним надбанням сучасної соціальної думки РПЦ,
яке в подальшому дозволяє розробляти власне православну концепцію
прав людини й вести діалог з альтернативними інтерпретаціями онтологічних засад цих прав у християнстві.
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АНТРОПОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛЮДИНИ
ЯК ЧИННИК ПРАВА
В. Петрушенко
Національний університет «Львівська політехніка»,
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, e-mail: polyfil@rambler.ru
Осмислення та обговорення проблем права, прав людини та їх
засад в історії європейського суспільства має очевидну тенденцію зміщуватись від домінанти суспільства і держави на домінування права
індивіда, а також від наголошування на пріоритеті соціальних властивостей людини до узасаднення права на тому, що постає природним її
началом. Така історична траєкторія в цілому відповідає тим змінам, що
їх зазнає сучасна парадигма філософської антропології. Сучасна філософська антропологія бере свій початок від праці М. Шелера «Становище людини в космосі»; цю працю вважають варіантом некласичної
філософської концепції, проте з огляду на часову дистанцію, що відділяє нас від виходу у світ цієї праці, вона вже подається у спеціальних
дослідженнях як вираз класичної парадигми в сучасній антропології.
Характерними для цієї парадигми були в цілому оптимістичний погляд
на людину, її актуальне становище та її вихідні засади. М.Шелер, відзначаючи людську всекосмічність, спорідненість з природно-космічними явищами і процесами, наполягав на здатності людини до «великої
відмови», до заперечення та відштовхування всього. Саме такі засади
людини засвідчували, на його думку, те, що людина перебуває у прямому зв’язку з абсолютним началом світу і буття, тобто – з Богом. Послідовники М. Шелера, зокрема, А. Гелен та Г. Плеснер до таких суттєвих
рис людини додавали її природну недостатність, яку людина компенсує культуротворенням та соціальним способом буття. Отже, в такий
антропологічній парадигмі людина перебувала в органічних зв’язках
із світом, космосом, проте перевершувала такий зв’язок через прямий
вихід на трансцендентне.
Підвалини такої антропологічної парадигми закладались ще на
самих початках європейської філософської традиції. Зокрема, звернення до діалогів Платона дає нам можливість доволі виразно побачити
як розуміння природи людини в античній філософії, так і її відношення до права. Для Платона право – це необхідний і неминучий спосіб
впорядкування суспільного життя та взаємин між людьми в спільноті. Обов’язковою умовою надійного функціонування права постає
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вищість держави та спільних інтересів над інтересами окремого індивіда. Точніше, Платон вважав, що виховання та освіта мають привести
кожного члена суспільства до усвідомлення того, що найпершим його
інтересом має бути справедливий порядок у суспільстві. Звідси цілком логічним поставав і висновок Аристотеля щодо того, що людина є
істотою полісною, тобто суспільною. Г. Гегель розглядав монархію як
таку форму державного управління, за умов якої хоча б одна людина
гарантовано наділена усіма правами. Проте сама ідея про зв’язок прав
із окремою людиною врешті рано чи пізно мало привести до думки
про те, що як суб’єктом, так і об’єктом права має бути саме індивід –
одна окремо взята людина. На тлі процесів запровадження вільного ринку та ліберального суспільства права людини викреслились як
виключно європейський винахід. У різні способи ці процеси супроводжувались доведеннями пріоритету людини над суспільством, державою, формальними структурами та інституціями; загайко хоча б працю
М. Штірнера «Поодинокий та його власність» та певні тези Ф. Ніцше.
Міркування М. Шелера та представників його школи прямо не протиставляли індивіда суспільству, проте «танцювали» від окремого індивіда, вважаючи його епіцентром всіх суспільних явищ та подій.
Які зміщення відбулись в антропологічній парадигмі після
М.Шелера як вони позначились на правовому ракурсі людського буття
(спробу дати відповідь на це питання див.: [2])? – Коли ми ставимо таке
питання, то розуміємо, що певною мірою його окреслення передбачає
звернення до ідей постмодернізму, але в даному випадку нам більш
важливо відзначити тенденції та здобутки академічних соціальногуманітарних досліджень. Якщо відразу окреслити найбільш важливе
зрушення у сучасній антропологічній парадигмі, то його можна сформулювати так: сучасне бачення людини передбачає визнання існування
базових антропних властивостей людини та нашарованих на них і здобутих у процесах соціалізації, інкультурації та виховання соціальнокультурних антропологічних характеристик.
Тривале сперечання про співвідношення природного та соціального
в людині врешті стратило свою актуальність тому, що в межах різних
наук було доволі переконливо та з належним ступенем достовірності
продемонстровано, що те, що ми називаємо соціальним, культурним,
духовним спрацьовує лише на людині і лише за умови, що вона не буде
мати в своєму організмі якихось фатальних відхилень від певної норми.
Умовно кажучи, неможливо сформувати нічого подібного на будь-якому
вихідному матеріалі: суспільне і культурне життя передбачає людину з
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її певними антропними властивостями та характеристиками. Увага до
останніх врешті привела до серії важливих висновків і положень.
Перш за все слід відзначити твердження Н. Хомського про вроджений характер людської здатності до мовної діяльності: численні
спостереження за мовою привели його до переконання, що людина не
змогла би ніколи здобути навичок оперування мовними структурами
якби не отримала разом із своїм організмом певні базові завдатки до
такого роду дій [5, с. 41, 70–71]. У. Матурана та Ф. Варела вважали
так само отриманими людиною разом із властивостями організму певні
соціальні схильності та якості, тобто соціальність також можна вважати вродженою [3, розд. 8]. У праці «Великий розрив» Ф.Фукуяма, посилаючись на численні наукові дослідження наголошує на вродженому
характері людських когнітивних здібностей [4, с. 210–215]. А. Бадью
з подібних позицій торкався й етичних питань [1, с. 27–28]. Варто підкреслити, що у всіх наведених випадках мова не йде про те, що людині
вроджений людський спосіб буття та життєдіяльності, їх зміст та наповнення: йдеться лише про певні базові властивості та характеристики,
актуалізація та певне спрямування яких надає людині можливості увійти в людський тип життя та поведінки. Ми маємо визнати, що таке
розуміння суті справи є цілком виправданим, оскільки при якихось
суттєвих порушеннях генетичного, чи анатомічного, чи психічного або
нейрофізіологічного планів навіть людина не набуває належного рівня
соціальної та культурної адаптації, не кажучи вже про якісь інші істоти.
Нам відомі випадки певного «олюднення» домашніх тварин, але й у
таких випадках мова не йде про вихід на хоча б найнижчий рівень людської поведінки. Отже, без базових антропних характеристик людина
не може стати людиною у повному смислі слова.
Наше звернення до означених характеристик зумовлене ще й
тим, що розглядаючи сучасні трансформації правової свідомості ми
не можемо не помітити подальшого зміщення уваги права у бік саме
окреслених вище базових характеристик. Сьогоднішнє визнання рівноправності представників так званої нетрадиційної сексуальної орієнтації очевидно має своїм підґрунтям прагнення або потребу (можливо,
підсвідомі) реабілітувати (легітимізувати) базову антропність. Це зміщення можна представити, як певне подальше продовження ідей
природного права (при всіх відмінностях між ними та обговоренням
питання про базові антропні характеристики).
Які подальші тенденції може мати таке зміщення вектора прав
людини на те, що людині надане, дароване, а не постає результатом,
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набутим в процесах соціалізації та інкультурації? У позитивній версії
тут можуть проглядатись дещо нові горизонти для виявлення та виведення в статус засобу соціальної активності тих екзистнційних можливостей людини, що поки що лишаються прихованими у людському
вкоріненні в природно-космічні структури буття. Якщо уявити собі
людину як певний тунель, крізь який можна проникнути у підвалини
світових активно-дійових потенцій (за аналогією із представленням
М. Гайдеггером людини як отвору у буття), то легалізація означених
базових антропних характеристик відкриває шлях до такого проникнення, сприяє притупленню відчуття екзотики від можливих наслідків такого роду дій. Тут дійсно перед нами може відкриватись майже
фантастична та запаморочлива перспектива, проте це лише при розгляді позитивної версії нових тенденцій. Якщо ж спуститись на «грішну землю» та згадати, що все, до чого доторкується людина, обтяжене
внутрішніми суперечностями, то цілком реальним може бути і інша
перспектива: втручання людина у підвалини власної онтології може
привести до її спотворень або до спроб використати ті можливості, що
тут відкриються, проти людини, проти самої природи та онтології.
Можливо, саме з огляду на неоднозначність можливих версій розвитку подальшого розвитку ситуації із зверненням до антропних базових характеристик людини важливу роль у її регулюванні відіграє її
правовий супровід: пильна увага з боку права до того, що може відбутись в означеній сфері сприятиме не лише кращому осмисленню того,
що відбувається, але й запобіганню непередбачуваних варіантів розвитку ходу справ.
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В статье прослеживается тенденция смещения акцентов с социальных на базисные антропные характеристики человека в современной
антропологической парадигме и обсуждается вопрос о том, какую роль
в этом процессе может сыграть право.
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ПРИНЦИП ПРОПОРЦІЙНОСТІ
(ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ)
С. Погребняк
Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: s.pogrebnyak@buhgalter.factor.ua
В умовах правової держави заборона надмірного державного втручання у свободу особи розглядається як аксіоматична вимога, у зв’язку
з чим проголошується та діє принцип пропорційності (розмірності, або
адекватності). В основу цього принципу покладена ідея, згідно з якою
загальний інтерес, яким керується держава, не може бути таким, що
придушує свободу окремої особи [1, с. 166]. Він покликаний захистити
індивіда, коли той залишається віч-на-віч із державою, і є передумовою
того, що регулятивне втручання має бути підходящим до цілей, які ним
досягаються [2, с. 136].
На думку деяких дослідників, ідея пропорційності та елементи її
змісту були відомі вже в давні часи, зокрема в античності, а також в
європейському середньовіччі [3, с. 3]. Так, Й. Кристоферсен зазначає,
що положення, що віддзеркалюють ідеї, більш-менш тісно пов’язані з
сучасним принципом пропорційності, можна знайти в Кодексі Хамурапі 1792 – 1750 до н.е. (див. правила 196, 197 та 200), Старому Завіті
(Вихід 21.23–25) [4, с. 31].
Багато хто вважає, що ідея пропорційності веде свій відлік
із арістотелівської концепції справедливості. Цей загальний теоретичний факт частково пояснює успіх концепції пропорційності
у всьому світі. Так, Арістотель стверджував, що справедливе – це
пропорційне, а несправедливе – те, що порушує пропорційність [5,
с. 152]. Стагірит виходив з того, що належне при розподілі (justitia
distributivа) полягає в пропорційності: кожний має отримати по
заслузі, по гідності. Тому розподільній справедливості відповідає
геометрична, тобто пропорційна рівність. Належне при обміні й
відплаті передбачає рівність, проте не пропорційну, а арифметичну,
тобто кількісну [5, с. 152–153].
Ідея пропорційності також знайшла своє відображення у відомому вислові Ульпіяна (Дигести, 1.1.10 pr.): «Іustitia est constans
et perpetua voluntas іus suum cuique tribuendi» (справедливість – це
незмінне і постійне прагнення надати кожному належне йому право)
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[6, с. 86–87]. У даному випадку пропорційність розкривається через
вимогу віддати кожному йому належне. Символом пропорційності
також можуть бути терези Феміди, які в даному контексті відповідають за точність відповідних вимірювань [7, с. 13]. Як символ балансування, як відображення правосуддя терези мають коріння, принаймні,
від давніх греків і єгиптян [4, с. 32].
Ідея пропорційності отримала свій подальший розвиток у праві
на самооборону, обґрунтованому в роботах Цицерона, Св. Августина і Томи Аквінського. Так, Тома Аквінський формулює закон самооборони держав і здійснює перше розкладання концепції Арістотеля у
вигляді добре відомого сьогодні багатоступінчастого тесту на пропорційність. Тома Аквінський стверджує, що мають існувати умови для
того, щоб застосування сили було справедливим: сила повинна бути
необхідною, і сила, якщо вона використовується, не повинна бути надмірною – вона повинна бути пропорційною; сила повинна використовуватися сувереном відповідно до правил [8, с. 5].
Теорія про пропорційну самооборону стала розглядатися Гуго
Гроцієм як загальний принцип права, що має застосовуватися не тільки у взаємовідносинах держав, але й у взаємовідносинах індивідів.
У цілому, саме у Г. Гроція відбувається об’єднання давнього поняття справедливості як розуму, середньовічної концепції пропорційної
самооборони та сучасної концепції балансу інтересів [8, с. 5].
Ідею пропорційності можна знайти в Великій Хартії Вольностей (див. п. 20), англійському Білі про права 1689 p. та Білі про права
1791 p. (див. восьму поправку до Конституції США, згідно з якою не
можна встановлювати надмірних застав, накладати надмірних штрафів
або вдаватися до жорстоких і надзвичайних покарань).
У дослідженнях також звертають увагу на роль Ч. Беккаріа у теоретичному обґрунтуванні даного принципу. Так, виступаючи за обмеження у використанні покарань, він висловив важливе зауваження
більш загального характеру: «Кожне покарання, яке не є абсолютно
необхідним, говорить великий Монтеск’є, є тиранічним. Ця доктрина
може бути більш універсальною таким чином. Кожна дія влади, яку
одна особа здійснює щодо іншої особи і яка не є абсолютно необхідною, є тиранічною» [Цит. за: 4, с. 31].
Проте за поширеною в літературі версією пропорційність як принцип бере початок у праві Німеччини. Уперше він спеціально згадується
в 1799 p. Вальтером Єллінеком, який визначає його як принцип поліцейського права [9, с. 70]. Одні дослідники знаходять його витоки в
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положеннях законів, що були впроваджені Фрідріхом Великим (зокрема в Кодексі публічного права). Ці положення обмежували розсуд органів держави при здійсненні поліцейських функцій, уповноважуючи їх
застосовувати тільки необхідні засоби для забезпечення громадського
порядку, спокою та безпеки [10, с. 71–72; 11, с. 70].
Інші вчені пов’язують розвиток цього принципу із Прусським
загальним земельним правом (Allgemeines Landrecht). У 1791 p. розробник його проекту Карл Готтліб Саварець наголошував на тому, що
пропорційність є першим принципом публічного державного права.
Він підкреслював, що держава уповноважена обмежувати свободу
особи лише остільки, оскільки це необхідно для збереження свободи
і безпеки всіх. На думку Саварця, пропорційність слід вбачати також у
тому, що шкода, яка повинна попереджатися обмеженням свободи, має
бути набагато значнішою, ніж шкода, яку зазнають громадськість чи
окрема людина через таке обмеження [9, с. 69–70]. Перший принцип
публічного права Саварця має певну схожість з знаменитим ліберальним принципом Дж. С. Міла: «Єдина мета, котра надає людству право
в індивідуальному або колективному порядку втручатися у вільні дії
будь-кого зі своїх членів, – це самозахист. Єдина мета, з якою може
бути правомірно використана влада над будь-яким членом цивілізованої громади проти його волі, – це запобігти шкоді для інших». [12,
с. 19].
Ст. 10(2) Загального земельного права 1794 p. наділила уряд повноваженнями здійснювати поліцейський нагляд з метою забезпечити громадський спокій, але обмежуючи ці повноваження лише необхідними
для досягнення цієї мети мірами. Стаття встановлювала, що «поліція
повинна приймати необхідні міри для підтримання громадського спокою, безпеки і порядку».
Між 1882 і 1914 p. Вищий адміністративний суд Пруссії постійно
використовував тест на пропорційність при дослідженні легітимності
втручання уряду в економічне та соціальне життя. Наприклад, в прецедентному рішенні у справі Кройцберга (1882) він скасував рішення
берлінської влади, яке забороняло будівництво будівель, що загороджували вид на національний пам’ятник, на тій підставі, що уряд може
діяти лише для запобігання загрозі громадської безпеки і не має права
нав’язувати громадянам власні естетичні погляди. У справі щодо заборони п’єси «Ткачі» Вищий адміністративний суд Пруссії зазначив, що
поліція не може заборонити постановку п’єси, ґрунтуючись лише на
слабкій вірогідності того, що вона призведе до заколоту [13, с. 64–66].
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Після 2-ї Світової війни завдяки діяльності Федерального Конституційного Суду Німеччини пропорційність стає принципом не лише
адміністративного, але й конституційного права, а згодом набуває статус загального принципу права.
Сьогодні цей принцип можна знайти також у різних формулюваннях багатьох національних та наднаціональних правових систем. Він
визнається загальним принципом права ЄС. У Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод, на відміну від права ЄС, принцип пропорційності прямо не закріплений. Не зважаючи на це він є
одним із найважливіших принципів, який, мабуть, найбільш часто застосовується в практиці Європейського суду з прав людини [14,
с. 68–69].
Пропорційність деякою мірою схожа на англійську концепцію
обґрунтованості (reasonableness) [15, с. 161–162]. Крім того, слід взяти
до уваги метод зважування інтересів, який здобув поширення в американській юридичній думці завдяки роботам О.В. Голмса-мол., Б. Кардозо, Р. Паунда та ін. Хоча пропорційності і зважуванню інтересів поза
всяким сумнівом притаманні певні спільні риси, вони, тим не менш,
мають відмінні історичні коріння. Так, на відміну від тесту на пропорційність метод зважування інтересів з’явився в системі, де конституційні гарантії вже існували, а судовий активізм, який захищає права
людини, розглядався як норма. Якщо тест на пропорційність виступав
гарантією того, що права не будуть обмежуватися без необхідності, то
метод зважування інтересів був покликаний гарантувати, що права не
будуть захищатися без необхідності від будь-яких обмежень, але будуть
зважуватися і зіставлятися з публічним інтересом. Слід також урахувати, що метод зважування інтересів з’явився в межах антіформалістського руху, який заперечував категоричні відмінності між правами та
інтересами. У свою чергу принцип пропорційності в контексті правової держави зводився до того, щоб знайти конкретні шляхи обмеження
діяльності влади, обґрунтувавши їх унікальним статусом прав людини. Проте незважаючи на ці історичні відмінності, у другій половині
ХХ ст. спостерігається суттєве зближення цього методу з принципом
пропорційності [13, с. 73–74].
Усе це дозволяє розглядати пропорційність як універсальну правову ідею, як загальний принцип права.
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АКТУАЛЬНОСТЬ КАНТОВСКОГО УЧЕНИЯ
О КОСМОПОЛИТИЧЕСКОМ ПРАВОПОРЯДКЕ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
О. Познякова
Белорусский государственный университет,
г. Минск, ул. Кальварийская, 9, е-mail: primalira@mail.ru
Космополитическое мировоззрение имеет долгую историю формирования и развития от Античности до наших дней. Впервые понятие космополитизма было использовано киниками и стоиками. В
Средние века Апостол Павел учил, что в Христе уже нет более «ни
эллина, ни иудея». Такая христианская позиция нередко также трактуется как космополитическая. В начале XVII века вопрос о космополитизме заметно обостряется, причем его развитие происходит в
момент формирования и укрепления государственности в Европе.
При этом государство рассматривалось с одной стороны, как необходимый инструмент формирования единого рынка, а с другой стороны – как определенная опасность, угроза рыночной свободе. Как
утверждал классик экономической теории А. Смит, у торговца нет
Родины, он может поселиться в любой стране. Родина находится там,
где он умножает свою прибыль.
И. Кант является одним из самых известных сторонников космополитического мировоззрения XVIII века. Его рассуждение о космополитизме стало ровесником зарождения национальных государств в
Европе и послужило примером решения проблемы отношения к Другому в формирующемся интернациональном пространстве.
Этическим основанием космополитизма для И. Канта явился категорический императив нравственности: «Поступай так, как если бы
максима твоей воли должна была стать всеобщим законом природы»
[1, с. 195], и его практическая расшифровка: «Поступай так, чтобы
ты всегда относился к человечеству и в своем лице, и в лице всякого
другого также как к цели и никогда только как к средству» [2, с. 205].
Моральное космополитическое мироустройство представляет собой
«царство целей» или этическое сообщество, где люди свободно объединяются в содружество на основе равенства и уважения достоинства
человека. Такой моральный космополитизм, по И. Канту, основывается
на трансцендентально-родовой сущности человека, а именно, на предрасположенности человека к нравственному совершенствованию.
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Гражданин мира – это разумный автономный субъект, включающий в себя гносеологическое, этическое и эстетическое измерения.
Возможность реализации космополитического статуса И. Кант раскрывает сквозь призму преодоления индивидом трех разновидностей
эгоизма, укорененных в универсальном характере природы человека.
А именно: логического эгоизма, который проявляется в игнорировании
проверки своих мнений мнением других людей; морального эгоизма,
опирающегося на собственную выгоду; и эстетического эгоизма, суть
которого заключается в абсолютизации собственного вкуса. Эгоизму И. Кант противопоставляет плюрализм, проявляющий себя через
уважение абсолютной инаковости другого человека на гносеологическом, этическом и эстетическом уровнях. Так, преодоление логического эгоизма мыслитель видит в следовании долгу выказывать уважение
людям, даже если нам не понятна логика использования ими собственного разума. Преодоление морального эгоизма происходит посредством пресекания осуждения действий других людей, и эстетический
эгоизм преодолевается путем признания инаковости вкусов у других
индивидов [3, с. 143–146].
Правовая основа космополитического мироустройства сопряжена, по И. Канту, с идеей «Вечного мира» между народами и моральноправовым «Всемирно-гражданским состоянием», эксплицированным
в федерации одновременно независимых, равноправных и свободных государств, где верховенство права приобретает универсальный
характер. Попытка установления подобного рода правовых отношений в мире – это причина для политических преобразований внутри
государств. Цена за установление «Вечного мира» на Земле – преодоление гегемонии национальных интересов. Поэтому «каждый политик должен преклонить колено перед всеобщим правом» [4, с. 49]. В
случае адекватной интеграции идей космополитического мироустройства общество должно приобрести международную ответственность –
каждое нарушение закона должно будет отзываться во всем обществе
одновременно.
Более детально правовую основу космополитического мироустройства И. Кант разрабатывает в «Метафизике нравов» и в трактате «К вечному миру». Помимо сфер, в которых мир обеспечивается
государственным или международным правом, в публично-правовом
регулировании нуждается «всемирно-гражданское» пространство,
от природы беззаконное и, следовательно, принципиально лишенное
мира.
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Из изначального для всех людей и народов сообщества физического обладания (но ни в коем случае также и правового обладания
[5, с. 388–390 ]) земной поверхностью, которая ограничена по своим
размерам, и с неизбежностью отсюда вытекающего всеобъемлющего
отношения возможного физического взаимодействия следует изначальное для всех людей и народов, и поэтому для каждого равное, право,
с одной стороны, находиться где-либо на этой Земле и, следовательно,
обладать ее частью, а с другой стороны, пытаться взаимодействовать,
то есть, общаться, с принципиально всеми людьми и народами так, чтобы собственное государство не чинило в этом препятствий, а другое
государство (или его жители) не обращалось поэтому как с врагом [6,
с. 110–111]. По И. Канту, субъективным правом гражданина мира является право всех людей и народов (мыслимых как граждане этого единого мира), в соответствии с определенными общими законами (правом
гражданина мира в объективном смысле), вступать в общение друг с
другом [7, с. 388–390].
Для того, чтобы это право действительно, а не только лишь
«согласно идее», было публичным правом, конечно, столь же недостаточно (как и в случае государственного и международного права), что в
соответствующем разделе учения о публичном праве оно будет охарактеризовано как присущее людям и народам от природы [8, с. 388–390].
Но место «неписанного кодекса» [9, с. 23–26] должен занять всемирный публичный договор всех народов (и поэтому всех людей) друг с
другом, благодаря которому всеобщая воля, точно определяющая право
гражданина мира, была бы первоначально сформирована и доведена до
всеобщего сведения [10, с. 55].
В частности, эта всеобщая воля права гражданина мира означает, с одной стороны, безусловный запрет насильственного присвоения чужого владения (и прежде всего, запрет «колониализма» и
«империализма»). Этим, однако, первоначально не дается даже право
гостеприимства. С другой стороны, эта воля столь же безусловно обозначает всестороннее право посещения всех людей и народов как граждан общего мира. Право гражданина мира должно поэтому мыслиться
как «ограниченное» «условиями всеобщего гостеприимства» [11, с. 23].
Таким образом, в третьем окончательном разделе «Метафизики
нравов» о космополитическом праве И. Кант завершает развитие принципов «публичного права человека», тем самым обозначая правовой
путь к конечной цели всего исторического развития. Право в концепции
И. Канта получает универсальный характер. Оно призвано регулиро391

вать взаимоотношения между людьми в сфере свободы на государственном, международном и космополитическом уровнях. Правовые
отношения во «всемирно-гражданском плане» создают предпосылки
для такого состояния общества, в котором каждый человек сможет свободно следовать морально-категорическому императиву, не испытывая
при этом воздействия со стороны других людей.
Более того, И. Кант придал естественному закону более критическую форму, чем та, которую предполагала старая юриспруденция. Он
настаивал, что незыблемые принципы права не могут основываться на
том, что говорит закон в тот или иной момент времени и в том или ином
месте (а в ту эпоху это подразумевало в том числе и право на войну
и завоевание). Они должны базироваться только на законах, «обязательность которых может быть познана разумом a priori без внешнего законодательства» [12, с. 247]. Во-вторых, И. Кант утверждал, что
разумная концепция естественного права не может быть локальной. В
его рассуждениях о внутреннем праве развивается релятивистская теория права, согласно которой субъект может быть свободен только по
отношению к другим и публичный закон необходим для приведения
к равновесию свободы одного и свободы всех остальных. Эту релятивистскую теорию права он перенес в сферу международных отношений: государство может быть свободно лишь в отношении других
государств и посредством публичного закона. Так как любой публичный закон по природе своей принудителен и может стать деспотическим, необходимо найти такую форму публичного закона, которая была
бы устойчивой к этому соблазну: для Канта такой формой стала республиканская форма государственного устройства во внутреннем праве и
всемирная федерация в международном. В-третьих, И. Кант понимал,
что права в современном ему мире – это система и что свобода субъекта
предполагает сложную архитектуру законов и институтов. Необходимо
поддерживать частные права личности и имущества, моральное право
суждения, публичное право участия, политическое право представления и космополитическое право на мирную жизнь и путешествия. Идея
Канта заключалась в том, что свободная жизнь общества неизбежно
подразумевает равноправие всех сфер права. Хотя разные права зарождались в разные исторические эпохи, гражданин современного мира
должен обладать всеми правами, чтобы быть свободным.
Спустя двести лет с момента своего появления кантовская трактовка космополитического мироустройства не потеряла своей актуальности и находится в центре внимания многих современных философов,
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политологов, юристов и правоведов, озабоченных проблемами социального неравенства в мире, поиском альтернативы власти глобального
капитализма, а также решением вопросов, связанных с признанием глобального статуса прав человека и формированием глобального гражданского общества.
Сторонники правового универсализма в современном мире основываются на мнении о том, что права человека универсальны, поскольку едина и универсальна человеческая личность. Различные проблемы
прав человека можно решать на основе единства человечества, а значит, на принципе универсальности, сохраняя при этом национальное
и культурное многообразие. Так, Всемирная конференция по правам
человека 1993 года, обсудив вопросы универсализма и культурного
релятивизма, провозгласила, что «универсальность» основных прав
и свобод человека «не подлежит сомнению», что «международное
сообщество должно относится к правам человека глобально, на справедливой и равной основе, с одинаковым подходом и вниманием». Для
И. Канта такой вывод может вытекать исключительно из его понимания
универсального характера природы человека, а именно, из понимания
человека как существа, наделенного моральностью, где каждый имеет
право поступать согласно категорическому императиву, не испытывая
при этом давления со стороны свободы другого человека.
Тем не менее, сторонники культурного релятивизма считают, что
различные исторические традиции, психология и культура разных
государств не могут не повлиять в определенной степени на понимание прав человека, на политику и практику в этой сфере. Из этого государственные деятели ряда восточных стран делают вывод, что
нельзя считать, что стандарты и модели прав человека, принятые некоторыми странами, являются единственными и нельзя требовать, чтобы
все страны подчинялись им. Исламская Республика Иран выдвигает
тезис о том, что Всеобщая Декларация прав человека, представляющая
иудейско-христианские традиционные взгляды, не может применяться
мусульманами и не соответствует ее системе ценностей. Руководители
ряда государств (Иран, Китай, Индонезия и др.), используя аргументы
сторонников культурного релятивизма, стремятся обосновать законность и неизбежность ограничения прав человека.
Как видно, современное международное сообщество все еще
далеко от универсального консенсуса относительно прав человека, что
косвенно подвергает сомнению возможность реализации кантовского правового космополитического миропорядка. Более того, критике
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сегодня подвергаются такие идеи И. Канта, как, во-первых, интерпретация идеи «гражданина мира» как представителя человеческого рода,
обладающего разумом и моральностью. Такой подход в понимании
человека не вызывает противоречий до тех пор, пока эта идея находится в гармонии с другими требованиями. Трудность заключается в том,
что как права, так и моральные обязанности универсальны по определению. Человек, будучи социально детерминированным существом,
постоянно сталкивается с тем, что Родина требует от него патриотизма,
семья и дети – патернализма, профессия – исполнения должностных
обязанностей, и пр. Гражданин мира, опирающийся на космополитическое право, рано или поздно вступит в конфликт с инстанциями национального государства.
Во-вторых, правовой космополитизм И. Канта часто сопрягают
с европоцентризмом, поскольку его гражданин мира – это, конечно
же, европеец. И хотя немецкий мыслитель говорил о союзе народов и
осуждал колонизацию, тем не менее, «цель природы» установлена им с
позиций европейской морали.
Концепция прав человека возникает в рамках исторически конкретной формы территориального государства. Обусловленная исторически определенным новоевропейским контекстом, сегодня она
претендует на универсальность. Провозглашается равенство людей
перед законом, независимо от их происхождения, расы, языка, верований. Иными словами, речь идет о культурной универсальности и
трансисторичности прав человека: к какой бы эпохе или культуре он
не принадлежал, он имеет естественные права. Критические возражения против такой позиции строятся на том, что права человека есть не
что иное, как форма этноцентризма и даже культурного империализма Запада. Возникает вопрос о правомерности применения концепции
прав человека, сложившейся в рамках западной культуры, к другим
эпохам и культурам.
В-третьих, что касается кантовской позиции по национальному
вопросу, то она остается неясной. С одной стороны, И. Кант говорит
о «союзе народов», о «вечном мире» как механизме преодоления конфликтов между народами. С другой стороны, он признает конфликт
формой развития, что можно расценивать как оправдание войн, в том
числе и за национальную автономию. Должна ли каждая нация стать
государством и должно ли общество конституироваться в форме замкнутого мононационального государства – эти вопросы чрезвычайно
актуальны в современном мире. Однако И. Кант не дает на них кон394

кретного ответа. Размышляя о возрастных особенностях людей, а также о стадиях развития общества, он не затрагивает проблемы наций и
этносов. Вместо политической борьбы за самостоятельное государство
он предлагает нечто вроде культурной автономии. Как мыслитель XVIII
века И. Кант не смог предвидеть проблемы национального характера,
поскольку многие народы в то время еще не являлись субъектами международной политики.
Такое отсутствие четко сформулированной позиции по данным
вопросам в социально-политическом учении И. Канта Ю. Хабермас объясняет тем, что И. Канту «было чуждо историческое сознание, которое
стало господствующим только к 1800 году» и что И. Кант, верный духу
Просвещения, «не осознал взрывную силу национализма» [13, с. 136].
Современный мыслитель У. Бек в работе «Космополитическое
мировоззрение» также отмечает, что слабым местом кантовской концепции космополитизма является «отсутствие проработанной политической теории. Как следствие, кантовская точка зрения не способна
учесть фундаментальные противоречия, которые возникают при реальном распространении космополитизма» [14, с. 221].
Тем не менее, несмотря на приведенные замечания в адрес трудностей реализации кантовского правового космополитического универсализма, многие современные исследователи (М. Кастилло, У. Бек, И.
Валерстайн, М. Бош, О. Хёффе и др.) выделяют наиболее конструктивные стороны космополитизма И. Канта и формулируют на их основе
позитивное видение нового правового мирового устройства.
Так, У. Бек в своей концепции «Общества риска», изложенной в
одноименной и самой известной его работе, рассматривает космополитизм как альтернативу традиционным идеологиям эпохи модерна за
пределами национализма, коммунизма, социализма и неолиберализма.
Космополитизм у него, как и у И. Канта является прежде всего признанием «инаковости другого» и ни в коем случае не является синонимом
«вестернизации» [15, с. 257].
Архитектуру нового космополитического порядка У. Бек видит
двояко. С одной стороны, это может быть политика «Pax Americana»,
которую он довольно решительно критикует. В качестве альтернативы
У. Бек предлагает кантовскую модель «всемирного космополиса», что
подразумевает «федеративную систему государств», имеющую планетарный масштаб; она не должна вращаться вокруг «солнца» мировой
державы, а состоит из региональных и континентальных альянсов»
[16, с. 25].
395

Главный вопрос, возникающий при этом, касается того, как обеспечить постоянное самоограничение суверенных государств. У. Бек
предлагает новые возможности для решения этой проблемы.
Во-первых, после Второй мировой войны транснациональные кампании, банки, издательства, информационные концерны существенно
ограничивают амбиции правительств тех или иных национальных государств, разрушают их классическую державную политику. Во-вторых,
после Нюрнбергского процесса в декларациях международных надгосударственных организаций, прежде всего ООН, движение за мир
во всем мире приобрело конструктивный характер. В-третьих, мировая общественность институционализировалась в форме разного рода
негосударственных организаций на подобие Гринпис или Международной амнистии.
Таким образом, трактовка космополитизма У. Бека во многом
сближается с правовым космополитизмом И. Канта. Подобно И. Канту
У. Бек утверждает, что необходимо стремиться к нарисованному идеалу, даже если он кажется недостижимым: «всемирный космополис
нужно реализовать шаг за шагом, проводя согласованную реформу
международного права и международных организаций» [17, с. 199].
Естественной альтернативой американскому варианту космополитизации оказывается объединенная Европа, которая, несмотря на все внутренние противоречия, может стать прообразом будущего мирового
единства.
Помимо У. Бека теорию космополитизма сегодня разрабатывают
также и другие западные мыслители. Так, И. Валлерстайн рассматривает противоречия между космополитизмом и патриотизмом и сводит
их к проблеме социального неравенства. У политически и экономически «сильных» есть возможность выбора между «агрессивной враждебностью» к слабым и «великодушным принятием различия». Слабые
могут «поправить свое неблагоприятное положение, только настаивая
на принципах группового равенства. Для этого им, вероятно, придется
пробудить групповое сознание: национализм, этническое самоутверждение и т.д.» [18, с. 309–324].
Среди тех, кто отводит большое место в своих исследованиях проблемам, так или иначе связанным с космополитической тематикой,
следует назвать также профессора М. Кастилло. Она изучает космополитизм И. Канта и его влияние на современную культуру идентичности. Так, французская исследовательница показывает, что у И. Канта
политика и культура имеют целью гармонизирующее воздействие друг
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на друга. История всех народов имеет одно и то же предназначение,
общее для всех членов мирового сообщества; космополитическая
гражданственность кладет начало новой эре цивилизации, культуре
свободного обмена идеями и знаниями, где гостеприимство берет верх
над враждебностью и иностранец не считается больше врагом. Правовое и культурное измерения кантовского космополитизма неотделимы
друг от друга. С одной стороны, космополитическое право, расширяя
свои границы, становится новой сферой публичного права, а с другой
стороны, космополитизм превращается в дело всего рода человеческого, целью его культурного развития. В политическом плане космополитизм представляет собой новую эру в международных отношениях; в
культурном плане – новую эпоху в морали и нравах [19, с. 394].
Важно отметить, что в начале XXI века, когда мир стал целостной
системой практически по всем основным параметрам общественной
жизни, отдельные страны и народы фактически не имеют возможности
выбора – интегрироваться им или нет в мировое сообщество. Теоретически, конечно, можно попытаться уклониться от процессов глобализации, однако помимо изоляции это создает еще и угрозу мировой
стабильности, так как в подобных странах возникают наиболее подходящие условия для межэтнических столкновений, организованной
преступности и международного терроризма. В связи с этим сегодня
возникает потребность избавиться от старых стереотипов советских,
особенно сталинских времен, когда космополитизм воспринимался
исключительно негативно, объявлялся «безродным», оторванным от
реальной жизни, а к его сторонникам нередко относились подозрительно или, в лучшем случае, нейтрально. Сегодня актуальной становится
не борьба с космополитизмом, а, скорее, решение реально назревших
проблем современного общества. Следует помнить о том, что космополитические идеи отражают целый ряд тенденций современного
общественного развития, связанных с формированием необходимых
условий совместной жизни различных народов в глобализирующемся
мире. Многие из таких тенденций предвидел И. Кант еще в XVIII веке
и предложил потомкам свое космополитическое мировоззрение и свой
вариант решения трудностей на пути глобализирующегося общества. В
этом отношении И. Кант наш современник и союзник.
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АКТУАЛЬНІСТЬ КАНТІВСЬКОГО ВЧЕННЯ
ПРО КОСМОПОЛІТИЧНИЙ ПРАВОПОРЯДОК
У СУЧАСНОМУ СВІТІ
О. Познякова
Білоруський державний університет,
м. Мінськ, вул. Кальварійська, 9, е-mail: primalira@mail.ru
У статті аналізуються соціально-політичні аспекти філософії історії І. Канта, розкривається їх актуальність у сучасному світі. Показано,
що динаміка історичного розвитку, по І. Канту, пов’язана не тільки з
трансцендентально-родовою сутністю індивіда (моральністю), але і
з політичними процесами, що протікають в суспільстві. Практичний
розум задає людині ідеал політичної організації, в основі якої знаходиться правовий космополітичний світоустрій. Етичною підставою
космополітизму виступає морально-категоричний імператив, а правова
основа сполучена з ідеєю «Вічного миру» між народами і моральноправовим «Всесвітньо-громадянським станом».
Ключові слова: космополітичний світоустрій, права людини,
«Вічний мир», «Всесвітньо-громадянський стан».
THE IMPORTANCE OF KANT’S COSMOPOLITAN DOCTRINE
IN THE CONTEMPORARY WORLD
O. Poznjakova
Belorussian State University,
Minsk, Kalvarijskaia Str., 9, e-mail: primalira@mail.ru
The article provides the analysis of the socio-political aspects of Kant’s
philosophy of history and reveals their importance in the modern world. The
dynamics of the historical development, according to Kant’ doctrine, is associated not only with the transcendental essence of an individual (morality)
but also with political processes taking place in the society. Practical reason
gives a person the idea of the political organization, which is based on the
legal cosmopolitan world order. Ethical cosmopolitan basis is a categorical imperative, and the legal one is associated with the idea of the «Eternal
peace» and the «World-civil state».
Key words: cosmopolitan world order, human rights, «Eternal peace»,
«World-civil state».
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ДОБРОСОВІСНІСТЬ ІНТЕРПРЕТАТОРА
ЯК ОДНА З ОСНОВНИХ ЗАСАД
ПРАВОТЛУМАЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
С. Прийма
Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: priyma-s@mail.ru
«Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України» – це конституційне положення, закріплене у ч. 2 ст. 19 Основного
Закону України, традиційно розглядається як одне з найважливіших
щодо гарантування реалізації принципу законності. Проте, загальновідомо, що авторитетність права, довіра йому з боку соціуму значно підвищується, якщо відповідні службові та посадові особи дотримуються
правових приписів не лише формально, а й щиросердо.
Утім, обов’язок дотримуватися законодавчих приписів встановлюється не лише для суб’єктів публічного права. Так, загальна норма
неухильно додержуватися законодавства України міститься в ст. 68
Конституції. У зв’язку з цим однією з вимог до суб’єктів права є вимога сумлінного використання ними своїх прав, виконання обов’язків та
додержання заборон, про що йдеться, наприклад, у ч. 3 ст. 5 Конституції Швейцарської Конфедерації: «Державні органи та приватні особи мають діяти добросовісно». Таким чином, засада добросовісності
або ж сумлінності має своїм підґрунтям моральний обов’язок належно,
старанно здійснювати свою діяльність. Отже, на добросовісності має
будуватися будь-яка юридична діяльність. Не є виключенням і тлумачення норм права.
Принцип добросовісності тлумачення є тим принципом, що відображає внутрішню, суб’єктивну сторону діяльності інтерпретатора.
Ця засада має місце тоді, коли суб’єкт тлумачення права залишається «на одинці» зі своєю совістю, оцінюючи власні наміри або вчинки.
Безсумнівним є те, що ефективність та дієвість інтерпретаційної діяльності визначається діями інтерпретатора, а саме ступенем сумлінного
використання ним своїх прав і виконання обов’язків. У зв’язку з цим
постає природне питання про сутність самого принципу добросовісності та визначення поняття «добросовісність», адже, як зазначається в
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юридичній літературі, добросовісність є дуже розповсюдженою, проте
малодослідженою категорією юридичної науки [1, с. 104].
Термін «добросовісність» утворений завдяки поєднанню двох
слів: «добро», тобто те, що є чистим, позитивним, завжди гарним,
та «совість» – властивість людини критично оцінювати свої дії та їх
результати; її внутрішній трибунал [2, с. 127]. У зв’язку з цим добросовісним можна визнати діяння, вчинене за доброю совістю, тобто таке,
що здійснюється з повною концентрацією фізичних та інтелектуальних
сил і не залишає після себе негативних, «тяжких» вражень. Як зазначається у тлумачному словнику, добросовісний – це той, хто чесно виконує свої обов’язки [3, с. 165].
У загальному розумінні сумління – це почуття моральної відповідальності людини за свою поведінку перед суспільством [4, с. 184];
воно виражає здатність особистості здійснювати моральний самоконтроль, самостійно формулювати моральні обов’язки, вимагати від себе
їх виконання і робити самооцінку власних вчинків.
У філософському сенсі добросовісність так само позначає сумлінне
ставлення до своїх зобов’язань та обов’язків, має моральну природу та
становить собою стан чесності, сумління, порядності, передбачає переконаність у необхідності ретельного виконання соціальних обов’язків,
повагу до інших, нездатність до низьких вчинків [5, с. 206–207]. Добросовісність також несе в собі доброзичливість, елемент довіри, упевненість, що моральні засади беруться до уваги, що кожний враховує їх у
своїй поведінці [6, с. 131].
Очевидно, на основі цих визначень український законодавець
сформулював у ст. 1 Закону України «Про рекламу» поняття недобросовісної реклами, що означає рекламу, яка вводить або може ввести
в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу
розповсюдження.
Принцип добросовісності звертається до сумління людини, тобто до її суб’єктивних якостей; він відображає якісну сторону людської
поведінки, і саме цим відрізняється, наприклад, від принципу «pacta
sunt servanda», або «stare pactis» (з лат. дотримуватися угод), оскільки
договорів можна дотримуватися лише «по букві», у той час, як добросовісність вимагає дотримання не лише букви, але й духу норми.
Говорячи про ґенезу принципу добросовісності, слід зауважити,
що він має вельми багату історію. Цей принцип ґрунтується на відо401

мій ще римському праву доктрині добросовісності (bona fides), за якою
учасникам цивільного обороту рекомендувалося визначати і будувати
свої взаємовідносини так, як це прийнято серед чесних, добропорядних людей. Взагалі, відповідно до давньоримської юридичної термінології, bona fides – це власна чесність і довіра до чужої чесності, вірність
даному слову, моральний обов’язок усіх людей виконувати власні
зобов’язання, у чому б вони не втілювалися [7, с. 131]. Наразі принцип
добросовісності визнаний правовими системами більшості розвинутих
держав. Зокрема, він знаходиться в основі німецької концепції «Treu
und Glauben» (вірність і довіра), американської доктрини «Good Faith»
(добра совість), французької теорії «abus de droit» (зловживання правом) [5, с. 205–206].
Необхідно також зазначити, що сьогодні принцип добросовісності найчастіше знаходить свій вираз у міжнародному та цивільному
праві. Так, у міжнародному праві він розуміється як: 1) усвідомлення лояльності, поваги права, вірності зобов’язанням з боку того, про
чиї дії йдеться, відсутність скритності, спроб ввести в оману, обману
у відносинах з іншими; 2) при тлумаченні чи виконанні міжнародних
обов’язків – як вірність прийнятим зобов’язанням без спроб їх зменшення чи перебільшення [8, с. 57].
У сфері цієї галузі права принцип добросовісності нерозривно
пов’язаний з інститутом естопелю (англ. estoppel – відхилення; від
estop – позбавляти права заперечення), який означає заборону для держави заперечувати те, що вона раніше вже прийняла чи визнала на
основі явно виражених актів або своєї поведінки [8, с. 73].
Необхідно, у зв’язку з цим, відмітити, що принцип добросовісності
отримав своє освітлення в численних міжнародних нормативних актах.
Так, Віденська конвенція про право міжнародних договорів (1969 p.)
розкриває його зміст у загальному правилі тлумачення: «Договір повинен тлумачитись добросовісно відповідно до звичайного значення, яке
слід надавати термінам договору в їхньому контексті, а також у світлі об’єкта та цілей договору» (п. 1 ст. 31). Це положення вимагає від
інтерпретаторів чесності, відсутності намірів ошукати інших учасників
договору [9, с. 123].
Принцип добросовісності також закріплений у декларації про
принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і
співпраці між державами відповідно до Уставу ООН 1970 p. та в самому Уставі ООН (п. 2 ст. 2); у Заключному акті ОБСЄ 1975 p. та багатьох
інших.
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Важливою для обґрунтування принципу добросовісності є ст. 4.7
принципів УНІДРУА, де міститься правило, відповідно до якого за відсутності важливої для визначення прав і обов’язків умови договору має
враховуватися, зокрема, сумлінність і чесна ділова практика.
Разом з цим, оцінюючи практику міжнародних судових органів, можна говорити про те, що Міжнародний суд ООН досить рідко
посилається у своїх рішеннях на принцип добросовісності. Така стриманість пояснюється, безсумнівно, тим, що цей принцип зазвичай припускається: не існує необхідності кожного разу повторювати, що він
діє в багатьох галузях міжнародного права. Принцип добросовісності
розглядається як керівний принцип міжнародних відносин і в цій якості присутній ipso facto в усіх інших основоположних принципах міжнародного права [8, с. 62].
Наука цивільного права так само має власні доробки щодо принципу добросовісності. Цивілісти зазначають, що особу слід вважати
добросовісною тоді, коли вона діє без наміру заподіяти шкоду іншій
особі, а також не допускає легковажності (самовпевненості) та недбальства щодо можливого заподіяння шкоди [10, с. 91]. Таке визначення
випливає із змісту ч. 1 ст. 388 ЦК України, відповідно до якої добросовісним набувачем є особа, яка не знала і не могла знати те, що набуває
майно в особи, яка не має права його відчужувати.
Корисним для теорії тлумачення є також встановлення вимог
добросовісності при виконанні умов цивільного договору: виконання
договору не повинно порушувати прав і свобод іншої сторони і третіх осіб; дії сторін мають виключати обман, скритність, намір ввести
в оману, скористатися залежним становищем іншої сторони; угода має
бути виконана відповідно до її мети й об’єкта; сторони мають прагнути
максимально точно виконати зобов’язання, дотримуючись умов щодо
строків, якості, місця виконання тощо; не дозволяється лише формальне виконання зобов’язань та ін. [11, с. 19–20].
Усе вищенаведене дає змогу охарактеризувати власне принцип
добросовісності тлумачення норм права. Насамперед слід зазначити,
що він полягає у провадженні інтерпретаційної діяльності відповідно
до ціннісних орієнтирів суспільства, усвідомленні людиною необхідності сумлінно ставитися до будь-яких актів своєї поведінки.
Сутність цього інтерпретаційного принципу – це прояв духу
лояльності, поваги до права, вірності власним зобов’язанням. Він означає суворо об’єктивний, без ознак свавілля, зловживань правом і спроб
отримати незаконні переваги, підхід до з’ясування й уточнення намі403

рів його авторів з метою забезпечення найповнішого та беззаперечного
виконання всіх його приписів [12, с. 160].
Як зазначає М. Л. Дворніков, принцип добросовісності становить
собою імперативне начало, відповідно до якого процес тлумачення має
здійснюватися усіма суб’єктами так, ніби вони діють у своїх власних
інтересах. Добросовісно – означає за певною процедурою, не допускаючи ніяких помилок, бездоганно, так, щоб тоді не було соромно. Цей
принцип важливий у зв’язку з тим, що інтерпретовані положення згодом будуть реалізовані на практиці й у разі допущення похибок існуватиме можливість прийняття неправильних рішень [13, с. 68].
Очевидно, що реалізація цього принципу вимагає від інтерпретатора великих знань і професіоналізму, а також напруження волі та розумових здібностей.
На нашу думку, принцип добросовісності відіграє важливу роль в
інтерпретаційній діяльності. Добросовісність є загальнолюдською чеснотою, котра сприяє підвищенню і покращенню соціальної комунікації
та дозволяє суб’єктам повністю довіряти один одному через взаємні
очікування діяти чесно і надійно. Можна собі уявити, наскільки підвищиться авторитет правотлумачної діяльності, якщо кожна особа буде
впевнена в добросовісності дій інтерпретатора (у разі офіційної інтерпретації) чи якщо кожен суб’єкт тлумачення сам діятиме сумлінно (при
неофіційній інтерпретації).
У зв’язку з цим слід відзначити, що важливою вимогою принципу
добросовісності тлумачення є заборона зловживання правом. Таке зловживання полягає в тому, що особа надає своїм діям повної видимості
юридичної правильності, використовуючи насправді свої права, окремі
норми й інститути права в цілях, протилежних тим, які переслідує позитивне право. У зв’язку з цим принцип добросовісності є критерієм для
визначення наявності факту зловживання правом. Саме він встановлює
справедливі кордони прав і обов’язків сторін. Недотримання цих кордонів тягне порушення принципу добросовісності і становить собою
зловживання правом. Цей принцип зобов’язує суб’єктів інтерпретаційної діяльності здійснювати дії з метою реалізації своїх інтересів таким
чином, щоб при цьому не завдавалася шкода законним правам та інтересам інших суб’єктів [14]. У Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у ст. 17, яка так і називається «заборона зловживання
правами», зазначається, що жодне з положень Конвенції не може тлумачитись як таке, що надає будь-якій державі, групі чи особі право займатися будь-якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на
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скасування будь-яких прав і свобод, визнаних цією Конвенцією, або на
їх обмеження в більшому обсязі, ніж це передбачено в Конвенції. Інтерпретуючи цю норму, Європейський суд з прав людини неодноразово
наголошував, що метою ст. 17 є перешкоджання зловживанню принципами, викладеними у Конвенції, будь-ким, хто міг би їх використати для
скасування прав і свобод, які визнані Конвенцією (наприклад, рішення у
справі «Гліммервеєн та Хагенбеєк проти Нідерландів» (Glimmerveen and
Hagenbeek v. Netherlands) від 11 жовтня 1979 p.).
Крім цього, реалізація принципу добросовісності вимагає неприпустимості обходу закону (fraus lege), тобто ухилення від застосування
обов’язкового правила шляхом використання легального засобу, але з
явно шахрайськими намірами. Обхід закону відрізняється від зловживання правом тим, що останнє передбачає використання заздалегідь
наданих прерогатив, у той час як обхід втілюється не у використанні вже наданого права, а в ухиленні від юридичного правила з метою
отримати певне право чи привілей, яких ця особа не має.
Слід зазначити, що принцип добросовісності набув досить широкого визнання в законодавчій системі України. Наприклад, у ст. 2 КАС
України цей принцип є принципом оцінки рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень. З цього нормативного положення
можна зробити висновок, що вітчизняний законодавець визнав засаду добросовісності засадою юридичної діяльності, різновидом якої є
також тлумачення норм права.
Отже, принцип добросовісності тлумачення права можна визначити як принцип інтерпретаційної діяльності, що відображає сумлінне,
чесне та порядне ставлення інтерпретатора до власних дій з наміром
ретельного їх виконання й уникнення помилок і вимагає здійснення
обов’язків таким чином, щоб був досягнутий стан поваги та довіри між
суб’єктами тлумачення і максимально зменшена можливість обману чи
введення в оману у відносинах з іншими.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ ИНТЕРПРЕТАТОРОВ КАК ОДИН ИЗ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»,
г. Харьков, ул. Пушкинская, 77, e-mail: priyma-s@mail.ru
В статье осуществлена общетеоретическая характеристика добросовестности интерпретатора как одного из основных принципов толкования права, который отражает внутреннюю, субъективную сторону
его деятельности. Рассмотрена необходимость этого принципа для
оценки субъектом юридической интерпретации своих намерений или
поступков, которая зависит от сформированного ним отношения к собственному моральному долгу. Также исследован вопрос о соотношении принципа добросовестности правотолкования с разнообразными
доктринами международного и гражданского права.
Ключевые слова: добросовестность, принципы толкования права,
запрет злоупотребления субъективным правом, недопустимость обхода
закона.
GOOD FAITH OF THE INTERPRETER AS ONE OF THE
MAIN PRINCIPLES OF STATUTORY INTERPRETATION
S. Priyma
National University «Yaroslav Mudriy Law Academy of Ukraine»,
Kharkiv, Pyshkinska Str., 77, e-mail: priyma-s@mail.ru
In the article carries out the general theoretic characteristic of good
faith of the interpreter as one of the main principles of interpretation of legal
rules, which reflects the internal, subjective side of his activity. Necessity of
this principle for an estimation by the subject of legal interpretation of his
own intentions or acts, which depends on the generated relation by the own
moral imperative is considered. A question about correlation of principle of
good faith of interpretation of law with the various doctrines of international
and civil law is also investigated.
Key words: good faith, principles of interpretation of law, prohibition of
abuse of right, unallowable of evade of law.
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Вступні міркування. 19 вересня 2012 року на 67-й сесії Генеральної Асамблеї ООН було ухвалено Декларацію «Верховенство права на
національному та міжнародному рівнях». У цьому акті йдеться про
«позитивний внесок Генеральної Асамблеї, як головного дорадчого і
представницького органу Об’єднаних Націй, для верховенства права
у всіх аспектах шляхом розробки політики та встановлення стандартів ...» (п. 27) [1].
Отож, не є випадковим, що нині майже в усіх «праволюдинних»
публікаціях – наукових, навчальних, публіцистичних, просвітницьких – йдеться про ті чи інші «стандарти» прав людини. Проте зазначене
терміно-поняття вживається авторами зазвичай у досить неоднозначних сенсах.
Між тим, якщо стандарти прав людини мають відігравати бодай
орієнтуючу, а нерідко й юридично-регулюючу роль, то їх інтерпретація
повинна бути – принаймні у рамках певної сфери відносин – справді
більш-менш уніфікованою. Особливо це стосується стандартів міжнародних.
Окрім того, від розуміння терміно-поняття «міжнародні стандарти прав людини» неабияк залежить й їхня класифікація. А вона може
набувати і практичного значення, оскільки відображатиме такі їх видові особливості, які не можуть не братись до уваги у правозабезпечувальній діяльності.
Ось чому означені два сюжети (стосовно яких останнім часом
публікується чимало наукових – змістовно-плюралістичних – праць
[2–11]) обрано предметом нашого дослідження.
У словниково-довідковій літературі загальновживане термінопоняття «стандарт» інтерпретується, зазвичай, як певний еталон із яким
порівнюють інші однотипні, одновидові об’єкти, як щось встановлене
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органами влади, звичаєм чи загальною згодою в якості моделі, зразка,
засади, взірця – найчастіше як технічного або техніко-правового документа, котрий визначає постійні основи діяльності або характерні риси
виробів, процесів та послуг для загального і постійного користування
[12–14].
До історії формування міжнародних стандартів прав людини:
стислий екскурс. Як відомо, міжнародно-всесвітня система захисту
прав людини почала активно розвиватись у другій половині ХХ ст. –
після завершення Другої світової війни, коли ООН ухвалила Загальну
декларацію прав людини (далі – ЗДПЛ). Адже тоді стало зрозуміло, що
без застосування у міжнародному праві, в усіх державах світу певних
праволюдинних показників, яким мають відповідати всі національні
позитивно-правові системи, існуватиме ризик повторення жахливих
порушень прав людини, які мали місце під час війни. Основоположні
права людини стосуються, так чи інакше, кожного індивіда. Тому, коли
йдеться про їхні «стандарти», насамперед якраз і постає питання про
гранично-загальні з них. А такі стандарти, ясна річ, можуть фіксуватись саме в актах міжнародного права.
І ось вже у преамбулі ЗДПЛ було чітко відзначено, що викладені
у ній принципи і положення належить розглядати як «загальний стандарт» (англ. – «common standart»), «загальний ідеал» (франц. – «comme
l’idéal»), прагнути досягти якого мають усі народи і держави. Іншими
словами, укладачі ЗДПЛ вбачали у ній виклад міжнародно-всесвітніх
стандартів прав людини. Про це, зокрема, говорила у своєму виступі на
3-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН у грудні 1948 року голова Комісії
ООН з прав людини Е.Рузвельт, зазначивши, що «схвалюючи Загальну
декларацію з прав людини, надзвичайно важливо пам’ятати про основоположність документа … це декларація основних принципів прав
людини та свобод, яка має бути схвалена Генеральною Асамблеєю формальним голосуванням її членів та повинна служити загальним стандартом для досягнення усіма народами всіх держав» [15].
ЗДПЛ послугувала фундаментом для подальшої розробки вже міжнародно-договірних праволюдинних документів, які вміщували б дещо
розширені всесвітні стандарти прав людини. Отож поступово сформувався так званий Міжнародний біль з прав людини. Спочатку до нього належали, окрім самої ЗДПЛ, Міжнародний пакт про економічні,
соціальні та культурні права; Міжнародний пакт про громадянські та
політичні права з Факультативним протоколом до нього; Міжнародна
конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації; Конвенція
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про ліквідацію всіх форм дискримінації жінок; Конвенція про заборону катувань та інших нелюдських, чи таких, що принижують гідність,
видів поводження чи покарання; Конвенція про права дитини. Нині ж
до складу означеного Біля включають також Міжнародну конвенцію
про захист прав усіх трудящих-мігрантів і членів їх сімей, Міжнародну
конвенцію для захисту всіх осіб від насильницьких зникнень, Конвенцію про права інвалідів.
Невипадково стосовно таких міжнародних договорів висловлювалась думка про те, що правильніше говорити не про права і свободи,
закріплювані у них, а власне про міжнародні стандарти у галузі прав
людини, оскільки «термін «стандарти» найбільш точно відображає
роль вказаних документів» [16]. Тому-то найчастіше поняття стандартів прав людини пов’язують саме з міжнародно-правовими актами, які
найповніше відображають надбання людства у цій сфері.
Для розуміння природи й особливостей міжнародних стандартів
прав людини неабияке методологічне значення має прийнята 4 грудня
1966 p. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 41/120 «Встановлення
міжнародних стандартів у сфері прав людини». У цьому акті було викладено ті керівні принципи, які мали би враховуватись при розробці міжнародних документів у означеній сфері. Зокрема такі документи повинні:
«а) узгоджуватись із існуючим зводом міжнародно-правових норм у сфері прав людини; b) мати фундаментальний характер і грунтуватись на
притаманних людській особистості гідності та цінності; с) бути достатньо чіткими, або слугувати джерелом прав і обов’язків, які піддаються
визначенню й здійсненню; d) передбачати, де це доречно, реалістичний
та ефективний механізм здійснення, включаючи системи подання доповідей; е) користуватися широкою міжнародною підтримкою» [17].
У літературі слушно зауважувалось, що процес утворення міжнародних стандартів прав людини поєднує розуміння природного (ми
би сказали – «соціально-природного») походження останніх та позитивістський підхід до з’ясування змісту відповідних положень, який
«забезпечує наявність правового змісту і форми приписів, що можуть
виступати в якості стандартів та еталонів» [18].
Ознаки та поняття міжнародних стандартів прав людини. Загалом же встановлення міжнародних стандартів прав людини вважають
частиною процесу універсалізації таких прав та виділяють два шляхи, якими він відбувається: а) конкретизація прав у конвенціях, які
є обов’язковими до виконання для держав, котрі їх ратифікували, та
встановлення відповідальності цих держав за їх порушення; б) розроб410

ка вимог щодо досягнення цілей, викладених у ст. 28 ЗДПЛ: створення
соціального та міжнародного порядку, в якому такі права можуть бути
повністю реалізовані завдяки зміні структурних умов, що позначаються на їх реалізації [19].
Першою ознакою розглядуваних стандартів зазвичай називають
фіксацію а) певного змісту чи б) певного обсягу, чи в) водночас і змісту,
й обсягу прав людини. Ці стандарти становлять закріплені у міжнародних актах та інших міжнародних документах ті праволюдинні показники, до досягнення яких зобов’язуються або заохочуються держави
[20]. (Втім, вказана ознака властива й національним стандартам прав
людини).
Деякі науковці небезпідставно звертають увагу на те, що міжнародні стандарти прав людини встановлюють власне «мінімальний
стандарт», є «мінімально допустимим консенсусом»; вони не лише
закріплюють перелік загальновизнаних прав, але й фіксують їх певний
необхідний обсяг, мінімальний рівень, на якому останні мають реалізовуватись [18; 21, с. 112].
Окрім цього, стандартизуватись також можуть певні вимоги до
засобів гарантування прав людини (зокрема, позитивні обов’язки держави із забезпечення, охорони і захисту таких прав).
Обов’язковість (або принаймні бажаність) дотримання державами міжнародних праволюдинних стандартів також є однією з їхніх
важливих ознак. Отож вони, з огляду на їх деонтичний статус, можуть
бути настановами або формально-обов’язковими, або ж рекомендаційними, які мають братись до уваги при конструюванні, моделюванні
усіх інших юридичних норм стосовно прав людини. Тому таку властивість цих стандартів деякі автори називають модельністю [22, с. 69].
Необхідно відзначити й специфіку санкцій за порушення означених
стандартів. Такі санкції здебільшого мають або політико-юридичний
(стосовно обов’язкових приписів), або ж суто політичний (стосовно
приписів рекомендаційних) характер. Так чи інакше, обов’язок чи рекомендація щодо їх дотримання і певна відповідальність за ухилення від
цього покладаються саме на держави.
Окремі дослідники відзначають, що (окрім власне юридичних
норм) до розглядуваних стандартів належать також і принципи [23, 24].
Останні пропонується навіть визнавати самостійним джерелом права у
сфері прав людини [25].
Так, висловлювалась думка про те, що міжнародні стандарти з прав
людини складаються із сукупності принципів і норм, котрі встановлю411

ють: права та свободи людини у різноманітних сферах життєдіяльності; обов’язки держави із забезпечення та дотримання прав людини без
будь-якої дискримінації як у мирний час, так і період збройних конфліктів; загальні принципи природного права; відповідальність за злочинне
порушення прав людини; напрями розвитку та розширення сфери прав
людини; напрями посилення контрольного механізму за виконанням
державами взятих на себе зобов’язань у сфері прав людини [26].
Далі. Однією з ознак міжнародних стандартів прав людини є також
їх універсальність – всесвітня чи регіональна. Про це вкотре було вказано у згаданій вище Декларації Генеральної Асамблеї ООН «Верховенство права на національному та міжнародному рівнях». У ній
зазначено, зокрема, таке: «Ми підтверджуємо урочисте зобов’язання
наших Держав виконувати свої обов’язки зі сприяння загальній повазі, дотриманню і захисту усіх прав людини і основоположних свобод
для всіх. Універсальна природа цих прав і свобод не підлягає сумніву.
Ми наголошуємо на обов’язку всіх Держав у відповідності зі Статутом
поважати права людини і основоположні свободи для всіх, без будьяких відмінностей» (п.6) [27].
Втім, ця ознака, гадаємо, вимагає додаткових по’яснень і застережень. Йдеться про те, що універсальність таких стандартів має
діалектично поєднуватись із, здавалось би, протилежною ознакою –
можливістю неуніверсальної (неоднозначної, різнозмістовної) інтерпретації їх більш-менш конкретного змісту й/чи обсягу у різних
культурних контекстах. Наприклад, Комітет з прав людини ООН, утворений на підставі Пакту про громадянські і політичні права та Факультативного протоколу до нього, прямо вказав, що право на сімейне життя
може відрізнятись залежно від соціо-економічних та культурних умов
[28, с. 179]. А Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ) прийняв
доктрину «меж свободи розсуду» («margin of appreciation»), яка передбачає, зокрема, тлумачення Європейської конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) із урахуванням традицій відповідної держави аби в процесі її національної імплементації,
брались до уваги певні національні, історичні, культурні особливості
держави.
І справді, дослідники означеної проблематики наводять численні
приклади неоднакової інтерпретації стандартів прав людини залежно
від традицій і цінностей не тільки різних цивілізацій, але й навіть окремих країн. Скажімо, вихідне для європейських стандартів прав людини
поняття свободи розуміється вельми специфічно в ісламському світі,
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у китайській, індійській, африканській цивілізаціях [8, с. 40]. Важко
досягнути консенсусу і тоді, коли питання стосується різних релігій.
Але у будь-якому разі стандарти прав людини є проблемою, спільною
для усього людства; тому у цьому випадку є важливим шукати й знаходити – через діалог цивілізацій – спільну, «консенсусну» мову з цих
питань.
Окрім проблеми різнотлумачення змісту стандартів прав людини
у різних культурних контекстах, існує також і проблема встановлення оптимального співвідношення інтересів індивідуальних та загальних, врахування потреб і особливостей кожного окремого індивіда, що
нерідко може викликати труднощі в реалізації розглядуваних стандартів. Адже необхідним є встановлення «справедливого» балансу різноманітних інтересів різних суб’єктів соціуму. А він передбачає певну
стандартизацію онтично (фактично, емпірично, назовні) неоднакових,
але функціонально тотожних явищ. До неї вдається, зокрема, ЄСПЛ у
своїй практиці за посередництвом, так би мовити, «всезагальності унікалізації», оскільки сама вимога досягнути такого балансу є не одноразовою, не індивідуалізованою, а вкрай загальною, безвинятковою,
тобто нормативною [29, с. 12].
Іншими словами, йдеться про стандартизацію соціальної значимості зовнішньо (формально) неоднакових фактів, відносин, ситуацій.
У такий спосіб реалізується діалектика сутності та форми явища: усяка сутність завжди є сформованою, а усяка форма завжди є сутнісною.
Специфічною властивістю міжнародних стандартів прав людини,
яка торкається вже мовно-термінологічної та логіко-поняттєвої форми
їх побудови й викладу, є гранична абстрактність застосовуваних у них
терміно-понять (серед яких часто-густо превалюють терміно-поняття
суто оціночного характеру) [30, с. 25]. У літературі слушно зверталась
увага на те, що, «стандарти, які встановлюються на світовому рівні,
мають бути максимально загальними, абстрактними, які не визначають
конкретний обсяг прав і свобод. Універсальні стандарти мають виходити із загальнолюдських цінностей, а не із уявлень окремих цивілізацій»
[5, с. 20]. Втім, офіційне тлумачення таких стандартів задля практичних цілей все одно здійснюватиметься нерідко з урахуванням конкретно-історичних умов і обставин їх застосування.
Причому, як вбачається з документів, що вміщують міжнародні
стандарти прав людини, чим «вищим» є рівень документа, тим більш
високим є й рівень абстракції терміно-понять, які у ньому використовуються для фіксації відповідних принципів і норм.
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Деякі автори вважають, що оскільки всеосяжна єдність не може
і не повинна бути передбачена для кожного окремого міжнародного
стандарту прав людини, є вагомі причини стверджувати, що має існувати певний масив спільних стандартів. Він повинен включати найзагальніші стандарти прав людини, які хоча б у межах цього масиву
тлумачились однозначно [31]. Однак світова й регіональна міжнародна
практика не завжди це підтверджує.
Офіційне тлумачення змісту терміно-понять, використовуваних при викладі міжнародних стандартів прав людини, здійснюється
легально уповноваженими на це суб’єктами (наприклад, ЄСПЛ, Європейським комітетом соціальних прав). З часом – під впливом соціальних змін – це тлумачення може істотно змінюватись. У літературі
відзначається, що стандарти прав людини – з огляду на їх природу – не
залишаються назавжди незмінними, статичними, вони мають підтримувати тісний зв’язок із рішеннями національних суддів, громадською
думкою [32, с. 227]. Отже, такі стандарти в їх інтерпретації та застосуванні залежать від конкретних історичних обставин, від досягнутого
рівня розвитку суспільства. Тому можна виокремити ще й таку їх ознаку, як історично-змістовну динамічність (забезпечувану, насамперед
за посередництвом їх офіційної інтерпретації – навіть за незмінності
текстуального вираження) [33]. Проте така динамізація, вважаємо, має
завжди публічно мотивуватись, обґрунтовуватись.
Отже, беручи до уваги усі вказані вище ознаки досліджуваних
стандартів, можна запропонувати таку дефініцію їх загального поняття: міжнародні стандарти прав людини – це закріплені у міжнародних актах і документах, текстуально уніфіковані й функціонально
універсальні (для певних міжнародних об’єднань держав) принципи та
норми, які за посередництвом вельми абстрактних, здебільшого оціночних, терміно-понять фіксують мінімально необхідний або бажаний
зміст і/чи обсяг прав людини, зумовлювані досягнутим рівнем соціального розвитку та його динамікою, а також встановлюють позитивні
обов’язки держав щодо їх забезпечення, охорони й захисту та передбачають за їх порушення санкції політико-юридичного чи політичного
характеру..
Класифікація міжнародних стандартів прав людини. Її можна здійснювати за різними критеріями. А саме:
1) залежно від онтичного статусу такі стандарти поділяються
на номінальні (термінологічні, текстуальні) до яких належать самі
лише назви прав і свобод людини, що вжиті у міжнародних актах, та
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фактичні (змістовні), до яких відносять зафіксовані у вказаних джерелах змістові й обсягові показники таких прав і свобод;
2) за деонтичним статусом: обов’язкові, втілення котрих є формально-необхідним для відповідних держав і може забезпечуватись
застосуванням міжнародних політико-юридичних санкцій, та рекомендаційні, котрі хоч і не мають формальної обов’язковості, проте теж забезпечені санкціями міжнародно-політичними (морально-політичними);
3) за простором (територією) дії – всесвітні (загальноцивілізаційні, глобальні) та регіональні (зокрема континентальні);
4) за колом адресатів: загальні (стосуються усіх людей), та спеціалізовані (адресовані членам лише певних соціальних спільнот, угруповань, – наприклад, дітям, жінкам, біженцям);
5) залежно від суб’єкта встановлення: стандарти ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, Європейського Союзу тощо.
Наведений перелік різновидів міжнародних стандартів прав людини не є, ясна річ, вичерпним, адже можливі й інші способи їх класифікації [34].
Загалом же слід ще раз зауважити, що різноманітні класифікації
стандартів прав людини покликані відображати їхню специфіку; а вона
має, так чи інакше, враховуватись при конструюванні та використанні
юридичних інструментів регулювання, охорони й захисту прав і свобод
людини.
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Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
г. Львов, ул. Университетская, 1, e-mail: venetskao@gmail.com
В статье характеризуются основные признаки международных
стандартов прав человека, которые отображаются в такой дефиниции этих стандартов: международные стандарты прав человека – это
закрепленные в международных актах и документах, текстуально унифицированные и функционально универсальные (для определенных
международных объединений государств) принципы и нормы, которые
в весьма абстрактных, преимущественно оценочных термино-понятиях фиксируют минимально необходимые или желаемые содержание и/
или объем прав человека, обусловленные достигнутым уровнем социального развития и его динамикой, а также устанавливают позитивные
обязанности государств по их обеспечению, охране и защите и предусматривают за их нарушение санкции политико-юридического или
политического характера. Излагается классификация таких стандартов.
Ключевые слова: международные стандарты прав человека, классификация международных стандартов прав человека.
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GENERAL CHARACTERISTICS, CLASSIFICATION.
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Lviv, Universytetska Str., 1, e-mail: venetskao@gmail.com
The paper highlights the main features of international human rights
standards, which are displayed in such a definition of those standards: international standards of human rights are enshrined in international instruments
and documents, textually unified and functionally universal (for specific
international associations of the states) the principles and rules, which in
very abstract, mostly evaluative terminology concepts fix the minimum necessary or desired content and / or the volume of the human rights due to the
achieved level of social development and its dynamics, as well as establish the positive obligation of states to ensure, protect and defend them, and
envisage sanctions of political and legal or only political nature for their
violations. The article sets out a classification of such standards.
Key words: international standards of human rights, classification of
international standards of human rights.
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IUSTITIA COMMUTATIVA VS. IUSTITIA DISTRIBUTIVA,
ИЛИ ТРАНСФОРМАЦИИ
СПЕЦИАЛЬНО-СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРАВА
C. Рабинович
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
г. Львов, ул. Университетская, 1, e-mail: serg_rabin@yahoo.com
Перемены, происходящие в ценностно-нормативной сфере
постсоветских обществ, и в частности, в государственно-юридическом регулировании, выходят далеко за пределы официальной деятельности, связанной с созданием, применением и интерпретацией
норм законодательства. Это обстоятельство обусловливает поиск
познавательного инструментария, адекватного междисциплинарному характеру исследуемых проблем. С одной стороны, их изучение уже в силу указанного обстоятельства не может опираться ни
исключительно на методологию юридического нормативизма, ни на
отвлеченные метафизические построения в сфере правовых идей. С
другой стороны, проникновение в сущность отношений, в рамках
которых происходят реальные процессы распределения и обмена
социальных благ, невозможно без обращения к результатам обобщения эмпирических данных, которым традиционно занимается социология.
Задача выявления особенностей социальной регуляции в постсоветском обществе и уточнения ряда функций («специально-социальных», П.М. Рабинович), осуществляемых в ней институтами
официального, государственно-юридического регулирования, требует
использовать наработки представителей ряда смежных дисциплин:
экономической и политической социологии [см., напр.: 1], «кратологии», социологии нравственности и собственно юриспруденции социологической ориентации.
Для решения этой задачи плодотворным может оказаться использование некоторых социологических подходов и концепций, в частности, концепции конвертации форм капитала (П. Бурдье, Дж. Коулман).
(Под капиталом, мы, вслед за В.В. Радаевым, будем понимать «накапливаемый хозяйственный ресурс, который включен в процессы воспроизводства и возрастания стоимости путем взаимной конвертации
своих разнообразных форм») [2].
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Укажем тут на некоторые социальные процессы, которые определяют характер социорегулятивных и, в частности, юридических отношений в современном постсоветском обществе.
К ним следует отнести прежде всего партикуляризацию и локализацию политической власти (М.Н. Афанасьев), общие для правопорядков как Украины, так и России. При этом политическая власть
существует не в качестве безличной власти единой системы организационных институтов, а в форме власти отдельных государственных
и муниципальных чиновников, олигархических и иных потестарных
групп. Участники властеотношений объединены, с одной стороны, в
горизонтальные «сети» на основе личных (преимущественно имущественных) интересов. С другой стороны, они образуют также вертикальные иерархии, основанные на связях личной зависимости и
преданности (клиентела). Осуществление «присвоенной» публичной
власти требует привлечения частных «союзов покровительства и защиты», ресурсов силовых теневых группировок.
Экономика постсоветских обществ существенно расширила возможности конвертации форм капитала, в частности тех, которые характеризуются наибольшей степенью формальной институционализации
(административного и собственно экономического). Логика товарных
отношений сегодня охватывает практически все сферы жизнедеятельности общества и государства. Исключением не являются и те виды
государственно-юридической деятельности, которые традиционно
обозначаются как «правотворчество», «правоприменение» и «правотолкование».
Официальное регулирование возможностей доступа к ресурсам,
имеющим меновую стоимость, представляет собой административный
капитал. Последний, в свою очередь, конвертируется в капитал экономический. Сами возможности такого доступа оказываются высоколиквидным товаром, распределяемым и обмениваемым как носителями
властных полномочий, так и другими лицами, включенными в сети
«знакомств» и «связей». При этом процессы перераспределения материальных и нематериальных ресурсов и предоставление доступа к ним
имеют персонифицированный и субъективно-волевой характер.
Приватность обменно-распределительных отношений приобрела сегодня практически тотальный характер (подтверждением этому
может служить всеобщее распространение неформальных договорных
механизмов их урегулирования в сферах властно-публичных: назначение на государственные должности, выборы, фискально-налоговые,
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административно- и уголовно-деликтные отношения и т.д.). Таким
образом, на уровне «правоприменительных», «правоинтерпретационных», а иногда и «правотворческих» практик, осуществляемых носителями публичной власти, происходит смещение и подмена генетически
первичных целей права (обеспечение общего блага, общественных
интересов) на цели личные и партикулярно-групповые.
«Дефицит государства», обусловливаемый, в частности, его организационно-институциональной, материальной и идеологической
слабостью и малоэффективностью, способствует как своеобразной
«феодализации» властеоотношений, так и приоритетности отношений
личных (патрон-клиентских, «связей», «знакомств», «блата») перед
их официальными государственно-институциональными формами.
Неформальная персонификация правоотношений, с одной стороны, и
их монетаризация, с другой, выступают сегодня гарантиями реализации индивидуальных интересов, приобретения и осуществления юридических прав.
Отталкиваясь от положения П. Бурдье о различных состояниях
капитала, можно утверждать, что индивидуальные юридические акты,
издаваемые официально уполномоченными лицами, представляют
собой особое символическое, знаково-легитимационное институциализированное состояние разных форм капитала (экономического,
человеческого и др.). В силу общей презумпции правомерности таких
актов, уже сама по себе формально-знаковая фиксация в них права
или факта – независимо от наличия и характера реальных социальных оснований таковой – позволяет успешно использовать и конвертировать соответствующий капитал, который может обращаться и в
«юридико-презюмированном» состоянии. Именно это обстоятельство
и предопределяет значимость таких актов (от решения Конституционного Суда до школьного аттестата) в общем обороте форм капитала.
Дисфункциональность институтов государственной власти коррелирует с «дефицитом публичности» основных социорегулятивных сфер –
права, политики и нравственности – и их деформациями, отражающими
общее аномичное состояние трансформирующегося общества. В результате логика распределительной и социальной справедливости, iustitia
distributiva, уступает место логике непосредственного эквивалентного
обмена [ср.: 3]. (Примечательно, что в условиях постсоветского рынка
товаром может становиться практически любое поведение должностных и частных лиц: как соответствующее, так и противоречащее закону;
поведение, имеющее форму как действия, так и бездеятельности).
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Наряду с существующем в массовом сознании традиционным
недоверием к государственной власти особо значимыми становятся
знаково-легитимационная, а в ряде случаев и «отмывающая» функции официальных юридических актов. Эти функции присущи актам,
имеющим не только индивидуальное, но и нормативное значение. Речь
идет, в частности, о коллегиальных процедурах принятия юридических
решений, имеющих публичное значение (голосование в парламенте, на
собрании трудового коллектива, на ученом совете и т.д.).
Функциями официального юридического регулирования, востребованными на современном этапе социальных перемен, оказываются
также репрессивная и шантажная. Так, в публичных правоотношениях избирательное применение норм, устанавливающих меры юридической ответственности, так же как и неприменение закона, подлежащего
применению, представляют собой распространенные способы конвертации административного капитала в экономический. С другой
стороны, эффективным средством добиться исполнения обязательств,
возникающих из частных хозяйственных правоотношений, является
угроза уголовного преследования контрагента.
Характерный для переходного состояния общества феномен «аморального большинства» (Е.И.Головаха) проявляется в массовом падении
уровня ценностно-различительной способности, зачастую достигающей степени утраты таковой. В соответствии с превращенной логикой
рыночной нравственности, словесное обозначение обменно-распределительных отношений нередко представляет собой многоступенчатую
маскировку собственной коррупционной сущности. Наиболее типичный пример – «благодарность» как практика ритуализированного
лицемерия, прикрывающая взятку [4, с. 36]. В этом же ряду находится
позитивная или по меньшей мере морально-нейтральная квалификация
ряда формально запрещенных действий, обозначаемых как «помощь»,
«поддержка», «обращение внимания» и т.д. Широко известное выражение «решение вопроса» имеет широкий спектр значений от легального
удовлетворения индивидуальных интересов до подкупа; «просьба» –
от обращения по сугубо личному вопросу до незаконного воздействия
на процесс принятия публично-значимого решения и т.д.). Смысловая
широта указанных эвфемизмов позволяет им успешно исполнять роль
терминологического прикрытия, а в функциональном плане – выступать в качестве общепонятной коммуникативной формы.
Известно, что конкретно-исторические функции социального
института являются выражением его сущности, и институт государ423

ственно-юридического права тут не исключение. Социальная сущность
последнего задается сегодня традиционным характером украинского
социума, находящегося в состоянии рыночной модернизации, уровнями развития экономики, образования и культуры, властно-политическими традициями, господствующими стереотипами социального
поведения и восприятия государственной власти и рядом других факторов.
Безусловно, указанными выше также не исчерпываются и функции
постстоветского государственно-юридического права, в той или иной
мере решающего свои специально-социальные (в частности, закрепляющую, вытесняющую и ограничительную), а также общесоциальные
(например, коммуникативную, ориентационную, организаторскую)
задачи. Однако его качественное конкретно-историческое своеобразие во многом выявляется в рассмотренных «специально-социальных»
направлениях воздействия на общественные отношения в современном украинском и российском обществе.
Отмеченные особенности соционормативной регуляции выступают, с одной стороны, проявлением адаптационных свойств неформальных социальных практик, их способности активно «поглощать»
официальное формальное регулирование, инструментализировать его
в интересах отдельных индивидов и их групп. В социально-сущностном же плане наиболее значимыми являются процессы дисфункционализации права как общегосударственного института, особенно ярко
выявляемые во «всеобщей приватности» целого ряда публичных (по
своему исходному предназначению) правоотношений.
Представляется уместным также напомнить известное изречение Цицерона. Определяя государство как дело, достояние народа (res populi), Цицерон отмечал, что «народ – не любое соединение
людей, собранных вместе каким бы то ни было образом, а соединение
многих людей, связанных между собою согласием в вопросах права и
общностью интересов». Несмотря на отраженный в приведенной дефиниции определенный идеализм римского мыслителя, ее актуальность
усматривается в указании на общий, публичный характер общественного объединения. Последнее не может быть ни создано, ни удержано как целостность ни простым видовым сходством индивидуальных
рыночных интересов, ни согласием их носителей «в вопросах права»,
многократно воспроизводимым в атомизированных межсубъектных
взаимодействиях обменного типа.
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Львівський національний університет імені Івана Франка,
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: serg_rabin@yahoo.com
Стаття присвячена функціональному аналізу неформальних
аспектів практик застосування, інтерпретації та реалізації норм позитивного права на пострадянському просторі. Виявляються соціальні
підстави дисфункціоналізації права як публічно-значущого державноюридичного інституту в українському суспільстві. Відзначається, що
специфічними для сучасного трансформаційного періоду виступають
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знаково-легітимаційна, репресивна і шантажна функції державно-юридичного права, що відображають високі адаптаційні властивості традиційних соціальних практик, їх здатність активно «поглинати» офіційне
формальне регулювання, інструменталізувати його в інтересах окремих індивідів і їх груп.
Ключові слова: неформальні соціальні практики, форми капіталу,
дисфункціоналізація права.
IUSTITIA COMMUTATIVA VS. IUSTITIA DISTRIBUTIVA
OR SPECIAL-SOCIAL FUNCTIONS OF POSTSOVIET LAW
TRANSFORMATIONS
S. Rabinovych
Lviv Ivan Franko National University,
Lviv, Universytetska Str., 1, e-mail: serg_rabin@yahoo.com
The article is devoted to functional analysis of informal aspects of application, interpretation and implementation of positive law rules practices in
the postsoviet countries. Social foundations of law dysfunctionalisation as
public important state juridical institution in Ukrainian society are identified. It is noted that semantic-legitimacy, repressive and blackmailing functions of state-legal law are specific for current transformation period. These
functions reflect the peculiarities of the traditional society which is being
modernized and confirm the high adaptive properties of the informal social
practices, their ability «to absorb» the formal legal regulation, to make it the
satisfaction instrument mainly of particular and individual interests.
Key words: informal social practices, forms of capital, law dysfunctionalisation.
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РЕАЛІЗАЦІЯ ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
ЧЕРЕЗ ІНСТИТУЦІЇ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
Ю. Размєтаєва
Національний універститет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: akulina109@rambler.ru
Права людини складають власну систему цінностей особи у громадянському суспільстві і одночасно за допомогою прав утворюються
і діють інституції такого суспільства. Людина – носій прав – виступає
одночасно як об’єкт впливу відповідних інституцій і як суб’єкт участі
у них.
Права людини є підставою формування і функціонування деяких
інституцій громадянського суспільства. Приміром, право на свободу
об’єднань у політичні партії та громадські організації дозволяє людині реалізовувати свої інтереси, які співпадають з інтересами інших, за
посередництвом такої інституції громадянського суспільства, як громадські об’єднання. Назване право фактично утверджує можливість
існування відповідної інституції. Як зазначають А.Ф. Крижанівський
та О.О. Крезе, якщо діяльність і функціонування інститутів громадянського суспільства може відбуватися поза межами безпосереднього правового регулювання, то процес їх утворення здійснюється лише
у правовому середовищі [1, с. 25]. Прагнення індивідів до створення
суспільних інституцій засноване на тому, що за допомогою останніх
реалізуються спільні, співпадаючі інтереси людей. Причому саме утворення, приміром, громадської організації, є реалізацією інтересу до
об’єднання з іншими особами; у процесі ж функціонування такої організації, здійснюються інші інтереси її учасників. Слід підкреслити, що
права людини передбачають можливість реалізації інтересів їх власника, як особисто, так і за посередництвом суспільних та державних
інституцій. Окрім того, інституції громадянського суспільства є сферою спілкування, обміну думками, і у цьому сенсі вони породжують
відповідну комунікативну реальність, у якій постійно підтримується
інтерес до певної громадської, політичної, правової активності. Тому
слушним є твердження П.М. Любченко про необхідність середовища, де б формувалася громадська думка, адже якщо люди не можуть
обговорити громадські справи, вони стають відчуженими від громад427

ських справ, закриваються у власних домівках. Їх уже не обходить, що
робиться поза межами приватного простору, і громадянське суспільство занепадає [2, с. 11]. Відповідно, для нормального функціонування
інституцій громадянського суспільства недостатньо спільності індивідуальних інтересів, підкріплених правом створювати ці інституції, а
потрібна ще й стійкість таких інтересів, підтверджена активними діями
осіб з їх реалізації.
Інституції громадянського суспільства покликані допомогти людині у реалізації приватних інтересів. Власне, як було сказано вище, ці
інституції створюються тому, що співпадають інтереси певної частини суспільства. Адже незадоволення соціальних інтересів і потреб так
чи інакше відвертає людину від вищих цілей і на індивідуальному, і
на громадському рівнях [3, с. 176]. Однак, є основні інтереси, ті, від
яких людина не може відмовитися, як життя чи свобода. Навряд чи
людину, яка знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні, зацікавить політичний курс якоїсь партії чи руху. І саме ці інтереси передовсім забезпечують права людини, звертаючись до свого носія як до
вищої цінності, проголошуючи його вільною особою, захищеною від
особистих та майнових посягань. Не можна не погодитися з тим, що
громадянське суспільство, його інституції зумовлюються безпосередніми життєвими потребами й інтересами людей. Натомість у субстанціональному юридичному вимірі громадянське суспільство виступає
перш за все цариною реалізації основних прав людини [4, с. 10]. Отже,
з точки зору конкретного суб’єкта, який включений до відповідної системи інституцій, громадянське суспільство представляє, перш за все,
сферу сприяння реалізації прав людини.
Слід погодитися з тим, що людина як індивідуальний суб’єкт не
може протистояти державі у особі організованих державно-владних
інститутів, для цього індивідуальні інтереси теж мають бути згуртованими, інституціонально оформленими й гарантованими. Ефективне функціонування інституцій громадянського суспільства дає змогу
поставити людину в центр суспільного й політичного життя, розглядати її гідність, права та свободи як найвищу соціальну цінність [5, с. 6].
Співпадаючі інтереси осіб, володіючих відповдними правами, легше
реалізувати через інституції громадянського суспільства, як і захистити
порушені права індивідів. Це виражається хоча б у тому, що групі осіб з
більшою вірогідністю вдасться ініціювати розгляд проблемного питання на місцевому чи державному рівні. Приміром, ч. 2 ст. 72 Конституції
України встановлено, що всеукраїнський референдум проголошується
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за народною ініціативою на вимогу не менш як трьох мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей
і не менш як по сто тисяч підписів у кожній області. Для того, щоб
виконати вимоги наведеної норми, потрібні зусилля багатьох членів
суспільства, згуртованих у певні інституційні об’єднання.
Права людини захищають її основні інтереси. Слід звернути увагу
на те, що захист названих інтересів здійснюється здебільшого за допомогою активних дій, незалежно від того виступають ці дії результатом
індивідуальних чи спільних зусиль, особи або інституції громадянського суспільства відповідно. Однак правова активність не виникає з
нічого, вона повинна мати опору у свідомості та досвіді індивіда. При
народженні дитина не знає про існування права, проте вона не опиняється поза дією права, наділяється правовим статусом тощо. Зростаючи,
ця дитина поступово виходить із стану незнання права, певним чином
освоюючи його. Але, слід зазначити, що у цьому процесі освоєння
зачатків права, увага часто акцентується не на її правах, а на обов’язках,
не на її можливостях, а на тому, чого вона не може і не повинна робити.
Разом з тим, виховання не тільки через систему заборон, а з урахуванням інших проявів права, зокрема і ціннісного, сприятиме формуванню
тих якостей особистості, які необхідні їй у громадянському суспільстві.
Перш за все, це стосується правової активності, яка власне є умовою
участі індивіда у правовому житті і реалізації ним своїх прав належним
чином. Адже саме вільна і відповідальна людина є головною рушійною
силою складних суспільних відносин – політичних, економічних, соціальних, правових, етнічних, конфесійних, культурних. Участь особи в
усіх сферах суспільної життєдіяльності забезпечується системою прав
і свобод, у якій виражено прагнення людини на гідне життя і благополуччя [6, с. 39]. Тому індивіди, які реалізують свої права через інституції громадянського суспільства, спрямовані саме на ініціативне, дійове
здійснення прав.
Як зазначає О.В. Петришин, інституції громадянського суспільства формуються добровільно і функціонують на засадах самоврядування [4, с. 10]. Отже, діяльність цих інституцій, управління ними та
взаємодія з індивідами, іншими спільнотами й державними органами
ґрунтується на діях осіб, що володіють відповідною громадською і правовою свідомістю, певним рівнем політичної та правової культури.
Права людини виступають як фундаментальні принципи, що відображають межі втручання держави у простір громадянського суспіль429

ства. При цьому невизначеність розподілу сфер впливу громадянського
суспільства і держави ускладнює реалізацію прав індивідів, оскільки
породжує спірні ситуації, які можуть бути витлумачені на користь держави, і це безумовно звужує простір свободи власників прав.
Слід зазначити, що питання втручання держави у простір громадянського суспільства набуває особливої актуальності в умовах формування останнього. У цьому контексті підвищується значимість певних
суспільних інституцій, оскільки від того, як вони функціонують, залежить ступінь участі держави у відповідних суспільних відносинах. При
цьому за умов низького рівня соціалізації індивідів, відсутності дієздатних громадських об’єднань врегульованість суспільства досягається
шляхом надмірного втручання у суспільні відносини з боку інститутів
державної влади. Натомість, коли значне коло питань організації спільної життєдіяльності людей вирішується на автономних правових засадах у межах спеціально утворених для цього інституцій, то це знижує
потребу безпосереднього використання державно-примусових заходів,
що за звичайних обставин розглядається скоріше як виняток, ніж як
правило [4, с. 3]. Отже, у сформованому громадянському суспільстві
для виправдання втручання держави у ті суспільні відносини, які в
законодавчому порядку не віднесені до сфери виключного державного
регулювання, потрібні якість особливі підстави.
Важливою умовою формування громадянського суспільства є
проведення розмежування сфер приватних та публічних інтересів,
на підставі якого визначаються межі втручання держави у відповідні
суспільні відносини. Але питання про такий розподіл є досить складним та дискусійним, адже не завжди можна чітко визначити, де закінчуються публічні інтереси та починаються приватні, і навпаки. Крім
того, названий розподіл ускладнюється постійним переходом таких
інтересів з одного статусу в інший, або потенційною можливістю такого переходу. Інакше кажучи, визначити, які інтереси є приватними, а
які – публічними раз і назавжди, неможливо. Особливістю ж громадянського суспільства є здатність робити приватні інтереси публічними.
Наприклад, коли пересічний громадянин за допомогою інституцій та
засобів, наявних у цьому суспільстві, привертає увагу до свого власного інтересу, який є порушеним або нереалізованим. У цьому випадку
захист приватного інтересу через механізми громадянського суспільства може призвести не тільки до загального обговорення проблеми, що
виникла, і, відповідно, привертання уваги громадськості до неї. Засоби, наявні у розпорядженні громадянського суспільства, можуть мати
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наслідком привертання уваги держави до даної проблеми і відповідне її
вирішення (наприклад, законодавче врегулювання подібних ситуацій).
Тому найбільш прийнятним, з нашої точки зору, є таке співвідношення
громадянського суспільства та держави, при якому вони знаходяться
у постійній взаємодії, визначенні статусу інтересів і їх розподілі. Слід
також урахувати можливість існування спільних інтересів, наприклад
щодо захисту прав і свобод людини та громадянина.
Питання в тому, як знайти відповідний баланс, зробити так, щоб
громадянське суспільство і держава існували у взаємодії, при цьому
не дублюючи функцій один одного. Адже є повноваження, що можуть
належати тільки державі, як-то монополія на застосування примусових заходів. Наприклад, застосувати до кого-небудь позбавлення волі
або виконати певне покарання індивіди у громадянському суспільстві
не можуть, навіть у випадку скоєння цією особою злочину. Індивіди в
такому суспільстві є рівними, володіють однаковим обсягом прав і свобод, відповідно ставляться до інших їх власників. Тому суб’єктом виконання покарання виступає держава в особі уповноважених органів. При
цьому інституції громадянського суспільства виконують функцію громадського контролю, виступають стримуючими засобами, тобто такими, що діють у випадку свавілля з боку держави, виходу за межі закону.
Зазначається, що побудова суспільства з ознаками і миру, і свободи – це
непросте завдання [7, с. 23]. Тому громадянське суспільство у особі
його інституцій та держава повинні співвідноситися таким чином, щоб
підтримувати рівновагу в суспільних відносинах: без тотального регулювання їх державою в ім’я миру та порядку, та без переходу свободи у
свавілля під лозунгом побудови громадянського суспільства.
Не можна обійти увагою і те, що права людини відображають не
тільки міру втручання держави у справи інституцій громадянського
суспільства, а й втручання індивідів-власників прав у справи інших.
Приміром, якщо людина, використовуючи своє право на свободу
совісті і віросповідання, відвідує церкву по вихідних, ні громадські
об’єднання іншого релігійного напрямку, ні сусід-атеїст не мають
права перешкоджати їй у цьому. Тож, у громадянському суспільстві
дотримується принцип здійснення людиною своїх прав і свобод, яке
не повинно порушувати права і свободи інших. Звідси ясно, що у ньому людина вимушена співвідносити свої інтереси з інтересами інших
людей, оскільки всі приватні інтереси формально рівні [8, с. 15]. Рівність індивідів у правах (а відповідно – рівна можливість здійснення
приватних інтересів) породжує конфлікти певних прав людини при їх
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реалізації. Йдеться як про зіткнення декількох односпрямованих прав
(наприклад, права на зайняття державних посад), так і протилежних за
змістом прав (права на свободу слова і права на захист честі, гідності,
ділової репутації тощо).
У цьому сенсі саме громадянське суспільство в цілому і його
інституції зокрема є простором взаємодії власників прав, побудованої
на залагодженні конфліктів, що виникають у процесі реалізації прав
людини, виключно правовими засобами. Разом з тим, не можна погодитися з твердженням про те, що у громадянському суспільстві індивіди
та групи прагнуть задоволення власних інтересів, проте без взаємодії з
іншими індивідами та групами, вони не можуть їх досягнути [9, с. 5].
Адже є такі інтереси, що не передбачають взаємодії будь з ким, здійснення яких відбувається (або може відбуватися) самостійно, без участі
у відповідних суспільних відносинах. Приміром, право на вільний розвиток своєї особистості може бути реалізованим як самостійно, так і
у взаємодії з іншими індивідами, що мають інтерес до його реалізації
таким же шляхом. На здійснення цього права індивід може вивчати іноземну мову вдома, за підручниками та аудіозаписами, а може відвідувати курси іноземних мов, разом з групою осіб, які таким же чином
спрямували розвиток своєї особистості.
Права людини мають власну цінність, виражають найбільш загальну, безумовну значущість для всіх індивідів. У той же час вони є засобом встановлення чи визнання цінностей, оскільки за допомогою прав
стверджується цінність людського життя, честі і гідності, особистого
простору людини тощо. На висловлення В. Орлової, на підставі останніх, з урахуванням власних життєвих пріоритетів, у особи формується
«нормативно-ціннісна система», своєрідний «внутрішній світ людини», що складається зі внутрішніх регуляторів її поведінки. І якщо
людина співвідносить свою поведінку з правовими вимогами, так як це
корисно і необхідно для неї, її сім’ї, суспільства в цілому, у неї виробляється установка на вільну правову поведінку, рівну поведінці інших. Це
власне і є відповідальна поведінка. Тому такий стан – необхідна умова
нормального функціонування громадянського суспільства [8, с. 18].
Слід зазначити, що за допомогою інституцій громадянського суспільства часто відбувається утвердження прав як цінностей на індивідуальному рівні. Особливо чітко це проявляється на рівні таких
інституцій, як сім’я та громадські об’єднання, а також, певною мірою,
засоби масової інформації. Разом з тим, таке утвердження прав людини
як цінностей не є однаковим. Йдеться не тільки про ступінь значущості
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прав для кожного індивіда, а й про різницю у тлумаченні цінностей.
Видається, така різниця ґрунтується на відмінностях між поняттям та
концепцією, яку підкреслював Р. Дворкін [Див.: 10, с. 198–199]. Приміром, через таку інституцію громадянського суспільства як сім’я,
можуть утверджуватися цінності свободи, рівності й, особливо, справедливості, якою повинні керуватися індивіди у стосунках з іншими.
Тож, коли людина говорить своїм дітям, що хотіла би, щоб вони не ставились до інших несправедливо, то, безсумнівно, при цьому наводить
певні приклади поведінки, від якої хоче їх відмовити, але не має на
увазі, що значення її слів обмежене цими прикладами, оскільки передбачає, що діти мають керуватись поняттям справедливості, а не якоюсь
конкретною концепцією справедливості. Тому права людини з великою
вірогідністю не будуть мати однакової цінності для осіб, включених
у систему інституцій громадянського суспільства, проте, безумовно,
будуть володіти певною цінністю.
Слід також звернути увагу на те, що інституції громадянського
суспільства не тільки взаємодіють з цінностями, але іноді самі є цінностями цього суспільства. Прикладом може бути такий його інститут
як сім’я, що являє собою і інститут, і соціальну цінність. Як зазначав
Г. Гегель, «сім’я являє собою безпосередню сутність духу, його єдність,
яка сприймає себе, отже спосіб мислення має містити самоусвідомлення індивідуальності в цій єдності» [11, с. 153]. Тому ціннісний аспект
цієї інституції громадянського суспільства проявляється передусім у
формуванні індивідуальності людини, співвіднесеної з єдністю з іншими особами, як за рахунок родинних зв’язків, так і спільних інтересів.
Отже, можна виділити такі прояви прав людини у відносинах з
інституціями громадянського суспільства: право – підстава створення і
функціонування інституцій громадянського суспільства; право – засіб
реалізації інтересу (індивідуального чи співпадаючого); право – принцип визначення меж втручання держави у простір громадянського суспільства; право – принцип розподілу меж простору свободи індивідів,
включених до громадянського суспільства; право – цінність; право –
засіб визнання або утвердження цінності. Такий розподіл дозволяє
визначити, у якому з названих проявів виступають права людини у кожному конкретному випадку правореалізації або іншого використання їх
індивідом.
Не можна не погодитися з тим, що саме права і свободи людини
мають складати стрижень структури правових відносин сучасного громадянського суспільства [2, с. 6]. Це наочно виражають наведені вище
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прояви прав. Слід зазначити, що оскільки права людини є елементом
права в цілому, то відповідно, і засобом регулювання відносин, як
між індивідами, так і між ними та суспільними інституціями, державою. Права людини у громадянському суспільстві мають бути, окрім
того, засобом подолання протиріч і конфліктів, хоча б у тому сенсі, що
окреслюють постір свободи індивідів та межі, за якими розпочинається простір свободи інших осіб (і тому попереджують потиріччя, що
виникають з невизначеності таких меж), а також містять певні правила вирішення конфліктів (визначення того, яке право діє у конкретній
правозастосовчій ситуації). Ціннісне значення прав людини у громадянському суспільстві виражається як на індивідуальному рівні (права
складають систему цінностей окремої особи), так і на рівні інституцій
(права утверджуються як цінності для певної групи осіб).
Процес реалізації прав людини передбачає, що останні можуть
бути здійснені їх носіями як самостійно, так і через відповідні інституції громадянського суспільства, а також державні структури. Разом
з тим, основу реалізації прав у названому суспільстві складають громадські об’єднання, оскільки вони володіють впливовістю, більшою за
окремого індивіда, і є незалежними суб’єктами реалізації, на відміну
від держави.
Ефективність реалізації прав людини за допомогою інституцій
громадянського суспільства залежить і від усвідомлення особою ціннісного зісту відповідного права. Так, О.М. Похил зазначає, що сама
реалізація права на захист прав особою, а тим більше ступінь її активності при його реалізації значною мірою залежать від того, наскільки
правильно це право нею усвідомлюється й оцінюється [12, с. 236].
Слід зазначити, що саме відповідні суспільні інституції як елемент громадянського суспільства можуть протистояти силі і впливовості держави. Адже однією з найхарактерніших рис громадянського
суспільства при зіставленні особистості та держави є існування певного прошарку організованих груп людей, прошарку громадськості, яка
може об’єднуватися і відстоювати визначені свої інтереси перед державою, оскільки самому індивіду важко захищати свої права та інтереси перед нею [13, с. 102]. При ускладненні у реалізації свого права,
окремий індивід, який не відчуває підтримки відповідного об’єднання,
залишається один на один з державною структурою. І хоча формально
ці суб’єкти суспільних відносин є рівними, у дійсності протистояння
складається не на користь названого індивіда. У той же час, будь-яке,
приміром, громадське об’єднання володіє більшими можливостями,
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хоча б тому, що має у своєму складі декілька індивідів-учасників.
Відповідні можливості розширюються і за рахунок того, що названі
об’єднання можуть бути засновниками засобів масової інформації, а
також бути власниками переданого їм майна і провадити комерційну
діяльність у межах, встановлених законодавством.
Потрібно сказати, що нерозвинутість інституцій громадянського суспільства (невелика кількість останніх, недостатність впливу на
суспільні відносини, законодавчі перепони у функціонуванні), ускладнює контроль за державною владою з боку громадськості і може призвести до систематичного порушення прав людини державою в особі
її органів та організацій. У цьому контексті великого значення набуває
активна діяльність індивідів по створенню та функціонуванню різноманітних об’єднань. Не можна не погодитися з тим, що чим пасивніше
громадяни та громадські об’єднання, тим більшим має бути втручання
з боку державної влади [5, с. 8]. Адже якщо суспільні відносини, що
потребують врегулювання, не отримують його за допомогою засобів,
наявних у розпорядженні громадянського суспільства, таке регулювання здійснюється державою. У цьому випадку простір громадянського
суспільства звужується і громадські об’єднання не можуть повною
мірою представляти інтереси індивідів.
Так, невтручання влади у приватне життя і одночасно його захист
владою визначається як безумовний показник існування громадянського суспільства [14, с. 35]. Разом з тим, мотивами захисту приватного
життя можуть бути виправдані випадки застосування державного примусу, імперативних методів захисту тощо. Тому інституції громадянського суспільства виступають тут суб’єктом контролю за діяльністю
держави, використовують відповідні засоби реагування на надмірне
втручання її у простір громадянського суспільства – від висвітлення
у засобах масової інформації відповідних порушень прав людини до
звернення до суду.
Слід зазначити, що процес зміни способів регулювання суспільних відносин є довготривалим і поступовим. Не можна, проголошуючи
метою суспільних перетворень досягнення громадянського суспільства,
залишити упорядкування деяких сфер соціуму на розсуд об’єднань громадян чи інших відповідних інституцій, оскільки це може призвести
до певного хаосу у цих сферах. Набуття громадськими об’єднаннями
впливу на суспільні відносини повинне мати своєрідний перехідний
період накопичення досвіду, екстраполяції теоретичних положень на
дійсність та залучення до своєї діяльності якомога більшої кількості
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індивідів. У такому випадку формування громадянського суспільства
відбувається шляхом нерізких змін і, як зазначає О.В. Петришин, держава поступово передає, а інституції громадянського суспільства відповідно перебирають на себе повноваження щодо контролю над певними
галузями соціальної життєдіяльності [5, с. 10].
Потрібно звернути увагу на те, що інституції громадянського суспільства виступають безпосереднім поєднанням інтересів окремих
осіб – членів громадянського суспільства. Звичайно, ці окремі особи можуть бути основою не тільки громадянського, а й інших типів
суспільств, але не є обов’язковою умовою їх існування. У цьому сенсі, громадянське суспільство – це не просто суспільство-сукупність
автономних індивідів, а й таких, що володіють ознакою активності та
можливістю виражати свої інтереси як особисто, так і через інституції
громадянського суспільства. У такому суспільстві індивід має вибір:
самореалізація інтересів, їх самозахист, або реалізація і захист через
спільність з іншими особами. Адже громадянське суспільство спирається на громадян, які наділені свободою думок, дій і вибору, з ким,
коли і заради чого об’єднуватись у різних сферах суспільного життя
[15, с. 23]. При цьому особи, включені до простору громадянського
суспільства, вирізняються здебільшого активною громадською, політичною і правовою позицією, а отже, обирають реалізацію своїх прав
через інституції цього суспільства.
Так, до основних функцій такої інституції громадянського суспільства, як громадські об’єднання, деякі автори відносять такі: 1)
поточний контроль та оцінювання діяльності державних структур; 2)
соціальна адаптація незахищених верств населення; 3) освіта й мобілізація мас; 4) політичні акції на підтримку окремих кандидатів та протесту проти дій урядових структур; 5) використання преси з метою
розкриття різних зловживань, здійснюваних владними структурами
[Див., напр.: 16, с. 3–6; 17, с. 361–362]. Такий перелік є не зовсім точним, оскільки він випускає з уваги дії об’єднань громадян з реалізації
прав індивідів. Видається, однією з функцій названих об’єднань може
бути виділена функція сприяння реалізації прав людини. Тут можна
виділити два напрямки діяльності цієї інституції громадянського суспільства: 1) сприяння реалізації прав індивідів-учасників відповідного
об’єднання; 2) сприяння реалізації прав людини в цілому. Не слід забувати і про те, що деякі з об’єднань громадян мають за основну мету
діяльності відповідну допомогу у реалізації та захисті прав особ (приміром, правозахисні організації). Правозахисні організації володіють,
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або принаймні, повинні володіти, так би мовити «професійним» рівнем
захисту прав людини. Визначається, що громадська правозахисна організація – це недержавне об’єднання фізичних та юридичних осіб, створене, насамперед, з метою практичного захисту прав людини шляхом
їх відновлення, запобігання порушенню, що здійснює свою діяльність
безоплатно та не ставить метою отримання прибутку чи державної влади [18, с. 12]. Видається, окрім діяльності з безпосереднього відновлення чи запобігання порушенню прав людини, такі організації мають
найбільш сприятливі умови для аналітичної діяльності у сфері прав
людини, на кшталт підготовки незалежних доповідей про права, статистичних даних, пропозицій до законодавства тощо.
Слід зазначити, що інституції громадянського суспільства є основою реалізації і захисту прав людини і тому, що відповідні права доцільніше, легше та скоріше здійснюються через ці інституції, ніж шляхом
самостійної діяльності індивіда. Це обумовлюється тим, що відповідні інституції можуть використовувати специфічні засоби реалізації і
захисту прав, а також більшою забезпеченістю їх необхідними ресурсами. Наприклад, якщо громадське об’єднання є засновником засобу
масової інформації, то у разі ускладнення у реалізації або порушення
права індивіда, до такої ситуації може бути привернена увага громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування. Через
відповідні засоби масової інформації таке громадське об’єднання може
ініціювати процес збору підписів для призначення референдуму чи
використання іншої форми безпосередньої демократії для вирішення
проблемного питання. До того ж, таким чином може висвітлюватися
процес захисту певного права індивіда у суді, що підтримує інтерес до
такого процесу з боку певної частини громадян і є легальним засобом
попердження вірогідних порушень поцедури судового розгляду справи, оскільки формує певну суспільну думку стосовно його учасників.
Відповідно до цього, деякі автори наполягають на тому, що саме через
діяльність добровільних об’єднань громадянське суспільство виконує
свою основну функцію – виявляє назрілі у надрах соціуму запити, після чого установки, що склалися в суспільстві, знаходять подальше втілення у правових нормах і правовій політиці держави [19, с. 25]. Таке
втілення у правових нормах і правовій політиці держави є кінцевою
загальною метою діяльності певних об’єднань громадян, тоді як окремою метою є досягнення позитивного результату у кожному випадку
реалізації або захисту права індивіда. Потрібно сказати, що названа
загальна мета виявляється тільки у гострих, проблемних ситуаціях,
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нехтування якими може призвести до подібних проблем у подальшому здійсненні прав людини. Разом з тим, якщо, приміром, реалізації
певного права індивіда перешкоджають дії окремої посадової особи,
а не прогалина у законодавстві, то, вочевидь, немає потреби у досягненні загальної мети; досягнення ж конкретної мети певного процесу
сприяння у здійсненні цього права може відбутися за рахунок засобів
впливу, більш локальних, ніж ініціювання змін у законодавстві.
Визначається, що цінність організацій громадянського суспільства
полягає у їх готовності до виконання соціальної роботи, якою не займається бізнес через низьку прибутковість таких послуг і на відміну від
державних установ, органи громадянського суспільства є дуже мобільними, іноваційними та дешевими завдяки використанню волонтерської
роботи та благодійних пожертв [20, с. 163]. Мобільність та іноваційність інституцій громадянського суспільства також позитивним чином
впливає на реалізацію і захист прав людини.
Не можна обійти увагою те, що для громадянського суспільства
характерна не тільки наявність певної кількості впливових об’єднань, а
й згуртованість їх у питаннях реалізації та захисту прав людини. Видається, у цьому сенсі інституції громадянського суспільства є не просто сукупністю, а складною, структурованою сукупністю, що володіє
певною новою якістю. Так же, як право у об’єктивному сенсі визначається, у тому числі, не просто як сукупність, а система норм, і тому
не можна сказати, що право дорівнює окремій нормі, бо виникає ознака
системності, певна нова якість права [Див., напр.: 21, с. 87]. Так і інституції громадянського суспільства – не просто сукупність індивідів, а
своєрідна якісна спільність, що заснована на окремих інтересах, проте
спрямована на співвіднесення їх з інтересами інших осіб та відповідних інституцій, а також на реалізацію і захист прав людини.
Як зазначає О.О. Чемшит, нині в українському суспільстві інтереси різних соціальних груп мають характер протиріч та не мають багато точок стику, солідарності та взаємовідповідальності [22, с. 130].
Це породжує такий стан суспільства, у якому громадські об’єднання
не складають впливової спільності, а є розрізненими неурядовими
організаціями з реалізації інтересів невеликого прошарку соціуму,
причому поголошують одні цілі діяльності, а виконують у дійсності
зовсім інші, пов’язані з набуттям матеріальних і нематеріальних благ
для своїх засновників та, іноді, учасників, цілі. Зрештою, використання права на свободу об’єднання у політичні партії та громадські
організації як засобу, а не мети діяльності індивідів зменшує авто438

ритет об’єднань громадян як інституцій громадянського суспільства
в цілому.
Слід докладніше зупинитися на одному з прав людини – праві
на свободу об’єднання у політичні партії та громадські організації,
оскільки воно містить дві різноспрямовані можливості: 1) здійснення
та захист своїх прав і свобод та задоволення економічних, соціальних,
культурних, особистісних інтересів; 2) задоволення політичних інтересів громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми
суспільного розвитку, що мають намір відстоювати її на рівні державної, у тому числі, шляхом участі у виборах та інших політичних заходах. Якщо перша можливість виражається у створенні різноманітних
громадських об’єднань, то друга має результатом виникнення політичних партій, що мають специфічні цілі та функції порівняно з іншими
інституціями громадянського суспільства, і є найбільш пов’язаним
з державою його елементом. Звідси подвійність природи політичних
партій: власне до громадянського суспільства останні належать у тому
випадку, коли не представлені в парламенті чи уряді держави. Політичні партії є наочним прикладом складного розмежування сфер впливу
громадянського суспільства і держави, коли низка суспільних інституцій частково переплітається з державними структурами, а частково – з
названим суспільством, особливо у тому випадку, коли політична партія, що має парламентську більшість чи якимось іншим чином формує
державну політику, вийшла з громадянського суспільства, але у той же
час, тісно пов’язана у своїй діяльності з державним апаратом. Окрім
того, невизначеним є тут і розподіл приватних та публічних інтересів,
оскільки «правлячі» політичні партії повинні виражати публічні інтереси, але при цьому захищати приватні інтереси індивідів-прихильників
програми цих партій, бо нехтування останніми залишає такі об’єднання
без відповідної підтримки на наступних виборах до органів державної
влади і місцевого самоврядування.
Не можна погодитися з тим, що громадянське суспільство – це
лише недержавні і непартійні організації, що за посередництвом механізму раціонального дискурсу (комунікації) систематично впливають
на державну владу [14, с. 196]. Видається, політичні партії мають не
меншу значущість як елемент громадянського суспільства, ніж громадські організації, проте відрізняються іншим спрямуванням у просторі
такого суспільства. Стосовно ж впливу на державну владу, то саме відповідні партії володіють можливістю прямого, безпосереднього впливу
у тому випадку, коли вони представлені у різних гілках влади.
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Слушним є твердження про те, що головне функціональне завдання політичних партій полягає у акумулюванні суспільних інтересів та
сприянні їх організованому і цілеспрямованому просуванню у процесі
прийняття політичних рішень. Одночасно партії працюють як інструмент мобілізації суспільної підтримки у конкурентній боротьбі за владу. Мобілізація відбувається на основі ототожнення змісту суспільних
інтересів та партійних програм [23, с. 259]. У той же час, порівняно
з громадськими об’єднаннями, політичні партії відрізняються непослідовністю репрезентації інтересів, оскільки, навіть при збереженні
головної ідеї, останні виходять на наступні вибори до органів державної влади та місцевого самовоядування із змінами у своїх політичних
програмах. Відмінності є і щодо участі у цих інституціях. Так, членство
у політичних партіях обмежене не тільки громадянством певної держави, а й перебуванням на деяких державних посадах, що пов’язане із
вимогами неупередженості до окремих осіб.
Стосовно визначення конкретних функцій політичних партій у громадянському суспільстві, слід відзначити, що останні покликані звести
у сукупний політичний інтерес різноманітні приватні інтереси окремих
громадян і соціальних груп. Звідси випливає важлива функція партій –
представляти у політичній системі інтереси тих верств населення, які
вони захищають. Тобто їх функція полягає у формалізації та інституціоналізації участі громадян у державному управлінні. Окрім того, політичні партії виконують цілий ряд функцій із забезпечення зв’язків між
різними рівнями й гілками державної влади, виробляють компромісні
політичні рішення, виконують посередницькі функції між різними соціальними групами, що складають їх виборчу базу, проводять мобілізацію
громадської думки в підтримку висуваних ними завдань, забезпечують
виборчі кампанії, висувають кандидатів на виборні посади тощо [14,
с. 75]. Відповідні дії політичних партій покликані вплинути на механізм політичної системи, як у випадку досягнення ними мети безпосередньої участі у державній політиці (коли вони представлені у різних
гілках влади), так і у випадку негативного результату виборів стосовно
цих партій. При цьому у громадянському суспільстві знаходження у опозиції повинне породжувати не зменшення впливу конкретної партії на
політичну систему, а зміну способів такого впливу. Такі політичні партії,
з одного боку, позбавлені безпосереднього доступу до влади, а, з іншого, – не зв’язані міркуваннями публічних інтересів і можуть пропонувати
альтернативні вирішення проблемних ситуацій та давати неупереджену
оцінку діяльності державних органів та посадових осіб.
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Слід зазначити, що в умовах трансформаційних суспільств, в тому
числі й українського, політичні партії орієнтовані не стільки на відстоювання своїх політичних програм, а скільки на виживання, доступ
до політичного керівництва [22, с. 130]. Звідси часта зміна відповідних програм, соціальних груп, на які орієнтована партія, відсотку її
підтримки у виборчому процесі тощо. Разом з тим, основною метою
функціонування політичних партій у громадянському суспільстві є не
отримання доступу до влади, а представлення відповідних політичних
інтересів окремих верств та груп суспільства; відповідний доступ до
політичного керівництва виступає скоріше засобом реалізації названої
мети.
Проблема функціонування політичних партій у суспільствах, що
трансформуються, полягає і у недостатній представленості ними інтересів різних суспільних груп. За твердженням Ю.М. Тодики, практика
свідчить, що політичні партії як вагома структура громадянського
суспільства, яке формується в Україні, не мають досвіду, а нерідко і
бажання захищати інтереси своїх членів [6, с. 41]. Визначається, що
у нашому суспільстві і громадські організації не у повній мірі репрезентують інтереси громадян [24, с. 250]. Отже, такий стан є спільним
для усіх видів об’єднань громадян на етапі формування громадянського суспільства. Разом з тим, опора на різні верстви суспільства, у тому
числі ті, що не охоплені діяльністю відповідних об’єднань, не тільки
сприяє формуванню політичної, соціальної, правової багатоманітності,
а й підвищує впливовість названих інституцій громадянського суспільства.
Таким чином, інституції громадянського суспільства складають
основу реалізації та захисту прав людини, оскільки відповідні інституції є впливовими, незалежними від держави, можуть використовувати
специфічні засоби здійснення прав, складають простір співпадаючих
інтересів та комунікації осіб. При цьому обрання особами реалізації
та захисту прав людини через інституції громадянського суспільства
грунтується на правовій активності та усвідомленні ціннісного змісту
відповідних прав.

441

Список використаних джерел:
1. Крижанівський А.Ф., Крезе О.О. Громадянське суспільство і механізм дії права: проблеми співвідношення і взаємодії / АФ. Крижанівський,
О.О. Крезе // Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових
праць. – Одеса: Юрид. літ., 2003. – Вип. 21. – С. 22–27.
2. Любченко П.М. Громадянське суспільство: концептуальні особливості інтерпретації / П.М. Любченко // Державне будівництво та місцеве
самоврядування: зб.наук. праць. Вип. 6. – Х.: Право, 2003. – C. 3–15.
3. Розова Т.В., Барков В.Ю. Специфіка становлення громадянського суспільства в Україні: Монографія / Т.В. Розова, В.Ю. Барков – Одеса:
Юрид. літ., 2003. – 336 с.
4. Петришин О. Громадянське суспільство і держава: питання взаємовідносин / О. Петришин // Вісник АПрН України. – 2006. – №4. – С. 3–12.
5. Петришин О.В. Громадянське суспільство: особливості формування
концепції та становлення / О.В. Петришин // Проблеми законності: Респ.
міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Вип. 50.– Х.: Нац. юрид. акад.
України, 2001. – С. 6–13.
6. Тодика Ю. Конституційні засади формування громадянського суспільства в Україні / Ю. Тодика // Вісник АПрН України. – 2003. – №1. –
С. 34–44.
7. Шарп Дж. Від диктатури до демократії: концептуальні засади здобуття свободи / Дж. Шарп / Ін-т ім. А. Ейнштейна. – Львів: Сполом, 2004. – 84 с.
8. Орлова В. Автономия личности и автономия гражданского общества / В. Орлова // Государство и право. – 2006. – № 1. – С. 12–18.
9. Керимов Д.А. Гражданское общество и правовое государство /
Д.А. Керимов // Право и образование. – 2004. – №1. – С. 5–16.
10. Дворкін Р. Серйозний погляд на права / Р. Дворкін ; [пер. з англ.
А. Фролкін]. – К.: Основи, 2000. – 519 с.
11. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права або Природне право і державознавство / Г.В.Ф. Гегель ; [пер. з нім. Р. Осадчука та М. Кушніра]. – К.:
Юніверс, 2000. – 336 с.
12. Похил О.М. Вплив правової культури на реалізацію права громадян
на захист своїх конституційних прав / О.М. Похил // Проблеми законності:
Акад. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.Я. Тацій. Х.: Нац. юрид. акад. України,
2010. – Вип. 107. – С. 230–237.
13. Кравчук В. Місце і роль громадських організацій у громадянському
суспільстві / В. Кравчук // Підприємництво, господарство і право. – 2003. –
№9. – С. 102–104.
14. Гражданское общество: истоки и современность / Научный ред.
проф. И.И. Кальной. – СПб.: «Юридический центр Пресс», 2000. – 256 с.
442

15. Корчевна Л. До питання про концептуальну єдність моралі і права /
Л. Корчевна // Юридична Україна. – 2004. – №6. – С. 11–14.
16. Громадські об’єднання в Україні: навч. посіб. / За ред. В.М. Бесчастного. – К.: Знання, 2007. – 415 с.
17. Новак В. Неурядові організації або соціальне партнерство між державою і громадянським суспільством: зарубіжний досвід / В. Новак //
Вісник Національної академії державного управління при Президентові
України. – 2005. – №1. – С. 359–364.
18. Темех І. Юридичний статус громадських організацій в Україні: проблеми та можливості вдосконалення / І. Темех // Вісник Львівського Університету. Серія юридична. – 2006. – Вип. 42.– C. 10–18.
19. М’яких Г.О. Недержавні жіночі організації як чинник формування
громадянського суспільства в Україні / Г.О. М’яких // Сучасні проблеми
юридичної науки: стан і перспективи розвитку: тези допов. та наук. повідомлень учасників наук. конференції молодих учених та здобувачів / За заг.
ред. М.І. Панова. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2005.– С. 24–26.
20. Кольцова Д.В. Розвиток громадянського суспільства в Україні / Д.В.
Кольцова // Економіка будівництва і міського господарства. – Т.5. – №3. –
2009. – С. 161–166.
21. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев – М.: БЕК, 1995. – 320 с.
22. Чемшит А.А. Оптимизация взаимодействия институтов государства
и гражданского общества как доминанта эффективности политической
системы / А.А. Чемшит // Грані. – 2003. – №6. – С. 127–132.
23. Гейда О.В. Місце та роль політичних партій у процесі формування
громадянського суспільства в Україні / О.В. Гейда // Вісник Національного ун-ту внутрішніх справ. Вип. 29. – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2005. –
С. 258–262.
24. Пухкал О. Участь громадських організацій у розвитку громадянського суспільства в Україні / О. Пухкал // Зб. наук. праць Національної
академії державного управління при Президентові України. – 2007.– №2. –
С. 246–252.

443

РЕАЛИЗАЦИЯ И ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
ЧЕРЕЗ ИНСТИТУЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
Ю. Разметаева
Национальный университет
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»,
г. Харьков, ул. Пушкинская, 77, e-mail: akulina109@rambler.ru
Статья посвящена реализации и защите прав человека с помощью
институций гражданского общества. Определяются формы проявления прав человека в отношении институций гражданского общества.
Обосновывается, что соответствующие институции составляют основу
осуществления прав человека в гражданском обществе, в том числе за
счет правовой активности индивидов.
Ключевые слова: права человека, гражданское общество, реализация и защита прав человека, институции гражданского общества,
правовая активность.
IMPLEMENTATION AND PROTECTION OF HUMAN RIGHTS
BY MEANS OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS
Y. Razmetaeva
National University «Yaroslav Mudryi Law Academy of Ukraine»,
Kharkiv, Pushkinska Str., 77, e-mail: akulina109@rambler.ru
Article focuses on the implementation and protection of human rights
through the institutions of civil society. Forms of manifestation of the human
rights of the institutions of civil society have been defined. It is found that
the relevant institutions are the basis of human rights in this society, including through legal activity of individuals.
Key words: human rights, civil society, implementation and protection
of human rights, institutions of civil society, the legal activity.
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ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ДИТИНИ
ВІД КОЛИШНЬОГО ПОДРУЖЖЯ
І. Рубець
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, вул. Університетська, 1, e-mail: irusja_rubec@mail.ru
Відповідно до ч. 1 ст. 122 Сімейного кодексу України 2002 року
(далі – СК України) дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Формулювання вказаної норми розкриває зміст
презумпції шлюбного походження дитини, ставлячи питання реєстрації дитини в пряму залежність від факту перебування її батьків у шлюбі
між собою. Отож, для того, щоб походження дитини визначалось від
подружжя, достатньо, щоб вона була народженою у шлюбі, або зачатою у шлюбі. Якщо дитина народжується під час перебування її батьків
у шлюбі між собою, немає значення, коли він був зареєстрований і чи
була дитина зачатою у цьому шлюбі, її походження визначається від
подружжя. Якщо визначення походження дитини відбувається на тій
підставі, що дитина була зачатою у шлюбі, це означає, що на момент
її народження батьки вже не перебувають у шлюбі між собою, але не
більш ніж протягом тривалості часу, необхідного для виношування
дитини.
В такому разі застосовується норма ч. 2 ст. 122 СК України, згідно якої дитина, яка народжена до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя.
Слід зауважити, що дане формулювання потребує уточнення в частині
настання моментів припинення та визнання шлюбу недійсним. А тому,
нами вже було запропоновано внести відповідні зміни в ч. 2 ст. 122
СК України, згідно яких, дитина, народжена до спливу десяти місяців
після припинення шлюбу або анулювання актового запису про реєстрацію недійсного шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного
стану чи набрання законної сили рішенням суду про визнання шлюбу
недійсним, походить від подружжя [1, с. 54]. Простіше цей період можна назвати періодом дії презумпції шлюбного походження дитини.
Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено,
у разі народження дитини до спливу десяти місяців після припинення
їх шлюбу, мають право клопотати про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком дитини. В даному випадку презумпція спростовується і це виглядає цілком логічно, адже обоє з подружжя (колишнього
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подружжя) визнають та підтверджують своїми заявами, що чоловік
(колишній чоловік) не є батьком. Проте, відразу виникає запитання,
чи поширюється це правило на осіб, шлюб між якими визнано недійсним. Адже формулювання відповідної норми не передбачає для них
такої можливості. Очевидно, це законодавча прогалина, яку необхідно усунути. Крім цього, слід зауважити, що при формулюванні ч. 3
ст. 122 СК України, необхідно врахувати вже висловлену пропозицію
щодо моментів припинення та визнання шлюбу недійсним. А отже, ч.
3 ст. 122 СК України варто викласти у наступній редакції: «Подружжя, а також жінка та чоловік, шлюб між якими припинено або визнано
недійсним, у разі народження дитини до спливу десяти місяців після
припинення шлюбу або анулювання актового запису про реєстрацію
недійсного шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану чи набрання законної сили рішенням суду про визнання шлюбу
недійсним, мають право подати до органу державної реєстрації актів
цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього
чоловіка) батьком дитини».
Якщо дитина народжується протягом періоду дії презумпції
шлюбного походження, але вже під час зареєстрованого шлюбу матері з іншим чоловіком, батьком дитини вважатиметься останній. Батьківство попереднього чоловіка може бути визначене на підставі його
спільної заяви з чоловіком у повторному шлюбі або за рішенням суду.
Дана норма в принципі не викликає застережень. Незважаючи на новий
зареєстрований шлюб, батьком дитини може бути визнаний біологічний батько. В літературі навіть висловлені думки щодо можливості
дитини мати, умовно кажучи, двох батьків – біологічного батька (в т. ч.
з попереднього шлюбу) та чоловіка матері у зареєстрованому шлюбі.
Обґрунтовується важливість участі генетичного батька у житті та вихованні дитини, та зокрема для забезпечення дитині точної та правильної
генетичної історії [2, с. 364–366]. Недоліком законодавства вбачається
відсутність згоди матері на визначення батьківства попереднього чоловіка. Адже в подальшому вона не має права оспорити його батьківство,
а відповідно не може подати позов про визнання батьківства до будьякого іншого чоловіка, бо запис про батька зроблено не у відповідності
до ч. 1 ст. 135 СК України, як того вимагає закон. Видається, що дана
проблема послугувала однією із підстав виключення п. 2 ч. 1 із ст. 125
СК України. А тому абзац 2 ч. 1 ст. 124 СК України слід сформулювати наступним чином: «Батьківство попереднього чоловіка може бути
визначене на підставі його спільної заяви із чоловіком у повторному
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шлюбі та матір’ю дитини або за рішенням суду». Окрім цього, відповідна норма статті 124 СК України також містить неточність з приводу
моментів припинення та визнання шлюбу недійсним, а тому цю проблему варто врегулювати аналогічно як і в ч. 2 ст. 122 СК України і
викласти абзац 1 ч. 1 ст. 124 СК України у наступній редакції: «Якщо
дитина народилась до спливу десяти місяців після припинення шлюбу або анулювання актового запису про реєстрацію недійсного шлюбу органом державної реєстрації актів цивільного стану чи набрання
законної сили рішенням суду про визнання шлюбу недійсним, але після
реєстрації повторного шлюбу її матері з іншою особою, вважається, що
батьком дитини є чоловік матері у повторному шлюбі».
Проблемною є ситуація із оспорюванням матір’ю дитини батьківства свого чоловіка. Згідно із ч. 2 ст. 138 СК України вимога матері
дитини про виключення запису про її чоловіка як батька дитини може
бути задоволена лише у разі подання іншою особою заяви про своє
батьківство. Взагалі, можливість матері дитини оспорити батьківство
свого чоловіка була проривом законодавства Нідерландів (1970 p.) та
Франції (1972 p.) у боротьбі із монополією на це право лише для чоловіка. Тоді також існувала законодавча вимога, аби інший чоловік визнав
батьківство дитини за собою. Пояснення такого правила було просте:
законодавець не хоче, щоб дитина з ініціативи матері втрачала свій
легітимний статус, якщо взамін не отримувала такого ж статусу. Втім,
вже у 1987 p. у Бельгії вперше надано право матері оспорити батьківство свого чоловіка без жодних додаткових умов [3, с. 98]. Це, з одного
боку, зрівнює чоловіка і жінку в правах на оспорювання батьківства.
А з іншого – може застерегти від наступного розвитку подій. Зокрема,
розглянемо ситуацію на прикладі України. Цілком можливо, що справжній батько не виявить бажання подавати заяву про визнання свого
батьківства. В цьому випадку мати не зможе подати до суду позов про
визнання його батьківства, адже згідно ч. 4 ст. 128 СК України позов
про визнання батьківства приймається судом, якщо запис про батька
дитини у Книзі державної реєстрації народжень вчинено відповідно до
ч. 1 ст. 135 СК України (за прізвищем та громадянством матері, а ім’я
та по-батькові батька записуються за її вказівкою). Не слід забувати,
що подати відповідний позов не зможуть і інші суб’єкти, наділені цим
правом, в тому числі і сама дитини по досягненні повноліття. А тому
пропонуємо ч. 2 виключити із змісту ст. 138 СК України.
Крім цього в ч. 1 ст. 138 СК України йдеться про право оспорити батьківство свого чоловіка лише для жінки, яка народила дитину
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у шлюбі. Законодавець не взяв до уваги ще 10 місяців дії презумпції
шлюбного походження. А тому необхідно ч. 1 ст. 138 СК України доповнити та викласти у наступній редакції: «Жінка, яка в момент зачаття
або народження дитини перебувала у шлюбі, має право оспорити батьківство свого чоловіка (колишнього чоловіка), пред’явивши позов про
виключення запису про нього як батька дитини з актового запису про
народження дитини».
Необхідно окремо розглянути ситуацію, коли шлюб припиняється
внаслідок смерті чоловіка, або чоловік помирає вже після розлучення,
але дитина народжується до спливу десяти місяців після припинення
шлюбу. В загальному порядку за таких обставин батьком дитини необхідно записувати померлого чоловіка, адже презумпція батьківства ще
діє. Втім, можливі два інші варіанти, які створюють низку проблем. Перший, коли дружина на момент народження дитини перебуває у новому
зареєстрованому шлюбі. Як уже зазначалось раніше, спростування дії
презумпції шлюбного походження щодо чоловіка з попереднього шлюбу, яке передбачене ч.1 ст. 124 СК України, не виключає для нього можливості все ж таки бути зареєстрованим батьком дитини. Для цього він
може скористатися ч. 2 ст. 124 СК України, а також ст. 129 СК України. А
тому, відступ від застосування щодо нього презумпції батьківства (крім
того, що новий зареєстрований шлюб слугує для цього вагомою підставою) не буде порушувати його прав. Але чи виправдано спростовувати
цю презумпцію, якщо чоловік помер? Адже в такому випадку, хоча навіть
і посмертно, він автоматично і безповоротно позбавляється перспективи
бути визнаним батьком дитини, а можливість підтвердження його батьківства виключається в принципі. Другий із проблемних випадків, про
які йшлося, викликає ще більше сумнівів. Він передбачений абз. 2 ч. 3
ст. 122 СК України: «Якщо дитина народилася до спливу десяти місяців від дня припинення шлюбу внаслідок смерті чоловіка, походження
дитини від батька може бути визначене за спільною заявою матері та
чоловіка, який вважає себе батьком». За загальним правилом, чоловік з
колишнього шлюбу в такому випадку повинен подати заяву про невизнання свого батьківства. Та у випадку смерті, зрозуміло, що це стає неможливим. Його прижиттєвий намір ніким не з’ясовується та не береться
до уваги. Запис про батька здійснюється на підставі ст. 126 СК України
(на підставі спільної заяви матері та батька, які не перебувають у шлюбі
між собою), презумпція шлюбного походження, передбачена ч. 2 ст. 122
СК України не застосовується і визначення походження дитини від попереднього чоловіка унеможливлюється. І якщо в попередньому випадку
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хоча б якимось поясненням для такого одностороннього спростування
презумпції слугує дія презумпції вже у новому шлюбі, то ситуація, коли
новий шлюб не укладено, взагалі не знаходить логічного пояснення та
жодного виправдання.
Очевидно, що такі норми були створені з метою забезпечення
інтересів дитини, аби в її свідоцтві про народження вказувався живий
батько. Проте ситуація, коли один із подружжя (а саме дружина) фактично одноосібно вирішує унеможливити набуття статусу батьківства
(хоча й посмертно) іншим, є, як мінімум аморальною, а як максимум,
спричиняє шкоду багатьом іншим інтересам. В першу чергу йдеться
про право дитини знати свого біологічного батька, спадкувати за ним
та його родичами, спілкуватися з ними, знати свою достовірну генетичну історію тощо. По-друге, нехтується право чоловіка на батьківство.
Він повинен мати можливість посісти місце батька, якщо не в житті, то
хоча б у свідомості дитини, адже гідний її поваги, як той, який подарував життя та заслуговує залишитися у її пам’яті. Необхідно розуміти,
що презумпція шлюбного походження покликана не лише забезпечити
інтерес дитини наявністю батьків, якщо вона народжена у шлюбі, але
й інтерес чоловіка та жінки як батьків, якщо вони у ньому перебувають. Порушення зазнають також інтереси родичів та, зокрема, батьків
померлого, як баби та діда дитини. Подати заяву про встановлення
факту батьківства їх сина в порядку ст. 130 СК України вони не зможуть, адже по-перше, не наділені таким правом, по-друге, дана стаття
передбачає встановлення факту батьківства лише щодо чоловіка, який
не перебував із матір’ю дитини у шлюбі і по-третє, не буде дотримано
вимогу щодо запису про батька відповідно до ч. 1 ст. 135 СК України. А
отже, така ситуація фактично безвихідна, вони не зможуть брати участь
в житті дитини як баба, дід. І якщо мати недобросовісно вирішить взагалі ізолювати дитину від сім’ї колишнього чоловіка, то в боротьбі проти цього немає жодного правового механізму.
Тому необхідно внести відповідні зміни в національне законодавство та забезпечити ситуацію, при якій будуть враховані інтереси усіх
зацікавлених осіб. В першу чергу, необхідно виключити абз. 2 ч. 3 ст.
122 СК України зі змісту цієї статті. Тут повинна застосовуватись презумпція шлюбного походження. Якщо інший чоловік хоче дійсно стати
для дитини батьком, він може одружитись із матір’ю дитини і тоді презумпція діятиме на його користь, або ж він може усиновити цю дитину.
Що стосується питання можливості визнати батьківство попереднього чоловіка (в порядку ст. 124 СК України), якщо він помер, тут
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могло б діяти правило: «Якщо дитина народилася до спливу десяти
місяців від дня припинення шлюбу, але після реєстрації повторного
шлюбу її матері з іншою особою, батьківство попереднього чоловіка,
якщо він помер, може бути визначене за рішенням суду». Але пропонувати конкретну норму в даному випадку мабуть не зовсім доцільно, адже окремим предметом дослідження постає питання можливості
визнавати батьківство (материнство) померлих людей в принципі. А
тому спроба врегулювання цього питання обов’язково знайде відображення у пропозиціях до внесення законодавчих змін та узгодженні з
існуючими нормами. В контексті зазначеного хочеться лише коротко
зауважити, що законодавство України вже допускає можливість оспорювати та визнавати факт батьківства після смерті особи. А Цивільний кодекс Австрії 1812 року в абз. 2 § 138а регулює це питання ще
значно ширше: «Після смерті зацікавленої особи її правонаступники
або інші особи по відношенні до правонаступників можуть добиватися
визначення, зміни походження, або встановлення того, що дитина не
походить від цієї особи» [4, с. 13]. У Франції задля можливості встановлення батьківства померлої особи існує ще більш складний механізм.
Нещодавно мав місце випадок, коли Президент держави Ніколя Сакрозі дозволив дівчині укласти посмертний шлюб із загиблим солдатом,
від якого вона була вагітною. У Франції такі шлюби є допустимими при
особливих обставинах, а основною метою їх укладення згідно законодавства держави є необхідність узаконення дітей вагітної нареченої [5].
Необхідно звернути увагу на ще один цікавий момент, пов’язаний
із перебуванням особи у шлюбі та реалізацією батьківських прав. Виходячи із аналізу положень законодавства України, для чоловіка, певною
мірою, більш вигідно бути зареєстрованим як батько у відповідності до
ст. 126 СК України, а не у зв’язку з дією презумпції батьківства. Відповідно до ч. 1 ст. 129 СК України пред’явлення позову про визнання
батьківства можливе тільки до чоловіка, з яким жінка в момент зачаття або народження дитини перебувала у шлюбі. Проте, якщо батьком
записаний чоловік, який разом із матір’ю дитини подав спільну заяву
про визнання свого батьківства (в порядку ст. 126 СК України), то оспорити його батьківство, а відповідно визнати будь-чиє інше, неможливо. Право чоловіків у поданні позову до іншого чоловіка про визнання
батьківства неправомірно обмежене статтею 129 СК України. ЇЇ зміст
потрібно розширити і назвати «Спір про батьківство» за аналогією із
ст. 139 СК України «Спір про материнство». Адже для жінок немає
жодних подібних обмежень і будь-яка жінка, яка вважає себе матір’ю
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дитини, має право пред’явити позов до жінки, яка записана матір’ю
дитини, про визнання свого материнства. Тому пропонуємо викласти
ч.1 ст. 129 СК України у наступній редакції: «Чоловік, який вважає себе
батьком дитини, має право пред’явити позов до чоловіка, який записаний батьком дитини, про визнання свого батьківства».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОИСХОДЖЕНИЯ РЕБЕНКА
ОТ БЫВШИХ СУПРУГОВ
И. Рубец
Львовский национальный университет имени Ивана Франко,
г. Львов, ул. Университетская, 1, e-mail: irusja_rubec@mail.ru
Статья посвящена анализу зависимости установления происхождения ребенка от наличия зарегистрированного брака его родителей
между собой. Освещены проблемные моменты регистрации детей,
оспаривания и признания отцовства (материнства) с привязкой к пребыванию матери и отца в браке на момент зачатия и (или) рождения
ребенка. Для совершенствования правового регулирования обозначенной сферы отношений предлагаются формулировки отдельных норм.
Ключевые слова: установление происхождения ребенка, презумпция брачного происхождения ребенка, признание отцовства (материнства), оспаривание отцовства (материнства).
IDENTEFICATION OF THE ORIGION
OF THE CHILD FROM EX-SPOSES
І. Rubets
Lviv Ivan Franko National University,
Lviv, Universytetska Str., 1, e-mail: irusja_rubec@mail.ru
The article is dedicated to the analysis of identifying the child’s origin
dependence from his/her parents’ marriage registration. Problematic points
about children’s registration, contestation and recognition of paternity with
the connection to marriage termination between a mother and a father at
the moment of impregnation and (or) child birth are discussed. In order to
improve law regulation of the above-mentioned sphere of relations, the formulations of certain standards are suggested.
Key words: identification of the origin of the child, the presumption of
marriage origin of a child, recognition of paternity (maternity), contesting
paternity (maternity).
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КОГНИТИВИЗМ И НОНКОГНИТИВИЗМ
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВА
Н. Сатохина
Национальный университет
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»,
г. Харьков, ул. Пушкинская, 77, e-mail: satokhina@mail.ru
С такими понятиями, как доказательство или объективная истина, юристам приходится сталкиваться ежедневно. Став неотъемлемой
частью юридической терминологии, эти концепты, эпистемологические по своей сути, в свою очередь, определяют и структуры правового
мышления. Поэтому правосудие нередко понимается как исключительно когнитивный процесс по аналогии с научным познанием. Но так ли
это? Является ли вообще правовое суждение результатом познания? И
какая роль отводится при этом тем субъектам процесса, которые являются по сути только объектами такого познания? Какой вес имеют права и свободы этих лиц, если на другой чаше весов – объективная истина
по делу?
Представляется, что ответ на эти вопросы зависит от того или иного представления о природе правовой реальности в целом и ее антропологической составляющей в частности. Один из срезов последней
связан с полемикой когнитивизма и нонкогнитивизма, которая и стала
отправной точкой в осмыслении заявленной проблемы.
Когнитивизм и нонкогнитивизм. Под когнивизмом здесь понимается методологический принцип, согласно которому сознание в целом
и во всех своих проявлениях может быть сведено к знанию и познанию.
В гуманитарных исследованиях когнитивистский подход проявляется в
использовании эпистемологических концептов (истина, теория, доказательство и т.д.) для постановки и решения ценностных (этических,
прагматических и др.) проблем. Эта тенденция, получившая название
«когнитивистской ошибки», была выявлена и подвергнута критике
нонкогнитивистами, представляющими различные философские школы ХХ века. Они утверждали, что ценностные суждения (моральные,
правовые, эстетические, политические и др.) органически связаны с
теми феноменами психики, некогнитивность которых общепризнанна, поэтому такие суждения нереферентны и соответственно не могут
быть истинными или ложными. В свою очередь, когнитивисты прибегают к следующему аргументу: если принять идею некогнитивности
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ценностных суждений, то мы лишимся возможности различать истинные и мнимые ценности и окажемся беззащитными перед моральным
релятивизмом.
Сегодня практически вся исторически сложившаяся гуманитарная проблематика выстроена на когнитивном фундаменте. Даже при
уверенном разграничении знаний и ценностей вообще они нередко
смешиваются при рассмотрении конкретных вопросов, поскольку рассуждения строятся сообразно принятым (когнитивистски ориентированным) понятиям и схемам. Это следствие «когнитивистской ошибки»
один из исследователей когнитивизма Л. В. Максимов называет ценностно-познавательным эклектизмом, усматривая конструктивный
потенциал нонкогнитивизма в последовательном различении ценностных и познавательных составляющих гуманитарных дисциплин
и соответствующей переинтерпретации старых проблем [1, с. 13–18].
Природа правового суждения: герменевтическая версия нонкогнитивизма. В подобном нонкогнитивистском ключе основатель
«фронетической социологии» Бент Фливберг констатирует крах социальных наук и утверждает, что реабилитация их возможна сегодня
только в качестве наук фронетических (направленных на дискурсивное
обсуждение вопросов ценностей и власти), которые он противопоставляет наукам эпистемическим (построенным по аналогии с естественными науками) [2, p. 1–8]. Идея Фливберга основана на аристотелевском
различи между episteme (научным знанием), которое выражается в
theoria, techne (знанием в сфере творчества), выраженным в poiesis, и
phronesis (морально-практической мудростью относительно правильных действий в ситуации), выраженным в praxis (VI, 1139 b и далее)
[3]. Episteme касается вещей, которые не могут быть иными, чем они
есть, techne и phronesis – наоборот, относятся к вещам изменчивым и
предполагают творческую активность. При этом techne – сфера производства, тогда как phronesis – сфера действия (VI, 1140 а).
Так какую же форму опыта представляет собой высказывание
права при конкретных обстоятельствах – теоретизирование, творчество или моральное действие? С одной стороны, там, где имеет место
человеческое действие, в том числе моральное, политическое, историческое либо правовое суждение, всегда речь идет о фронетической
проблематике, или о герменевтике применения, поскольку каждый
случай уникален и, таким образом, суждение неизбежно представляет собой инновацию по отношению с существующей традиции. Вместе с тем, речь идет не о том, чтобы вытеснить теорию на обочину, а,
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скорее, о восстановлении изначального равновесия между теорией и
практикой. Так, анализируя Аристотеля, один из основателей философской герменевтики Ханс-Георг Гадамер обращает внимание на то, что
современное технологическое сознание, разделяющее теорию и практику, деформирует социальную жизнь. Воплощением же утраченного
равновесия между ними является фронетическое понимание, которое
составляет альтернативу строгому эпистемологическому познанию и
показательным примером которого является осуществление права. В
этом случае теория понимается как компонент динамической практики осуществления права, форма участия в ней, но в то же время и
осмысление этой практики. Иными словами, phronesis одновременно охватывает и знание, и опыт, и действие, в отличие от techne, где
ремесленник вначале, например, постигает идею стола, затем получает
опыт в изготовлении стола, и только после этого производит стол [4,
с. 375–382]. Понимание, опосредующее осуществление права, имеет
фронетическую природу, поскольку всякий раз охватывает не просто
теоретическое осмысление правовой традиции (здесь – в значении
«горизонта понимания», или совокупности «предрассудков», составляющих «предпонимание»), но также применение ее к конкретной правовой ситуации с целью практического разрешения последней, будь то
реальная ситуация в суде или гипотетическая ситуация, смоделированная законодателем, ученым-правоведом или студентами в аудитории.
Таким образом, знание и действие в данном случае неразделимы.
Рассматривая phronesis как фундаментальную форму опыта, в
котором цели и средства одновременно определяются в практической
ситуации, Гадамер называет его опытом в собственном смысле слова,
который есть нечто большее, чем понимание той или иной ситуации.
Он всегда включает в себя возврат к чему-то, в чем мы ранее заблуждались, момент самопознания, осознание пределов человеческого бытия.
Иными словами, phronesis не только отделяет себя от techne, но также
действует как критика всякого чисто когнитивного мышления будучи
«опытом человеческой конечности», «опытом собственной историчности» [4, с. 426].
В юриспруденции такая позиция представлена критической
правовой теорией. Так, Френсис Дж. Мутс ІІІ в качестве модели взаимодействия юридической теории и практики рассматривает постмодернистский подход в психотерапии: психотерапевт усваивает
теоретические положения для того, чтобы помочь своему клиенту,
но он не претендует на то, чтобы избежать своей герменевтической
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вовлеченности в диалог с последним. Постмодернизм отказывается
от традиционной концепции психоанализа как всеобъемлющей теории, позволяющей аналитику выявить неврозы пациента. Вместо этого принимается позиция «не-знания»: критическое измерение терапии
помещается в диалоге с клиентом, который направлен на восстановление его равновесия, а не в попытке управлять клиентом с позиции
теоретически гарантированного превосходства. В свою очередь, психотерапевт лишь облегчает для пациента участие в подлинном диалоге как совместном открытии, а не выносит диагноз по теоретическому
шаблону. Это основанная на теории практика, поскольку она зависит
от общих представлений о природе разговорного обмена, но это теория в неоаристотелевском смысле, которая взаимодействует с практикой не с позиции внешнего наблюдателя, а как ее непосредственный
участник [5, p. 144–151]. Подобным образом осмысление правовой
ситуации никогда не может быть просто techne, которое эту ситуацию
производит, но всегда есть диалог. Используя в качестве модели для
критической правовой теории работу постмодернистских психотерапевтов, Мутс пытается продемонстрировать, что право представляет
собой не понятие, которое надлежит прояснить, а повествовательно
структурированный социальный процесс, в котором участники юридической практики высказывают свои страхи и опасения подобно пациентам психоаналитика. Отсюда следует, что целью теории является
не создание идеального правового нарратива с тем, чтобы перенести
его в практику, а активность теории в творческом нарративе права как
преодоление статических конвенций, и таким образом предоставление
возможности более удовлетворительного участия в непрерывном процессе создания и трансформации правовых смыслов [5, p. 151].
Правовая герменевтика и эпистемология права. Таким образом,
правовая герменевтика представляет собой одну из версий нонкогнитивизма в юриспруденции, подчеркивая некогнитивную природу правового суждения, которое соответственно не может быть рассмотрено в
терминах эпистемологии. При этом основные отличия правовой герменевтики от классической эпистемологии права состоят в следующем:
1. Герменевтика предполагает открытость читателя тексту и желание прислушаться к нему, активную вовлеченность. Этот элемент вслушивания является частью понимания, в отличие от познавательного
элемента объяснения. В ходе последнего субъект изучает пассивный
объект познания. В герменевтике же сам текст, который субъект пытается понять, раскрывает сущность и опрашивает понимающего. Так,
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например, различные версии толкования положения ст. 8 Конституции
Украины, в которой речь идет о верховенстве права, обусловлены различным правопониманием и таким образом разделяют интерпретаторов на позитивистов и непозитивистов. И в этом смысле можно сказать,
что не мы толкуем право, а право толкует нас.
2. Если эпистемология пытается решать философские проблемы
вне связи с причинами, породившими их, то герменевтика ориентирована на рассмотрение насущных вопросов в контексте цепочки вопросовответов, которая отражает ситуации, непосредственно заимствованные
из повседневной жизни. Так, всякий закон имеет всеобщий характер
и потому не может охватить практическую действительность во всей
ее конкретности. Именно в этом, по мнению Гадамера, и состоит подлинная проблема юридической герменевтики: образцы поведения не
являются вечными и неизменными, но и не являются простыми конвенциями, отражая природу вещей, и дело лишь в том, что эта последняя определяет себя всякий раз только в применении [4, с. 375–379].
И в этом смысле справедливость возможна только как справедливость
конкретного случая.
3. Герменевтика иначе решает вопрос о точке отсчета понимания.
Если классическая эпистемология основана на допущении Декарта,
что отправным пунктом всякого познания является сомнение, то в герменевтике место сомнения занимает предпонимание. Иными словами,
мы не можем занять непредвзятую позицию «над правом», а всегда
обнаруживаем себя частью определенной правовой традиции, которая
и определяет наше предпонимание.
4. В отличие от теоретического познания, герменевтическое понимание всегда является одновременно и теоретической, и практической
деятельностью, ориентированной не только на абстрактное осмысление правовой реальности, но и на применение права к конкретной
правовой ситуации (реальной либо гипотетической).
Таким образом, правовая герменевтика представляет собой более
адекватный подход к осмыслению правового суждения, чем эпистемология права, поскольку в полной мере соответствует некогнитивной
природе последнего.
Когнитивистская и нонкогнитивисткая модели правового суждения. Вместе с тем, в юриспруденции когнитивизм обычно не является предметом экспликации или обсуждения, а просто практикуется,
что проявляется в смешении рациональных операций, характерных
для познания и понимания. В познании эта процедурная составляю457

щая представляет собой объяснение, а в понимании – обоснование, или
оправдание. При этом объяснить что-либо – значит ответить на вопросы, что оно собою представляет, почему оно именно такое, а не другое,
почему оно существует или осуществляется и т.п.; обосновать положение – значит ответить на вопрос, почему (на каком основании) его
следует принять, согласиться с ним. Таким образом, познание всегда
направлено в прошлое, в то время как горизонтом понимания является
будущее.
Применительно к идее справедливости, речь идет о ее ситуативности. Так, по мнению Поля Рикёра, истинностное измерение правого
суждения здесь может быть сформулировано в терминах приемлемости. Это своего рода ситуационная очевидность в констатирующем
смысле, уверенность, согласно которой в данной конкретной ситуации
данное конкретное решение является наилучшим, единственно возможным. Это очевидность того, что уместно сделать здесь и сейчас [6,
с. 233–248].
И эта уместность определяется не объективным положением дел,
а общностью устремлений субъекта суждения и того, для кого оно значимо. Ведь здесь речь идет не обо мне, а о ком-то другом: вынося суждение, один человек полностью переносится в конкретную ситуацию,
в которой находится и должен действовать другой. И человек способен
на такое суждение не потому, что он сведущ во всем происходящем с
другим, но потому, что он также «стремится к справедливому и связан
с другим этой общностью устремлений» [4, с. 381–382].
Смешение же причинного объяснения и рационального обоснования правового суждения не в последнюю очередь обусловлено особым характером объекта, с которым мы имеем дело. Ведь очевидно,
например, что законы природы, представляющие собой высказывание
о сущем, не требуют обоснования, нуждаясь только в объяснении. В
то время как правовое суждение, будучи суждением о должном, есть
результат обоснования, о чем свидетельствует уже сам принцип состязательности сторон. При этом речь идет не о познании истины, а об
«отстаивании сторонами их правовых позиций». В этом же контексте
нужно рассматривать и судебные компромиссы: мировое соглашение
сторон, сделка о примирении между потерпевшим и подозреваемым
или обвиняемым, сделка между прокурором и подозреваемым или
обвиняемым о признании вины. В данном случае некогнитивный характер правового суждения очевиден. Интересно, что подобные институты существуют в рамках в целом когнитивистски ориентированного
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процессуального права. Таким образом, законодатель демонстрирует
принципиально различные подходы к пониманию природы правовой
реальности вообще и правового суждения в частности.
Подводя итог, нужно отметить, что когнитивизм и нонкогнитивизм
как два способа рассмотрения духовных феноменов представлены в
юриспруденции двумя моделями правового суждения: модель познания по аналогии с научным познанием и модель понимания, имеющего
своим горизонтом мир, опосредованием – суждение и точкой приложения – единичные ситуации. Осмысление этих моделей осуществляется
соответственно в рамках эпистемологии права и правовой герменевтики, которые в этом смысле носят характер парадигмы правового
мышления. При этом высокий гуманистический смысл правовой герменевтики состоит в том, что она всецело ориентирована на толерантность, диалог, примирение и минимизацию насилия во всех его формах,
в чем отвечает сущности права и его предназначению.
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С древнейших времён человек стоит перед выбором между двумя
крайними полюсами, определяющими уровень духовно-нравственного развития индивида: добром и злом. В своих рационально интуитивных переживаниях люди приходят к пониманию существования
высшей формы бытия, которую они обычно именуют Богом (Всевышним, Отцом Небесным и т.д.). Некоторые личности пытаются отрицать
сакральные начала мироздания, другие вооружаются и ведут боевые
действия против сторонников того или иного богословского учения,
третьи индеферентно коротают свой век, руководствуясь лишь инстинктивными желаниями, четвёртые наоборот наживаются на естественной жажде справедливости значительных слоёв населения.
Более того, духовная борьба обостряется под воздействием закономерностей политических и экономических процессов, направленных на
установление социального господства в антагонистически паразитарном
обществе. «Любой общественный организм, гражданское учреждение,
политико-правовая форма жизни народа зависит от нравственной скрепы, духовного склада народа, – справедливо отмечает А.А. Васильев. –
Ослабление нравственной скрепы, духовного склада народа. Ослабление
нравственности, отвержение религиозных ценностей вслед за собой
ведёт разрушение общественного устройства. Доказательства тому в
развитии европейской цивилизации в условиях секуляризации общественного сознания, которая стала вырождаться в разъединённую массу
предающихся гедонизму людей, строящих своё счастье на горе других
людей (колоний, сырьевых придатков и т.п.)» [1, с. 113].
В связи с этим, перед народами нашей планеты, отдельными группами людей и конкретными личностями возникают следующие вопросы:
1) Верить в Бога (Богов) или нет, если верить, то в какого именно?
2) Жить по божественному предопределению, или человеческому
соизволению?
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3) Как соотносить власть духовную и светскую?
4) Возможно ли Богодержавие на Земле, если да, то в какой форме?
Но приступая к решению поставленных проблем важно помнить,
что в кровавой истории цивилизации на данном пути часто развязывались религиозные войны, проходившие, как не парадоксально, под
знаменем «высшей истины и любви». Так, в процессе исторической
борьбы различных классов, слоёв, социальных групп, наций, народов,
тайных обществ, религиозных организаций и т.д. человечество в лице
своих духовных, военных и политических вождей выработало различные способы по захвату государственной власти находящейся в руках
реальных или потенциальных врагов. Самым опасным из них, является
информационное оружие, которое деформирует мировоззрение индивида, нарушая процесс правильного формирования образных констант
окружающей нас Вселенной. Речь идет об искажении представлений о
добре и зле, в перемене этих понятий местами. Например, вместо того,
чтобы стремиться не только к продолжению рода, но и его умножению;
современным народам Европы внушают, что каждый человек должен
жить исключительно для себя, главная жизненная цель это деньги,
получаемые любым путём, их никогда не бывает много и в погоне за
прибылью граждане становятся рабами системы, отдающими все свои
силы «паразитам-завоевателям», внушившим им эти смертоносные
идеи.
Как правило, духовный дурман насаждается населению благодаря
элементарному невежеству, распространённому в массовом сознании.
Достигается это gjnjve тому, что человек в трёхмерном мире находится в плену собственных несовершенных органов чувств, значительно
ограничивающих горизонт восприятия многомерной Вселенной.
Во-первых, человек способен представить сверх-совершенное
существо, образы которого можно подменить иллюзиями. Так, во время Французской буржуазной революции, по духу секулярной, в период
якобинской диктатуры под влиянием масонских организаций наряду с
Декретом 6 декабря 1793 г. «О свободе культов» [2, с. 366] был принят
Декрет 7 мая 1794 г. «О Верховном существе» [3, с. 370], который в
ст. 1 провозглашал: «Французский народ признаёт существование Верховного Существа и бессмертие души», далее в ст. 3 отмечалось, что
«Он признаёт, что культ, достойный Верховного существа заключается
в выполнении человеческих обязанностей»: ненавидеть нечестность и
тиранию, наказывать тиранов и предателей, помогать несчастным, ува462

жать слабых, защищать угнетённых, делать другим как можно больше
добра и не быть ни к кому несправедливым. Конституция Французской
республики 5 фруктидора III года (22 августа 1795 г.) начиналась с того,
что французский народ перед Верховным существом, провозглашал
декларацию прав и обязанностей человека и гражданина.
Во-вторых, разумность первопричины природного миропорядка
соприкасается с разрушительным хаосом дикого поведения некоторых
людей.
В-третьих, понимание целесообразности творческого начала Вселенной соответствует тому, что на Земле нет народа без веры в Бога
(Богов), но у каждого свой Бог (или Боги).
В-четвертых, многие люди боятся смерти и возмездия, поэтому
страх перед неизвестностью даёт власть над ними хозяевам религиозных учений.
В-пятых, беспокойная совесть заставляет человека искать истоки
морального закона, бороться со злом, творить добро и излучать любовь,
чем также часто пользуются корыстные, бессовестные личности.
Цель данной статьи состоит в поиске адекватной юридической
конструкции свободной совести, позволяющей человеку возвыситься до состояния свободной духовной материи, разрушающей «оковы
социального рабства» и открывающей дорогу к мирному созиданию и
развитию жизни во всех благородных формах её проявления.
Вместе с тем, свободу совести нельзя абсолютизировать, чтобы
не превратить её в собственный антипод. Поэтому, дабы поставить
эффективную преграду религиозному фанатизму и экстремизму, законодателю в его правотворческой деятельности необходимо применять
принцип нравственного сопоставления содержания теологического
учения на предмет соответствия его требованиям духовности, к которым относятся следующие константы:
– право на просвещение и поиск истины;
– обязанность по совершению добрых деяний;
– проявление сострадания ко всему живому на Земле;
– гармонизацию человеческой жизни с природой;
– отрицание всякого рабства (идеологического и экономического);
– отношение с любовью к ближним, своим предкам, родителям и
достойным людям;
– способность стойко переносить жизненные испытания;
– почитание труда и осуждение паразитизма;
– целеустремлённость в духовном развитии личности;
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– запрет суицидов;
– запрет священной войны против иных вероисповеданий;
– недопустимость призывов к отказу от защиты Родины во время
вооружённого нападения врагов.
Современные державы мира используют различные модели взаимодействия церкви и политических органов управления обществом,
которые не всегда обеспечивают гарантии соблюдения свободы совести и вероисповедания.
В исламских королевствах религиозные и государственные учреждения сосуществуют в неразрывном единстве. Так, мусульмане суниты
считают, что халиф как глава государства является и верховным руководителем всех правоверных. Поэтому монарху наряду со светскими
прерогативами вручаются и духовные. Например, хотя Король Саудовской Аравии и не носит титула Халифа – он обладает религиозной
властью, а монарх Марокко, как эмир правоверных обязан следить за
соблюдением норм ислама.
Вместе с тем, сунитская концепция кладет в основу организации
и деятельности исламского государства принцип совещательности
(ашшура): при главе государства создается коллегиальный орган из
знатоков мусульманского права, консультирующий его при принятии
им законов, указов и распоряжений. Такой порядок принятия решений
Эмиром действует в Катаре.
Шиитская политическая теория иммамата стоит на том, что властные полномочия должны сосредотачиваться в руках непогрешимого
духовного руководителя мусульманских общин. Преимущественно она
используется исламскими республиками, которые мало чем отличаются
от монархий. Связано это с тем, что Магомет запрещает правоверным
ставить над собой коллективное управление, ибо Сура 3 «Семейство
Имрана» стих 95 (100) Корана отмечает: «Если вы будите повиноваться
партии тех, кому даровано писание, они обратят вас, после того как
вы уверовали, опять в неверных». Так, в Исламской Республике Иран
учрежден институт Руководителя (Факиха) государства, вождя нации
и гаранта соблюдения норм шариата, стоящего выше Президента. Он
назначает адильфакихов – членов Попечительного совета, Генерального прокурора, Председателя Верховного суда, высших военачальников, утверждает и смещает Президента республики в случае принятия
Исламским консультативным собранием (парламентом) решения о
его политической некомпетентности, объявляет амнистию и смягчает
наказания в соответствии с нормами мусульманского права. Судебные
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органы руководствуются не только законами принятыми Исламским
консультативным собранием, но и фетами (посланиями) Руководителя,
которые обладают высшей юридической силой, нежели акты парламента. Упомянутый Попечительный совет дает заключения о соответствии
принятых парламентом законов предписаниям Корана и Конституции;
в случае противоречия акты законодателей возвращаются им на доработку. Подобные органы действуют в исламских монархиях, например
в Саудовской Аравии, с тем лишь отличием, что роль Духовного Руководителя – Вождя нации принадлежит королю.
Основатель и лидер партии «Джамаат-и-ислами» в Пакистане Абуль
Аль-Аля Аль-Маудуди (1903 – 1979 гг.) является признанным автором
разработки в современных условиях концепции «исламского государства». Именно он выдвинул четыре принципа организации и функционирования такого государства, среди которых основополагающим является
принадлежность верховной власти Аллаху, который передаёт её земному
правителю (халифу), избираемому народом (уммой), и тот осуществляет
свою деятельность в строгом соответствии с шариатом [4, с. 113].
Наряду с этим, исламская концепция миропорядка исходит из
делимости мира, как минимум, на две группы: умма (мусульманская
община) и весь остальной мир. Коран подтверждает это. Например, в
аяте 20 суры «Йунус» говориться: «И были люди только единым народом, но разошлись. А если бы не слово, которое было прежде от твоего
Господа, то было бы решено между ними то, в чем они разногласят». А
также в аяте 120 суры «Худ»: «А если бы пожелал твой Господь, то Он
сделал бы людей народом единым. А они не перестают разногласить».
В основе исламской доктрины международных отношений лежит
деление мира на различные группы:
1. Дар аль-Ислам («Мир Ислама») – страны с исламской формой
правления с точки зрения как права, так и практики. Эта территория
считается родиной каждого мусульманина независимо от его национальности и места рождения.
2. Дар аль-Харб («Мир войны») – территория, откуда исходит
реальная угроза мусульманам.
3. Дар аль-Агд («Мир Договора») – территория, над которой
мусульмане не установили своего контроля. Причём эта территория
расположена в самом исламском государстве, и правители заключают с
проживающими на ней немусульманскими сообществами соглашениями в отношении земельного налога, исчисляемого на основе подушной
подати (джизии), поскольку они не входят в «Мир Ислама» [5, с. 74].
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Немусульмане обязуются выполнять положения этих договоров, а
мусульмане обязуются защищать их и покровительствовать им.
Отношение мусульман к договорам с не мусульманами можно проиллюстрировать высказыванием авторитетного арабского богослова,
профессора религиозных наук Абдуррахмана Бин Хаммада Аль-Умара:
«Всевышний разрешил мусульманам заключать при необходимости
договоры с иноверцами в рамках шариата и запретил расторгать заключённый договор, если только сами иноверцы не нарушат его» [6, с. 43].
Однако многочисленные исторические примеры подтверждают, что,
если интересы мусульманской общины требуют нарушения договора,
заключённого с иновецами (гяурами), мусульмане вероломно нарушают
его, обосновывая факт нарушения с помощью толкования подходящих в
этом случае сур Корана. Так, в 1604 г. царь Борис Годунов отправил на
Терек два полка из Казани и Астрахани во главе с воеводами Бутурлиным и Плещеевым. Овладев крепостью Тарки, Бутурлин с частью войска остался там зимовать. Однако в скором времени русские оказались
в осаде. При этом, несмотря на неоднократные штурмы отбить крепость
горцам не удалось ввиду героического и ожесточённого сопротивления
осаждённых. Тогда воевода Бутурлин и шамхал Султан-Мут пошли на
заключение договора о том, «чтобы шамхалова рать дала свободное
отступление за сулак, не поднимая оружия; чтобы шамхал принял на
своё попечение тяжелобольных и раненых, которых придётся покинуть в
Тарках, а по выздоровлении отпустил бы их и чтобы в обеспечении договора он дал воеводе в аманаты своего сына» [7, с. 18]. После заключения
договора русские выступили из Тарков. Имам тарков посчитал возможным в честь религиозного праздника освободить шамхала от клятвы,
данной неверным, и горцы бросились вслед за отступающим русским
войском. «Почти все московское войско и его воеводы полегли в этой
адской свалке … Бутурлин, видя неминуемую гибель русской рати, собственноручно изрубил шамхалова аманата в куски, но то был подставной
аманат, совсем не шамхалов сын, а преступник, приговорённый к висилице и только этим подлогом купивший себе помилование. Бесполезно
прибавлять, что покинутые в шамхальской столице больные и раненые
русские погибли мучительной смертью и терзаемые по улицам не только
мужчинами, но даже малыми детьми и старыми женщинами» [7, с. 18].
В 1717 г. во время Хивинского похода князя Бековича-Черкасского после
трёх дней боёв хивинский хан вступил в мирные переговоры и «клялся
на Короне», чтобы против русских не поднимать оружия [7, с. 26]. Но,
как только Бекович, поверивший этой клятве, принял предложение хана
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посетить Хиву, хивинцы воспользовавшись теснотой улиц города, напали на русских и по частям перебили весь отряд. А самого Бековича-Черкасского предали мучительной смерти.
Некоторые юристы-теологи считают, что нет «Мира Договора», а
есть только «Мир Ислама» и «Мир Войны», потому что люди, находящиеся под Договором, заключив его, становятся «зимми» (исторически – иудеи и христиане, находящиеся под защитой мусульман) и тем
самым входят в «Мир Ислама». Другая группа специалистов считает,
что «Мир Договора» существует при условии, что власть в нем находится в руках враждебных лиц.
В связи с этим можно привести такой пример из истории России.
После исламизации Золотой Орды в управлении страной стали использоваться положения Ясы Чингтсхана и Корана, из которых первый
предписывал веротерпимости, а второй – признание и уважение религий «откровения» – христианства и иудаизма.
Таким образом, источники власти, религии и права требовали от
золотоордынских ханов политики мирного сосуществования с покорёнными народами. По-иному можно сказать, что ханы-мусульмане
придерживались формулы: «Мир Договора» существует в «Мире Ислама», и «Мир Ислама» признаёт «Мир Договора». В дальнейшем ситуация изминилась. После вхождения ряда исламских народов в состав
России (XVI – XIX вв.) мирное развитие ислама здесь определялось
обратной формулой: «Мир Ислама» существует в «Мире Договора» и
признаёт его.
В 2002 г. Совет муфтиев России распространил в мечетях фетву «О
недопустимости оправдания экстремизма и терроризма нормами Корана и Сунны» [8, с. 44]. В 2003 г. высший духовный орган Саудовской
Аравии – постоянная комиссия по научным исследованиям и фетвам –
выпустил фетву, запрещающую любые террористические действия.
Терроризм определён в ней как «крайняя несправедливость и насилие,
нарушение безопасности, кровопролитие, запугивание и уничтожение
собственности». Всех, кто обладает информацией о готовящихся терактах, фетва обязывает сообщить об этом в правоохранительные органы
[8, с. 44].
Вместе с тем справедливо отмечается, что эти меры не дали реального эффекта, а специфика фетвы состоит в том, что она не обладает
качествами сакрального императива, её содержание отражает лишь
ответ учёного-муфтия на вопрос мусульман. Поэтому у фетвы нет, и не
может быть нарушителей.
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Стоит сказать, что ислам в современном мире не только самая
активная в политическом плане религия, но и весьма динамично вербующая своих новых последователей. Так, в 60-х гг. XX в. – каждый
пятый житель планеты был мусульманином; в 2001 г. – каждый четвертый; а по прогнозам ученых к 2030 г. – каждый третий житель Земли будет последователем пророка Мухаммеда [9, с. 264]. Более того,
государства Европейского Союза стремительно исламизируются: во
Франции уже более 3 тыс. мечетей и 5 млн. мусульман (около 10 %
населения); в Англии соответственно более 2 тыс. мечетей и 3 млн.
мусульман; в ФРГ – не менее 2 тыс. мечетей и более 4 млн. мусульман,
причем ежегодно до 2 тыс. этнических немцев принимает ислам; в Италии – около 700 тыс. мусульман. В России за последние 10 лет около
30 тыс. русских приняли ислам [10, с. 84]. Саудовская Аравия активно
финансирует и поддерживает идею создания мирового халифата. На
этом пути предполагается создание промежуточных форм – локальных
халифатов, вроде Центрально-азиатского [11, с. 9].
Западноевропейские государства также не знают единого шаблона
взаимодействия церкви и религиозных объединений. Так, в Великобритании признаются государственными англиканская церковь Англии и
пресвитерианская церковь Шотландии. Возглавляются они британским
королем (или королевой), который назначает на должности высших
духовных сановников. Более того, в Палате лордов британского Парламента имеется определенная квота для церковных иерархов, занимающих свои места пожизненно.
Шведская церковь, в отличие, от британской, непосредственно
управляется парламентом – Риксдагом, принимающим законы, касающиеся ее теологического учения, которые в последующем должны
быть одобрены священнослужителями евангелического вероисповедания. Высший церковный клир шведского королевства назначается
правительством из числа кандидатур, предложенных церковным съездом.
Испанская монархия отвергает выше приведенные подходы к различным вероисповеданиям и исходит из того, что никакая религия
не может быть государственной. Хотя все публичные органы власти
королевства обязаны принимать во внимание религиозные верования
населения страны и поддерживать отношения сотрудничества с Католической Церковью и другими конфессиями.
В датском королевстве Евангелистическая Лютеранская Церковь
является официальной Церковью Дании, которая пользуется поддерж468

кой государственной власти. Устав этой религиозной организации
устанавливается законом.
Особая связь церкви и государства констатируется Основным
законом Греции 1975 года. Так, в эпиграфе к Конституции греческой
республики отмечается, что она принята «Во имя Святой, Единосущной и Нераздельной Троицы».
Кроме того, в ч. 1 и 2 ст. 3 Конституции Греции 1975 года закреплена
норма, в соответствии с которой «господствующей в Греции религией
является религия восточно-православной Церкви Христовой. Православная Церковь Греции, признающая своим Главой Господа нашего
Иисуса Христа, неразрывно связана в своих догматах с Великой Константинопольской Церковью и со всякой единоверной Церковью Христовой, неуклонно соблюдает, так же как и они, святые апостольские и
соборные каноны и священные традиции. Она является автокефальной
и управляется Священным Синодом архиереев, находящихся на церковной службе, и избираемые ими Постоянным Священным Синодом,
который издается в порядке, определяемом уставом Церкви, с соблюдением положений Патриаршего тома от 29 июня 1850 года и акта Синода
от 4 сентября 1928 года. … Текст Священного Писания сохраняется
неизменным. Официальный перевод его на какой либо другой язык без
разрешения автокефальной Церкви Греции и Великой Константинопольской Церкви Христовой запрещается».
США демонстрируют сложное взаимодействие с одной стороны,
религиозной терпимости, свободы и многообразия, а с другой – сохранения значительного влияния церкви на государственную политику, социальную среду и систему образования. По данным 2006 г.,
Соединённых Штатах действует 723 института высшего образования
религиозной направленности. Безусловное лидерство принадлежит
католической церкви (208 институтов), далее следуют объединённые
методисты (86 институтов), пресвитерианская церковь (51), баптисты
(50), Евангелистическая лютеранская церковь в Америке (34), южные
баптисты (32).
Результаты проведённого в 2005 г. опроса 764 президентов и канцлеров высших учебных заведений показали, что 55,2% из них являлись протестантами, 25,5% католиками, 5,1% иудеями и лишь 10,6% не
заявили о принадлежности к какому-либо вероисповеданию.
Несмотря на общую тенденцию секуляризации социальной жизни и системы высшего образования, и во второй половине XX в. влияние церкви является значительным и особенно усиливается в периоды
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правления консервативных республиканцев. Так, Президент Р. Рейган
неоднократно указывал на то, что, по его мнению, утренняя молитва
необходима в государственных школах, и он поддержал бы конституционную поправку, отменяющую решения Верховного суда в 1960е годы. Во время номинации Джоржа Буша в качестве кандидата на
пост Президента в 1992 г. на республиканском национальном конвенте
именно представителям консервативных республиканцев и представителей, так называемого «Религиозного права» была предоставлена
возможность обратиться к конвенту. В частности, Патрик Бьюкенен,
бывший спичрайтер Президента Никсона, провозгласил «надвигающуюся религиозную войну», такую же решающуюся для будущего Америки, как холодная война, «войну за душу Америки». И в начале XXI
в., в период правления администрации Дж. Буша-младшего, взаимоотношения государства и религии остаются весьма тесными и динамично развивающимися, что вызывает противоречивые оценки вплоть
до признания существования в современных США «новой теократии».
Одним из первых актов Президента США Джоржа Буша-младшего стало провозглашение 21 января в 2001 г. национальным днём молитвы.
Светский характер ФРГ не помешал установлению в ст. 7 Основного закона 1949 г. обязательности религиозного обучения в государственных школах, которое производится в соответствии с принципами
религиозных конфессий. Более того, государство оказывает поддержку
церковным корпорациям, взимая с верующих налоги в пользу соответствующего прихода [12, с. 55].
Русская православная церковь, также старается влиять на политические процессы в рамках своей канонической территории. Примечательно, что во время инаугураций, вновь избранный президент
Российской Федерации отправляется к Патриарху за благословлением.
Эта процедура была воспринята и Киевом. Так, Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл в 2010 г. благословил нового президента Украины
В.Ф. Януковича на выполнение полномочий главы государства, санкционировав его власть именем Господа бога.
В ст. 14 Конституции РФ закреплён принцип светскости государства, причём особо подчёркивается, что никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной или обязательной и религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
На основании данного конституционного положения ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях»
1997 г., обеспечивает светский характер образования в государствен470

ных и муниципальных образовательных учреждениях. Ч. 3 ст. 5 этого
закона закрепляет: «По просьбе родителей или лиц, их замещающих,
с согласия детей, обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, администрация указанных учреждений по согласованию с соответствующим органом местного самоуправления предоставляет религиозной организации возможность
обучать детей вне рамок образовательной программы». Но эта норма
противоречит ч. 2 ст. 4 данного закона, закрепляющей, обеспечение
государством светского характера образования в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, что может исключить
светский характер образования. В ст. 28 Конституции РФ записано:
«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».
В части 2 ст. 19 в ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» 1997 г. 28 февраля 2008 г. были внесены изменения, по которым:
«Учреждения профессионального религиозного образования (духовные образовательные учреждения) подлежат регистрации в качестве
религиозных организаций и получают государственную лицензию на
право осуществления образовательной деятельности.
Учреждения профессионального религиозного образования
(духовные образовательные учреждения) вправе в случае получения
государственной аккредитации выдавать в установленном порядке документы государственного образца о соответствующем уровне
образования». Но это не соответствует принципу светскости государственной власти, ибо поддержка религиозного образования является
характеристикой клерикального политического режима. На сегодняшний день исламские университеты и другие религиозные вузы действуют в Москве, Махачкале, Нальчике, Грозном.
Эти вузы дают отсрочку от службы в вооружённых силах. Согласно ч. 1 ст. 43 Конституции РФ каждый имеет право на образование.
В ч. 4 этой же статьи закреплено, что «Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты,
поддерживает различные формы образования и самообразования». Но
возникает вопрос: если у нас исламские, духовные и иные вузы будут
получать государственную аккредитацию, то они должны соответствовать показателям деятельности и критериям государственной аккреди471

тации высших учебных заведений (приказ Рособнадзора от 30 сентября
2005 г. № 1938). Это значит аспирантов на 100 студентов (в университетах не менее 4, в академиях не менее 2), не менее 60% преподавателей
с учёными степенями и (или) учёными званиями для университетов
и академий, не менее 55% – для институтов. Если речь идёт о кандидатах и докторах богословия в православных вузах, которым выдали
эти дипломы не органы исполнительной власти, то легитимна ли будет
такая аккредитация? В мусульманских вузах с учёными степенями преподавателей вообще ничего не ясно. На территории светских учебных
заведений открываются храмы, мечети, часовни. В казачьих кадетских
корпусах преподают «Закон Божий», в чеченской Республике и Ингушетии преподают основы ислама, а в русских областях и краях в некоторых школах начали преподавать основы православной культуры.
В стране есть десятки религиозных еврейских школ. Возникает
проблема защиты права лиц с нерелигиозным мировоззрением. Ведь
согласно ч. 5 ст. 3 ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» 1997 г. «никто не обязан сообщать о своём отношении к религии и не может подвергаться принуждению при определении своего
отношения к религии и исповеданию или отказу от исповедания религии, к участию или неучастию в богослужениях, других религиозных
обрядах и церемониях, в деятельности религиозных объединений, в
обучении религии. Запрещается вовлечение малолетних в религиозные объединения, а также обучение малолетних религии вопреки их
воле и без согласия их родителей или лиц, их заменяющих». Ч. 2 ст. 5
гласит: «Воспитание и образование детей осуществляется родителями
или лицами, их заменяющими, с учётом права ребёнка на свободу совести и свободу вероисповедания». Как можно скрыть своё отношение
к религии и исповеданию при обучении религии, если ученик стоит
перед выбором – либо участвовать в религиозных церемониях и обрядах, обучаться религии либо этого не делать? Здесь нарушается связь
между конституционным правом на образование и принципом свободы
образования.
Таким образом, следует сделать вывод, что влияние сакральных
учений на организацию правовой и политической жизни в государстве
остаётся определяющим даже в тех случаях, где провозглашается свобода совести и вероисповедания.
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АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ВИМІР ЮРИДИЧНОГО ОФОРМЛЕННЯ
СВОБОДИ СОВІСТІ ТА ВІРОСПОВІДАННЯ
В СУЧАСНОМУ СВІТІ
А. Серьогін
Південний федеральний університет,
м. Ростов-на-Дону, вул. М. Горького, 88,
е-mail: andrei-seregin@rambler.ru
У представленій статті аналізуються сучасні проблеми реалізації свободи совісті та віросповідання в різних державах світу. Автор
вважає, що боротьба з екстремізмом і релігійним фанатизмом вимагає обґрунтування особливої юридичної методології. Це свідчить про
необхідність вивчення змісту канонічних приписів світових релігій.
Ключові слова: релігія, свобода совісті та віросповідання, право,
конституція, екстремізм.
ANTHROPOLOGY DIMENSION
OF CONSCIENCE AND RELIGION
FREEDOM LEGALISATION IN THE MODERN WORLD
A. Seregin
South Federal University,
Rostov on Don, Maxima Gorkogo Str., 88,
е-mail: andrei-seregin@rambler.ru
In this article are analyzed the modern problems of conscience and
religion freedom realization in different world states. The author considers
that the struggle with the extremism and the religion fanaticism demand the
reasons of the special legal methodology. It testifies to the necessity of the
world religions orders content study.
Key words: religion, conscience and religion freedom, law, constitution, extremism.
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ПРОБЛЕМА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЕРЖАВИ:
КЛАСИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ
В. Смородинський
Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»,
м. Харків, вул. Пушкінска, 77, e-mail: vsmorod@gmail.com
Амбітна й дуже складна задача розбудови в Україні життєздатної
й водночас демократичної, соціальної та правової держави потребує,
крім іншого, а може й насамперед, глибинного дослідження соціального та юридичного феномену держави, визначення її сутності, ознак,
призначення, засадничих цілей її встановлення та існування, індикаторів та рецептів належного державного управління, тобто ідентифікація
держави. Таке дослідження є неможливим без аналізу та синтезу теоретичної спадщини мислителів минулого. Вирішення проблеми ідентифікації держави є для сучасного правознавства однією з головних.
Одними з перших зрозуміли важливість і водночас складність
цієї проблеми давньокитайські мислителі. Так, Конфуцій ідеальним
вважає державне управління за допомогою морального прикладу, а не
військової сили чи успадкованої влади, таку владу, якій люди бажають
підкорятися добровільно. Слова правителя не повинні розходитися зі
справами. Саме доброчесність правителя та його оточення, а не закони й покарання, є стрижнем управління спільнотою. Влада в родині
й влада в державі однакові за змістом: держава – це розширена родина правителя. Люди завжди за своєю природою прагнуть багатства та
знатності, ненавидять бідність і презирство до себе. Отже, важливою
метою правителя є задоволення цих прагнень. По-перше, треба зробити народ заможним, після чого – виховати його. У державі має бути
достатньо їжі, зброї та довіри народу до правителя. Причому на першому місці – довіра, на другому – їжа, на третьому – зброя.
Фундатор даосизму Лао-цзи вчить, що народом керувати легко, якщо
він є неосвіченим, але ситим – тоді в нього відсутня заздрість до багатства та знатності інших. Це й є метою справжнього правителя. Досягнення її надасть людям можливість жити у відповідності до своїх потреб,
а правителю – можливість нічого не робити. Найкращим правителем є
той, про якого народ знає тільки те, що він існує. Законів повинно бути
настільки небагато, щоб люди їх знали. Велика кількість заборонних
законів призводить до бідності, велика кількість податків – до голоду.
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Діаметрально протилежні ідеї висували та впроваджували в політичну практику прибічники легізму («школи закону»). Найвідоміший
його представник Шан Ян, автор славнозвісного трактату «Книга правителя області Шан», наполягає на ідеї абсолютного державного контролю, головним засобом управління людьми вважає закон і доведену до
загалу чітку систему покарань і заохочень. Закон має бути зрозумілим,
стабільним і загальнообов’язковим, покарання – єдиними для всіх
і суворими (аж до відповідальності всієї родини за проступок одного з неї), заохочення – заслуженими. Соціальний статус людини має
визначатися не стільки її походженням, скільки особистими заслугами. Порядок у державі досягається трьома шляхами: законом, владою
й довірою до влади.
Значний внесок у класичне державорозуміння внесли античні мислителі. Видатний афінський філософ Сократ кращою формою правління визначає аристократію, тобто владу освічених і високоморальних
людей, а справжнім правителем – того, хто здатен управляти. Демократичний устрій рідного йому Афінського полісу філософ вважає хибним
з двох причин: 1) важливі рішення приймаються більшістю голосів,
хоча людям бракує часу й наполегливості для усвідомлення нагальних
проблем; 2) обрані лідери залежать від виборців і прибічників, влада
спирається не на знання, а на власну привабливість в очах мас. На думку Сократа, практичний досвід без послідовного світоглядного підкріплення робить людину нездатною бути політиком. Значну цінність для
оцінки класичного розуміння значущості держави та її співвідношення
з особистістю мають виведені мислителем принципи законослухняної свободи (свідомої політичної покірності державі та її законам): 1)
Закони держави порівнюються з батьками: громадяни мають коритися
їм як заради власної користі, так і на підставі природної залежності.
2) Відносини Законів із громадянами засновані на домовленості між
ними: Закони забезпечують справедливе регулювання полісного життя,
а громадяни відповідають їм законослухняністю. 3) Порушення одного
Закону означає загальну непокору до всіх Законів держави. 4) Мешкання в державі, яку людина може залишити, але не залишає, означає мовчазну згоду підкорятися її Законам (зокрема, судовим вирокам – що, до
речі, й довів своїм учням і всім афінянам Сократ своєю смертю), навіть
несправедливим, оскільки порушення Закону саме по собі є порушенням справедливості. Докладання зусиль до зміни несправедливих Законів, до переконання держави в необхідності таких змін є справедливим
вчинком, залишення держави на користь іншої з кращими законами –
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також справедливим, а ось порушення Законів, опір їм – несправедливим.
Учень Сократа Платон розробив перший відомий історії державно-правової думки проект ідеальної держави. На думку давньогрецького мислителя, держава виникає тому, що людина не є самодостатньою,
потребує допомоги багатьох ближніх і далеких у задоволенні головних
життєвих потреб. Звідси – три соціальні стани, що відповідають трьом
головним потребам людини й разом є основою держави: 1) виробники –
селяни, ремісники, купці, що забезпечують потребу в їжі, одежі, житлі;
2) воїни, що забезпечують потребу в безпеці; 3) правителі, що забезпечують потребу в управлінні. Досконала держава – це така, де першому
стану властива помірність, другому – мужність, третьому – мудрість.
Ці три чесноти є фундаментом держави. Гармонія між ними створює
четверту чесноту – справедливість. Кожний громадянин, кожний стан
роблять внесок у цю гармонію, розуміючи власне місце, виконуючи
свою справу найкраще відповідно до природи й закону, за якими вони
обрані та покликані до цієї справи. Правителями мають бути наймудріші та найсумлінніші люди, які здатні любити свою державу більш ніж
інші, виконувати свій обов’язок з найбільшим завзяттям, а головне –
пізнавати й споглядати Благо, тобто філософи. У досконалій державі
мають бути досконалими освіта й виховання. Належність громадян до
класів визначається державою за здібностями. Вона вибирає, розподіляє, наглядає, виховує, навіть контролює шлюби. Воїни та правителі не
можуть мати власність, сім’ю (власність, жінки та діти належать спільноті). Платон розуміє, що така досконала держава – це недосяжний
ідеал. Утім він вважає достатнім, якщо навіть хтось один живе за законами ідеальної держави – за законами Блага, Добра й Справедливості.
Адже держава є нічим іншим, як збільшеним відбитком людської душі.
Молодший друг Платона Арістотель, через багато століть названий вдячними спадкоємцями його ідей «батьком світової політології», визначає державу як політичне об’єднання вільних людей заради
загального блага, найвищу, самодостатню форму об’єднання людської
спільноти, в якій громадяни знайдуть усе, що їм потрібно для доброго
життя (на відміну від інших суспільних утворень – домашніх господарств, поселень тощо). Людина за своєю природою є істота політична, тобто повноцінно існувати може тільки в полісі. Громадянами слід
вважати тих, хто бере участь у суді та народних зборах (отже, має
політичні права); їх завданням є праця на загальну користь. Політична
влада виходить з вільних і рівних відносин; головною причиною дер477

жавних переворотів є нерівність. Арістотель поділяє форми держав на
правильні, тобто справедливі, що спрямовують до загального блага, і
неправильні, тобто несправедливі, деспотичні, де віддається перевага
користі правителів. Вадою демократії він вважає нехтування загальним
благом заради потурання інтересам матеріально й морально убогих,
демагогію. Філософ визначає такі засади ідеальної держави: правління
більшості в інтересах загальної користі; об’єднання інтересів заможних і бідних; усе середнє: середній достаток, середній клас при владі, середня кількість населення й середні природні умови; поділ праці
серед державних органів (три види органів: законодавчий, посадовий
та судовий). Арістотель, як і Платон, був прихильником авторитарних
відносин між державою та її громадянами, патерналізму (державне
регулювання всіх сфер життя людини, включаючи приватну; держава
забезпечує добре життя людини, але сама визначає критерії добробуту).
Давньоримський мислитель республіканського періоду Марк
Тулій Цицерон вважає державу з її законами втіленням природної справедливості, а народ – зібранням багатьох людей, пов’язаних між собою
згодою в питаннях права та спільністю інтересів. Свобода, за висловленням філософа, є тільки в державі, де влада народу найбільша.
Стрижнем середньовічних державно-правових розвідок є проблема співвідношення світської державно-владної ідеології і християнської віри, уособленням якої є церква. Головною працею раннього
Середньовіччя, в якій, крім іншого, знайшло відбиття й це питання, є
трактат «Про Місто Боже» видатного теолога, одного з Батьків Церкви св. Августина. Приводом для його написання стало те, що в 410 p.
вестготи під командуванням вождя Алариха взяли Рим. Це було шоком
для жителів імперії. Почали шукати винуватців і знайшли – молоду
офіційну релігію християнство, оскільки при язичництві ніхто Рим
не підкоряв. У відповідь Августин стверджує, що Рим зруйновано не
ззовні – він свідомо обрав шлях саморуйнування й пав з вини власного
егоїзму та аморальності. Держава перестала віддавати належне своїм
громадянам, отже, перестала бути справедливою. Вона ніколи не віддавала належне Богові, отже, у християнському розумінні справедливості
ніколи справедливою й не була. А там, де нема справедливості, нема
й держави. На підтвердження своїх ідей св. Августин висуває ідею
існування двох Міст. Першим є Місто земне, яке складається з тих, хто
любить себе більше ніж Бога, й розбудоване на засадах боротьби людей
за матеріальні блага, пріоритету корисливих особистих інтересів над
суспільними. Влада тут розуміється як панування, піднесення одних
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над іншими. Другим є Місто Боже, яке складається з тих, хто любить
Бога більше ніж себе, й на відміну від першого Міста є духовною, а
не територіальною спільністю божих обранців, спасенників, які за
допомогою християнської церкви об’єднані між собою не фізично, а
духовно. Влада тут розуміється як служіння, підкорення себе благу
інших. Августин виокремлює два види держав: державу як організацію
насильства над людиною (походить від Каїна) і християнську державу,
влада в якій заснована на турботі про підданців (походить від Авеля).
Метою держави він вважає служіння християнській церкві, прилучення до неї. За влучним висловом мислителя, держава, в якій не дотримуються справедливості, є великою зграєю розбійників. Форми держави
він традиційно поділяє на правильні та неправильні, проте особливо
не виділяє жодну з них – адже будь-яку форму правління можна терпіти, якщо при ній поважають Бога та людину. Августин розподіляє
світську і церковну влади. Вони є незалежними, проте церковна влада
вища за світську, оскільки духовна сфера вища за мирську. Духовна
влада ушляхетнює світську, спрямовує її зусилля на богоугодні справи.
Саме з Августина пішла традиція поділу влади на світську і духовну,
яка пізніше стане підґрунтям доктрини «двох мечів».
Через вісім століть інший видатний теолог і філософ, один із Учителів Церкви св. Тома Аквінський визначає, що духовна і світська влади
співвідносяться як душа і тіло. Держава підкоряється церкві у духовних справах, церква державі – у світських; при цьому духовна влада
вища за світську. Вся повнота обох влад належить Папі, який делегує
світську владу світському правителеві. За певних обставин церква
може втручатися у справи держави – наприклад, з метою відсторонення від влади правителя-грішника як специфічними духовними владними засобами (відлучення від церкви), так і світськими (застосування
сили). Справедливе правління здійснюється заради блага підвладних,
несправедливе – правителів. Несправедливе правління є порушенням
Божественного закону й має бути осуджене церквою.
XV-XVI ст. в Європі були епохою створення національних держав,
становлення республіканської ідеології, гуманізму, звернення до людини як найвищої цінності, носія політичної дії. Видатний мислитель
цієї доби, фундатор політичної науки Нового часу Ніколо Мак’явеллі
умовно вважається автором сучасного загальновживаного терміну
«держава» («stato»), яке застосовувалося також його сучасниками та
співвітчизниками. Під державою він розумів відношення між правителем і підданцями, що спирається на страх або любов останніх. Засно479

вана вона має бути на компромісі народу і знаті. Політика (державна
діяльність) – це особлива сфера людської діяльності, що підлягає окремому вивченню, оскільки із Святого письма або абстрактних конструкцій державу не розбудуєш. Єдиним критерієм оцінки дій державця є
зміцнення держави, розширення її кордонів.
Французький історик-державознавець Жан Боден висунув доктрину державного суверенітету, яка з урахуванням подальших змін є на
цей час важливою складовою сучасної ідентифікації держави. Остання, за Боденом, є правовим способом управління багатьма родинами
та їх спільним майном на засадах суверенітету влади. Отже, держава
є саме правовий спосіб управління, тобто здійснюється відповідно
до справедливості й природних законів, чим відрізняється від зграї
розбійників. Основою держави є родина, а структурована спільність
родин, пов’язаних єдністю мови, релігії, культури, звичаїв складає
народ. Держава відрізняється від родини наявністю закону – владного веління суверена. Головною її ознакою є суверенітет – постійна
та абсолютна державна влада, не пов’язана позитивними законами.
Постійність суверенної державної влади означає, що вона надається на
невизначений термін, тільки тоді влада належить не тому, хто її передав, а тому, хто її має. Абсолютність означає виключне право видавати
та змінювати закони за своєю волею. Суверен не пов’язаний власними
законами, волею народу, церкви, станових корпорацій, інших держав,
його влада не обмежена жодними умовами. Втім два обмеження все ж
таки є. По-перше, це підкорення божественному та природному законам; по-друге – недоторканість приватної власності, оскільки вона від
Бога, від природи (Боден зазначає: «приберіть слова «моє» та «річ», і
ви зруйнуєте засади будь-якої держави назавжди»). Суверенітет є єдиним і неподільним, тобто влада належить виключно одному суб’єктові
(особі або органу), безперервним і безумовним – суверен може передавати владу за власним розсудом. До основних безумовних прав суверена державознавець відносить право видавати закони, право війни і
миру, призначення вищих сановників, правосуддя в останній інстанції,
право помилування, карбування монет, визначення міри ваг і стягнення
податків.
Найкращою формою держави Боден вважає правову монархію,
тобто таку, за якої підданці підкорюються законному монарху, а його
закони задовольняють природним законам, зберігають природні свободи людей і відповідають принципу недоторканності приватної власності.
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Становлення західної традиції державорозуміння в Новий час
(XVII-XVIII cт.) обумовлене зміною теологічного світогляду юридичним, розумінням й дослідженням держави як правового явища. Для
розвитку буржуазії найважливішим є встановлення прозорих і незмінних правил гри в економічній і політичній сферах, створення міцного правового порядку на засадах формальної рівності суб’єктів права,
гарантіях свободи підприємництва, непорушності приватної власності
та договорів. Фундаментом нового світогляду, обґрунтуванням легітимності антифеодальних демократичних революцій стають доктрини
природного права, суспільного договору та народного суверенітету.
Голландський правознавець Гуґо Ґроцій визначає державу як
«досконалий союз вільних людей, укладений заради дотримання права й загальної користі». Ознакою державної влади є її верховенство
(суверенітет), атрибутами якого є видання законів як у світській, так
і в духовній сферах, правосуддя, вирішення питань війни і миру, оподаткування, укладання міжнародних договорів. Носієм суверенітету є
держава, а не правитель (на відміну від концепції Бодена). Водночас
ідею народного суверенітету Ґроцій заперечує, вважаючи, що до укладання суспільного договору суверенітет належав усім людям, які могли
обрати будь-яку форму правління, проте після обрання змінити її вони
вже не мають права.
Пізніше концепція суспільного договору, предметом якого є
заснування держави та взяття нею на себе певних зобов’язань, набула
нових – демократичних – рис, поступово пов’язала державу природними (невід’ємними та невідчужуваними) правами членів суспільства.
Так, Бенедикт (Барух) Спіноза зазначає, що природне право ув’язнене в
людських пристрастях, які роз’єднують людей, роблять їх «природними
ворогами» й заважають користуватися природними правами. З метою
самозбереження люди об’єднуються в державу, добровільно передають
їй значну частину своїх природних прав, дають згоду безумовно їй підкорятися. При цьому певна частка цих природних прав є невідчужуваною та невід’ємною, залишається в людей, оскільки відмовившись від
них людина перестає бути людиною. Отже, держава має бути гарантом
як переданих їй природних прав (гарантом безпеки), так і невідчужуваних (гарантом свободи). Грубе й навмисне порушення державою цього
договору припиняє його і надає народові природне право на повалення
свавільної влади. Найкращою формою держави Спіноза вважає республіку як таку, що є найближчою до свободи. Монархія є припустимою
тільки за умови її обмеження волею народу.
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Фундатор західної доктрини абсолютизму англійський філософ
Томас Гоббс вважає, що людина за своєю природою є істотою не політичною, а навпаки егоїстичною та антисоціальною, є «більш хижим і
жорстоким звіром, ніж вовки, ведмеді та змії» («людина людині – вовк»).
Основоположними цінностями для людини є життя та самозбереження. Природним станом людей є природна рівність і свобода. Водночас
рівність розумових і фізичних здібностей призводять до взаємної недовіри, страху, ворожнечі. Головними причинами, що штовхають людину
до війни з іншими, є конкуренція, недовіра й жадання слави. Це призводить до постійного стану «війни кожного проти кожного». Вийти з нього й схилитися до миру людей примушують, по-перше, їхні інстинкти:
страх смерті (самозбереження); бажання мати речі, потрібні для комфортного життя; сподівання добути їх завдяки власній підприємливості; по-друге, їхній розум, що підказує зручні правила миру, щодо яких
люди можуть дійти згоди (закони природи). Керуючись інстинктами,
розумом і природними законами, люди задля підтримання миру й самозбереження уклали суспільний договір, за яким відмовились від значної частини свободи природного стану на користь держави – створеної
ними штучної істоти, носія суверенної верховної влади. З моменту свого заснування держава вважається єдиною повноважною особою, що
вирішує проблему збереження громадянського суспільства, його стабільності та спокою. Її головною метою є захист життя та власності
членів суспільства, заради чого вона наділяється необмеженими повноваженнями. Держава не контролюється громадянським суспільством,
не є стороною суспільного договору, не зв’язана його умовами. Утім
вона обмежена метою його укладання, отже, не може своїми діями дестабілізовувати та руйнувати суспільство, сіяти ворожнечу, підбурювати
до війни. Розірвати або переукласти договір люди не можуть, адже його
припинено виконанням – створенням держави.
Гоббс порівнює державу з Левіафаном (у Старому Завіті – всепоглинаюче морське чудовисько, яке створене Богом і тільки ним може
бути знищене). Люди створили державу-Левіафана заради власного
блага, але створивши віддали їй усе. Тож вона претендує не тільки на
свободу людей, а й на їхнє майно, життя й навіть на їхні внутрішній
світ та релігійні переконання. Причому оскільки держава є метою та
результатом договору, то відповідно до природного закону всі її дії є
справедливими.
Концепція суспільного договору (отже, мети заснування та існування держави) визнаного англійського мислителя, фундатора лібера482

лізму Джона Локка суттєво відрізняється від ідей Гоббса. Природним
станом, за Локком, є керований розумом стан миру, свободи та рівності. Головним природним законом є такий: оскільки всі люди є рівними й незалежними, жодна людина не може завдавати шкоди життю,
здоров’ю, свободі та власності іншій. За законом природи кожен має
право відстоювати своє життя, свободу та майно. З цією метою люди
укладають договір про заснування держави, впроваджують позитивні
закони, оскільки природних недостатньо, неупереджений суд. Укладаючи договір, люди не відмовляються від своїх природних прав, адже
вони є невідчужуваними й не можуть бути скасовані.
На цьому ґрунті мислитель засновує концепцію народного суверенітету, згідно з якою суспільний договір не припиняється із заснуванням держави, народ зберігає такі суверенні права: право на опір
незаконним проявам влади, включаючи право на повстання; право на
контроль за додержанням договору владою, зокрема право змінювати
склад законодавчого органу; право коригування договору аж до його
розірвання в разі виродження політичної влади в абсолютизм і деспотизм. Головним принципом відносин між державою і народом є згода,
а не природна підлеглість.
Засадничі для державорозуміння концепції суспільного договору та народного суверенітету були розвинені видатним французьким
мислителем доби Просвітництва Жан-Жаком Руссо. З метою розробки досконалого рецепту виправлення існуючої нерівності він здійснює
історичну розвідку шляху людини до неї. Розпочинає філософ з аналізу
природного стану людини, в якому панує природна свобода, рівність
з іншими людьми. З виникненням приватної власності (насамперед
на землю) така рівність поступово знищується. Руссо зазначає: «Той
перший, хто поставив огорожу навколо ділянки землі й зухвало сказав: «Це – моє» – та знайшов простодушних людей, що повірили в це,
став справжнім засновником громадянського суспільства». Приватна
власність призводить до появи спочатку майнової, а потім і політичної нерівності, заснування за ініціативою багатіїв публічної влади й
держави (шляхом укладання первісного суспільного договору). З цього моменту природний стан людини змінюється на громадянський.
Юридичний результат цієї зміни – існуюча держава – не задовольняє
мислителя, адже «людина народжується вільною, але всюди вона в кайданах». Первісний суспільний договір внаслідок поділу суспільства на
багатіїв і бідняків (виникнення майнової нерівності), правителів і підвладних (виникнення політичної нерівності), переродження держави в
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деспотію призвів до знищення головної мети його укладення – встановлення й захисту громадянської свободи. Отже, його слід переукласти на
нових – справедливих – засадах: по-перше, між рівними суб’єктами, а
не між правителями і підданцями; по-друге, на основі народного суверенітету, відповідно до якого єдиним втіленням загальної волі, сувереном є народ. Він створює закони, але не пов’язаний ними назавжди,
для нього навіть суспільний договір не є обов’язковим. Народ вправі не
тільки змінити форму правління, а й взагалі розірвати договір і повернути собі природну свободу. З цього логічно випливає право народу
на повстання проти тиранії, революцію. Ліберальна ідея свободи особистості замінюється у Руссо диктатом «загальної волі». Водночас його
важливими здобутками є розуміння народу як єдиного джерела державної влади й теоретичне обґрунтування ідеї безпосередньої демократії.
Наступним кроком до сучасного державорозуміння стають ідеї
видатного німецького філософа Іммануеля Канта, який обґрунтовано
вважається фундатором ідеї правової державності. Виникнення держави, на думку мислителя, є результатом угоди, за якої всі й кожен відмовляються від природної свободи, щоб користуватися свободою як
члени суспільства. Держава – це об’єднання багатьох людей, які підкоряються нормам права. Філософ зазначає: «Величезною проблемою
для людського роду, вирішити яку примушує його природа, є досягнення загального правового громадянського суспільства».
Ідеї Канта заклали фундамент двох взаємопов’язаних доктрин,
принципово важливих для сучасного розуміння держави, мети її
заснування та існування – правової державності та верховенства права, стали своєрідним мостом між класичним і сучасним розумінням
держави.
Наукові розвідки проблем ідентифікації держави, здійснені в
XIX ст., пов’язані, насамперед, із розвитком ліберального державорозуміння. Термін «лібералізм» як верховенство приватних інтересів, прав
людини над інтересами та вимогами спільноти й держави, у широкий
вжиток запровадив французький суспільствознавець Бенжамен Анрі
Констан. Також він розробив новий концепт свободи, згідно з яким
справжня сучасна свобода пов’язана не з політичною свободою (як у
античних авторів та Руссо), а з особистою свободою – незалежністю
від cвавільного державного втручання. Гарантіями такої свободи є,
по-перше, обмеження державної влади шляхом впровадження її поділу
та рівноваги, й по-друге, справедливий і моральний закон, що виходить
від легітимного джерела.
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Співвітчизник Констана соціолог та історик Алексіс де Токвіль
визнав як світову тенденцію поширення демократії, що спричинене
затвердженням соціальної рівності й занепадом аристократії. Зупинити
цей процес неможливо, оскільки він має об’єктивний характер. Очевидними перевагами демократії (отже, й демократичної державності) є
верховенство більшості, забезпечення добробуту найбільшої кількості
громадян, політична свобода й участь мас в управлінні. Водночас Токвіль вказує на небезпечні тенденції розвитку буржуазного суспільства:
політичну апатію громадян, їх відмову від участі в суспільному житті,
загрози встановлення тиранії більшості й виникнення нового абсолютизму – демократичного деспотизму. Технологією формування цього
специфічного явища є така: від згоди народу пожертвувати часткою
своєї свободи заради досягнення добробуту та порядку – до його фактичного поневолення державою; від зловживання державною владою
від імені більшості – до одноособової диктатури. Засобами попередження цих негативних наслідків демократії (на прикладі дослідженого
Токвілем політичного досвіду США) є децентралізація державної влади, місцеве самоврядування, суд присяжних, демократія участі – широке залучення громадян до політичного процесу, свобода слова, преси,
політичних об’єднань.
Мислителем, що завершив за Локком формування демократичної доктрини, був англійський утилітарист Джон Стюарт Міль. Один
із основоположних елементів демократії він вбачає в наданні громадянам різноманітних можливостей вести себе так, як їм подобається,
включаючи розвиток інтересів, які можуть відрізнятися від інтересів
більшості, тобто політичний індивідуалізм. Міль вказує на небезпеку
тиранії більшості, що здійснюється шляхом прийняття законів, спрямованих проти інакомислячих індивідів, і тиском на суспільну думку
з цією ж метою. Неприпустимість такої тиранії, забезпечення свободи
думки та її висловлення, необхідність і доцільність чого визначається таким: 1) заборонена думка може виявитися істинною або містити
елементи істини; 2) від помилкової думки шляхом дискусії часто-густо
приходять до істини; 3) для демократичного суспільства необхідна просвічена, зріла й відповідальна особистість.
Водночас німецький правознавець Рудольф фон Єрінґ ідентифікує державу як врегульовану й дисципліновану примусову владу, яка
є гарантом правопорядку й головною метою якої є захист інтересів
суспільства від приватного інтересу (егоїзму окремих індивідів). Науковець наполягає на самообмеженні держави правом, яке обмежує про485

стір дії державної влади, запобігаючи цим встановленню деспотичного
правління.
Ліберальні за своєю сутністю доктрини правової державності та
верховенства права, які поступово зміцнювалися в цивілізованому світі протягом століть і дозволили переконливо ідентифікувати сучасну
державу саме в цій системі координат, у XX ст. поглибилися окремими
ідеями та цілісними концепціями багатьох дослідників. Так, ліберальний економіст і філософ Фрідріх Авґуст фон Гаєк висунув концепцію
невтручання держави в економіку. Єдиним надійним фундаментом
прав і свобод особистості, за Гаєком, є свобода економічна; поширення тоталітарних ідей у ХХ ст., зокрема фашизму, є логічним наслідком
соціалістичних ідей державного регулювання економіки, реалізація
яких обмежує свободу індивідів, фактично робить їх рабами держави.
Мислитель заперечує державне регулювання в економічній і соціальній сферах, оскільки це призводить до занепаду економіки й зміцнення
бюрократії, до виникнення значного прошарку державних службовців, що паразитують на розподілі соціальних пільг. Гаєк попереджає
про небезпеку поєднання в руках держави одночасно політичної і економічної влади, оскільки це є згубним для індивідуальної свободи й
неминуче веде до диктатури держави. Він піддає послідовній критиці монополію держави на життєво важливі послуги, зокрема в сфері
соціального забезпечення, оскільки вона руйнує традиційні соціальні
інститути – родину, етнічну групу, релігійну громаду, замінює сталі
неформальні взаємовідносини між членами суспільства залежністю
від уряду. Рецепт гарантування свободи особистості та її захисту від
довільного державного втручання філософ вбачає в поверненні до первинних принципів класичних ліберальних доктрин правової держави й
верховенства права, які є наріжним каменем свободи.
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ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ГОСУДАРСТВА:
КЛАССИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ
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Статья является историческим введением в научное исследование
проблемы идентификации государства, ее классического и современного понимания и решения. В ней освещены классические концепции
государства, прослежено развитие идей об основных целях его установления, которыми является обеспечение прав человека, установление и обеспечение справедливого, правового порядка.
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The article is a historic introduction into a scientific research of the
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the idea development of the main targets of the state creation, which are the
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ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПРАВОСУДИЯ
В. Токарев
Самарская государственная областная академия (Наяновой),
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 196, e-mail: basiletok@gmail.com
Со времени первых опытов теоретического осмысления и нормативного оформления принципа разделения властей конституционалистами сравнительно меньше внимания уделялось судебной власти
по той простой причине, что она не признавалась властью в полном
смысле слова [1, с. 819–822]. Двусмысленная ситуация, когда суду,
как «глашатаю права», отказывали в статусе политического института под предлогом его беспристрастности и в то же время ожидали от
него окончательных решений, восстанавливающих порядок в дестабилизированных общественных отношениях, осложнялась процессами,
вошедшими в историю под именем «политических». Открытым остается вопрос о том, зачем тоталитарным режимам понадобились такие
публичные процедуры, имитировавшие подлинный судебный процесс,
итог которых был предсказуем, если они ничего не добавляли к содержанию политических отношений. Ссылка на выполняемую ими функцию легитимации режима средствами т.н. «общенародного права» не
позволяет дать однозначный ответ на поставленный вопрос потому, что
она только подчеркивает абсурдность ситуации: наименее политизированная из властей оказалась наиболее востребованной в ту эпоху, когда
понадобилось расправиться с политическими врагами и сосредоточить всю власть в одних руках. Между тем демократические режимы,
оставаясь на позициях деполитизации правосудия, ставили под угрозу автономию личности, поскольку беспристрастный процесс может
настигнуть ее там, где инструментарий тоталитарного режима бесполезен из-за его топорности. На эту обратную сторону правосудия обратил
внимание Ф. Кафка, вложивший в уста художника Титорелли из романа
«Процесс» замечательную фразу: «Есть три возможности освободиться
от суда: полное оправдание, оправдание мнимое и волокита» [2, с. 364].
Иными словами, если тоталитарные режимы использовали судебный
процесс в политических целях, при этом выхолащивая из него правовое содержание, то демократии, опасаясь политизации правосудия,
загоняли его как можно дальше (кафкианские чердаки и подсобки), и
оно напоминало о себе через образы и символы, неотступно (волокита) преследовавшие свою жертву. Однако сегодня правосудие вышло за
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поставленные ему пределы. Как пишет А. Гарапон: ««Процессуализация» политической жизни свидетельствует о том, что в современную
эпоху коллективное действие признается справедливым, если при этом
используются методы (процедуры) правосудия» [3, с. 47]. Мы сталкиваемся с явлением, которое можно определить как обратную сторону
судебной власти, как слишком заметное правосудие.
Конечная цель правосудия, по мнению А. Гарапона, состоит в
том, чтобы индивидуалистическую логику саморазрушения общества, апеллирующую либо к дикому либерализму, либо к дирижизму,
заменить логикой внутренней дистанции демократии, фундаментального разрыва внутри нее. «Демократия, в отличие от тоталитаризма,
порождает конфликты, – полагает французский философ права. – Тоталитарная система покоится на отказе от различения, на провозглашении единства, на ликвидации классов, на идентичности Государства и
народа» [4, с. 232]. Если тоталитаризм питается верой в возможность
растворения социальных различений, то демократия призвана довести
социальный разрыв до предела. Но, несмотря на несовпадение задач,
стоящих перед этими политическими режимами, средство для их
решения они выбирают общее – судебный процесс. Он нужен им для
того, чтобы образовать экран между реальностью и ее репрезентацией,
между индивидом и субъектом права. Следовательно, прежде чем стать
репрессивным или социальным, гражданским или уголовным, правосудие выступает в качестве символической инстанции, обозначающей
ориентиры для конкретного общества.
Оглашая принятое решение, суд озвучивает те ценности, которые
признаны базовыми в обществе, какая бы политическая система ни
была ему присуща. Как утверждает А. Барак: «…Статут должен толковаться в свете фундаментальных ценностей демократического режима
и правовой системы. Эти фундаментальные ценности включают, среди
прочего, принятые принципы, такие как равенство, справедливость и
мораль» [5, с. 88]. Кроме того, они включают политические идеи, в том
числе разделения властей, личной свободы, свободы слова, шествий,
отправления религиозных культов, достоинства человека, честности
судебного процесса, общественного благосостояния и др. «Эти фундаментальные ценности, – замечает А. Барак, – включают в себя стандарты добросовестности, естественных прав, справедливости, разумности,
беспристрастности, отсутствие конфликта интересов» [5, с. 88]. Между
тем конфликты интересов, во-первых, органически присущи демократии, а, во-вторых, они обусловливают потребность общества в судеб489

ной власти, причем независимо от природы политического режима.
Вопреки проводимой теоретиками права «демаркационной линии»
между демократией и тоталитаризмом, демократическое государство
рискует встать на путь отмены различений под лозунгами равенства и
справедливости, тогда как тоталитарное государство пытается придать
видимость правосудия политическим процессам.
Так или иначе, действующая власть испытывает соблазн идентифицировать себя с собой, закрыв остальным субъектам доступ к основополагающему разрыву между политикой и правом, и сталкивается с
их потребностью в правосудии. Как пишет Н. Рулан: «В нашем современном обществе, где право, на первый взгляд, сводится к праву государства, правосудие представляется прерогативой государственных
ведомств, обеспечивающих равные для всех условия. Однако на деле
это далеко от реальности. Ибо, с одной стороны, государство создало
специальное правосудие для того, чтобы рассматривать дела, связанные
с деятельностью его администрации; с другой стороны, наряду с судом
существуют другие способы урегулирования конфликтов, так называемые альтернативные...» [6, с. 270]. Не углубляясь в проблематику таких
способов решения конфликтных ситуаций, заметим, что потребность
в правосудии всегда больше, чем допускается демократической политической моделью, и меньше, чем стремится изобразить тоталитарная
модель, и подчеркнем, что они не могут отмахнуться от правосудия.
Это объясняется, прежде всего, тем, что правосудие предполагает, как любой ритуал, повторение, и выступает на исторической сцене в роли напоминания. Оно мобилизует юридическую символику
ровно столько раз, сколько потребуется для возвращения субъекта к
прошлому, когда были совершены рассматриваемые в судебном процессе поступки и произошли юридически значимые события. Ритуал
не всегда адекватно осмысливается субъектом, но он воспринимается
им через всеохватывающую власть образов и символов, а также через
язык, общий для участников процесса, точнее – через речь. По мнению П. Рикера, «перед тем как впоследствии продемонстрировать свое
терапевтическое свойство на пути реабилитации, речь, где высказывается право, приводит к многочисленным последствиям: она кладет
предел неопределенности; она назначает участникам процесса места,
которыми определяется справедливая дистанция между местью и
правосудием; наконец – и, возможно, прежде всего – она признает в
качестве действующих лиц именно тех, кто совершил преступление и
подвергнется наказанию» [7, с. 159]. Иными словами, судебный про490

цесс представляет собой ритуал преодоления насилия нормативными
средствами – правом и словом.
Вопрос заключается в степени свободы пользования данными
средствами восстановления порядка и справедливости в ходе судебной
процедуры. Дело в том, что, как отмечает А. Гарапон, «прозрачность
в условиях демократии – это не прозрачность людей, но прозрачность
процедур. Она состоит не в том, чтобы все знать, но в том, чтобы знать
только то, что могло быть установлено законным образом» [3, с. 99].
Следовательно, озвучено в судебном процессе может (и даже должно)
быть далеко не все из того, что имеет к нему отношение. В противном
случае суд станет похожим на СМИ, для которых «все факты относятся
к делу», и поэтому «благодаря образу содержание речи смешивается
с актом (формой) речи, а то, что говорится, автоматически становится истинным, если звучит в прямом эфире» [там же]. Здесь демократия и тоталитаризм, несмотря на все противоречия между ними, снова
оказываются заложниками как их собственной природы, так и логики судебного процесса. Тоталитарный режим заинтересован только в
одной форме судопроизводства – в открытом процессе, поскольку так
и только так он может рассчитаться со своими политическими противниками, объявив насилие над ними законным и подняв его на уровень традиции (отсюда и общепринятые названия судебных процессов
1930-х гг.: Первый, Второй и Третий московские процессы). В то же
время демократия, отказывая правосудию в статусе власти, делает все
возможное для того, чтобы обеспечить ему максимально публичный
характер, понимаемый не как показная открытость судебного процесса,
которая разыгрывается на заранее подготовленных подмостках, а как
отсутствие четко определенных мест для отправления правосудия. С
этой точки зрения, чердаки и подсобки из романа Ф. Кафки «Процесс»
выглядят вполне подходящими на роль залов судебных заседаний, т.к.,
по словам художника Титторелли, «все на свете имеет отношение к
суду» [2, с. 362].
Более того, правосудие напоминает обществу о первоначальном договоре, учредившем социальные институты. Для этого широко используются метафоры, в первую очередь пространственные, т.к.
правосудие неотделимо от того места, где происходит символическая
идентификация актера с его ролью, а общества – со сценой, на которой разворачиваются исторические события (наиболее наглядно это
представлено в романе В. Набокова «Приглашение на казнь»). Разрыв
между внутренним и внешним, частным и публичным, индивидом и
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субъектом права подчеркивается архитектурой дворца правосудия,
символизирующей демократию, т.е., говоря словами К. Лефора, пространство никем не занимаемое. Очевидно, чем насущнее потребность тоталитарного режима в имитации правосудия, тем активнее он
использует метафоры пространства, будто в них одних заключается
смысл правосудия. По точному наблюдению А. де Токвиля, «люди продолжают довольствоваться судебной формой даже в тех случаях, когда
от нее осталась одна видимость – общественное мнение придает жизнь
призраку» [8, с. 120]. Напротив, демократии, стараясь ограничить
порогами дворцов правосудия сферу «оглашения права», сталкиваются с повсеместным, свободным от локализации судебным процессом.
Как образно пишет Р. Иеринг: «Власть закона, невидимого, вездесущего представителя общества окружает тебя всюду, где бы ты ни был,
словно воздух, которым ты дышишь, и нет уголка на земле, нет места в
обществе, в котором ты мог бы укрыться от него» [9, с. 386].
Закрепленную за судебной властью функцию напоминания она реализует не только через слово и особый архитектурный стиль дворцов
правосудия, но и через специфические образы. В судебных коридорах
развешаны картины, чьи сюжеты отсылают к прошлому, стоят бюсты
отцов-основателей судебной системы. Они формируют символическое
измерение права, имеющее основательную историю. Одновременно
образы правосудия сублимируют жестокость и осуществляют над подсудимым символическое насилие. Так, ограждая его от агрессии со стороны потерпевшего, они воссоздают ее в символической форме ритуала
принесения в жертву преступника, нарушившего общественные устои,
путем восстановления в судебном процессе картины преступления. Не
случайно, что художник из романа Ф. Кафки осведомлен о сущности
правосудия лучше самого подсудимого. Он говорит Йозефу К.: «Если
бы я всех этих судей написал тут, на холсте, и вы бы стали защищаться
перед этими холстами, вы бы достигли больших успехов, чем защищаясь перед настоящим судом» [2, с. 361]. Картина, над которой работает этот художник, изображающая в мягких и расплывчатых тонах
судью на троне, говорит нам многое о правосудии, т.к. это картина в
картине, сон во сне, образ, обладающий двойной силой. Благодаря ему
становится понятным, как правосудие смогло выйти из-под контроля
демократических институтов и перейти границы, положенные судебной власти нормами конституции. Поскольку на определенном этапе
многих устраивала расплывчатость его образа, постольку сегодня не
стоит удивляться слишком заметному правосудию.
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Символическая сторона правосудия оказалась актуальной, когда
оно начало выполнять функции авторитетной инстанции взамен переживающих очередной кризис политических институтов. По мнению
А. Гарапона, «причины внезапного возникновения судебного активизма не будут поняты до тех пор, пока последний не будет соотноситься
с глубинными сдвигами, по отношению к которым он выступает всего лишь симптомом» [3, с. 40]. Речь идет о разочаровании общества
в государстве, о не сдержанных им обещаниях, данных публично и
отраженных в конституционных актах, о неэффективности представительной демократии, при которой невозможна полноценная дискуссия,
причем критика в ее адрес исходит как от «правых», так и от «левых»
общественных движений. Разумеется, можно назвать и более глубокую причину гипертрофии правосудия, а именно ощущение кризиса
на уровне индивидуального правосознания субъектов права. С одной
стороны, они замечают всплеск насилия в социуме и неспособность
политических институтов адекватно реагировать на него. Тогда как, по
словам П. Рикера, «в обществе – сколько бы насилия в нем ни оставалось и из-за происхождения этого общества, и из-за его обычаев –
существует место, где слово одерживает верх над насилием» [7, с. 12].
Такое место, где локализовано и преодолено насилие, – суд, имеющий
богатый опыт перевода языка силы на язык права.
С другой стороны, меняется положение субъекта права в обществе.
Согласно А. Гарапону, «судья становится референтом для потерянного,
изолированного, утратившего корни индивида, порожденного нашим
обществом, который в своей конфронтации с законом находит последнюю жизненную опору» [3, с. 25–26]. Но эти изменения происходят не
на пустом месте, а кризис индивидуального (право-) сознания следует
рассматривать как признак становления новой модели субъекта права –
правового субъекта. Происходящим сегодня переменам предшествовали два периода: «диалектики преступления и наказания» и «симптома и
лечения». Сначала под субъектом права понималась личность, автономная в социальном и экономическом плане, т.е. типичный буржуа, предполагавшийся наделенным правоспособностью в смысле формального
правового равенства. При этом не допускалось какой-либо градации
между его свободой и тюремным заключением, поскольку преступление
воспринимали как ненадлежащую практику «свободного арбитра», акт
чистой («случайное заблуждение») либо развращенной (рецидив) воли.
Второй период ознаменовался квалификацией преступника с точки
зрения болезни, а наказания – с позиций терапии. Субъекта права, уча493

ствовавшего в судебном процессе в качестве обвиняемого, описывали
в медицинских терминах, а от правосудия требовали признания за ним
чувства виновности и выполнения попечительской функции [10, с. 113–
143]. Только во второй половине XX в. встает вопрос о суверенитете
субъекта права над самим собой и формируется модель правового субъекта, который признается автором собственной речи и субъектом слушания, искушаемым соблазнами носителем неотчуждаемого достоинства.
В данной модели фундаментальный разрыв проходит не только по социальным институтам, но и внутри субъекта, интегрирующего политические и правовые ценности общества в свое индивидуальное сознание
через восприятие символов власти и правосудия, насилия и примирения,
традиции и конфликта с ней.
В перспективе трансформации политических институтов правосудие решает противоречивые задачи: компенсировать мягкость демократии (или жестокость тоталитаризма) за счет легитимного насилия;
обеспечить дистанцию в обществе, где одна сфера (например, экономическая) плавно перетекает в другую (скажем, в политическую);
провести необходимые различения между правовыми субъектами при
формальном признании их равными перед законом и судом; восстановить справедливость и напомнить о коллективных ценностях индивидам, настроенным скептически по отношению к справедливости и
правовой традиции. Когда-то, читая лекцию о религиозных аспектах
права, Г. Дж. Берман заметил: «Как говорят англичане, правосудие
должно не просто вершиться, но нужно, чтобы все видели, что оно вершится. Что вовсе не означает, что если правосудия не видно, то оно не
будет признано; это означает, что если его не видно, то это не правосудие» [11, с. 21]. А если правосудие слишком заметно, как это происходит в тоталитарных государствах или в демократических странах,
где значительна роль СМИ с их жаждой публичности и интриги, то
можем ли мы утверждать, что оно вершится? Почему язык судопроизводства переходит очерченные ему политической властью пределы и
захватывает те области общественных отношений, где на нем, казалось
бы, не принято говорить? Наконец, как вести себя правовому субъекту,
когда перед ним размытые образы, складывающиеся в картину символического насилия и грозящие обернуться настоящим насилием после
вынесения обвинительного приговора?
Ответы на эти вопросы может дать анализ формирующейся на
наших глазах модели правосудия, абсолютизирующей его основную
функцию, о которой А. де Токвиль писал в XIX в.: «Великая цель пра494

восудия состоит в замене идеи насилия идеей права, в установлении
правовой преграды между правительством и используемой им силой»
[8, с. 120]. Ее абсолютизация таит в себе опасность уничтожения правового субъекта, не способного противопоставить что-либо судебному
процессу, не имеющему ни временных, ни пространственных границ,
как это случилось с Йозефом К. в пророческом романе Ф. Кафки.
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тоталітарних державах. У центрі його уваги опиняється символічний
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МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВА ЗДІЙСНИМІСТЬ
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Право для окремої людини являє собою правила поведінки, якої б
природи – позитивної чи етичної – вони не були, для юриста ж право –
це висловлювання про правила поведінки. Професійне розуміння права
відкриває шлях до його узагальнення, оскільки в такому разі можна
відволікатися від багатьох аспектів, розглядаючи право як абстрактну теорію, тобто як множину ідеальних нормативних висловлювань,
замкнених щодо певної логіки. Отже, право може бути проаналізано
лише під кутом його логічної реконструкції. В такому разі актуальною
темою стає формалізація, і тим самим універсалізація, досить багатої
абстрактної теорії цивільного права як основа теорії цивільно-правової аргументації. Досить багатою будемо вважати теорію, яка містить
три типи ідеальних основних правових норм: норми-правежі, нормивідведення та норми-відкладення. Матеріально-правова здійснимість
цивільного суб’єктивного права вимоги кредитора до боржника на певне надання, визначена на нормативній підставі в процесі правової аргументації, стосується першого різновиду такого роду норм цивільного
права.
Утворення поняття правежу [про слово див.: 1] йшло двома шляхами, які умовно можна позначити як визначення правежу віндшайдівського типу та правежу невіндшайдівського типу. В основу такого
поділу покладено наукову дискусію Савин’ї та Віндшайда (1841 – 1856
рр.) про значення порушення права для виникнення права на позов
(Klagerecht) або/та правежу (Anspruch), тобто права вимоги, оскільки
правіж, за Віндшайдом, – це «право зажадати від когось іншого щось»
[2, с. 111]. Ця дискусія була продовжена Т. Мутером в напрямку уточнення публічної природи поняття правежу [дет. див.: 3]. Зрештою, це
вилилося в те, що суб’єктивне право прийнято нині переважно сприймати як тріаду правомочностей: право на позитивні дії (правомочність
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на власну поведінку), право вимоги (правомочність на чужу поведінку)
та правомочність на захист (правіж, рос. притязание) [4, с. 127]. Термін
«правіж», як видно із наведеного вище, може мати щонайменше два
значення – друге та третє.
Правіж невіндшайдівського типу опирається на тезу, що для
виникнення права на позов в матеріальному сенсі, тобто для виникнення суб’єктивного права вимоги, істотне значення має порушення права.
Так, Савин’ї, пояснюючи значення порушення права, писав: «відношення, яке бере свій початок в правопорушенні, називається п р а в о м н а
п о з о в або (NB. – В. Т.) також п о з о в о м , якщо цей вираз стосується голого повноваження потерпілого; … Тут можна говорити голо про
позов в … (матеріальному) значенні, отже – про право на позов; позов
в другому (формальному), значенні, або позовна дія, зі своїми умовами
та формами, належить до вчення про процес» [5, с. 5–6]. Перед цим
Савин’ї, говорячи про права на позов, зауважив що «ці права належать
скоріше тільки до процесу розвитку або метаморфози, яка може настати в кожному самостійному праві, і вони перебувають тому на одній
лінії з виникненням та припиненням прав, котрі так само дозволено
сприймати тільки як поодинокі моменти життєвого процесу прав, не як
права самі собою» [5, с. 3].
Опираючись на зазначене, Савин’ї робить висновок, покладений в
основу так званої теорії порушення права (Verletzungstheorie): кожному
позову подаються попереду дві умови «право саме по собі (Recht an
sich) (тобто право в об’єктивному сенсі. Про значення у Савин’ї права самого по собі див.: [5, с. 1], де таке право визначено «як необхідні умови спільного життя вільних істот». – В. Т.) та його порушення
(Verletzung). Якщо бракує першого, то правопорушення немислиме;
якщо бракує другого, то право не може набрати форму позову» [5, с. 6].
Отже, право на позов в матеріальному сенсі в розумінні Савин’ї означає, що «правіж виникає тільки з порушенням права» [6, с. 267].
В напрямку, вказаному Савин’ї, розвивається розуміння правежу
в сучасній теорії права, при цьому акцент робиться не лише на порушення права, але й на поняття захисту права. Так, за С. С. Алєксєєвим,
«правіж (притязание, claim. – В. Т.). Це – правомочність, яка входить в
склад суб’єктивного права (при порушенні юридичного обов’язку), яка
виражена в можливості привести в дію апарат державного примусу
проти зобов’язаної особи» [7, с. 124]. Таке визначення свідчить про те,
що це правіж невіндшайдівського типу, оскільки порушення обов’язку
свідчить одночасно й про порушення відповідного права. В той самий
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час, правіж тут розуміється в сенсі права на захист, тобто як «можливість вдатися до сили державного примусу» [4, с. 127], а не як власне
право на позов в матеріальному сенсі, чи як право вимоги. Саме такий
підхід завдячує згаданому вище Мутеру, який писавав: «Ми знайшли
для акціо нове значення, значення в якому це слово набагато частіше
трапляється і в якому воно означає не що, як: правіж на наділення формули» [8, с. 40]. Право на захист як поняття бере свій початок в понятті
правежу на наділення формули.
Таким чином, правіж, враховуючи те значення, яке надається порушенню права в згаданій вище теорії порушення права, може розумітися
як або право на позов в матеріальному сенсі, яке виникає внаслідок
порушення права, або як право на захист, в рамках якого порушення
права має аналогічне значення.
Далі нас цікавитиме лише правіж віндшайдівського типу в аспекті універсалізації права, тобто той потенціал, який має поняття такого
роду правежу для логічної реконструкції спочатку ідеальної, а потім
реальної теорії цивільного права. Для правежу віндшайдівського типу
порушення права не має істотного значення [дет.: 3, с. 64], а є лише
випадковою ознакою.
Правіж в такому разі – це не лише визначений Віндшайдом правіж, але й легальний правіж німецького ЦК, визначений так само як
і у Віндшайда в § 194. Він доповнюється ще трьома різновидами: 1)
правіж як право на позов в матеріальному сенсі, тобто як цивільне
суб’єктивне право в тому стані, в якому воно здатне до примусового
у відношенні зобов’язаної особи здійснення (М. А. Гурвіч, 1949 p.) [9,
с. 145, 129–177, особливо с. 142, 151]. Про те, що такого роду розуміння свідчить про правіж віндшайдівського типу, говорить наступна теза
Гурвіча: порушення права не може мати жодного значення в утворенні здатності до негайного примусового здійснення, оскільки не можна
уявити собі порушення права до того, як право утворилося [9, с. 158].
Ми додаємо до складу правежу віндшайдівського типу ще два різновиди: 2) правіж як право вимоги в певному стані, в стані юридичної
здійснимості, визначеної в процесі правової аргументації, 3) правіж в
методичному відношенні як юридична здійснимість права вимоги, тобто як мета правової аргументації з погляду кредитора. Обидва розуміння мають ідеальну природу, причому останнє є найбільш абстрактним,
в якому аспект об’єктивного та суб’єктивного права не береться до
уваги. Отже, правіж в методичному відношенні – це ідеальне та універсальне поняття, яке може мати суттєве значення в процесі правової
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аргументації. Наше розуміння виникає, зокрема, під впливом підходу
не лише Віндшайда чи Гурвіча, але й Є. А. Нефед’єва, який вважав,
що «судовий захист полягає в тому, що суд констатує захищеність (NB,
розрядка наша – В. Т.) інтересу конкретним велінням об’єктивного права» [10, с. 39]. Звідси, якщо із поняття захищеності права, свободи чи
інтересу виділити поняття здійснимості цивільного права (, свободи чи
інтересу), то в методології цивільного права правіж – це буде юридична
здійснимість цивільного суб’єктивного права вимоги на певне надання,
більш розширене визначення якого наведене в заголовку цієї статті.
Метою статті є абстрактна експлікація цивільно-правового правежу як певної юридичної здійснимості, визначеної в процесі правової
аргументації.
Методом обрано побудову відповідних дистинкцій та визначення
частини понять, які мають значення для абстрагування правежу віндшайдівського типу як здійснимості права вимоги.
Якщо погодитися з тим, що ідеальна природа цивільно-правового правежу коріниться в понятті здійснимості, то її можна уточнити
шляхом розгляду наступних дистинкцій: матеріальна – процесуальна, правова – фактична здійснимість, здійснимість – нездійснимість
і т.д. (характер, або стан, права), цивільна – нецивільна здійснимість,
суб’єктивне право – свобода, інтерес, право вимоги – конститутивне
право, право вимоги – право на захист, відносини кредитора до боржника; а також таких понять, як: предмет права вимоги, нормативна
підстава, процес цивільно-правової аргументації, розмежування основних норм цивільного права та комбінована n-мірна юридична логіка
як резюме. Далі, коли ми говоримо про правіж, то маємо на увазі лише
поняття віндшайдівського типу, якщо не застережено інше.
Матеріальна – процесуальна здійснимість. Теорія права на позов,
яку критикує Віндшайд, в процесі свого розвитку призвела до появи
декількох можливих точок зору на поняття позову, причому всі вони
мають той чи інший зв’язок з поняттям правежу. Так, поняття правежу
історично ґрунтується на строгому поділі права на матеріальне та процесуальне. В римському праві не було надійного критерію для такого
поділу – він появляється тільки в XIV ст., коли «італійським юристам
удалося покласти тверде підґрунтя окремому вивченню цивільного
процесу» [11, с. 190, 191]. Отже, сама теорія правежу не могла виникнути раніше часу, коли до справи дослідження і застосування права не
взялися постглосатори (terminus post quem), хоча її елементи були евентуально наявні в самому римському праві.
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Існує три підходи [див., напр.: 12, с. 5–24] до розуміння відношення
правежу та позову: теорія, яка розуміє позов в матеріальному (= правіж
віндшайдівського типу) та позов в процесуальному сенсі як окремі поняття (М. А. Гурвіч та ін.), комплексне розуміння позову, який має дві сторони – процесуальну та матеріальну, а також позов може розумітися лише в
процесуальному сенсі (К. С. Юдельсон та ін.). Саме в останньому сенсі ми
й сприймаємо позов, хоча цивілістичне та методологічне поняття правежу
можна узгодити з усіма трьома підходами. В нашому розумінні, позов –
це звернення до суду за захистом права, свободи або інтересу [див.: 13,
с. 21, 144]. Позов в такому випадку сприймається не як діяльність, не як
позовне провадження. Він при такому визначенні, звичайно, не включає в
себе матеріальний бік справи. Цей матеріальний бік визначається правом
вимоги, розглянутим під кутом окреслення його характеру та умов для
виникнення. Право вимоги, отже, може розглядатися спочатку з погляду
правової матеріальної здійснимості, тобто з погляду цивільно-правового
правежу, а потім під кутом здійснимості процесуальної, якщо потрібно –
цивільно-процесуального правежу, або, як заведено зараз переважно говорити українською, – домагання [14, с. 326].
Правова – фактична здійснимість. Потрібно розрізняти правову
та фактичну здійснимість. Так, Регельсбергер відмічав: «тільки той
правіж буде юридичним правежем, який може бути здійснений юридичними засобами. Самим досконалим із таких засобів є позов, тобто
здійснення правежу перед судом у формі самостійної претензії (actio в
формальному сенсі)» [6, с. 261].
Отже, тут названа, серед іншого, головна ознака, чому правіж
є правовою, а не фактичною здійснимістю. Це тому, що його можна
здійснити в судовому порядку, притому правіж є якраз виразом повної
готовності в матеріальному сенсі до здійснення права. В цьому відношенні правіж нами визначається аналогічно, проте досить відмінно, до того, як М. А. Гурвіч визначає право на позов в матеріальному
сенсі. «Отже, правом на позов у матеріальному сенсі м и н а з и в а ємо цивільне суб’єктивне право в тому стані,
у я ком у во н о зд ат н е д о п р и м у с о во го в і д н о с н о
зобов’язаної особи здійснення. Здатність права
п р и ход и т и в ц е й с т а н вл а с т и ва вс я ком у ц и в і л ь н о м у с у б ’ є к т и в н о м у п р а в у » [9, с. 145]. На відміну від запропонованого розуміння, правіж в теорії цивільно-правової аргументації
може братися до уваги як здійснимість права вимоги, а не лише як здійсниме право вимоги. Крім того, юридична здійснимість визначається в
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процесі абстрактної правової аргументації, а не шляхом встановлення
фізичної чи соціальної необхідності тієї чи іншої життєвої ситуації.
Право на позов в викладеному вище розумінні Гурвіча ширше поняття
ніж здійсниме право вимоги (правіж в нашому розумінні), оскільки із
застереженнями може стосуватися, за означенням, й конститутивних
прав.
Здійснимість – нездійснимість і т.д. (характер, або стан, права).
Здійснимість є формальним та методологічним характером відповідного права вимоги, та протиставляється іншим характеристикам такого
права. В такому випадку маються на увазі відношення деонтичних в
ш.р. модальностей в рамках відповідних теорій [дет. див.: 15, с. 134 та
нижче наведену рубрику про комбіновану n-мірну юридичну логіку].
Тут лише варто сказати, що аналіз здійснимості, дійсності та ін. права
вимоги піддається належній логічній реконструкції. Виявлення такого
факту дозволяє опиратися при розгляді правежу не лише на німецький
досвід, але й на відповідну логіку. Аналіз здійснимості права вимоги
під таким кутом зору дозволяє, наприклад, зрозуміти, чому «коли я даю
в позику з зобов’язанням повернення зі спливом трьох років, я відразу
ж отримую право вимоги, але правежу я ще не маю, – actio nondum nata
est» [6, с. 263] та ін.
Цивільна – нецивільна здійснимість. Вище зазначалося, що здійснимість може бути не лише цивільною, але й процесуальною, може
вона бути адміністративною та ін., тобто іншою матеріальною здійснимістю. Нас цікавить в методологічному відношенні лише перша з
них. Тут варто додатково сказати про відношення цивільно-матеріальної та цивільно-процесуальної здійснимості права вимоги. Наявність
матеріальної здійснимості може розглядатися окремо (абстрактно) від
аспектів процесуальної здійснимості. Так, існує загальне правило, що
процесуальна здійснимість не впливає на матеріальну здійснимість,
проте не навпаки.
Суб’єктивне право – свобода, інтерес. Правіж історично виникає
в контексті аналізу суб’єктивного права [про історію виникнення див.:
3], але не інтересу чи свободи. Тому ми, виходячи із дидактичних міркувань, залишаємося на тій точці зору, що й нині правіж стосується
лише суб’єктивного права безпосередньо. Проте правіж може за аналогією, тобто опосередковано, застосовуватися для аналізу також таких
понять, як свобода чи інтерес. Суттєва відмінність буде лише в тому,
що суб’єктивне право є символом тенденції закритості, а свобода чи
інтерес – відкритості цивільного права.
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Право вимоги – конститутивне право. Правіж може виникати на
основі суб’єктивного права, повністю не збігаючись з ним. Це, зокрема,
пояснюється й тим, що суб’єктивне право складається із двох видів:
право на власні дії та право на чужі дії. Серед прав на власні дії є частина прав, які, будучи здійсненими уповноваженою особою, тягнуть
за собою правові наслідки незалежно від волевиявлення іншої особи,
наприклад, право на одностороннє розірвання договору. Такі права є
односторонніми та конститутивними [16, с. 509] за своєю суттю. Саме
із них правіж не виникає. Правіж має стосунок лише до права на чужі
дії.
Право вимоги – право на захист. Право на захист [дет. див., напр.:
17], на наш погляд, не є різновидом повноваження в рамках єдиного
поняття матеріального суб’єктивного права, а лише його аспектом,
який характерний для будь-якого суб’єктивного права, – конститутивного або права вимоги, – так чи інакше залежно від його порушення.
Відношення кредитора до боржника. Сторонами правового відношення, змістом якого може бути здійсниме право вимоги, є кредитор
та боржник. Саме з визначення релевантних учасників потрібно розпочинати дослідження цивільної справи. Процес цивільно-правової аргументації, отже, має своїм інципітом проблему констатації управненої
та зобов’язаної особи.
Предмет права вимоги. Предметом права вимоги є певне надання. В визначенні німецького ЦК правежу (§ 194) йдеться про дію або
утримання від дії. В німецькій літературі виділяється також поняття
терпіння (Duldung) [18, с. 280] як третій елемент абстрактного надання, відмінний від утримання від дії [див. також: 19, с. 96, 97]. На наш
погляд, це правильний підхід, оскільки він випливає із логіки предмету
права вимоги. Йдеться про те, що крім дії та утримання від дії, існують
й інші цілі для вимоги. Ці цілі об’єднуються під рубрику терпіння.
Нормативна підстава. Певні факти – позитивні та негативні з
погляду існування суб’єктивного права вимоги – можуть визнаватися
правопорядком як такі, з якими пов’язуються певні правові наслідки.
В цивільному праві, отже, можна говорити про три типи нормативних
підстав: правіжні, відвідні та відкладні, причому дві останні є в сукупності заперечними підставами. Пов’язаність зазначених фактів або
обставин із відповідними правовими наслідками свідчить, в дещо іншому аспекті, одночасно про наявність в досить багатій системі цивільного права трьох типів основних норм такого права: норм-правежів,
норм-відведень та норм-відкладень.
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Процес цивільно-правової аргументації. Розуміння правежу як
певного роду здійснимості суб’єктивного права вимоги має значення
в теорії цивільно-правової аргументації, оскільки таке уявлення може
відігравати роль тієї мети, яку ставить перед собою кредитор в ході
обґрунтування ним своєї позиції, з якої він веде або бажає вести цивільну справу в суді.
Розмежування основних норм цивільного права. Розмежування
ідеальних (абстрактних) норм основних норм цивільного права можна
вважати головним інструментом аналізу цивільної справи в експертному та судовому стилі. Саме розмежування (в експертному стилі) має
форму правіжного складу як порядку дослідження такого роду норм
на основі принципу матеріальної експертизи. Якраз такі основні норми
цивільного права: правіжні, відвідні та відкладні, утворюють формальну систему цивільного права, а порядок їх згадування в цьому реченні
власне й є правіжним складом. Ці норми мають базисну природу (див.
нижче) та можуть бути визначені кожна окремо через констатацію відсутності умов для застосування двох інших норм, що лишилися.
Комбінована n-мірна юридична логіка (вперше оприлюднено в
[15], тут дублюється без суттєвих змін). 1. В колі правових систем
континентальної Європи українське цивільне право стикається з різними національними теоріями цивільного права, зокрема з німецькою. Характерними відмінностями останньої теорії від вітчизняної є
три поняття, а саме: 1) принцип абстракції [20, с. 91, 92], який полягає
в розрізненні речових та зобов’язальних правочинів; 2) правіж («der
Anspruch», рос. «притязание») [1], теорія якого була запропонована
в 1856 p. Б. Віндшайдом та ґрунтується на поділі єдиного римського
позову («actio») на матеріально-правовий правіж та власне позов, тобто позов в процесуальному сенсі («die Klage»); 3) експертний стиль
(der Gutachtenstil), ознакою якого є розпочинання викладу розв’язання
правової проблеми з висунення припущення, після чого вказуються та обговорюються відповідні його передумови, тобто пояснення
застосування права починається з виявлення правового наслідку, а
продовжується крок за кроком аналізом умов застосування відповідної правової норми.
В Німеччині експертний стиль в останні десятиліття став основною методикою викладання права в перші роки навчання на юридичному факультеті. На шляху прямої рецепції експертного стилю в
Україні стоїть принцип абстракції, який не дозволяє без суттєвих змін
перенести відповідну методику на вітчизняний ґрунт. Однак існує
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інший шлях, виклад якого є метою цієї публікації. Йдеться про тісний
зв’язок логіки та права в процесі реконструкції історично даної вітчизняної теорії цивільного права, реконструкції націленої на застосування
в першу чергу в рамках експертного стилю.
2. Юридичною ми називаємо логіку L певної правової теорії T.
Логіка буде комбінованою, якщо при цьому використовується не менше двох логічних рівнів, а n-мірною – якщо на одному із рівнів йдеться про n видів (пропозиційних) змінних та про закон виключеного n
+ 1-го. Наприклад, як це зроблено в логіці n вимірів В. О. Смирнова
[21, с. 256–259], яка використовується останнім для реконструкції відомої уявної логіки М. О. Васильєва та являє собою комбінацію логіки
висловлювань та логіки класів. Саме на зазначену логіку ми в основному опираємося далі, проте з певними відмінностями, використовуючи
більш абстрактну реконструкцію логіки М. О. Васильєва цього ж автора, запропоновану в 1962 p. [22, с. 136–147].
Так, пояснюючи логічні погляди М. О. Васильєва В. О. Смирнов
зазначає: «Позначимо стверджувальне судження «S є P» – a, «S не є
P» – a і «S є і не є P» – a. Тоді в силу закону виключеного четвертого
є наявним принцип a, або a, або a, тобто a  a  a. Тут «» означає «або», «» – матеріальне заперечення, «» – сумісність ствердження
та заперечення. Але закони несамосуперечності та закони виключеного третього у смислі металогіки є правильними і для цієї логіки, яка
визнає об’єктивну суперечність. Позначаючи формальне заперечення
через «¯», ми маємо: закон несамосуперечності (A ·A), закон виключеного третього металогіки – A A, де A – будь-яке судження.
Іншими словами, якщо «¯» (або  – В. Т.) формальне заперечення,
«·» – сполучник «і», «» – «або», то правильним є числення висловлювань. Ми маємо онтологічний закон a  a  a і нехай a – хибне і
a – хибне, тоді a – істинне (із того, що a  a  a і – a хибне, слідує
a  a істинне; із a  a – істинне і a – хибне, слідує, що a – істинне). Аналогічно (і в цілому. – В. Т.), якщо будь-які два висловлювання
із a, a, a – хибні, то третє істинне. Нехай тепер a істинне, але a 
a  a (згідно з законом виключеного третього металогіки та законом
виключеного четвертого), виходить, істинне (a  a). За правилами
числення висловлювань із нього виводимо a · a; звідси a – хибне
і a – хибне. Якщо форми a і a вичерпують усі можливі форми, тобто
буде a  a, то матеріальне заперечення співпадає з формальним: a a.
У першому випадку a охоплює a і a, у другому випадку a співпадає
з a» [22, с. 141, 142].
505

В даному випадку варто розрізняти два логічні рівні, які ми називаємо фундаментальним та описовим. Перший з них є не що, як класична логіка висловлювань. Її закони передані в наведеній вище цитаті
заголовними літерами, а формули останньої містять малі літери латинського алфавіту.
Розглянемо детальніше n-мірну описову логіку. Так, нас буде цікавити 1-, 2- та 3-мірна логіка, при цьому ми при побудові теорії використовуватимемо як описову не логіку класів, а узагальнення логіки класів та
модальної логіки. Кількість вимірів рахується так: позитивна логіка має
одну міру (лише твердження), логіка з формальним запереченням – дві
(твердження + заперечення), логіка з матеріальним запереченням – три
(твердження + заперечення + заперечення). Сумісність ствердження та
заперечення ми вважаємо різновидом матеріального заперечення.
1-мірна логіка (L1) являє собою позитивну пропозиційну логіку,
формулами якої є: a  b, a  c, b  c. Проте b  a, c  a, c  b не є її
формулами. Це пояснюється тим, що валентність пропозиційних змінних задана наступною матрицею, при побудові якої ми користувалися
матрицями логіки предикатів [23, с. 126, 132]:
Таблиця 1
a
b
c
(1)
1
1
1
(2)
0
1
1
(3)
0
0
1
(4)
0
0
0
Звідси витікає, що перші три формули є тавтологіями 1-мірної
логіки, а останні три не є такими.
2-мірна логіка (L2) являє собою пропозиційну логіку з формальним
запереченням, формулами якої є ті формули, які визначають правила
так званого логічного квадрата: наприклад, (a ·a) та ін. Валентність
пропозиційних змінних задана наступною матрицею:
Таблиця 2
a
b
a
b
(1)
1
1
0
0
(2)
0
1
1
0
(3)
0
1
1
0
(4)
0
0
1
1
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3-мірна логіка (L3) являє собою пропозиційну логіку з матеріальним запереченням, формулами якої є наведені вище формули зі штрихами  та , а також формули в нашій нотації: a  b  c, (a · b), (a
· c), (b · c) та ін. При цьому a відповідає в такому разі b, а a – c з
несуттєвим застереженням, що не обов’язково в наведеній вище цитаті «у другому випадку a співпадає з a». Валентність пропозиційних
змінних задана наступною матрицею:
Таблиця 3
a
b
c
(1)
1
0
0
(2)
0
0
1
(3)
0
0
1
(4)
0
1
0
На відміну від 2-мірної логіки пропозиційні висловлювання,
позначені змінними a, b, c 3-мірної логіки, складають базис, тобто вони
є попарно несумісними і вірною є їх диз’юнкція.
Опираючись на той факт, що засобами L1 може бути побудована
цивільно-правова теорія T1, L2 – T2, L3 – T3, то можна поставити питання, чи можуть останні дві теорії бути використані для адекватної реконструкції історично даної досить багатої цивільно-правової теорії T?
Досить багатою теорією ми в такому разі будемо вважати теорію, яка
місить всі необхідні засоби для належного цивільно-правового регулювання. Відповідь на питання негативна. Для цього потрібна теорія Т4
із логікою L4, яка являє собою дефініційне розширення T2 або дефініційне розширення T3, при цьому T2 та T3 є дефініційно еквівалентними
теоріями (гіпотеза, обґрунтована на основі дефініційної еквівалентності систем C2 та C2V [21, с. 237]).
3. Продемонструємо як такого роду логіка може бути використана
для експлікації поняття «правіж», яке є основою експертного стилю.
Правіж – це юридично здійсниме суб’єктивне право вимоги кредитора
на …, тобто правіж – це скорочення для зазначеного словосполучення.
В об’єктивному сенсі – це правовий наслідок однієї з трьох основних
норм цивільного права (правовий наслідок правіжної норми).
В рамках T1 a символізує правіж, b – здійснення суб’єктивного права вимоги, c – дійсність суб’єктивного права вимоги. Відношення між
цими поняттями задаються наведеними вище формулами. Здійснимість
суб’єктивного права вимоги може мати місце тоді, коли право вимоги
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дійсне, проте це не тотожні поняття. Наприклад, не можна переходити
від дійсності до здійснимості, від здійснення до здійснимості, від дійсності до здійснення права.
В T2 a символізує правіж, b – дійсність суб’єктивного права вимоги, a – заперечення правежу, або нездійснимість суб’єктивного права
вимоги, b – заперечення дійсності права вимоги, тобто недійсність
такого права.
В T3 a символізує правіж, b – недійсність суб’єктивного права
вимоги, c – дійсність, але нездійснимість суб’єктивного права вимоги.
Недійсність суб’єктивного права вимоги можна одним словом називати відведенням (die Einwendung), а дійсність, але нездійснимість
суб’єктивного права вимоги – відкладенням (die Einrede, не буквальний
переклад).
Якщо Т4 розглядається як дефініційне розширення T2, то тоді потрібно ввести визначення дійсності, але нездійснимості права вимоги (відкладення). Якщо Т4 розглядається як дефініційне розширення T3, то тоді
потрібно ввести визначення дійсності та нездійснимості права вимоги.
4. Отже, комбінована n-мірна юридична логіка L4 може бути використана при побудові теорії Т4, яка, в свою чергу, може бути застосована
для належної реконструкції двома способами історично даної правової
теорії Т, незалежно від того, чи це вітчизняна цивільно-правова теорія,
чи іноземна. Поняття правежу при цьому вводиться в науковий обіг
не у формі рецепції відповідного німецького поняття, а як необхідний
елемент теорії Т1, Т2, Т3, Т4.
Висновки. В цивільному праві існують ідеї, потенціал яких розкривається не відразу. До останніх належить уявлення про правіж, яке
було оприлюднено німецьким професором Б. Віндшайдом в 1856 p. в
монографії «Акціо римського цивільного права з погляду сучасного
права» [24]. Його сила в повній мірі проявилася в наші дні в навчальній практиці юридичних факультетів Німеччини у формі так званого
правіжного, або логічного, методу на противагу історичному методу
цивільно-правової аргументації.
Вітчизняна цивілістика явно не запозичувала поняття правежу
віндшайдівського типу, причому в українській юридичній мові відповідний термін було забуто в далекі 20-30 рр. минулого століття. Цей
термін мав би позначати юридичну здійснимість суб’єктивного права
вимоги кредитора.
На питання, що таке правіж, вже надано стільки відповідей, і не
тільки в Німеччині, що здається мова має йти про завершення науко508

вої дискусії на цю тему. Проте це не так. В Німеччині, на наш погляд,
виникла ситуація, коли термін правіж має не два значення, як це було в
XIX ст., а три значення: матеріальне, процесуальне, а тепер ще й нове
методологічне. Німецька методологія в цивілістичній сфері ще не кінця усвідомила зазначену різницю. Це означає, що в разі запозичення
(рецепції) відповідного поняття існує суттєва перешкода, яку можна
усунути в процесі логічної реконструкції вітчизняної теорії цивільного
права.
1. Головне досягнення Віндшайда – правіж як право вимоги – можна уточнити в теорії цивільно-правової аргументації за рахунок визначення характеру права вимоги. Таким характером, або станом, права
вимоги у формі правежу потрібно вважати здійснимість права вимоги,
яка є однорідною з юридичною обов’язковістю, або алетичною необхідністю.
2. Теорія правежу в німецькому цивільному праві має дві реалізації: власне цивілістичну та методологічну, в основі обох знаходиться
ідея правежу Віндшайда, проте між ними існує й певна відмінність.
Ця відмінність полягає в більшій увазі, яка надається в методології
німецького цивільного права абстрактному поняттю здійснимості права вимоги. Для німецького права на шляху теоретичного усвідомлення
зазначеного стоїть легальне та доктринальне визначення правежу.
3. В 1856 році Бернхард Віндшайд у монографії «Акціо римського
цивільного права з погляду сучасного права» поставив і розв’язав задачу перекласти, за його власними словами, те, що римське право виражає мовою акціо, на мову сучасного праворозуміння. Вихідний пункт,
від якого він відштовхувався, полягає в тому, що римський позов (акціо)
не є засобом захисту порушеного права, а є самостійним виразом права
чи, скоріше, правоправежу (Rechtsanspruch). Зрештою це призвело до
того, що німецьке правове мислення в наші дні в значній мірі є зваженим правіжним мисленням, на відміну від стану речей, який склався в
українському цивільному праві.
Проте той факт, що досить багате цивільне право, в т. ч. як німецьке, так і вітчизняне право, необхідно вимагає існування в своєму складі
інституту правежу, належним чином доводиться не шляхом історичної
реконструкції римського позову, метою якої у Віндшайда було бажання
перелити римське право в право, яке вже не є чужим, а нашим правом, а тільки завдяки логічній реконструкції теорії цивільного права.
В такому разі теорія правежу буде побудована засобами певної логіки,
а рецепція відповідного німецького поняття стане не єдино можливим
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сьогодні способом експлікації ідеї правежу та її поширення за межі
німецькомовних країн.
Зазначене вище дозволяє сказати, що в Україні настав час для
вираження того, що вітчизняне право подає лише мовою права вимоги,
також й мовою правежу. Українське цивільне право, тим самим, отримає правіжний вираз, який потрібен, в першу чергу, для розвитку юридичного навчання, а також – для підвищення ефективності юридичної
практики в цілому.
4. В Німеччині викладачами-юристами на основі правіжної традиції побудовано експертний стиль опрацювання цивільної справи,
в основу якого покладено ясне розуміння того факту, що кінцевою
метою розв’язання цивільно-правової задачі є встановлення студентом
юридичної здійснимості права вимоги, тобто визначення правежу в
запропонованому нами вище одному із розумінь: правіж як юридична
здійснимість права вимоги. Саме цим визначається практичне значення
викладеного вище підходу до розуміння правежу.
5. Правіж в методологічному відношенні та теорії цивільно-правової аргументації – це матеріально-правова здійснимість цивільного
суб’єктивного права вимоги кредитора до боржника на певне надання,
визначена на нормативній підставі в процесі правової аргументації.
6. Правіж як здійснимість – вірний дороговказ для правильного
правового провадження по цивільній справі.
7. Подальше дослідження такого роду правежу варто здійснити в
напрямку визначення так званого правіжного методу [25] як належного
методу вітчизняної методології цивільного права.
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МАТЕРИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ ОСУЩЕСТВИМОСТЬ
ГРАЖДАНСКОГО СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
КРЕДИТОРА К ДОЛЖНИКУ НА ИЗВЕСТНОЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЕННАЯ НА НОРМАТИВНОМ
ОСНОВАНИИ В ПРОЦЕССЕ ПРАВОВОЙ АРГУМЕНТАЦИИ:
К ВОПРОСУ ОБ УНИВЕРСАЛИЗАЦИИ ПРАВА
В. Трутень
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича,
г. Черновцы, ул. Университетская, 19, e-mail: victor_t33@ukr.net
Статья посвящена вопросу материально-правовой осуществимости гражданского субъективного права требования кредитора к
должнику на известное предоставление, которая определена на нормативном основании в процессе правовой аргументации, ответ на который предоставляется с точки зрения универсализации права. Такого
рода осуществимость понимается как абстрактное притязание в методическом отношении и определяется с помощью противопоставления
таких понятий, как: материальная – процессуальная, правовая – фактическая осуществимость, осуществимость – неосуществимость и
прочий характер (состояние) права требования, гражданская – неграж512

данская осуществимость, субъективное право – свобода, интерес, право требования – конститутивное право, право требования – право на
защиту, отношение кредитора к должнику, а также используя понятия
предоставления как предмета права требования, нормативного основания, процесса гражданско-правовой аргументации, пути разграничения основных норм гражданского права и комбинированной n-мерной
юридической логики.
Ключевые слова: притязание, осуществимость права, право требования, гражданское право, правовая аргументация, формализация, универсализация, высказывание.
MATERIAL-LEGAL PRACTICABILITY OF THE CIVIL
SUBJECTIVE RIGHT TO DEMAND OF THE CREDITOR TO
THE DEBTOR ON THE KNOWN GRANTING, DEFINED ON
THE STANDARD BASIS IN THE COURSE OF THE LEGAL
ARGUMENTATION: TO THE QUESTION OF THE RIGHT
UNIVERSALIZATION
V. Truten
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Chernivtsi, University Str., 19, e-mail: victor_t33@ukr.net
This article is devoted to the question of the material-legal practicability of the civil subjective right to demand of the creditor to the debtor on the
known granting which is defined on the standard basis in the course of the
legal argumentation, the answer to which is given from the point of view of
the right universalization. Such practicability is understood as an abstract
claim in the methodical relation and defined by means of opposition to such
concepts, as: material – remedial, legal – actual practicability, practicability – an impracticability and other character (condition) of right to demand;
civil – not civil practicability, the subjective right – freedom, interest, right
to demand – the constituent right, right to demand – the right to protection,
the relation of the creditor to the debtor, and also using concepts of granting as subject of right to demand, standard basis, process of the civil-law
argumentation, the way of differentiation of the basic norms of civil law and
combined n-dimensional legal logic.
Key words: claim, practicability of the right, right to demand, civil law,
legal argumentation, formalization, universalization, proposition.
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ПРАВОВИЙ ХАРАКТЕР АКТІВ НОРМОТВОРЧОСТІ
ЯК ЗАПЕРЕЧУВАНА ПРЕЗУМПЦІЯ ПРАВА
О. Уварова
Національний університет
«Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, e-mail: olena_uvarova@mail.ru
Одна із презумпцій, на яких ґрунтується правове регулювання, – презумпція правового характеру чинних нормативних приписів.
Її зміст полягає в тому, що учасники суспільних відносин кожен акт,
виданий суб’єктом публічної влади (державним органом чи органом
місцевого самоврядування), мають сприймати як такий, що відповідає
змістовним і формальним вимогам, які до нього висуваються, а отже –
такий, що володіє юридичною силою, а закріплені в ньому норми –
загальнообов’язковим характером.
Втім, якщо справедливість норм Конституції вважається незаперечуваною презумпцією, то твердження про правовий характер того чи
іншого нормативного акту може бути спростовано за наявності достатніх підстав для цього. Адже, «закон містить право і визнається правовим, якщо існує його відповідність вимогам справедливості, перш за
все правам та свободам людини і громадянина й у цілому потребам
суспільного розвитку. Якщо викладені ознаки відсутні, то закон визнається неправовим» [1, с. 45]. «Право стає неправим» [2, с. 94], коли
чинний нормативно-правовий акт стає настільки несумісним зі справедливістю, що закон як «несправедливе право» заперечує справедливість [3, с. 65].
Зауважимо: правова презумпція не є констатацією існуючого стану
речей, узагальненням попереднього досвіду [4, с. 55]. Вона представляє
собою вимогу до учасників суспільних відносин, вказівку на належний
спосіб поведінки. Так, презумпція невинуватості вимагає ставитися до
будь-якої особи як до добросовісного учасника правовідносин, презумпція знання законів – виходити у правовому регулюванні із того, що кожна особа мала можливість ознайомитиcя із введеним в дію нормативним
актом, презумпція законності наказу центрального органу виконавчої
влади – сприймати підзаконні нормативні акти як такі, що є чинними і
обов’язковими для виконання, доки не буде встановлено інше.
Такий підхід до розкриття сутності правових презумпцій дозволяє говорити про те, що вказаний елемент права є, з точки зору логіки,
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судженням про належне, оскільки фіксує не те, що є, а те, як повинно
бути [5, с. 45].
Видається цілком слушною думка тих вчених, які наполягають
на тому, що правові презумпції не можуть у механізмі правового регулювання займати місце поряд із прийомами законодавчої техніки [6,
с. 312], набуваючи в очах науковців і практиків статусу суто нетипового
правового припису [7, с. 115; 8, с. 65; 9, с. 8]. Презумпції здобувають
характеристику за допомогою тих самих ознак, через які розкривається
природа принципів і норм права: (а) обумовленість суспільними відносинами, спрямованість на захист суспільно визнаних цінностей;
(б) загальнообов’язковий характер, що дозволяє виконувати функцію
регулювання суспільних відносин; (в) розрахованість на багаторазове застосування. Було б помилкою вважати, що на правові презумпції
покладено завдання простої фіксації певних взаємозв’язків між явищами правової дійсності. Формулювання у вигляді презумпції не змінює
природи самого припису: презумпція вимагає від учасників суспільних
відносин певного ціннісного ставлення або того чи іншого варіанта
поведінки (ставитися до будь-якої особи, що досягла 18 років, як до
такої, що має повну цивільну дієздатність; визнавати за особою, яка
вказана автором твору, немайнові і майнові права інтелектуальної власності; вважати батьком дитини чоловіка жінки, якщо така дитини народжена у шлюбі; виходити із дійсності правочину, якщо законом або
судом не встановлено інше; і т.д.).
Отже, презумпції за своїм внутрішнім змістом мають характер
класичних елементів права (принципів і норм права) і виконують регулятивну функцію, вказуючи на належний варіант поведінки або висуваючи більш абстрактну вимогу, спрямовану на захист певних суспільно
визнаних цінностей. Специфіка правових презумпцій проявляється
лише у способі їх зовнішнього формулювання.
Вважається, що презумпція правового характеру актів органів
публічної влади походить від іншого, більш широкого за своїм змістом
твердження – презумпції правоти держави, відповідно до якої визнається правильність дій посадових осіб, що виконують функції, які
входять до кола їх повноважень [10, с. 252]. Нормативний акт повинен
відповідати принципам верховенства права, законності, прийматися
уповноваженим на те суб’єктом, у визначеній законом формі та за встановленими процедурою і правилами нормотворчої техніки, не може
суперечити актам вищої юридичної сили, повинен офіційно доводитися до відома населення в установленому законом порядку [11].
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Проте, не можна виключати виникнення ситуацій, «коли законодавець навіть не прагне справедливості, коли рівність, що складає її
основу, свідомо заперечується в нормотворчому процесі, тоді закон є
неправовим за своєю природою». Яскравий приклад – нормативно-правові акти нацистської держави, які «суперечили вищому закону, а тому
не були законами» [12, с. 9]. Інша категорія ситуацій, коли несправедливі нормативно-правові акти з’являються внаслідок помилок законодавця. Як правило, такі акти непропорційно обмежують свободу особи та
порушують принцип рівності. У цих випадках відповідні судові органи мають повноваження визнавати несправедливі нормативно-правові
акти нечинними [3, с. 65].
С. П. Погребняк, характеризуючи дві названі категорії актів органів
держави, проводить аналогію із недійсними правочинами, які в свою
чергу поділяються на оспорювані й нікчемні. Сторони нікчемного правочину не зобов’язані виконувати його умови, причому і тоді, коли він
судом не визнаний недійсним. На відміну від нікчемних правочинів,
оспорювані правочини не залишають правочину юридичних наслідків
і не приводить до бажаного результату тільки за позовом зацікавленої
особи. При оспорюваності правочин вважається дійсним доти, доки не
буде оскаржений в суді [3, 66].
Зауважимо, що використання самого терміну «недійсність» щодо нормативно-правових актів Верховний Суд України визнає некоректним. Як
ним було зазначено в узагальненні практики розгляду судами цивільних
справ про визнання правочинів недійсними (від 24 листопада 2008 року),
у цьому випадку може йтися про їх нечинність або неправомірність (незаконність, протиправність). У той же час, в практиці Верховного Суду України знайшов застосування поділ актів органів державної влади на нікчемні
і оспорювані. Так, в одній зі своїх постанов він відзначив: «Акти, видані
з порушенням вимог, які до них ставляться, є дефектними. Залежно від
характеру і ступеня дефектності такі акти (накази) управління поділяються на нікчемні (які не спричиняють правових наслідків навіть без їх скасування або скасовуються в судовому порядку) та акти заперечні. Останні
це такі, що містять окремі незаконні положення. Анулювати (скасувати)
такий акт (наказ) в частині незаконних положень може і орган, що прийняв
його» [13]. Вищий адміністративний суд України, хоча в своїй практиці й
не використовує посилання на нікчемність актів органів державної влади і місцевого самоврядування, визнає, що акти, які не мають правового
характеру, не можуть створювати прав і обов’язків для учасників правових
відносин, починаючи із часу їх прийняття [14].
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З можливістю умовного поділу актів органів публічної влади на
оспорювані й нікчемні «залежно від ступеня й характеру дефекту (порушення вимог, що до них висуваються)», погоджуються й інші вчені [15,
с. 55], підкреслюючи, що оспорюваними вважаються дефектні акти, які
є обов’язковими до виконання, але можуть бути оскаржені зацікавленими органами або особами в судовому чи адміністративному порядку.
Нікчемні акти – це акти, які не тягнуть за собою правових наслідків, на
виникнення яких вони спрямовані, тобто недійсні з моменту їх видання. Нікчемний акт просто не приймається до уваги, його юридичний
ефект з моменту видання дорівнює нулю [16, с. 56].
Проте, юридична наука не виробила чітких й однозначних критеріїв розмежування нікчемних і оспорюваних нормативних актів, що
великою мірою пояснюється складністю регульованих правом суспільних відносин, різним характером порушень, що допускаються при їх
прийнятті, суб’єктивним сприйняттям норм, що в них закріплені [15,
с. 55]. Так, пропонується виходити із того, що за загальним правилом,
нормативний правовий акт буде нікчемним, якщо в самому законі прямо вказано випадки, коли він є таким, що первісно не має правових
наслідків, або таким, що не підлягає виконанню. За умови відсутності
таких прямих вказівок слід керуватися характером тяжкості дефектів
цього акту. До суттєвих дефектів, що обумовлюють нікчемність нормативно-правового акта, можна віднести такі як: недотримання сфери
своєї компетенції, відсутність повноважень на видання акта, видання
акту, виконання якого об’єктивно є неможливим, закріплення в акті
приписів, що приписують вчинити злочин чи інше правопорушення.
(«Правові акти, при виданні яких було допущено найбільш грубі очевидні порушення законності, можуть не виконуватися і не застосовуватися за умови, якщо їх виконання або застосування утворюють склад
злочину» [17, с. 89]).
Втім, на практиці завжди виникає питання про межі, за якими
дефект може вважатися настільки тяжким, що тягне за собою нікчемність акта. Тому за наявності сумнівів щодо того, чи є акт нікчемним
або оспорюваним, пропонується вважати, що акт є оспорюваним. У той
же час, як відомо, ступінь тяжкості є категорією оціночною, що в свою
чергу ставить питання, чи не виникне загроза стабільності правового
порядку у разі визнання за суб’єктами суспільних відносин можливості
на власний розсуд відмовлятися від реалізації тих нормативних приписів, які, на їх думку, є несправедливими. Окремі автори висловлюють
сумніви у правомірності поділу дефектних актів на нікчемні й оспорю517

вані, заперечують можливість появи актів, що не породжують юридичні наслідки [18, с. 123], посилаючись саме на загрозу того, що надання
можливості кожному суб’єкту правовідносин вважати той чи інший акт
нікчемним завдало б істотної шкоди законності. Вони виходять із того,
що презумпція дійсності (законності) нормативних актів дає підстави
припускати, що акт виданий із дотриманням всіх юридичних вимог і є
обов’язковим для всіх осіб, яким він адресований. Протилежне припущення – про недійсність (незаконність) нормативного акту – має бути
підтверджене у межах нормативно встановленої процедури рішеннями державних органів. Такий принцип, за переконанням прибічників
названої точки зору, є необхідним для стабільності механізму правового регулювання і для ефективного функціонування державної влади
[15, с. 56]. За словами А. І. Елістратова, «стійкості правового порядку
загрожувала б велика небезпека, якщо б кожній установі і громадянину
було надано можливість вважати нікчемним, ніби неіснуючим, будьякий акт, у дійсності, відсутності пороків якого у них може виникнути
той чи інший сумнів» [19, с. 552]. На суб’єктів права, вказують прибічники такого підходу, не можна покласти тягар необхідності виведення
кожної норми права із «визнаних у суспільстві цінностей». Тим більше,
що ця категорія, якщо до неї звертається окрема людина, набуває надзвичайно суб’єктивний характер. І в цьому аспекті можна погодитись
із позитивістами, які у спорі з юснатуралістами вказують на те, що беззастережне слідування уявленням про справедливість, яким може бути
виправдана відмова від виконання встановлених державою обов’язків,
підриває основи правопорядку, позбавляє учасників правовідносин
упевненості у правовому результаті своїх дій, оскільки інша сторона
врегульованих правом відносин може відмовитись від покладених на
неї зобов’язань, посилаючись на їх невідповідність визнаним у суспільстві цінностям. Це в свою чергу, заперечує цінність права як стабільного регулятора суспільних відносин.
Проте, не можна не враховувати і того факту, що поряд із презумпцією правового характеру актів нормотворчості діє презумпція добросовісності учасників відносин, врегульованих правом, і правомірності
їх дій. Це, зокрема, має означати: якщо такі суб’єкти в своїй поведінці
виходять із нікчемності приписів нормативних актів, з чим можуть не
погоджуватися органи публічної влади (вважаючи, зокрема, що невиконання приписів таких нормативних актів є підставою для притягнення суб’єктів правових відносин до юридичної відповідальності), тягар
доказування неправомірності дій учасників врегульованих правом сус518

пільних відносин (а отже – правового характеру нормативних актів, від
виконання яких вони відмовилися) лягає на представників публічної
влади.
В аспекті розглядуваного питання, звертаючись до категорії
справедливості, ми маємо пам’ятати, що йдеться про принцип, який
лежить в основі права і має як матеріальний, так і процедурний прояв.
Дотримання при встановленні загальнообов’язкових правил поведінки
передбаченої процедури прийняття нормативно-правових актів є мінімальною умовою легітимації таких правил поведінки. Правила вважаються авторитетними через те, що вони є породженням певної системи,
яка функціонує організованим чином. Саме тому дотримання норм,
що встановлюють процедуру формування органів державної влади і
місцевого самоврядування, процедуру реалізації ними нормотворчих
і правозастосовних повноважень, є передумовою довіри населення до
чинного права, його сприйняття як належного соціального регулятора.
Йдеться про так звану неабсолютну процедурну справедливість: правила (норми) неабсолютної процедурної справедливості лише сприяють
досягненню справедливого результату (матеріальної справедливості)
внаслідок дотримання процедури, але не гарантують його) [20, с. 125].
Процедура прийняття нормативного акта спрямована на встановлення
такого механізму, який би дозволяв виробити максимально справедливе правило поведінки, створити гарантії недопущення прийняття норм,
які б порушували права учасників суспільних відносин. Будь-яке відхилення від цієї процедури є підставою поставити під сумнів справедливість правила, що було встановлено в результаті неї.
Проте, наприклад, чи може суб’єкт правовідносин відмовитися
від виконання закону, при прийнятті якого було порушено передбачену Конституцією процедуру? Чи може вважатися нікчемним закон,
прийнятий за умов очевидного порушення вимоги особистої участі
народних депутатів України в голосуванні [21]? Або чи слід вважати
недійсним закон, який всупереч вимозі стабільності вносить зміни до
тих чи інших елементів податків та зборів пізніше ніж за шість місяців
до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки (п.п. 4.1.9 Податкового кодексу України [22])?
Стаття 152 Конституції України [23], відповідно до якої закони та
інші правові акти за рішенням Конституційного Суду України визнаються неконституційними повністю чи в окремій частині, якщо вони
не відповідають Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура їх розгляду, ухвалення або
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набрання ними чинності, на наш погляд, не повинна сприйматися як
така, що визнає лише можливість існування оспорюваних нормативних актів, тобто актів, неправовий характер яких може бути встановлено рішенням суду, і заперечує, що формальні або змістовні дефекти
акту можуть ставати підставою для того, щоб він вважався нікчемним.
Наведена стаття Основного Закону має предметом свого регулювання
встановлення повноважень Конституційного Суду України, наділення
його компетенцією із розгляду питання про відповідність Конституції
правового акту за умови звернення до нього з відповідним клопотанням уповноважених на це суб’єктів.
В механізмі правового регулювання суб’єктом, який має вирішити
питання щодо правового чи неправового характеру нормативного акту,
виявляється суд. Саме він виступає тією інституцією, яка покликана
вирішити, чи були в учасника правових відносин підстави відмовитися від реалізації норми права, посилаючись на нікчемність (суттєву
дефектність) нормативного припису, в якому вона закріплена і обґрунтовуючи таку відмову неправовим характером норми. Питання постає
більш гостро, якщо йдеться про ситуацію, коли суд відмовляється від
застосування актів, визнання яких недійсними – виключна компетенція
органу конституційної юрисдикції України.
Законодавець спір щодо повноважень судів загальної юрисдикції у
випадку виявлення ними при вирішенні конкретної справи нормативно-правових актів (їх окремих положень), що суперечать змістовним
або формальним вимогам, вирішує таким чином.
Кодекс адміністративного судочинства України [24] вказує на два
можливі варіанти дій суду. Згідно із частиною 4 статті 9 у разі невідповідності нормативно-правового акта Конституції України, закону
України, міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана
Верховною Радою України, або іншому правовому акту, суд застосовує
правовий акт, який має вищу юридичну силу; частина 5 статті 9 у свою
чергу передбачає, що у разі виникнення в суду сумніву під час розгляду
справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить
до юрисдикції Конституційного Суду України, суд звертається до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до
Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону
чи іншого правового акта.
Наведені положення чинного законодавства не дають можливості
для їх однозначної інтерпретації. Так, можна говорити про те, що ними
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за суддями визнано право відмовлятися від застосування тих нормативних актів, які, на їх переконання, суперечать конституційним положенням (як прямо закріпленим в тексті Конституції, так і тим, що можуть
виводитися із її змісту). Якщо ж недоліки нормативно-правового акту
не дають достатніх підстав із впевненістю вказувати на його неконституційність, а лише викликають сумніви щодо конституційності, вказане питання передається на розгляд єдиного органу конституційної
юрисдикції.
Проте, існує й інший підхід до розуміння статті 9 Кодексу адміністративного судочинства України як такої, що вказує на право суду відмовитися від застосування виключно того нормативного акту, оцінка
правового характеру якого не є виключним повноваженням Конституційного Суду України. Тобто якщо йдеться про відмову від застосування законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів
Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів
Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якими врегульовано
розглядуваний судом випадок, проте суд вважає їх такими, що не відповідають Конституції України, питання щодо конституційності має бути
передано на розгляд Конституційному Суду України, а розгляд справи адміністративним судом призупинено. Розглядати справу, на власний розсуд відмовитись від застосування такого нормативного акту із
посиланням на його невідповідність Конституції України, суд, за такого
підходу до тлумачення статті 9 Кодексу адміністративного судочинства
України, не може.
Дещо по-іншому врегульовано це питання Цивільним процесуальним кодексом України [25]. Згідно зі статтею 8 суд вирішує справи
відповідно до Конституції України, законів України та міжнародних
договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. У разі виникнення у суду сумніву під час розгляду справи щодо
відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України,
вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного Суду України, суд звертається до Верховного Суду
України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта. У разі невідповідності правового акта закону України або
міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, суд застосовує акт законодавства, який має вищу
юридичну силу. Як бачимо, Цивільний процесуальний кодекс України
відносить до компетенції суду тільки питання оцінки нормативно-пра521

вових актів на відповідність законам і міжнародним договорам, щодо
відповідності Конституції – то повноваження суду обмежені можливістю поставити питання про неконституційність нормативно-правового
акту перед органом конституційної юрисдикції, що посилює сумніви
в наявності у судів загальної юрисдикції повноважень відмовлятися
на свій розсуд від застосування нормативно-правових актів, навіть з
підстав наявності в них очевидних дефектів, якщо оцінка їх правового
характеру є виключною компетенцією єдиного органу конституційної
юрисдикції.
Як вбачається, розглядуване питання має вирішуватись через
розв’язання конфлікту між двома принципами – принципом прямої дії
норм Конституції (вимог, що знайшли відображення в тексті і в дусі
Конституції), з одного боку, і принципом виключної компетенції органу конституційного судового контролю – з іншого. Саме встановлення
співвідношення між двома вказаними принципами у кожній конкретній
ситуації надає можливість провести межу між оспорюваністю і нікчемністю нормативних актів. Наведемо приклад. 15 січня 2009 року Президентом України було підписано Закон України «Про внесення змін до
Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо
використання дитини для жебракування», яким передбачено введення
кримінальної відповідальності за такий злочин як використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом. При цьому у зв’язку з тим, що
голосування Верховною Радою України за прийняття цього Закону відбулося раніше, в тесті Закону залишився припис, згідно з яким Закон
набирає чинності з 1 січня 2009 року. При цьому датою опублікування
стало 25 лютого 2009 p. (згодом до тексту Закону було внесені зміни
і момент набрання ним чинності було прив’язано до моменту опублікування). Схожа ситуація мала місце із Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової
кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18 грудня 2008 року
№ 694-VI. Пунктом 1 розділу II «Прикінцеві положення» зазначеного
Закону визначено, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
При цьому зазначений Закон був офіційно опублікований в газеті «Урядовий кур’єр» 3 лютого 2009 року за № 18. «Якщо джерело, яким було
зафіксовано певні правові норми, не було опубліковано для загального
відома, висунута по відношенню до таких правових норм презумпція
знання закону разом із усіма вимогами, що складають її зміст, втрачає свою силу» [26, с. 48]. Слід сказати, що Мінекономіки у своєму
роз’ясненні від 06.02.2009 p. № 3303-27/48, справедливо посилаючись
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на статтю 57 Конституції України, якою гарантовано право кожного
знати свої права і обов’язки, а також встановлено вимогу, відповідно
до якої закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у
порядку, встановленому законом, а також на статтю 94 Конституції
України, згідно з якою закон набирає чинності через десять днів з дня
його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування, вказало, що України Закон
набрав чинності з дня його офіційного опублікування – з 3 лютого 2009
року. Президент України, щоб усунути таку невідповідність, звернувся із конституційним поданням до Конституційного Суду України,
але таке звернення не призупиняє дію законів, а отже, норми, згідно з
якими закони набули чинності до моменту їх офіційного оприлюднення, продовжують діяти. На наш погляд, в такій ситуації суд загальної
юрисдикції, звернувшись до принципів верховенства права і правової
визначеності, що, зокрема, знайшов закріплення в статті 57 Конституції
України, не повинен був застосовувати приписи нормативно-правових
актів, що визначають момент набрання ними чинності (оскільки вони
носили нікчемний характер), а керуватися загальною нормою Конституції України, не зважаючи на те, що на момент розгляду справи ще не
було винесено рішення Конституційного Суду України про неконституційність наведених положень.
Такий висновок відповідає позиції Європейського Суду з прав
людини, що була висловлена у Рішенні зі справи «Проніна проти України» (заява № 63566/00) від 18 липня 2006 року. Зокрема, у п. 24 вказаного Рішення Суд вказав, що «у правовій системі України, де фізична
особа не має права індивідуального звернення до Конституційного
Суду України, національні суди мають досліджувати питання відповідності нормативних актів Конституції і, якщо існує сумнів, звертатися
з клопотанням про відкриття конституційного провадження. Однак з
точки зору відповідного законодавства цю систему не можна тлумачити
як таку, що вимагає від звичайних судів детально розглядати питання
щодо конституційності, яке порушує сторона цивільного провадження,
або зобов’язує суди передавати кожне таке питання до Конституційного Суду. Очевидно, суди загальної юрисдикції користуються певною
дискрецією щодо розгляду питань конституційності, які виникають в
рамках цивільного провадження».
Прикладом, коли суд, посилаючись на суттєві недоліки нормативно-правового акту, визнав правомірною відмову від його виконання з
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боку учасника правових відносин, може бути ціла низка справ, що були
розглянуті Верховним Судом України із питання використання гральних автоматів, переведених у фіскальний режим. Так, пунктом 6 додатка до постанови Кабінету Міністрів України «Про терміни переведення
суб’єктів підприємницької діяльності на облік розрахункових операцій
у готівковій та безготівковій формі із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій» від 7 лютого 2001 p. № 121 було встановлено
строк переведення суб’єктів господарювання залежно від форм та
умов їх діяльності на розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій. Для суб’єктів підприємницької діяльності, які
працювали у сфері грального бізнесу із використанням гральних автоматів, було встановлено термін до 31 грудня 2006 p. Водночас згідно зі
ст. 12 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 6
липня 1995 p. № 265/95-ВР на території України дозволяється реалізовувати та застосовувати лише ті реєстратори розрахункових операцій
вітчизняного та іноземного виробництва, які включені до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та конструкція і програмне забезпечення яких відповідає конструкторсько-технологічній
та програмній документації виробника. На Мінпромполітики було
покладено обов’язок забезпечити організацію розроблення автоматів з
продажу товарів (послуг), які відповідатимуть зазначеним вимогам, а
також запам’ятовуючих пристроїв (фіскальної пам’яті) для оснащення
автоматів, що вже діють. Відповідний реєстратор розрахункових операцій, що могли б в своїй діяльності використовувати суб’єкти грального
бізнесу, до Держреєстру було включено лише 1 липня 2008 року, тобто через півтора роки після спливу граничного терміну, коли суб’єкти
господарювання повинні були вже почати використовувати такий реєстратор в своїй діяльності. За таких обставин Верховний Суд України
дійшов висновку, що до зазначеної дати у суб’єктів господарювання не
було об’єктивної можливості виконати вимоги Закону у частині використання гральних автоматів, які переведені у фіскальний режим роботи. Тому притягнення їх до відповідальності за використання гральних
автоматів, у яких не реалізовані фіскальні функції, можливе лише з
моменту включення до Держреєстру комп’ютерно-касової системи
«Фіскал», тобто з 1 липня 2008 p. [27].
Наведена справа є прикладом відмови від застосування нікчемного нормативного припису, неправовий характер якого обумовлювався
відсутністю об’єктивної можливості його виконання.
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Про пріоритетність принципу прямої дії Конституції України (а
отже, і можливості відмови від застосування нормативних актів, які
хоча і не визнані у встановленому порядку недійсними, суперечать
принципам і нормам, що складають конституційний порядок), що
є проявом визнання принципу верховенства права, свідчить і позиція Верховного Суду України, висловлена ним у постанові Пленуму
«Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя».
В названій постанові вперше було визначено, в яких саме випадках
суд зобов’язаний безпосередньо застосовувати норми Конституції. Це
повинно відбуватись тоді, коли: зі змісту норм Конституції не випливає необхідність додаткової регламентації її положень законом; закон,
який був чинним до введення в дію Конституції чи прийнятий після
цього, суперечить їй; правовідносини, котрі розглядаються судом, не
врегульовано законом України, а нормативно-правовий акт, прийнятий Верховною Радою України, суперечить Конституції України; укази
Президента України, які з огляду на їх нормативно-правовий характер
підлягають застосуванню судами при вирішенні конкретних судових
справ, суперечать Конституції України [28, с. 49]. Серед наведених
повноважень найбільш дискусійним є визнання за судами загальної
юрисдикції можливості відмовитися від застосування певного нормативно-правового акта, який, на думку суду, суперечить Конституції, і
застосувати норми Конституції. Прибічники надання таких повноважень судам загальної юрисдикції посилаються на принцип прямої дії
норм Конституції. Противники говорять про те, що: 1) вирішення колізії між Конституцією України і чинним нормативно-правовим актом,
належить до виключної компетенції єдиного органу конституційної
юрисдикції в Україні – Конституційному Суду України (ст. 13 Закону
України «Про Конституційний Суд України» [29]); 2) положення нормативно-правових актів є основою для врегулювання необмеженої
кількості випадків, а отже, якщо припустити, що вони суперечать Конституції України, то їх застосування у подальшому може призвести до
порушення прав і свобод людини, а тому суд загальної юрисдикції має
вказати через встановлену процедуру на цей недолік у правовому регулюванні єдиному органу конституційної юрисдикції, а не обмежуватись
незастосуванням певного нормативно-правового акта в окремій справі;
3) нормативно-правовий акт до того моменту, доки він не втратить чинність на території України, має застосовуватись при розгляді випадків,
які входять до сфери його регулювання, а отже, його незастосування у
конкретній справі може стати підставою для скасування рішення суду
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вищою судовою інстанцією як незастосування матеріального права, що
підлягало застосуванню у цій конкретній справі і могло вплинути на
вирішення справи по суті.
Висловлену Верховним Судом України думку підтримав М. І. Козюбра, який робить наголос на тому, що суди повинні безпосередньо застосовувати положення Конституції у випадках, коли вирішення справи на
основі закону виявляється неможливим. І лише у разі неоднозначного
тлумачення відповідних положень Конституції різними державними
органами або вагомих сумнівів щодо конституційності закону, який підлягає застосуванню при вирішенні конкретної справи, суди у визначеному
законом порядку мають звертатися до Конституційного Суду України [30,
с. 94]. При цьому здійснюючи пошук права в межах Конституції, правозастосовні органи, особливо суди, мають залучати до цього пошуку не тільки
текст Конституції, а й додаткові матеріали, які б дали змогу забезпечити як
верховенство Конституції, так і верховенство права. Орієнтиром у цьому
напрямі мають слугувати загальновизнані сучасним цивілізованим світом
принципи права, міжнародні пакти про права людини, міжнародна судова
практика, зокрема практика Європейського суду з прав людини, тенденції
розвитку правових засобів захисту прав людини у європейському та міжнародному співтовариствах тощо. До речі, саме надання конституційним
нормам, зокрема, конституційним принципам (наприклад, принцип рівності або верховенства права) С. Шевчук називає однією з причин становлення та поширення судової правотворчості, оскільки такі повноваження
потребують нової, творчої ролі суддів [31, с. 3].
Схожа дискусія точиться й в Російській Федерації, в якій аналогічним чином врегульовано питання щодо розв’язання ситуацій, коли
суд загальної юрисдикції стикається із актом, що не відповідає Конституції. Одні вчені вважають, що у цьому випадку суд не має права
розглядати справу по суті, а має звернутися до Конституційного суду із
запитом. Інші відстоюють протилежну точку зору: якщо суд впевнений
у тому, що закон, який підлягає застосуванню, суперечить конституції,
то він не застосовує цей закон, але й не звертається до Конституційного
суду, а вирішує справу сам, керуючись Конституцією. Додатковий аргумент прибічників такої точки зору – обов’язкове попереднє звернення
до Конституційного суду порушуватиме принцип прямої дії Конституції. Пленум Верховного Суду РФ, в цілому підтримавши цей підхід,
наголосив, що до Конституційного суду все ж таки слід звертатись, але
тільки у випадку невизначеності ситуації, коли є сумніви в конституційності закону [32, с. 170].
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Отже, слід констатувати: оцінка позитивного права на відповідність принципам права не є виключною компетенцією органів конституційного судового контролю. Кожен суд загальної юрисдикції має
оцінювати позитивне право, що підлягає застосуванню при вирішенні
конкретної справи. Оцінка позитивного права судом загальної юрисдикції може бути як спеціальним предметом розгляду (в Україні такі
справи належать до юрисдикції адміністративних судів), так і необхідним етапом у розгляді будь-якого судового спору на етапі визначення
юридичної основи справи.
Посиланням на принципи права суд може обґрунтувати відмову
від застосування окремого законодавчого положення, фактично вказавши на його неправовий характер (нікчемність). Саме у цьому випадку
виникає прогалина у позитивному праві, проте особливістю ситуації є
те, що вона не є результатом відсутності волевиявлення законодавчого
органу з приводу врегулювання певних суспільних відносин. Відсутність норми права, на підставі якої може бути врегульований конкретний спір, зумовлена визнанням певного припису позитивного права
правозастосовцем таким, що суперечить принципам права.
У цьому випадку він вирішує справу на підставі принципів права,
тобто використовує аналогію права. Але той факт, що таке використання стає результатом відмови від застосування чинного акту органу
правотворчості, робить таке застосування екстралегальним (за висловом Я. Шаппа), або застосуванням contra legem, коли правозастосовний
орган діє за межами позитивного права, проте у межах природного права. Слід зазначити, що «екстралегальне» правозастосування є допустимим у виняткових випадках і під контролем вищих судових інстанцій,
які можуть скасувати таке рішення суду нижчої інстанції як таке, що
прийняте з порушенням норм матеріального права.
Як справедливо вказує М. І. Козюбра, contra legem можуть застосовуватись права людини, які є безпосередньо діючим правом – саме
вони можуть застосовуватись всупереч закону, якщо закон суперечить
фундаментальним правам людини: не відображає природно-правові
начала; не відповідає загальновизнаним міжнародно-правовим принципам і нормам про права людини і громадянина; прийнятий нелегітимним органом державної влади тощо [30, с. 92].
Наведені висновки можуть знайти відображення в положеннях
Адміністративно-процедурного кодексу України, проект якого наразі
винесено для обговорення громадськістю. Так, відповідно до статті
93 Кодексу адміністративний акт (під яким розуміються як нормативні
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акти, так і акти індивідуальної дії) є нікчемним, якщо він має особливо
значні вади і це очевидно при розумному оцінюванні усіх обставин. У
будь-якому разі адміністративний акт є нікчемним, якщо:
– його видано у письмовій формі, але немає відомостей про адміністративний орган, який його видав;
– відповідно до закону він може бути виданий лише у формі документа, але ця вимога не була дотримана;
– адміністративний акт виданий адміністративним органом, що
не має на це відповідних повноважень;
– виконання такого адміністративного акта призведе до вчинення
злочину;
– виконання адміністративного акта об’єктивно неможливе.
Вказана стаття також вказує, що нікчемний адміністративний акт
не має сили з моменту його видання. Нікчемність частини адміністративного акта спричиняє нечинність усього акта, якщо акт без нікчемної
частини не був би виданий.
Як бачимо, законодавець цілком виправдано пропонує виходити
із того, що наведений ним перелік можливих підстав нікчемності нормативно-правового акта не є вичерпним. Він, залежно від конкретних
обставин справи може бути доповнений іншими підставами, що за певних умов свідчать про суттєві недоліки форми або змісту нормативного
акта і вказують на його нікчемність. Крім того, при уточненні тексту проекту Адміністративно-процедурного кодексу доцільним видається доповнення п. 4 ч. 1 ст. 93: нікчемним має вважатися не тільки акт, виконання
якого призведе до вчинення злочину, але й акт, що призведе до вчинення
будь-якого виду правопорушення, навіть такого, що не є суспільно небезпечним і не тягне за собою кримінальну відповідальність. До того ж, зважаючи на той факт, що в судовій практиці України трапляються випадки,
коли в основу рішення суду лягає правова позиція, відповідно до якої
«якщо особа вчиняє згідно із актом державного органу, це позбавляє її у
подальшому права оскаржити його» [33], доцільним видається включення до Адміністративно-процедурного кодексу норми, яка б прямо вказувала на помилковість подібного висновку.
Визнання можливості відмовитися від реалізації несправедливого припису нормативно-правового акту – здобуток школи природного
права. «Якщо писаний закон проти нас, ми маємо звертатись до всезагального закону, апелюючи до його більшої чесності і справедливості. Ми повинні доводити, що принципи справедливості є вічними й
незмінними і що всезагальний закон не змінюється, оскільки це при528

родній закон, а писані закони змінюються» [12, с. 165]. Повернення до
прямого застосування основоположних принципів, які «безпосередньо
пов’язані з природно-правовими уявленнями про право» [34, с. 21],
у ХХ столітті ілюструє розгляд справ військових злочинців західнонімецькими судами. Цей приклад, який було використано на початку
цієї статті і до якого ми повертаємося, щоб її завершити, напевно, вже
можна назвати класичним, але це не зменшує його цінності. Тоді обвинувачені стверджували, що вони не винні, оскільки діяли відповідно
до законів тих часів. Проте суди дійшли висновку, що закони, на які
посилаються обвинувачені, є недійсними, адже суперечать фундаментальним принципам моралі й правам людини [35, с. 73]. Показовими
стали слова адвоката, доктора Отто Нельте, що брав участь у цьому
процесі: «Ми маємо поставитися до свого завдання так розсудливо і з
такою духовною непідкупністю, щоб колись у майбутньому цей процес
став втіленням мрії людини про справедливість» [36, с. 3]. Завдання ж
сучасної юриспруденції – цю, вже втілену у життя мрію, перетворити
на звичний для всіх стандарт, без якого вже не можна буде уявити механізм правового регулювання.
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ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕР АКТОВ НОРМОТВОРЧЕСТВА
КАК ОСПОРИМАЯ ПРЕЗУМПЦИЯ ПРАВА
Е. Уварова
Национальный университет
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»,
г. Харьков, ул. Пушкинская, 79, e-mail: olena_uvarova@mail.ru
В статье представлена характеристика презумпции правового
характера актов органов публичной власти. Обосновывается природа
правовых презумпций как элементов права, в основе которых лежит
требование к надлежащему поведению участников правоотношений и
которые по своей природе являются принципами либо нормами права, лишь спецификой формулировки отличающимися от классических
нормативных предписаний. Рассмотрена возможность деления актов
органов публичной власти, не соответствующие содержательным либо
формальным требованиям, предъявляемым к ним, на ничтожные и
оспоримые.
Ключевые слова: правовая презумпция, правовой характер нормативных актов, ничтожность, оспоримость.
LEGAL NATURE OF NORMATIVE ACTS
AS IMPUGNED LAW PRESUMPTION
O. Uvarova
National University «Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine»
Kharkiv, Pushkinskaya Str., 79, e-mail: olena_uvarova@mail.ru
The article presents a description of the presumption of legal acts of
public authorities. Substantiates the nature of legal presumptions as elements
of law, which are based on the requirement for good behavior and which, by
their nature, are the principles or rules of law as a specific formulation differs from the classical regulatory requirements. Its considers the possibility
of dividing the acts of public authorities on the insignificant and contested.
Key words: legal presumption, the acts of public authorities, nullity,
voidability.

532

СВОБОДА ВИРАЖЕННЯ ПОГЛЯДІВ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОРИТЕТУ ПРАВОСУДДЯ:
ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ
В ПРАКТИЦІ ВЕРХОВНОГО СУДУ США
А. Червяцова
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
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Свобода вираження поглядів є одним із фундаментальних прав
у системі прав і свобод особистості, і разом із тим виступає підґрунтям демократії. Вона забезпечує самовираження особистості, виступає
необхідним засобом отримання знань та пошуку правди, забезпечує
всім членам суспільства участь у прийнятті рішень, і, нарешті, дозволяє дійти суспільної злагоди, підтримуючи хиткий баланс між здоровою багатоманітністю поглядів і необхідним консенсусом [1, с. 6–7].
Таким чином, свобода вираження поглядів лежить в основі чотирьох
соціальних цінностей: індивідуальної самореалізації, пошуку правди,
участі у суспільному житті й балансу між змінами та стабільністю.
Враховуючи значення свободи вираження поглядів, а також
складність і неоднозначність питань, пов’язаних з її забезпеченням та
реалізацією, вона досліджувалася й досліджується в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних учених, зокрема, Ш. Голдмана (Sh. Goldman),
Т. Емерсона (T. Emerson), М. Л. Ентіна, Ф. Кемпіса (F. Kempees),
А. М. Колодія, Р. Ланденсона (R. Landenson), Г Летсаса (G. Letsas),
В. І. Мункяна, А. Ю. Олійника, П. М. Рабиновича, В. О. Туманова,
С. Фаррана (S. Ferran), Ж. Хеммера (J. Hemmer), В. М. Шаповала,
С. Шевчука, М. Яніса (M. Janis) та інших.
Слід зазначити, що попри виключне значення свободи вираження
поглядів як матриці і обов’язкової умови чи не кожної іншої свободи
[2, с. 20], вона не є абсолютною і має певні межі й обмеження. Зокрема,
свобода вираження поглядів у деяких випадках може бути обмежена в
інтересах забезпечення неупередженості правосуддя і поваги до суду.
На цьому наголошують як національні, так і міжнародно-правові акти
у галузі прав людини. Наприклад, стаття 10 Європейської конвенції про
захист пав і основоположних свобод людини, проголошуючи право на
свободу вираження поглядів у першій частині, у другій частині зазначає, що ««Здійснення цих свобод [свобода вираження поглядів, яка
включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і пере533

давати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і
незалежно від кордонів. – А. Ч.], оскільки воно пов’язане з обов’язками
і відповідальністю, може підлягати таким формальностям, умовам,
обмеженням або санкціям, що встановлені законом… для підтримання
авторитету і безсторонності суду і є необхідними у демократичному
суспільстві» [3].
Конституція України у статті 34 також виходить з відносного
характеру свободи вираження поглядів, називаючи інтереси підтримання авторитету і неупередженості правосуддя серед інших соціальних
інтересів (національна безпека, територіальна цілісність, громадський
порядок тощо), заради забезпечення яких може бути обмежена свобода
вираження поглядів [4].
Притягнення до відповідальності за висловлювання, які розцінюються як неповага до суду, ставить низку питань теоретичного і
практичного характеру, зокрема: чи є припустимою критика судових
рішень і дій посадових осіб судової влади і якщо так, якою може бути
ця критика (межі припустимого)? чи можуть журналісти, ЗМІ, окремі
особи обговорювати справи, які знаходяться на розгляді суду, й оцінювати можливі варіанти судових рішень? як розмежувати різку критику
на адресу суду чи окремого судді, яка є правомірним проявом свободи вираження поглядів, від неповаги до суду, спроби вчинити на нього
тиск за допомоги ЗМІ і маніпулювання суспільною думкою, тобто дій,
які зазіхають на авторитет і неупередженість правосуддя?
Практика Верховного Суду США, країни, яка має високі стандарти у галузі забезпечення свободи вираження поглядів (свободи слова),
пропонує низку підходів до вирішення конфлікту між правом на свободу вираження поглядів та забезпеченням поваги до суду. Зазначимо,
що рішення, які стали прецедентами, були прийняті Верховним Судом
США (далі Суд) у середині ХХ століття.
Вперше питання щодо обмеження свободи вираження поглядів
у зв’язку із необхідністю забезпечення авторитету правосуддя постало перед Судом у 1831 році у зв’язку з рішенням судді Джеймся Пека
(James Peck) позбавити адвоката, який критикував рішення і діяльність
Суду, права здійснювати адвокатську практику. Це рішення спричинило гостру політичну дискусію в суспільстві. Суддя Д. Пек був підданий
процедурі імпічменту, і лише один голос в Сенаті США врятував його
від втрати судової посади.
Розгляд справи в Конгресі США призвів до переоцінки підходів до
визначення поняття «неповага до суду», що знайшло відображення у
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прийнятому парламентом Акті про неповагу 1831 року. Цей закон суттєво обмежив підстави притягнення до відповідальності за неповагу до
суду, віднісши до таких дій непокору розпорядженням суду, неналежну
поведінку у залі судових слухань та інші дії, які заважають відправленню правосуддя [5, c. 310].
У 1918 році у справі Toledo Newspaper Суд отримав можливість
розкрити зміст поняття «інші дії, які заважають відправленню правосуддя», запропонувавши казуальний підхід до його тлумачення. Справа
виникла як наслідок суперечки між транспортною компанією «Toledo
Railway and Light Company», яка обслуговувала майже всі транспортні
маршрути міста та місцевою владою. Після закінчення контракту на
транспортне обслуговування місцева влада висунула вимогу узгодження з нею транспортних тарифів як умову продовження дії контракту.
При цьому місцева влада розгорнула широку компанію у засобах масової інформації на підтримку цього рішення. Щоб звести до мінімуму
втручання влади у приватний бізнес, компанія звернулася до суду. Але
незадовго до того, як суд мав розпочати слухання по справі, місцева
газета «Toledo News Bee» оприлюднила цикл статей, у яких пропагувала рішення місцевої влади щодо організації транспортних перевезень
та ставила під сумнів право суду винести рішення на користь компанії.
Місцевий суд розцінив ці публікація як неповагу до правосуддя.
Розглядаючи апеляцію, подану редакцією газети, Суд зазначив:
«Статті газети, у яких говориться, що суд має підтримати рішення місцевої влади і визнати за нею право встановлювати тарифи перевезень
для приватної компанії, у яких місцевий суд піддавався насмішкам у
випадку прийняття протилежного рішення, мають розцінюватися як
такі, що здатні зашкодити відправленню правосуддя… тому неможливо уникнути покарання за неповагу до суду, мотивуючи це тим, що суддя по справі зазначені публікації на читав або що ці статті не вплинули
на його бачення справи» [6].
У кількох справах, які були вирішені Судом у 1941 році, Суд розширив можливості преси висвітлювати судові процеси, коментувати
судові справи і дії суддів. Так, у справі Bridges v. California компанія
«Times Mirror» була притягнута до відповідальності за те, що оприлюднила негативні коментарі щодо ймовірного судового рішення, намагаючись сформувати негативне ставлення суспільства до подібного
способу вирішення справи і таким чином вплинути на суд [7].
Вирішуючи цю справу, Суд застосував тест «явної і безпосередньої
загрози». Виступаючи від імені більшості, суддя Хуго Блек (Hugo Black)
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зазначив, що лише ймовірність, нехай значної і суттєвої шкоди, сама по
собі ще не може виправдати обмеження свободи слова або преси; шкода
має бути реальною. Таким чином, відповідно до рішення «…з критерію
явної і безпосередньої загрози випливає принцип, згідно з яким шкода
має бути дійсно суттєвою і ступінь її вірогідності має бути високим, щоб
потягти за собою відповідальність за висловлювання на адресу суду» [7,
п. 62]. Суд дійшов висновку, що шкода, спричинена суспільною дискусією навколо цих судових процесів, є набагато меншою для правосуддя,
ніж шкода, яку б спричинило вимушене мовчання.
Встановлений принцип знайшов свій подальший розвиток у низці
інших справ, зокрема у справі Pennekamp, яка розглядалася у 1946 році
і стосувалася газетних критичних публікацій і карикатур на суддю,
який нібито поблажливо ставився до злочинців. Заступник редактора
газети, Джон Пеннекамп (John Pennekamp), був притягнутий до відповідальності за неповагу до суду. По цій справі Суд вирішив, що статті і
карикатури не становили реальної загрози для відправлення правосуддя, тому що стосувалися вже прийнятих рішень.
Суддя Стенлі Рід Stanley Reed зауважив, що шкода від цих публікацій для судового процесу не є явною і безпосередньою для того, щоб
«закрити двері для суспільних обговорень» [8, п. 66].
У наступній справі Craig v. Harney Суд також застосував критерій явної і безпосередньої загрози. У цій справі, яка розглядалася в
порядку цивільного судочинства, присяжні, отримавши інструкцію від
судді перед винесенням вердикту, почули його побажання підтримати
позицію позивача, але винесли протилежне рішення. Суддя відмовився
затверджувати цей вердикт, ухваливши рішення про задоволення позову. Присяжні виступили зі скаргою на дії судді, звинувачуючи його у
тому, що він намагався змусити їх діяти усупереч їхнім переконанням.
Одна з місцевих газет виступила з жорсткою критикою дій судді, називаючи судову процедуру «актом свавілля» та «пародією на правосуддя». Також газета навела висловлювання окремих громадян, в одному з
яких прийняте рішення називалося «викиднем правосуддя».
Газету було притягнуто до відповідальності за неповагу до суду,
оскільки, як було зазначено у судовому рішенні, статті, у яких перекручувалася інформація про судовий процес, мали на меті налаштувати суспільну думку проти суду. В результаті негативне ставлення
до суду, яке було сформовано внаслідок газетних публікацій, створило реальну загрозу відправленню правосуддя, яка, на думку суду,
була явною і реальною. Верховний Суд не підтримав позицію суду. У
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рішенні, написаному від імені більшості суддею Майклом Дугласом
(Michael Douglas), зазначається, що, можливо, статті не завжди були
об’єктивними і носили фрагментарний характер, однак попри це, вони
не спричинили шкоди правосуддю.
По-перше, у рішенні Суду зазначається, що «…суддя не повинен
звинувачувати у неповазі до суду кожного, хто його критикує, або оприлюднює статті, які роблять його непопулярним». Пристрасть, з якою були
написані критичні статті, а також використані у них висловлювання, самі
по собі, не дають підстав говорити про неповагу до суду. Висловлювання
мають безпосередньо перешкоджати відправленню правосуддя; небезпека не повинна бути віддаленою або ймовірною, вона має бути реальною.
У цій справі, на думку Суду, вона такою не була.
«Слід очікувати на критику, – зазначається у рішенні Суду. – Обговорення рішень і дій суду є припустимими, якщо не необхідними. Та
обставина, що дискусія не була приємною для суду, ще не означає наявності реальної загрози інтересам правосуддя» [9, п. 67].
По-друге, стосовно впливу статей на суспільну думку, Суд визнав,
що статті висвітлювали питання, які мали суспільний інтерес і значення. Навіть якщо громадяни, висловлювання яких наводилися на сторінках газети, були б винуваті у неповазі до суду, «свобода преси вимагає,
щоб їхня поведінка також була висвітлена».
Цікаво, що принцип «явної і безпосередньої» загрози застосовується Судом не лише до друкованих засобів масової інформації (преси), але й до каналів телебачення і радіомовлення. Тобто, на вирішенні
справи по суті не впливає засіб поширення висловлювань, які є сумнівними в контексті забезпечення авторитету правосуддя.
Справа Goss v. Illinois є прикладом справи, по якій Суд підтримав
звинувачення у неповазі до суду. Справа виникла із процедури розлучення, розпочатої Карлом Чампагнем (Carl Champagne) проти його дружини Ширлі Чампагн (Shirley Champagne). Заявник також намагався
відсудити дитину. Головний свідок у справі, приватний детектив Роберт
Рісберг (Robert Risberg) стверджував, що жінка мала коханця Томаса
Госса (Thomas Goss). Під час розгляду справи Т. Госс узяв участь у телевізійному шоу, аудиторію якого складало приблизно 200 тис. глядачів,
які мешкали в районі Чикаго. У цій передачі Т. Госс назвав детектива
«професійним боягузом і брехуном». Т. Госс спростував факт інтимних
стосунків із дружиною К. Чампагна, але зазначив, що пообіцяв бідній
жінці зробити все можливе, щоб запобігти «легальному викраденню
в неї дитини». Заяви, які пролунали у телевізійному шоу, стали під537

ставою притягнення Т. Госса до відповідальності за неповагу до суду.
Він визнав, що, роблячи ці заяви, він знав про розгляд справи про розлучення в суді, однак його метою було захисти себе від звинувачень у
позашлюбних стосунках з дружиною заявника. За словами Т. Госса, він
не бажав якимось чином вплинути на судовий процес. Попри це Т. Госс
був визнаний винуватим у неповазі до суду, оскільки судова процедура
залежала від показань свідка, якого він атакував за допомоги телевізійного шоу. На думку Суду, Т. Госс втрутився в судову процедуру, підірвавши довіру до свідка [10].
Ще один важливий судовий прецедент, згідно з яким преса має
дотримуватися обмежень щодо висвітлення судового процесу, навіть
якщо ці обмеження у подальшому будуть визнані неконституційним,
був встановлений у справі Дікінсона. По цій справі журналісти Ларрі Дікенсон (Larry Dickens) і Гіббс Адамс (Gibbs Adams) на порушення встановленої судової заборони оприлюднили показання свідка, які
були отримані від нього під час відкритого судового слухання (відповідно до судової ухвали преса могла лише загадати у новинах факт
слухання справи, але не могла розкривати деталі). Це стало підставою
притягнення журналістів до відповідальності за неповагу до суду. Розглядаючи апеляцію, Суд дійшов висновку, що суспільство має право
знати про обставини, встановлені в ході судового розгляду і що не слід
обмежувати пресу у висвітленні перебігу відкритого судового процесу.
Разом із тим, Суд зазначив: «Визнання рішення місцевого суду таким,
що не відповідає конституції, не виключає відповідальності за неповагу до суду. Преса мала домагатися скасування відповідних обмежень,
використовуючи правові засоби, а не ігнорувати судову ухвалу» [11].
Аналіз практики Верховного Суду США дозволяє зробити наступні висновки:
по-перше, розглядаючи справи щодо обмеження свободи вираження поглядів з метою забезпечення авторитету правосуддя, Суд застосовує критерій «явної і безпосередньої загрози», що дозволяє надати
широкі гарантії свободі вираження поглядів;
по-друге, Суд визнає за суспільством право знати про перебіг судового розгляду, про дії і рішення суду (відповідно, журналісти і ЗМІ
мають право поширювати таку інформацію), а також право обговорювати ці питання; Суд наголошує на соціальній цінності такої дискусії;
та обставина, що суспільне обгорнення може бути неприємним для
суду, сама по собі ще не означає неповаги до суду й піді рвання авторитету правосуддя;
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по-третє, Суд підтримує звинувачення у неповазі до суду у випадках, коли висловлювання унеможливлюють відправлення правосуддя
(наприклад, має місце піді рвання довіри до свідка у справі), або коли
інформація стосовно судового процесу поширюється попри пряму
судову заборону, навіть якщо в подальшому вона буде визнана неконституційною.
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СВОБОДА ВЫРАЖЕНИЯ ВЗГЛЯДОВ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОРИТЕТА ПРАВОСУДИЯ:
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Свобода выражения взглядов является фундаментальной основой
демократического общества, обеспечивает индивидуальную самореализацию, поиск правды, участие в общественной жизни, баланс меж539

ду изменениями и стабильностью. Тем не менее, свобода выражения
взглядов не является абсолютной. Среди общественных интересов,
которые могут выступать в качестве оснований ограничения свободы
выражения взглядов, – поддержание авторитета и непредвзятости правосудия. Конфликт между свободой выражения взглядов и правом на
справедливый суд получил широкое освещение в практике Верховного
Суда США, анализу которой посвящена данная статья.
Ключевые слова: свобода выражения взглядов, пределы осуществления и ограничения свободы выражения взглядов, право на справедливый суд, авторитетность и непредвзятость правосудия, практика
Верховного Суду США.
FREEDOM OF EXPRESSION AND GUARANTEEING
OF THE RESPECT TO JUSTICE; RESOLUTION OF THE
CONTRIVERSY IN THE PRACTICE
OF THE UNITED STATES SUPREME COURT
A. Tscherviatsova
Kharkiv V.N. Karazin National University,
Kharkiv, Svobody Sq., 6, e-mail: alinaCH@ukr.net
Freedom of expression is essential for a democratic society. It provides
individual self-realization and the process of discovering truth; it is a method
of achieving the balance between changes and stability. However, freedom
of expression is not absolute one. It may be subject to formalities, conditions
or restrictions prescribed by law and are necessary in a democratic society,
in the public interests such as national security, territorial integrity or public
safety. Freedom of expression may be restricted for maintaining the authority and impartiality of the judiciary. The conflict between freedom of expression and the right to a fair trial has wide coverage in the Supreme Court’s of
the United States practice.
Keywords: freedom of expression, limits and restrictions of freedom of
expression, the right to a fair trial, the Supreme Court of the United States.
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ЕСТЕСТВЕННО-ПОЗИТИВНОЕ ПРАВО:
ПРИРОДА, ГЕНЕЗИС, ЭВОЛЮЦИЯ
В. Шафиров
Сибирский федеральный университет,
г. Красноярск, ул. Маерчака, 6, e-mail: ashafirov@gmail.com
Право есть сложное социальное явление, многие проблемы которого до сих пор остаются недостаточно разработанными. Возникла
необходимость сменить приоритеты в раскрытии целого ряда вопросов, и прежде всего: о природе, генезисе, эволюции права. И здесь
невозможно обойтись без достижений в области антропологии права.
Юридическая антропология – система научных знаний, раскрывающих
взаимосвязь человека и права, особенности правовой жизни отдельного индивидуума и общества в целом. Другими словами, человек в правовой системе – главный объект изучения юридической антропологии.
Важно и то, что данная наука исследует правое положение человека на
разных этапах общественной истории – от древности до наших дней.
Распространено мнение, что право имеет политическую природу. Оно всегда формируется при непременном участии государства,
устанавливается либо санкционируется государством. Государство
выступает единственным источником права. Представляется – это
односторонний подход. Он вытекает из теории позитивного права, ее
важнейшего направления – нормативной школы правопонимания. В
данной теории личности отводится малозаметная, приниженная роль.
Это исказило природу, сущность права, затенило положительные стороны самой нормативной теории.
С позиции теории естественно-позитивного права [1, с. 43–48]
изначально право не имеет политической (государственной) природы.
Сущность права обусловлена природой человека, его потребностью к
свободе, самоопределению. Это объясняется следующим.
Возникновение права – закономерный, естественно-исторический
процесс, связанный с переходом человечества от первобытного (родового) общества на новую более высокую ступень социального развития. Родовой строй – самая первая, низшая, наиболее примитивная
форма организации общежития людей. Его жизнеспособность в силу
известных причин поддерживалась коллективным трудом, совместной
собственностью, уравнительным распределением. Человек был вне
общины – ничто. Он не только не помышлял о выделении из общества,
541

но и не осознавал самого себя его членом, своё «я», свою личность. Не
было и не могло быть у него и обособленных от коллектива социальных потребностей и интересов. В своем сознании и своей деятельности
человек отождествлял себя с родом, и всё сделанное им воспринималось как сделанное родом. Поглощение личного, общественным предопределяет важнейшую особенность нормативного регулирования при
первобытности. Нормы поведения того времени, зарождающиеся и
существующие прежде всего как запреты, были направлены на обеспечение господства «целого», его приоритета над личным (да так, чтобы
человек, как автономная личность, по существу не выделялся, не обособлялся от целого) [2, с. 34].
Отношения, построенные на подчинении человека коллективу,
характерны в целом для всего первобытного общества. Однако, нельзя
не видеть различие между, например, раннеродовой и позднеродовой
общинами. «Если в начале жизнь и деятельность отдельных лиц, – писал
выдающийся русский философ В. С. Соловьев, – вполне определялась
историческим бытом народа как целого и представляла в своем корне
лишь произведение тех условий, которые органически выработались
народной историей, то с дальнейшим развитием, наоборот, сама история
всё более и более определяется свободной деятельностью отдельных лиц
и весь народный быт становится все более и более лишь осуществлением
этой личной деятельности... Стремление личности к самоутверждению и
к полнейшему высвобождению из первобытного единства родовой жизни остается фактом всеобщим и несомненным» [3, с. 91–92].
Нарождающаяся в позднеродовой период личность с её устремлением к свободе и независимости уже не вписывается в модель «родчеловек», имеющую для первобытного общественного сознания свой,
довольно однозначный коллективистский вид. Отсюда родоплеменной строй прекращает свое существование там и тогда, где и когда
становится объективно и субъективно возможной самостоятельная,
обособленная от общины жизнь людей, преследующих свои личные
(частные) интересы, коренным образом отличающиеся от всеобщих
коллективистских. Родовая организация общества, сыграв свою необходимую роль в становлении человечества, уходит с исторической арены. На смену ей приходит эра, получившая название «цивилизация»
(от латинского сivis – гражданин), где ведущее положение занимает
свободная, реализующая и свои собственные интересы личность.
Превращение человека из просто члена родоплеменного коллектива
в активного преобразователя, сознательного творца своего и обществен542

ного бытия, существенно трансформирует содержание нормативного
регулирования. Появляются социальные нормы, которые «...основываются в первую очередь на представлении гарантированных обществом
мер возможной деятельности, свободы пользования соответствующими социальными благами, на установлении определенного круга прав
личности...» [4, с. 13]. Так рождается право. Именно как право: оно не
запрещает и ограничивает, а предоставляет права, свободу выбора и деятельности, благодаря чему процесс обретения человеком качеств автономной личности становится необратимым.
Итак, возникновение права обусловлено природой человека, его
потребностью к свободе, самоопределению. Свобода, в свою очередь,
выражается в правах и свободах. Поэтому основное, глубинное в праве – права и свободы человека. Свободная человеческая личность также невозможна без прав и свобод, как без сердца, нервной системы,
легких и т.п. Вот почему право (права и свободы) не навязано и не могло быть навязано никем извне. Формирование правовых свойств индивида – объективный, необходимый достаточно сложный и длительный
процесс. При познании, овладении правом изменяется многовековой
привычный жизненный коллективистский уклад, где «Я» и «Мы» –
нераздельны. Правовые способности личности, напротив, появляются
вместе с утверждением частного интереса, частной собственности, разграничением индивидуального и коллективного. Поступать по праву –
означает в первую очередь поступать по своему желанию, в личных
интересах, по своему усмотрению. Сказанное позволяет утверждать,
что процесс возникновения права происходил не только под воздействием экономических, нравственных законов, но законов самого
права.
Объективный характер законов самого права предопределен следующими обстоятельствами:
– обусловленностью права природой человека; каждый человек –
правовая личность;
– основой жизнедеятельности человека являются потребности
быть самим собой, в свободе выбора и деятельности, в справедливых
взаимоотношениях с себе подобными.
Таким образом, первая ступень (догосударственная) становления
права как свободы – естественное право или естественные и неотчуждаемые права человека. Их открытие, выявление, обусловленное самым
ходом развития общества, происходило в процессе осознания человеком себя личностью, своего места среди других людей, потребности в
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индивидуальной свободе, частной собственности, личной выгоде и т. п.
Осознание нужды в правах опиралось на практический опыт, показавший наиболее зрелым, подготовленным и активным людям преимущества построенного на свободе усмотрения, независимого автономного
поведения, при сохранении баланса интересов с себе подобными индивидами.
Проверенные опытом в догосударственную эпоху представления об естественных правах и сложившиеся на их основе правила во
многом возникали стихийно, носили интуитивный характер, не имели формального закрепления, чёткого размежевания с обязанностями,
надёжного обеспечения и защиты даже для ограниченного круга лиц.
Не приходится говорить о какой-то системе естественных прав. Главным образом делалась попытка вычленить из должного, необходимого
отдельные возможности в сфере быта, труда, распределения. Именно
с таких простейших, слабо взаимодействующих, имеющих нравственные, религиозные, а не юридические корни естественных прав человека начинается отсчёт жизни современного права1.
Необратимость процесса обособления отдельного человека от
«целого» и выделение правовых качеств личности не означают, что
на заре цивилизации сложились все необходимые условия для признания свободным и равным каждого индивидуума или, как выражался
И. Кант, его способность быть господином себе самому.
Не был преодолен в сознании и поведении многих людей тысячелетний опыт аморфной, без собственного «я» жизни. Невозможно
было и принудительное осчастливливание, и принудительное совершенствование, освобождение людей. Поэтому формирование личности было сопряжено с выделением из рода прежде всего наиболее
зрелых, способных и деятельных индивидов, преследующих свои частные интересы и объединяющихся для их утверждения в социальные
группы, классы. Более того, развитие человечества (а значит, и движеБолее того, можно утверждать, что в догосударственную эпоху зародились два равных по значению мегарегулятора: мораль и право. Их
объединяет то, что оба они имеют человеческую природу, а человек по своей сущности является моральной и правовой личностью. Другое дело, что
с моралью и правом связаны два самостоятельных вектора в социальном
регулировании, у каждого из них появились в последующем развитии свои
более близкие спутники жизни, соответственно, общество и государство и
длительное время по объективным и субъективным причинам они противопоставлялись друг другу.
1
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ние его по пути прогресса, свободы, права), писал К. Маркс, «вначале совершается за счет большинства человеческих индивидов и даже
целых человеческих классов...что, стало быть, более высокое развитие
индивидуальности покупается только ценой такого исторического процесса, в ходе которого индивиды приносятся в жертву» [5, с. 123].
Следовательно, право как «царство осуществленной свободы»
(Гегель) входит и утверждается в жизни в ущерб равенству. Но иначе, ни
свободная личность, ни право возникнуть и существовать не могли. Естественное право, закономерно должно было «потесниться» и уступить на
довольно длительное время лидирующие позиции праву позитивному.
Поэтому вторая ступень в развитии права как свободы, следующая за
естественным правом и из него происходящая, вытекающая – позитивное право. Позитивное право – спутник государственно-организованного
общества. В начале человеческой цивилизации государство своей силой
гарантирует и защищает права и свободы, выступая важнейшим фактором реальности действия права. Государство привносит в право неизвестные прежде признаки, свойства, благодаря которым оно становится
специфическим юридическим феноменом. Позитивное право появилось
в ходе проектно-нормативной деятельности специальных субъектов –
законодателей, судей. Через позитивное право познавшая преимущества
личной свободы определённая общность людей официально формулирует и закрепляет свои права в нормативных актах и других юридических
источниках. Благодаря государственно-властному оформлению слабые,
ещё неокрепшие ростки естественного права (правовые возможности)
получили необходимую среду обитания, а также новую, дополнительную энергию для своего выживания, сохранения и развития. Другими
словами, в процессе исторического рождения позитивного права произошло не размежевание и отделение естественного от волеустановленного
права, а их противоречивое, конфликтное взаимопроникновение, взаимодополнение.
Сказанное позволяет прийти к выводу, что право бинарное социальное явление или имеющее двойную природу. Природа права представляет собой сложное, но необходимое переплетение двух компонентов:
естественного начала (природа личности) и позитивного начала (политическая природа). Только юридическое закрепление (официальное
объективирование) с помощью института «гражданство» прав человека позволило: а) признать личность внешне свободной, подтвердить её
автономность и несводимость к коллективу; б) зафиксировать исходный комплекс прав (их объём, перечень), а также средства их защиты.
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Первым юридическим бытием прав человека принято считать
неотъемлемые права гражданина античного полиса. Так, в законах
Афин, Рима проводится размежевание индивидуального «я» и коллективного «мы». Человек как гражданин обретает правовой статус,
позволяющий ему проявлять свою волю, желания, склонности, несовпадающие с волей, желанием, склонностями других людей. Это становится возможным благодаря наделению гражданина правами: на
свободу, собственность, наследование, участие в государственном
управлении, правосудии.
Другой вопрос, что позитивное право лишь только ступень (и далеко не совершенная, не развитая) в эволюции права в целом. На довольно
значительное время позитивный фактор затмил собой истинный источник права – природу человека, выдвинув на первый план внешнее,
властно-волевое, обязательно-принудительное начало, сделав центром
правовой «вселенной» государство, а не человека. И это закономерно.
Пока сохранялись полная или частичная несвобода людей (рабство,
крепостничество), формальное неравенство, право, права личности
и не могли рассматриваться иначе как через призму государства. Это
было право привилегий. Наделение тем или иным объёмом прав происходило в зависимости от имущественного, социального положения,
принадлежности к определённому классу, сословию. Одинаковой свободы и равенства для всех не признавало ни древнее, ни затем и средневековое государство.
Ограничен был перечень официально закрепляемых прав, сложно
говорить о какой-то их системе, скорее всего, это была их некая совокупность, – до целенаправленного построения системы юридических
прав общество ещё не созрело.
Однако и в этих условиях утверждение гражданина как носителя
определённых прав было крупным шагом в развитии права в целом,
стало мощным катализатором в борьбе всех ущемленных, ограниченных в правах людей за всеобщую свободу и справедливость. Это
в конечном итоге и позволило изменить соотношение естественных и
позитивных начал в праве в пользу первых.
Многие столетия в государственно-организованном обществе
ушли на преодоление (с перерывами, поворотами назад, зигзагами)
ограниченности, неразвитости права, на преобразование каждого человека в правовую, т. е. в полном смысле этого слова свободную и равную
личность. Это был путь, полный драматизма, классовых столкновений,
но именно он вел к заветной цели. Обратимся к истории.
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Специфика правовой социализации была описана знаменитым
римским юристом Гаем (II в.) так: «Главное разделение в праве состоит
в том, что все люди – или свободные, или рабы» [6, с. 54]. Но не только в этом заключалось отличие положения раба от положения первобытного человека. Как подчеркивается в научной литературе, будучи
социально-экономически противопоставлен свободной части членов
общества, раб стал носителем особых интересов и в этом смысле получил большую степень общественного признания и свободы, нежели
первобытный человек.
В уже упоминавшихся «Институциях» Гая в книге 1 гл. 53 записано: «...в настоящее время никому из подданных римского народа не
дозволяется чрезмерно жестоко поступать со своими рабами без законной причины. По постановлению императора Антония тот, кто без причины убьет своего раба, подвергается не меньшей ответственности,
чем тот, кто убил чужого раба» [7, с. 102–103].
Безусловно, более значимо то, что уже тогда раба могли перевести
в сословие свободных людей. Доказательством этому служит институт вольноотпущенных. «По праву народов, – писал видный римский
юрист Ульпиан, – возникает три вида людей: свободные и противоположные – рабы и третий вид – отпущенники, то есть те, кто перестал быть рабами» [6, с. 54]. И хотя свобода давалась с разрешения, по
милости хозяина, и до настоящего равенства было ещё далеко, процедура отпущения была регламентирована законом, а переставший быть
рабом человек получал правовую гарантию своей свободы.
В феодальном обществе, в сравнении с рабовладельческим, все
члены рода «человек» – субъекты права, в том числе и крепостные крестьяне. Так, в ХI-ХII столетиях было сформулировано правовое понятие серважа («прикреплённый к земле»). «…С тех пор зависимость
сервов получила юридическое определение, а это значило, что серваж
стал предметом прав и обязанностей...
Более того, серв получил возможность выкупаться из зависимости, он
мог стать свободным, получив вольную... Это был юридический процесс,
который обычно происходил в форме символической церемонии – получения письменной грамоты, даваемой на условиях немедленной уплаты
некой суммы денег или принятия переходящего на наследников серва
постоянного обязательства вносить определенную плату или исполнять
определенные службы. Это не значит, что серв перестал быть бедным и
угнетённым. Это означало только, что он приобрёл права в определённой
правовой системе. Отныне он был личностью...» [8, с. 311].
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Обретение статуса личности позволяло активным индивидам,
находящимся на низших ступенях сословной лестницы, передвигаться
на более высокие ступени, а значит, увеличивать объем прав, свободу
выбора и деятельности. «Индивид, – подчеркивает Г. Д. Берман, говоря
о городском праве ХII столетия, – не существовал в правовом отношении иначе как член одного или более субсообществ в рамках целого, и
его индивидуальная свобода состояла главным образом в его мобильности, то есть способности передвигаться из одного сообщества в
другое или обращаться к одному сообществу за защитой от другого»
[8, с. 369].
Со временем позитивные ресурсы феодализма в человеческом плане начинают иссякать. Сословные привилегии, сохраняющаяся личная
зависимость людей становится анахронизмом. И не случайно там, где
на смену феодализму приходит капитализм, происходит юридическое
признание свободы и равных прав за всеми без исключения, независимо от социального происхождения, сословной принадлежности, вероисповедания и т. п. Другими словами, человечество созревает не только
до сознания того, что по природе всякий человек рождается свободным
(о чем говорили ещё и римские юристы, и французские короли в средние века) но и до реализации гуманистической идеи: «свободное развитие каждого есть условие свободного развития всех»1.
Практическое претворение в жизнь данной гуманистической
идеи началось после принятия таких высокозначимых для мировой
цивилизации юридических документов, как Декларация прав Виргинии 1776 г., Декларация независимости Соединённых Штатов Америки 1776 г., Билль о правах 1789–1791 гг. (первые десять поправок к
Конституции США), французская Декларация прав человека и граж1
Такой путь развития права, формирование личности связывается с западной традицией. «В традиции народов Азии…общество управляется
в первую очередь не путем распределения прав и обязанностей…, а путем поддержания правильных отношений между членами семьи, между
семьями…в границах определенной местности и под главенством императора. Общественная гармония гораздо важнее, чем дать каждому по заслугам».
Да и «каждый» и не мыслится отдельно от его общества или от вселенной,
«каждый» – это неотъемлемая часть системы общественных отношений,
подчиненной Принципу Неба. Поэтому в древних цивилизациях Азии подчеркивались традиционные, коллективные, интуитивные стороны жизни, а
стороны интеллектуальные, аналитические, правовые были с ними слиты и
им подчинены (Берман Г. Д. Западная традиция права. – С. 87).
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данина 1789 г. Принятие, введение в действие этих документов стало
государственным признанием не только гражданина (подданного), а
любого человека правовой (правосубъектной) личностью. Было также официально установлено, что общество не может быть свободным,
не освободив каждого отдельного человека. Человеческое измерение
позитивного права повлекло снятие классовых, сословных привилегий, преимуществ, утверждение правового равенства всех людей перед
законом.
В идеале уже тогда, в раннем капитализме, свобода и равенство
виделись в неразрывном единстве, хотя реально их соединение будет
сложнейшей задачей и труднейшим испытанием для мирового сообщества и на это уйдёт не одно столетие. Однако, важно то, что были
созданы предпосылки для перехода на третью ступень развития права – естественно-позитивное право. Конечно, в полной мере правовая
логика, присущая содержанию естественно-позитивного права, начинает раскрываться лишь на современной стадии развития цивилизации, но то, что его первые «кирпичики» заложены в названных выше
документах, – факт исторически подтверждённый, как и попытка сформулировать и закрепить более или менее возможный тогда перечень
естественных прав человека.
В процесс обогащения содержания права неоценимый вклад внесло мировое сообщество. Организация Объединённых Наций, осмысливая трагический опыт Второй мировой войны, переносит проблему
прав человека из сферы исключительно национального, внутригосударственного права в сферу международного права. В результате международного правотворчества выходят в свет Всеобщая декларация прав
человека 1948 г., Международный пакт об экономических, социальных
и культурных правах 1966 г., Международный пакт о гражданских и
политических правах 1966 г. – юридические документы, заложившие
фундамент современной системы прав личности, составившие общий
правовой статус человека и гражданина. На европейском континенте
таким структурообразующим документом стала Конвенция о защите
прав человека и основных свобод 1950 г. и последующие дополняющие
её протоколы
По мере углубления демократии в обществе происходят кардинальные изменения, а именно – роль ведущего все активнее начинает
играть право, а ведомого – государство. Теоретическим обоснованием
новых взаимоотношений права и государства является концепция правового государства. Побуждающая энергия позитивного права теперь
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в меньшей степени нуждается в «подзарядке» государственным принуждением, поскольку свобода состоит в возможности делать всё, что
не наносит вреда другим людям.
Рассмотренный правовой круговорот, начав своё беспрерывное
движение с прирождённых прав (естественное право), сменив их на
довольно продолжительное время на права гражданина (позитивное
право), вновь возвращается, но уже на более качественно и количественно высоком уровне развития к признанию определяющим элементом содержания объективного права – прав человека и гражданина
(естественно-позитивное право)1. Закрепление и гарантирование прав
и свобод человека и гражданина становится главной миссией, предназначением, преимуществом права (перед другими социальными регуляторами) в обществе, государстве.
1
Из этого закономерного процесса выпадает история тоталитарных
государств (например, фашистских). В них нет дилеммы – право или произвол. Выбор однозначно делается в пользу произвола, правда, с применением юридической формы. Но формальное использование нормативного способа регулирования, судопроизводства, юстиции, процессуальных
институтов и т.п. юридических средств, думается, не дает оснований для
отнесения всего перечисленного к разряду правовых явлений, как и нет
основания, относить «фашистское право» к разряду неразвитых, то есть
рассматривать в одном ряду с рабовладельческим, феодальным правом.
Во-первых, древнее, средневековое право – это не право отдельно
взятой страны и даже не право нескольких государств, а совокупность
имеющих общие черты признаки правовых систем, занявших целые
самостоятельные эпохи земной цивилизации. Во-вторых, неразвитость
рабовладельческого либо феодального права была естественной, исторически неизбежной. Это находило отражение в теоретических представлениях (правосознании) и юридической практике соответствующего общества. Однако важно то, что, сочетая позитивные и негативные тенденции,
древние и средневековые системы права (каждая в свое время) неуклонно
продвигались вверх по ступеням цивилизации, закладывая собственные,
незаменимые «кирпичики» в фундамент права, правового государства в
современном понимании. Их вклад в мировую культуру бесценен. Иное
дело юридические системы фашистских государств ХХ в. Так, основным
правам и обязанностям немецких граждан по Веймарской конституции
были противопоставлены не конституционные права и обязанности, а соответствующие положения бесчеловечной программы национал-социалистов. В результате чего вместе с растоптанным человеческим достоинством
в нацистском государстве уничтожается и право как явление цивилизации.
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Итак, в современных условиях право не может быть естественным
или позитивным. Обладая бинарной (двойной) природой, право может
быть только естественно-позитивным. Эта особенность права отражена и в соответствующем структурном понятийном ряду: правовое государство, правовой закон, правозаконность, правопорядок, правовое
сознание, правовая культура и т. д.
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У статті обгрунтовується бінарний (подвійний) характер природи
права, розкриваються особливості його виникнення і розвитку. Слідуючи логіці людського виміру, автор виділяє і досліджує три щабелі в
еволюції права: природне право, позитивне право, природно-позитивне
право. Сучасне право є природно-позитивним.
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г. Одеса, ул. Софиевская, 16, e-mail: sergiishevtsov@gmail.com
Латинское jus, английское law, французское droit, немецкое Recht,
испанское derecho, итальянское diritto, русское право, украинское право – выделяют разные стороны, казалось бы общего понятия. Как выразил эту мысль Э. Бенвенист, «существует множество слов для «права»,
но они являются специфическими в каждом из языков» [1, с. 299].
В древнегреческом языке существовало несколько слов, для выражения правовых отношений: ϑέμις (thémis), ϑέμιστες (thémistes), νόμος
(nómos), δίκαιον (dikajon), δίκη (díke). Традиционно именно последний
термин рассматривается как наиболее приближенный современному понятию «право». Θέμις и νόμος переводятся обычно как «закон».
Θέμις – атрибут правителя (басилея), но происхождение его божественно (кроме того, Θέμις, Темис, Фемида – имя титаниды, второй супруги
Зевса, матери мойр, позднее представленной как богиня правосудия [2,
гл. XI]). «Θέμιστες изначально были авторитарными решениями, принимаемыми единым главой, монархом рода или просто главой семьи.
Накапливаемые из века в век, θέμιστες образовали некое подобие свода традиций в каждой семье, анонимного, таинственного, получившее
абстрактное наименование ϑέμις» [3, p. 21]. Глотц полагал, что ϑέμις
обозначает внутрисемейное право как основание всеобщего порядка
и противостоит δίκη, «которое есть межсемейное родовое право» [3,
p. 22], этому положению Глотца следует Бенвенист [1, с. 301]. Некоторые исследователи возводят ϑέμις к индоевропейскому корню *d [h]
eH-m- (производного от *d [h]eH- «ставить», «класть»), означавшему
«относящийся к ритуально-правовому установлению» [4, II, с. 810].
По мнению Глотца, в определенный период ϑέμιστες образовал своего
рода кодекс, «унаследованный в своё время всеми семьями города и
даже всеми городами» [3, p. 21]. Эта точка зрения на существование
единого греческого права и правовых институтов, распространенная
среди континентальных историков, под влиянием англо-американских
оппонентов в середине 50-х годов прошлого века была пересмотрена и в конечном итоге свелась к единству базовых правовых идей [5,
p. 29–30].
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Большинство исследователей согласны, что с конца VI века ϑέμις
постепенно вытесняется термином νόμος, но причины и механизм этого остаются предметом дискуссий. Буквальное значение νόμος – разделять, наделять (землей, имуществом) по закону (ср. νομός – пастбище)
[6, S. 1; 1, с. 72]. Но в широком смысле этот термин обозначает также
закон, право и обязанность (ἄγραφοι νόμοι – неписаные законы, но законы Дракона (ок. 621г. до Р.Х.) – ϑεσμός, родственное ϑέμις). Процесс
вытеснения одним термином другого связывают также с появлением
писаных законов, но здесь мнения расходятся – ряд исследователей
полагают, что писаные законы были лишь дополнением к неписаным
[7, S. 493], в то время как их противники настаивают на том, что записывались лишь спорные нововведения как раз с целью укрепить их и
сделать постоянными [8, p. 58ff].
Δίκη – формальное право, право по формуле, определяющей, что
делать в каждом конкретном случае (в основе – корень со значением
«класть, устанавливать») [1, с. 303; 9, p. 283–284]. Другие значения этого термина обозначают законность, справедливость; обычай, привычку,
способ бытия; судебный процесс, приговор, возмездие и др. [10, с. 406].
Ю. Покорны возводит его к индоевропейскому корню deik- («показывать, проявлять») [11, II, S. 189], Гамкрелидзе и Иванов – к индоевропейскому *ťeik [h]-, определяя его значение как «предначертание, указание,
направление, закон» [4, II, с. 806]. По мнению Йегера, δίκη означает
«подобающую долю», то есть возмещение ущерба: потерпевшая сторона
«берет дике», виновный «дает дике», судья «назначает дике», но одновременно слово означало процесс, суд и наказание [12, с. 139]. Δίκη – это
прежде всего изрекаемое слово (тот же корень в лат dico – говорить),
но не любое, а слово судьи, такое, которое устраняет произведенную
несправедливость, неправость. Этическая норма права, говорит Бенвенист, в том смысле, как она понимается нами сегодня, не отражается в
δίκη. «Слово постепенно освободилось от обстоятельств, при которых
оно изрекалось, чтобы положить конец злоупотреблениям. Эта юридическая формула со временем становится обозначением самого права, когда
к δίκη прибегают, дабы пресечь βία – силу» [1, с. 305].
«Настанет день, когда δίκη, пронизанное ϑέμις, будет править в
обществе, в то время как ϑέμις начнёт относиться к почти идеальному
миру: ϑέμις, в противоположность δίκη, станет чем-то вроде внутреннего чувства справедливости, противопоставляемого официальной
юридической деятельности снаружи, как моральное сознание, противопоставляемое действующему праву, как божественная справедли554

вость, противопоставляемая справедливости человеческой» [3, p. 22].
Это мнение Гюстава Глотца особенно интересно (ему следует ряд позднейших исследователей, в том числе Э. Бенвенист), если учесть, что
«справедливый», как и «справедливость» происходят именно от δίκη –
δίκαιος и δικαιοσύνη, соответственно. Почему термин, обозначающий
внешнюю формульную процедуру, порождает понятия, относящиеся
к совершенно иному полю, остается загадкой; Бенвенист, например,
ограничивается тем, что характеризует этот процесс как «величайшие
изменения в языке и социальных институтах» [1, с. 318].
Стоит отметить, что ни лингвисты, ни историки не связывают ϑέμις
и δίκη иначе, чем противопоставлением или простым дополнением. Но
важным представляется тот факт, что δίκη предстает как инструмент восстановления нарушенного миропорядка (то есть, ϑέμις’а, νόμος’а в одном
из их значений), на что указывает Аристотель в «Никомаховой этике»
(1137b12-29). «…Идеальный царь «разбирает» (глагол διακίνω в «Теогонии» 85), чтó является «божественным установлением», ϑέμις, а чтó нет
(85) с помощью δίκη, которая тем самым служит указанием (ср. латинское indicāre «указывать», где –dic родственно греческому δίκη), а значит,
«решением»« [13, с. 94–95]. Можно предположить, что «право» у греков не было единым понятием, как сегодня, а представляло собой целый
«пучок» лексем, означающих в разных аспектах процесс соотнесения
собственной жизни к миропорядку и одновременно с этим – действий,
необходимых для приведения этих двух планов бытия в соответствие
друг с другом. И в каждом из понятий (названных здесь, а также еще
некоторых) были обозначены различные стороны этого отношения. При
этом космический миропорядок должен быть соотнесен не с отдельным
индивидом, а с миропорядком группы – семьи, рода, полиса. Этот фундаментальный общественный характер греческой культуры (неотъемлемой
частью которого выступает право) дает основание М. Гагарину именно
грекам приписать «изобретение» права [14, с. 144].
При сходстве и близости ряда форм римское право носит характер,
существенно отличный от греческого. В терминологии это различие
находит свое выражение лишь отчасти. В латинской традиции и языке
за «правом» закреплен термин iūs (древнее написание ious), iūris: ius
civile – гражданское право, ius gentum – право народов, но первоначально был, вероятно, просто ius, его позже, уже в классическую эпоху назвали ius Quiritium (то есть, правом квиритов – древнее название
граждан Рима). Именно римляне и считаются создателями права, римское право изучается до сих пор не только как образец права, но оно
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составляет основу ряда европейских правовых систем современности.
Отметим сразу: римское право прошло долгий путь развития, в том
числе терминологического. Если – как в данном случае – мы рассматриваем этимологию основных терминов, то нас будет интересовать именно
их первоначальное значение. Поэтому, говоря о римском праве, мы будем
говорить не о том праве, как оно излагается в учебниках, не о том, что
континентальные юристы до сих пор считают ratio scripta (писаным разумом), не о праве классического периода, доступном нам главным образом в его византийском изложении VI века, и уж тем более не о римском
праве эпохи его рецепции. Речь будет идти именно об архаическом праве, насколько это может позволить существующий уровень этимологии;
но при этом его поздние преобразования нам тоже придется учитывать.
Основные значения ius: 1) право (как совокупность законов), 2) право (субъективное право, ius civitas – право гражданства), 3) преимущество или привилегия, 4) власть. Это значения уже классической латыни.
Происхождение термина неясно. Несомненна связь данного слова с произнесением клятвы (ius iurandum), что предполагает буквальное повторение обязывающей формулы религиозного характера («религиозная
формула, обладающая силой закона» [15, с. 329]). Связь данного термина
с религией отмечают едва ли не все исследователи: Э. З. Вортон связывает его с авестийским yaosh «благополучие, достаток» [16, p. 50]; А. Вальде – со староиндийским yōh «благо, благополучие, счастье» [17, S. 399];
М. Бреаль и А. Байи – с санскритским yaus «религиозные формулы» [18,
p. 143–144]; А. Эрну и А. Мейе видят эквиваленты ious в индо-иранском
в следующих зафиксированных формах: ведийском yoh «здравствуй!»,
авестийском yaox-daδaiti «очищает, делает ритуально чистым», другой
возможной гипотезой, по их мнению, является возведение ious к индоевропейскому корню *ye/ous или *yowes [15, p. 330]. Э. Бенвенист отдает
предпочтение второму варианту, возводя ius к общеиндоевропейскому
корню *yaus и отмечая различие употребления его в индийском и иранском: в одном случае он означает «то, что дόлжно сделать», в другом –
«то, что дόлжно сказать». По его мнению, латинский термин соединяет
в себе оба эти значения [1, с. 307]. Этапы постепенно происходившей
десакрализации не вполне ясны. Т. Моммзен этимологически связывал
ius с глаголом iubere (приказывать) [19, S. 310]. М. Бартошек приводит
другую вероятную этимологию, к сожалению, не указывая источника: от
санскритского ju – вязать [20, с. 163].
Вместе с тем для большинства римлян, по крайней мере до классического периода, «правом» в позитивном смысле, в качестве свода
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законов, были, безусловно, законы XII Таблиц (V век до Р. Х.). Они
еще в школе учили их наизусть, как о том свидетельствует Цицерон
(De legg. II, 4, 9), хотя к его времени язык так изменился, что мало кто
понимал смысл заученного. Законы XII Таблиц обозначались термином
lex. Цицерон, отвечая на вопрос о сущности права (ius), выводит его из
lex («…возникновение права следует выводить из понятия закона») (De
legg. I, 6, 19) [21, с. 95].
Несомненно, ius и lex находились в тесной взаимосвязи, хотя проследить ее достаточно нелегко – она не соответствовала сегодняшнему разделению «права» и «закона». Оба термина, по всей вероятности,
включали в свою семантику элемент отнесения к божественному мироустройству. М. Бартошек, правда, считает, что первоначально lex означал «всякое правило, которое римский гражданин устанавливает для
себя или вместе с другим», и лишь затем стал «общим предписанием»,
«общей клятвой государства» [20, с. 178–179]. Ж.-П. Бо, в известной степени вольно толкуя статью Эрну-Мейе, говорит, что lex – «это то, что
должно быть выбито и выставлено в городе»; по его мнению, от первоначального значения религиозного закона этот термин сохранил немногое [22, с. 261]. Для других авторов связь lex с божественным началом
(началами) несомненна. Бреаль и Байи возводят его к legĕre (в значении
«читать»), проводя параллель lex: legĕre так же, как rex: regĕre (правитель, царь – править, управлять) [18, p. 159]. Вальде возводит его к индогерманскому корню ĝ (религиозный предмет, религиозный обычай), из
того же корня – древнеисландский log, англосаксонский lagu, английский law [17, S. 424]. На языковую близость формул законов XII таблиц
и молитв обращает внимание Э. Мейер, по ее мнению, lex соединял в
себе провозглашение формулы и цель, с которой она произносилась [23,
p. 47]. Она в значительной мере следует Магделейну, кто в свое время
попытался суммировать предшествующие попытки объяснить понимание римлянами leges (мн.ч. от lex). Он пришел к выводу, что римляне
верили, что за самыми различными употреблениями этого термина стоит общее значение, указывающее на божественное начало миропорядка
[24, p. 12–22]. К этому можно добавить мнение Э. Бенвениста, полагавшего, вслед за Цицероном, что термин religio родственен legĕre (он его
толкует как «собирать, возвращать к исходному виду, признавать») [1,
с. 397–398]. Еще добавим мнение Цицерона, который противопоставляя римский lex греческому νόμος’у видел в последнем разделение, при
котором каждый получает свое, а в первом – свободный выбор индивида (Цицерон выделяет значение legĕre «выбирать») (De legg. I, 6, 19).
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Л. Кофанов, сравнивая различные толкования значения термина lex как
римскими авторами, так и позднейшими исследователями, формулирует
свои выводы следующим образом: «можно определить закон в понимании античной традиции как письменно зафиксированный приказ народа,
принятый народным собранием, подтвержденный клятвой, в силу которой он становится обязательным для всех римских граждан. Клятва всего гражданского коллектива обеспечивала принудительную силу закона»
[25]. Можно сделать общий вывод, что закон (lex) означал для римлян
некий фиксированный людьми (позже – записанный и выставленный)
фрагмент миропорядка, который требовал торжественного публичного
провозглашения (чтения), воспроизводя тем самым аналогичный порядок в римской общине. Ius в этом смысле значил нечто другое.
Э. Бенвенист пишет, что ius отличался от fas (особого термина, обозначавшего божественные законы) [1, с. 319]. Но далее он представляет
это различие как оппозицию, что верно с точки зрения лингвистики, но
вовсе не обязательно с точки зрения правовой культуры и правосознания. Скорее, прав М. Бартошек, признававший отличия между этими
терминами [20, с. 163], но по чьему мнению fas первоначально означал
«область жизненных отношений, которую боги оставили на усмотрение
людей, включая ius» [20, с. 130]. Существуют и средние позиции (например, по мнению М. Фоген «Fas и ius четко разделены, их полное пересечение – после раннего отделения rex sacrorum (священного царя) – сфера
религиозно-культурных и правовых установлений» [26, S. 87]). Fas, по
мнению Бенвениста восходит к латинскому fari «говорить», но обозначает
не любую речь, а особую речь – волю богов [1, с. 323]. Ius, таким образом оказывается составной частью божественного права. Здесь на первый
план выходит роль того, кто говорит волю богов в применении к данному
социуму, то есть, rex. Бенвенист его характеризует так: «скорее жрец, чем
царь в современном понимании, т.е. лицо, обладающее властью очертить
расположение будущего города или определить черты правопорядка»
[1, с. 249]. Rex – тот, кто прокладывает, прочерчивает прямые линии (но
если для греков эта функция царя больше связывалась с распределением
земельных участков, то для римлян на первое место выступала организация городского пространства – и для обеих культур это было связано и
с пространством социума, с правом1). Это связывала ius с архитектурой,
1
Римская община в этом отношении проявляет себя как городская община в отличие от земледельческого характера греческой. Эта важная черта и ее стоит отметить.
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строительством – связь, которая неоднократно подчеркивалась исследователями [22, с. 258–259] (особенно через понятие norma «строительный
угольник, угломер» [15, p. 444]). Право, таким образом, пишет Бенвенист,
«это то, что должно быть показано, сказано, изречено» (это в равной степени по его мнению относится к греческой, римской и германской культурам) [1, с. 318]. При этом несколькими строками выше он выдвигает
мысль о том, что право воспринималось исключительно в качестве корпуса формул. «Оно не рассматривалось как наука, не допускало выдумки.
Право было закреплено в кодексе, в своде изречений и предписаний, которые следовало просто знать и применять» [1, с. 318].
Два последних тезиса Бенвениста исключают друг друга. Если
бы дело обстояло так, и ius означал бы только оглашение формулы, он
ничем бы не отличался от lex. То, что «должно быть показано, сказано,
изречено» еще не показано, не сказано и не изречено. Как установление
оно существует в миропорядке (не трансцендентном, а имманентном),
но оно должно быть выделено в связи с данными обстоятельствами и
сформулировано. Вот эту связь-отношение-отсылку частного случая к
миропорядку и обозначает, по моему мнению, ius.1 Поэтому и существует столько разновидностей: ius privatum, ius augurium, ius belli, ius
militare, ius publicum, ius honorarium, ius humanum, ius gentum, ius civile,
ius divinum и другие, включая, ius naturale. Подобное разнообразие
никак не может быть применено ни к fas (оно одно), ни к lex (которых
может быть несколько, но их перечень будет исчерпывать все позитивное право, в то время как относительно ius возможно бесконечное число образований, в том числе – включающих предыдущие, например: ius
scriptum (писаное право) – ius non scriptum(не неписаное)).
Указание на отношение к миропорядку и истолкование его объясняет множество значений этого термина – это отчасти и противопоставление как обычаю (произвольному) так и нравственности, следование
ему как традиции (когда он соответствует), это отличие от религии и
тем не менее следование ей, это правомочие, субъективное право и
одновременно оно может иметь объективный характер (данное свыше
предназначение), это писаный закон и одновременно неписаный и еще
Ср.: «…Можно с большой долей вероятности констатировать, что
право (ius) понималось в древнейшем Риме как божественная воля, которую люди должны были услышать и правильно понять. (…) Таким образом, древнейшее значение термина ius, примиряющее две представленные
выше этимологические интерпретации, будет чем-то вроде «божественная
воля», «предписание, приказ бога»« [25].
1
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многое другое. При этом в своей глубине значение остается одним и
тем же: проявление божественного миропорядка здесь и сейчас. Прав
Д. Макдауэлл, когда пишет, что «право – формальное выражение человеческой веры о правильном и ошибочном поведении» [26, p. 8]1, но он
все же не договаривает до конца, так как остается неясным основание
для различения этих форм поведения, а значит, оказывается выпущенной из виду как раз сама онтологическая база права.
Указание на связь права с миропорядком часто используется исследователями, когда речь идет о мире средневековом (например, см. [27,
S. 21–22]), но крайне редко, когда речь идет об античном праве2. Иногда
на это указывают в связи со стоиками, но никак не в связи с ранними
этапами становления права, что же касается стоиков, то для них подобное утверждение требует определенного уточнения: право не непосредственно выводится из миропорядка, а через общий элемент (своего
рода «логическую форму» Витгенштейна) – разум. А это очень существенно меняет положение дел как для права, так и для миропорядка.
Но представления о греческом и римском миропорядке существенно
отличались от средневекового хотя бы в том, что для Средневековья
устроителем порядка и права являлся христианский Бог. Для античного
периода боги сами в значительной мере подчинялись праву, и можно
привести немало примеров того, как боги склоняли голову перед законом. Видимо, этот закон римляне и называли fas.
При всех указанных нюансах различий между Грецией и Римом,
факт связи права с миропорядком и значение этой связи остается общим
для обеих культур. Вместе с тем эти две правовые системы носят принципиально разный характер, так как «здесь и сейчас» понимаются ими
по-разному. И для греков и для римлян на другой стороне выявляемого
правом отношения находится община. Но греки понимают ее прежде
всего как единство, и отсюда отдельного индивида и его права – только через принадлежность к общине, а римляне общину понимают как
единство индивидов, в центре их правовой системы оказывается частное лицо, которого по сути дела греки в такой проекции не знают вовсе.
Вот почему в Риме возникает самая совершенная часть права, самая
Это определение – не что иное, как перефразированное определение
права Ульриана: (ius) est ars boni et aequi (право есть искусство доброго и
справедливого)(D. 1.1.1 pr.-1).
2
Мне известен только один пример: [28], но он пользуется другими
терминами.
1
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разработанная и оказавшая наибольшее влияние на последующие правовые системы [29, p. 97] – ius privatum, частное право.
В большинстве других европейских языков право представлено
несколько иначе. Ограничим круг рассмотрения, но представим пары:
английский law (right) – law, французский droit (droit) – loi, немецкий
Recht (Recht) – Gesetz, испанский derecho (derecho) – ley, итальянский
diritto (diritto) – legge, русский право (право) – закон, украинский право
(право) – закон. (В скобках приведен термин для обозначения субъективного права: мое право на…). Здесь заметно отличие английского
языка – для двух разных значений права в нем присутствуют различные термины (law и right), а вот для права и закона, в отличие от всех
остальных языков – один.
Что нам говорит этимология? Droit, derecho, diritto – из латинского
directus (прямой, находящийся под прямым углом; другое значение –
прямой, прямодушный). Английский law (среднеанглийский lawè,
староанглийский lagu) – заимствование из скандинавского, вероятнее
всего, старонорвежского (древнеисландский lög «закон», из lag «уровень, порядок»), восходит к индоевропейскому *ligjan «класть; то, что
лежит» [30, col. 829; 31, p. 286–287; 32, p. 421]. Если пока отложить в
сторону славянские языки, то возникает замечательная картина двух
языковых семей – романской и германской. Странно только, что ius при
всей его значимости в имперские времена и при достаточной устойчивости в пост-имперские, при рецепции римского права по крайней мере
с XII века, сохранился только в своих производных iustitia, iurisprudentia
и др. Интересно, что и латинский lex сохранился только в испанском и
португальском как ley [33, IV, p. 118; 34], а итальянский legge лингвисты возводят непосредственно к латинскому ligare (собирать, связывать) [35, p. 747; 36, col. 683]. Это тем более удивительно, что многие из
так называемых «варварских правд» именовались термином lex (leges
barbarorum): Салическая правда (Lex Salica) VII в., Рипуарская правда (Lex Ripuaria) VII в., Визиготская правда (Lex Visigothorum) VII в.,
Алеманская правда (Lex Alamannorum) VIII в., Баварская правда (Lex
Baiuvariorum) VIII в., Фризская правда (Lex Frisionum) VIII в., Саксонская правда (Lex Saxonum) IX в. (Правда, нужно также учитывать,
что некоторые из этих названий были даны позже, исследователями
и публикаторами XIX века, например, оригинальным названием Lex
Visigothorum было Liber ludiciorum (Книга приговоров)).
Этому может быть, как представляется, только одно объяснение –
эти народы уже имели свой, если можно так выразиться, «образ» права,
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не совпадавший с образом латинского ius. Поэтому они приспосабливали
латинские термины к своему пониманию и заимствовали их в основном
для обозначения того, что представлялось им новым. Каким был этот
образ, можем ли мы получить о нем представление? Как уже отмечалось
выше, французский droit, испанский derecho и итальянский diritto возводят к латинскому directus «прямой, расположенный под прямым углом»,
а также «вертикальный, отвесный» [37, p. 163; 38, p. 254; 33, p. 669–670;
36, col. 345; 35, P. 418]. Сходное значение мы наблюдаем у английского
right [30, col 1238; 39, p. 763; 31, p. 450; 40, p. 929] и немецкого Recht
[41, S. 297; 42; 43]. Кроме того, ряд исследователей добавляют значения:
«правильный, подходящий, справедливый» [41; 30; 40]. И тот же набор
значений мы получаем для славянских языков. Казалось бы, вопрос можно считать исчерпанным. Но есть ряд деталей, которые настораживают и
заставляют искать другое решение. Назовем пока одну такую «деталь»:
во всех перечисленных языках, включая славянские, эти термины означают не только «право», но и правую сторону (как противоположность
левой). И в каждом словаре отмечается, что это значение – позднее,
вторичное. Подобное сходство не может не вызывать удивления: каким
образом и почему заселившие Европу народы, в подавляющем большинстве, независимо друг от друга используют один и тот же термин для
столь разных областей как юридическая и антропологически-пространственная? Влияние практически исключено, во-первых, из-за географической широты распространения указанного значения, а во-вторых, из-за
позднего времени актуализации (возникновения) данного значения.
Например, для английского right, существование которого отмечено с IX
века (тогда писался riht), значение правой стороны впервые зафиксировано в 1125 году [40, p. 929]. Конечно, дата фиксации свидетельствует
о моменте возникновения условно, но даже если оно возникло на два
века раньше, это ничего не меняет: каким образом оно может совпадать
у славянских народов и англо-саксов? Попытка найти некий источник
влияния, допустим, норманнов (викинги были и на Руси и в Англии)
или ирландских монахов-миссионеров, вызывает серьезные сомнения –
возможно ли предположить, что те или другие научили большую часть
народов Европы связывать правую сторону с правом? Во Франции droit
в значении правой руки (стороны) вытесняет прежний термин destre,
dextre (от латинского dextra) в XVI веке [44, p. 517].
Что касается славянского термина «право», то здесь большинство исследователей единодушны. Русский, украинский, белорусский,
древнерусский, церковнославянский, болгарский, сербскохорватский,
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словенский, чешский, словацкий, польский термины происходят из праславянского *pravъ «прямой, правильный, невиновный» [45, III, с. 352;
46, II, с. 121; 47, с. 364–365], развившиеся из первоначального значения
«вперед направленный» [47, с. 365]. Происхождение праславянского
слова достоверной этимологии не имеет, что отмечал еще А. Мейе [46,
II, с. 121]. Вероятнее всего, это слово происходит от индоевропейского
*prō- «вперед, впереди» (Цыганенко) [47, с. 265], «вперед выступающий,
вперед выдящий, идущий» (Покорны) [11, IX, с. 815]1, «значительный,
видный; такой, какой должен быть» (Преображенский) [46, II, с. 121].
Из этого же корня – латинский probus «добрый, честный, порядочный».
Собственно существительное «право» в интересующем нас значении –
результат субстантивации краткого прилагательного среднего рода
единственного числа *pravъ>правъ «истинный, такой, как надо». Здесь
опять-таки можно видеть согласие исследователей. Для значения «правая сторона, рука» был термин десница, десная, старославянский – деснъ
[45, I, с. 506]. Н. И. Толстой возводит его к индоевропейскому *decks-to,
*dekstvo, *deck-stero [49, p. 255–256. Цит. по: 50, с. 151].2 В праславянском языке этот индоевропейский корень дал *desьnъ [50, с. 151].
Хотел бы высказать несколько предположений, относительно семантики терминов, относящихся к праву. По моему мнению, связь между
понятием «право» и правой стороной восходит к периоду куда более
древнему, чем формирование национальных языков. В. Пизани формулирует одну из основных норм семантики: «…Новое значение, воспринятое словом, уже существовало как вторичное при предшествующем
употреблении слова» [51, с. 145]. Могло ли значение «правая сторона»,
«правая рука» быть присуще словам (словам), обозначающим «право»
(droit, diritto, derecho, right, Recht, право, правда)? Это кажется маловероятным еще и потому, что термин для правой руки существовал – он восходил к индоевропейскому *decks-to: (фр. destre, итал. destro, исп. diestro,
др.-англ. swiðra, др.-верх.-нем. zeso, ст.-слав. Деснъ) [52, с. 61].
Нет сомнения, что оппозиция правый/левый восходит к очень глубокой древности и характерна не только для индоевропейских наро1
Ю. С. Степанов считает, что эта этимология «не вызывает сомнений»
[48, c. 461].
2
Интересно наблюдение Ж. Лота, что для левой стороны не существует
общеиндоевропейского слова. Это понятие выражалось разными словами,
и сегодня каждый из этих терминов редко распространяется больше, чем
на два-три языка. Он связывает это с табуированием левой стороны. О том
же: [4, II, c. 807].
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дов [52; 50, с. 144]. С. М. Толстая характеризует ее как универсальную
семантическую оппозицию, «в которой пространственные отношения получают аксиологическую интерпретацию: правый соотносится
с положительным значением (счастье, удача, здоровье, плодородие и
т.п.), а левый – с отрицательным (беда, неудача, болезнь, неурожай и т.
п.)» [53, с. 233]. Как часть системы универсальных основных признаков (бинарных оппозиций) ее толкуют Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров
на обширном и разнородном материале [54, с. 259–304]. Это противопоставление получает широкое распространение в повседневной жизни и находит свое отражение, в частности, в славянских заговорах,
гаданиях, поговорках и других формах [55, с. 91–98; 56, с. 153–156; 53,
с. 233–237]. Важность этой оппозиции для индоевропейской культуры отмечают Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванов [4, II, с. 783 сл.].
Относительно ряда действий строго предписывалось, что их можно
делать только правой рукой, например, держать серп во время жатвы,
совершать определенные ритуальные действия и др. Для архаической
культуры это неудивительно: еще даже моих ровесников-левшей в школе в обязательном порядке переучивали писать правой рукой, в армии
исключалась возможность отдавать честь левой рукой, левой рукой
нельзя креститься (даже левшам), на площадях советских городов
Ленин бодро указывал правой рукой путь в будущее (уверен, что идея
поставить тот же памятник в зеркальном варианте рассматривалась
бы как подрывающая устои общества и государства). При этом «рука»
понималась как символ власти и даже как сама власть: значение индоевропейского *mHr-/n-(t [h]) не только «рука», но и «власть», «отдавать
во власть», «править» [4, II, с. 806–807].
Итак, что мы получаем в итоге? С одной стороны у нас есть архаическое деление на правый (сильный)/левый (слабый), при этом правый
связан с хорошим, а левый с плохим (иногда наблюдаются инверсии при
сохранении аксиоматической окрашенности). Есть общеевропейский
корень *decks-to для правой руки и правой стороны, при наличии у них
семантической связи с представлением о власти. (Мы и сегодня говорим:
«править твердой, сильной рукой»). С другой стороны, мы видим индоевропейский корень *reĝ- (прямой, проводить прямо, править, управлять, вытягивать, растягивать, поднимать, устанавливать), из которых
потом разовьются древнеисландский rēttr, готский raíhts, немецкий recht,
английский right и многие другие, в том числе латинский regō, rēctum [11,
IX, S. 854–856] (rectus), из которых образуются rex и di-rectus(m), давшие
на новом этапе diritto, derecho, droit. И все эти новообразованные сло564

ва, означавший по-прежнему «прямой, находящийся под прямым углом,
вертикальный, отвесный, ровный, подходящий, соответствующий, правильный, справедливый» со временем, где раньше, где позже, приобретают также значение «правый (противоположность левому), правая
сторона», вытесняя уже существовавший для этого значения термин.
Аналогичный процесс наблюдается и в иранских языках [52, с. 61].
Причины подобного «параллелизма» остаются неясными. Гипотеза Я. Гримма о романском влиянии [57, II, Kap. XL, S. 987–988], представляется сомнительной даже в отношении немецкого языка [52, с. 62],
тем более неприменима к самим романским, и уж совсем никак – к
славянским и иранским. Как представляется, это может свидетельствовать только об одном: в перечисленных значениях нет одного – может,
и не главного, но сплетенного значения, которое могло бы объединять
эти две стороны. Такое значение предположительно может быть сформулировано следующим образом: «сделанный (проложенный, прочерченный) как нужно, сделанный правой рукой, сильной рукой, рукой
вождя». Тогда оказывается оправданной отмеченная выше связь права
с фигурой того, кто чертит прямые линии, будь то раздел земельных
участков, закладка дома или определение линии поведения: rex и ius, и
directus, и dexter, dextra (правая рука, десница).
Если это действительно так, то из этого может следовать, что
некая часть семемы сохраняется на уровне бессознательного, а потом
при определенных условиях оказывается «вызволена» оттуда в сферу
явного, сознательного. Естественно, речь идет не об индивидуальном
бессознательном (но и едва ли о коллективном в смысле Юнга); скорее,
оно присутствует на уровне языка, так как по всей видимости, передается вместе с ним – значение может оставаться скрытым, как в данном
случае, для многих поколений в течение тысячелетия и лишь потом
актуализироваться. Это предположение проливает совершенно иной
свет на природу языка, в частности, на некоторые феномены, например, утрату языковой общности при эмиграции. Но этот вопрос выходит далеко за пределы нашей темы.1
Надо отметить, что есть еще одно возможное объяснение данного феномена. Возможно, что в тот или иной период оппозиция правый/левый
существенно активизировалась, скажем, в связи с развитием права в каждой из культур, что привело к независимому вытеснения старого термина
новым. Но мне неизвестны какие-либо факты такого рода, поэтому упоминаю об этом не более, как о чисто логически допустимой гипотезе.
1
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И в итоге мы можем сформулировать предположительно то
первоначальное значение права, которое открывает его этимология:
право – это мировой порядок, озвучиваемый, провозглашаемый и прочерчиваемый здесь, в нашем социуме, тем, кто идет вперед(и) (тем,
кто ведет, вождем, сильным, знающим). Такое значение с необходимостью предполагает, что право – это хорошо, это справедливо, это
так, как надо, как должно быть. А закон – это уже «застывшее» право,
провозглашенное, зафиксированное. Кто такой «тот, кто идет вперед»,
и почему члены социума полагают (уверены), что он знает, что и как
должно быть – тема особая. Здесь ограничимся лишь напоминанием о
том, что данное определение – не сущность права самого по себе как
оно есть, а только предполагаемый вариант исходного понимания его
(индо)европейцами, то есть, раннего европейского правосознания.
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Р. Шульга
Московский государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
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e-mail: ruslan.shulga@gmail.com
Согласно нормам международного права в отношении заботы о
детях действует принцип обеспечения равных прав и равных возможностей для отца и матери. Однако российская практика и законодательство говорит об обратном – мужчины выполняют на равной основе с
женщиной социальные функции в семье, однако в законодательстве
данные функции отнесены не к родительским, а к женским. Такое различное отношение к мужчинам и женщинам и вследствие этого ущемление прав мужчины является не единственным примером. В таком же
ключе законодательство и судебная практика решают вопрос в отношении предоставления отцу (а точнее не предоставления) отпуска по
уходу за ребёнком до достижения им 3-летнего возраста. К. Маркин,
офицер Вооружённых Сил РФ, отец троих детей, вынужден был обратиться за справедливостью в Европейский Суд по правам человека
(далее – Европейский Суд) в связи с отказом всех судебных инстанций
в России (включая Конституционный Суд России) удовлетворить его
жалобу в предоставлении отпуска по уходу за ребёнком, утверждая,
что отказ в предоставлении трёхлетнего отпуска по уходу за ребёнком
нарушает принцип равенства между мужчинами и женщинами, установленный Конституцией Российской Федерации [10]. Европейский
Суд признал, что в отношении отца была допущена дискриминация по
половому признаку в сочетании с нарушением его права на семейную
жизнь. Суд не нашёл «разумных и объективных» оснований для того,
чтобы трёхлетний отпуск по уходу за ребёнком предоставлялся только
военнослужащим-женщинам [17].
Европейский Суд отметил, что в отношении отпуска по уходу за
ребёнком и соответствующих пособий мужчины находятся в аналогичном положении по отношению к женщинам. В отличие от декретного
отпуска, который обеспечивает женщине возможность восстановления
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после родов и вскармливания своего младенца, если она того желает,
отпуск по уходу за ребёнком и связанные с ним пособия относятся к
последующему периоду, имеющему целью обеспечение заинтересованному родителю возможности нахождения дома и личного ухода за
ребёнком (см. Постановление Европейского Суда по делу «Петровиц
против Австрии», § 36 [18]). Европейский Суд указал, что сознавая
различия, которые могут существовать между матерью и отцом в их
отношениях с ребёнком, в части функции ухода за ребёнком в период,
соответствующий отпуску по уходу за ребёнком, мужчины и женщины
находятся «в сходном положении».
В постановлении Европейского Суда также отмечается, что ссылка
властей Российской Федерации на позитивную дискриминацию является ошибочной. Различие в обращении с военнослужащими – мужчинами и женщинами в части права на отпуск по уходу за ребёнком явно
не направлено на устранение неблагоприятного положения женщин в
обществе или «фактического неравенства» мужчин и женщин (см. противоположный пример в Постановлении Большой Палаты Европейского Суда по делу «Стек против Соединённого Королевства», § § 61 и 66
[21]). Европейский Суд отметил, что такое различие имело следствием
закрепление гендерных стереотипов и что оно являлось неблагоприятным как для карьеры женщин, так и для семейной жизни мужчин.
Европейский Суд отметил, что различие в обращении не может
быть оправдано традициями, преобладающими в данной стране. Российские власти при рассмотрении дел в Европейском Суде неоднократно ссылались на существующие в российском обществе традиции
в оправдание порядка, отличного от устоев, преобладающих в европейских странах. Так, председатель Конституционного Суда России В.
Зорькин заявил: «Не имея прямых прецедентных решений по вопросу о предоставлении отпуска военнослужащему-мужчине по уходу за
ребёнком, Страсбургский суд в данном случае использовал правовую
позицию по делу «Смит и Грейди против Соединённого Королевства»
[20], касавшемуся увольнения из вооруженных сил гомосексуалистов.
Разумеется, в Российской Федерации, как и в любой современной
стране, сексуальные меньшинства находятся под защитой принципа
юридического равенства, согласно которому все равны перед законом
и судом; государство гарантирует равенство прав и свобод, в том числе независимо от пола (ст. 19 Конституции). Однако «увлечённость»
современных европейских юристов защитой прав и свобод лиц с нетрадиционной ориентацией приобрела гротескные формы. Иногда этот
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гротеск может переродиться и в трагедию, как это недавно произошло
в Сербии, когда неприятие гей-парада в традиционно православной
стране вылилось в массовые беспорядки (gay pride, который привёл к
массовым беспорядкам состоялся 10 октября 2010 года в городе Белграде – прим. Р.Ш.).
Проще всего эти беспорядки списать на экстремизм неких националистических и фашистских сил. А что если это реальное возмущение
большинства граждан конкретной страны, которая протестует против
действий меньшинства? Действий, которые ломают культурный, нравственный, религиозный код» [3].
Европейский Суд ранее уже устанавливал, что государство-участник Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Европейская конвенция о защите прав человека) [33] не
может поощрять традиционные гендерные роли и гендерные стереотипы. Вместе с тем, согласно российскому законодательству и мужчинам,
и женщинам из гражданских лиц может быть предоставлен отпуск по
уходу за ребёнком, и за семьёй остаётся право выбора, кому из родителей брать отпуск по уходу за ребёнком. При этом Европейский Суд
не убедили доводы властей России о том, что российское общество не
готово согласиться с таким равенством между мужчинами и женщинами, служащими в вооруженных силах.
Европейский Суд в постановлении указал, что ссылка на традиционное распределение гендерных ролей в обществе не может оправдывать исключение мужчин, включая военнослужащих, из числа лиц,
которым предоставляется отпуск по уходу за ребёнком. Гендерные стереотипы, такие как восприятие женщин как основных лиц, осуществляющих уход за детьми, а мужчин как основных кормильцев в семье,
не могут сами по себе являться достаточным оправданием для различий в обращении, так же как и аналогичных стереотипов, основанных
на расе, происхождении, цвете кожи и сексуальной ориентации.
Равенство родителей в праве получения отпуска по уходу за малолетним ребёнком является уже распространённой практикой во многих европейских странах. В семи странах Европы предоставляется
так называемый оплачиваемый отцовский отпуск (paternity leave): в
Австрии продолжительностью 6 месяцев, Бельгии (3 дней), Дании (10
дней), Испании (2 дней), Франции (3 дней), Финляндии (1 недели),
Швеции (2 недель) [5, с. 15–20].
Семейное законодательство России, формально декларируя
равенство матери и отца по отношению к воспитанию ребёнка, тем
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не менее защищает, в первую очередь, интересы женщин. В то же
время в отношении мужчин сохраняется остаточный принцип, где он
выступает не носителем прав, а в большинстве случаев – обязанностей. В некоторых случаях это прямо вытекает из нормы закона. Так,
например, в соответствии со статьёй 17 Семейного кодекса РФ муж
не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении
брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребёнка [25]. Однако по другим категориям дел в большинстве
случаев судебные органы разрешают споры в пользу матери на основании одного «духа» закона, игнорируя провозглашённое равенство
мужчины и женщины (отца и матери) – до 85% детей в делах о разводах суд оставляет за матерями [7, с. 419]. При рассмотрении споров о детях, возникающих между супругами, судами игнорируется
не только мнение отца, но и не учитывается мнение самого ребёнка,
возраст которого позволяет ему сформулировать собственное мнение
по вопросу, с кем ребёнок желает оставаться жить. В итоге в подавляющем большинстве случаев отец лишается реальной возможности
общаться с детьми и участвовать в их воспитании, хотя и имея при
этом формально равные с матерью права на воспитание ребёнка. Не
удивительно, что при такой порочной судебной практике, 80% мужчин, расторгнувших брак, ограничивают своё участие в жизни детей
от этого брака лишь алиментными обязательствами, сужая отцовство
до материальной помощи ребёнку [12, с. 92–98].
В западных странах последствия разрыва связи ребёнка с отцом
также печальны: во Франции в 25% случаев разрыв наступает сразу же
после развода; 23% отцов видят своих детей всего один раз в месяц. В
США в первые 3-5 лет после развода всего около 30% детей видятся с
отцом в конце недели, 18% – раз в год или вообще не видятся, а через
десять лет после развода соответственно 12% и 50% [37, с. 308].
Таким образом, распавшийся брак способствует уничтожению
духовных контактов, прерывая родственную связь ребёнка с отцом.
Для минимизации негативного влияния института брака на реализацию отцом своих прав по отношению к ребёнку, необходимо кардинально изменять подход в правоприменительной практике с точки
зрения защиты права на отцовство.
Для более глубокого исследования существующего подхода в
отношении регулирования роли отца в воспитании детей подвергнем
анализу и другие важные судебные прецеденты. Одним из таких прецедентов в России является дело Алексея Остаева.
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15 декабря 2011 года Конституционный Суд России, по жалобе
Алексея Остаева, вынес постановление, которым признал не соответствующим Конституции РФ ст. 261 Трудового кодекса Российской
Федерации, согласно которому запрещается увольнение по инициативе работодателя женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет [28],
но не предоставляется никаких гарантий отцу (в положении заявителя
по делу), который имеет малолетних детей, в том числе ребёнка в возрасте до трёх лет, и является при этом единственным кормильцем в
многодетной семье, где мать в трудовых отношениях не состоит, так
как занимается уходом за детьми [22].
Москвич Алексей Остаев работал главным художником в издательской фирме «Логос-Медиа» – производителе сборников сканвордов, кроссвордов. После финансового кризиса 2008 года руководство
компании занялось оптимизацией бизнеса, смещая акцент с бумажной
продукции на смс-викторины. Следствием перемен стало массовое
сокращение штатов. Как утверждал заявитель, в компании был уволен каждый третий. Летом 2010 года под сокращение попал и Алексей
Остаев. На тот момент у него уже было трое детей: дочери 7 и 12 лет
и сын, которому едва исполнилось пять месяцев. Ухаживая за младенцем, жена А. Остаева не работала. К тому же, одна из их дочерей –
инвалид, ей необходимо постоянное присутствие матери рядом. После
сокращения Алексея Остаева многодетная семья лишилась основного
источника доходов.
В судах общей юрисдикции, где А. Остаев пытался оспорить своё
увольнение, ему отказали. Согласно нормам трудового законодательства России защищены законом в подобной ситуации только женщины.
Часть 4 ст. 261 Трудового кодекса РФ запрещает увольнять работающую женщину, у которой есть ребёнок в возрасте до трёх лет. То есть,
если бы с детьми сидел А. Остаев, а работала его жена, то уволить её
по сокращению штатов было бы невозможно. Усмотрев в этом явную
несправедливость, заявитель подал жалобу в Конституционный Суд
России.
Проблему он поставил несколько шире своего конкретного случая:
А. Остаев указывал на несоблюдение принципа «гендерного равенства». «Отец и мать в сложившейся ситуации не имеют равных прав
в отношении воспитания ребёнка», – утверждал А. Остаев [22]. Заявитель ссылался на международные нормы, утверждая, что Трудовой
кодекс России противоречит Конвенции «О равном обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с
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семейными обязанностями», принятой Международной организацией
труда в 1981 году [8] и ратифицированной Россией в 1997 году [31].
При этом проблему, по мнению А. Остаева, можно решить, заменив в тексте абзаца четвёртого ст. 261 Трудового кодекса РФ слово
«женщина» на слово «родители».
Своими фактическими обстоятельствами дело Алексея Остаева
напомнило дело Константина Маркина, о котором речь шла выше.
Однако в деле А. Остаева Конституционный Суд РФ фактически
пересмотрел свою позицию, занятую по делу К. Маркина. Сославшись
на Конвенцию о правах ребёнка [9] и отметив «объективно существующие трудности, с которыми сталкиваются женщины, стремящиеся
сочетать трудовую деятельность с выполнением материнских функций», Конституционный Суд России признал, что в определённых жизненных ситуациях принять на себя ответственность за благополучие и
всестороннее развитие ребёнка могут и отцы, восполняя тем самым «в
той или иной степени отсутствие материнской заботы» [22].
Сославшись на конституционный принцип равноправия мужчин
и женщин (пункт 3 статьи 19 Конституции РФ) и соответствующую
конвенцию Международной организации труда о равном обращении и
равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин с семейными
обязанностями, Конституционный Суд РФ упомянул конституционный
принцип поддержки семьи (статья 38 Конституции РФ), а также содержащийся в Конвенции о правах ребёнка принцип общей и одинаковой
ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребёнка.
Из этого, как заключил Конституционный Суд РФ, вытекает то, что
применительно к семье, в которой воспитывается несколько малолетних детей, государственная поддержка распространяется на обоих
родителей.
Дискриминационное отношение к отцам, оказавшимся в положении гражданина А. Остаева, по решению Конституционного Суда РФ,
нарушает конституционные принципы равенства и справедливости, а
рассматриваемые различия не имеют объективного и разумного оправдания.
Хотя, А. Остаев, в отличие от К. Маркина, не был военнослужащим, но центральным аспектом обоих дел, на который не обратил внимание Конституционный Суд РФ в 2009 году (когда посчитал жалобу
К. Маркина неприемлемой [15]), являлась дискриминация по признаку
пола. Да, детей рожает женщина, но воспитывают их (и имеют международно защищаемое право на это) оба родителя, а потому государство,
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предоставляя определённые льготы молодым мамам, не может обойти
своим вниманием и молодых отцов.
Социальные стереотипы в отношении «особой роли» матери (которые, в частности, почти всегда предопределяют решения российских
судов общей юрисдикции по спорам о том, с кем из родителей останутся дети) должны отойти в прошлое. Мать, конечно, отличается от отца
и физиологически, и психологически, и во многих других отношениях.
Идеальной ситуацией является гармоничное взаимодополнение отца и
матери, способствующее формированию полноценного ребёнка. Вместе с тем, с точки зрения права, Конституция России защищает в равной степени как материнство, так и отцовство.
Судьи Конституционного Суда России, хотя и приняли в целом
сторону заявителя, о серьёзных изменениях трудового законодательства предпочли не говорить. Убедительными им показались, прежде
всего, аргументы А. Остаева о том, что нормы Трудового кодекса России ущемляют права многодетных семей, в которых, как правило, мать
не работает из-за необходимости ухода за детьми. Поэтому принятое
решение решает довольно узкую и конкретную ситуацию.
В. Зорькин, председатель Конституционного Суда РФ, так прокомментировал решение суда по делу А. Остаева: «Суть решения в том, что
сама по себе норма не противоречит Конституции, ведь она защищает
права матери и ребёнка. Но, в определённом, можно сказать «точечном», аспекте, она неконституционна. Принципиальное значение имеют несколько условий: если это многодетная семья, если в ней есть
хотя бы один ребёнок в возрасте до трёх лет и если отец является единственным кормильцем, а мать занята воспитанием детей и не состоит в
трудовых отношениях. Так как мы имели дело с конкретной жалобой,
а не с абстрактным запросом, то мы не можем выносить решение относительно других ситуаций» [24].
В. Зорькин подчеркнул, что решение Конституционного Суда
РФ никак не ограничивает законодательную власть в желании ввести какие-либо дополнительные меры поддержки многодетных семей
или родителей с малолетними детьми. Но обязанностью законодателя
после постановления Конституционного Суда РФ будет лишь необходимость прописать в законе конкретную ситуацию, по поводу которой
и вынесено решение.
Необходимо констатировать, что гендерные различия продолжают
присутствовать в трудовом законодательстве России. Например, ч. 3 ст.
64 Трудового кодекса РФ, которая запрещает отказывать в приёме на
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работу и заключении трудового договора женщинам по мотивам, связанным, в частности, с тем, что у них есть дети. Многодетный отец
может получить не противоречащий действующему законодательству
отказ в трудоустройстве от потенциального работодателя по причине
многодетности, так как Трудовой кодекс РФ запрещает это делать только в отношении женщин.
Это не первый случай, когда Конституционный Суд РФ рассматривает требования о равноправии полов. Так, в определении от 21 декабря 2000 года было решено, что Конституции России не противоречит
право женщин раньше уходить на пенсию, из-за физиологических и
других различий, а также «исходя из особой социальной роли женщины в обществе, связанной с материнством» [14].
В феврале 2009 года Конституционный Суд РФ рассматривал дело
ведущего инженера завода «АВТОВАЗ» Михаила Ермолова о праве на
получение пособия по временной нетрудоспособности [23].
Михаил Ермолов оформил себе больничный лист по уходу за своим годовалым (здоровым) сыном на время, пока его жена две недели
лечилась в больнице. Однако предъявленный им по месту работы лист
нетрудоспособности оплачен не был, несмотря на представленную
справку из больницы о госпитализации матери ребёнка.
М. Ермолов обратился в мировой суд с иском о взыскании с
«АВТОВАЗа» пособия в размере 8.231 руб. 21 коп., однако получил
отказ в удовлетворении своих требований. Мировой судья мотивировал своё решение тем, что действующим законодательством не предусмотрена выдача больничного листа и выплата пособия по уходу за
здоровым ребёнком в возрасте до 3-х лет даже в случае болезни матери.
Тогда М. Ермолов обжаловал решение мирового судьи в следующей судебной инстанции – Автозаводском районном суде Тольятти.
Районный суд приостановил судебное производство и обратился в Конституционный Суд РФ с запросом о проверке конституционности части
1 статьи 5 Федерального закона от 29 декабря 2006 года No 255-ФЗ
«Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по
беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» [29] (в настоящее время указанный Федеральный
закон переименован в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством» (в редакции от 3 декабря 2011 года) [30].
Заявитель указал, что названная норма противоречит Конституции
РФ, её статьям 38 и 39, согласно которым забота о детях – это равное
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право и равная обязанность родителей, и каждому гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей. В указанном федеральном
законе не предусмотрен случай, дающий право отцу на пособие при
уходе за маленьким ребёнком во время болезни его матери, что лишает
одного из родителей права на заботу о своём ребёнке.
То есть, по мнению тольяттинских судей, законодатель не предусмотрел механизма защиты прав материнства, детства и семьи, умалил
равные права родителей и право на социальное обеспечение при воспитании детей.
Конституционный Суд России в своём постановлении признал
соответствующим Конституции РФ Федеральный закон от 29 декабря
2006 года No 255–ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию», в котором предусмотрено право
отцов и любого другого члена семьи, фактически осуществляющие
уход за ребёнком, на отпуск по уходу за ребёнком. В то же время Конституционный Суд России признал, что на практике не гарантируется
защита интересов семьи и ребёнка, поэтому требуется упростить процедуру оформления в случае болезни матери, находящейся в отпуске
по уходу за ребёнком, – отцом ребёнка (другим родственником) отпуска по уходу за ребёнком на этот период и назначения полагающегося
ему в таком случае в соответствии с законом пособия по обязательному
социальному страхованию.
Анализируя действующее законодательство и правоприменительную практику можно прийти к выводу, что меры российских властей,
направленные на помощь семье, ориентированы главным образом на
женщину, при этом, практически ничего не делается для повышения
авторитета отцовства, ответственности обоих родителей за воспитание
детей. Как следует из исследования проведённого Т.И. Греченковой и
И.С. Куприяновой, «понятие родительства приравнивается (в России –
прим. Р.Ш.) к материнству» [1, с. 95–110]. Таким образом, можно констатировать, что нормы Конституции России о равенстве граждан и
защиты от дискриминации продолжают оставаться декларативными, о
чём свидетельствуют в большей степени существующая правоприменительная практика.
Продолжая тему воспитания детей, в последние годы стал активно
дебатироваться вопрос о возможностях усыновления детей однополыми семьями. В 2002 году Американская академия педиатрии, которую
поддержала Американская психиатрическая ассоциация, опубликовала
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доклад, одобряющий усыновление и удочерение детей семьями, где оба
партнёра – одного пола. По заключению Академии, такие семьи способны обеспечить детям мирное, здоровое и эмоционально стабильное
детство. К подобным выводам также пришли Американская психологическая ассоциация [35] и Американская медицинская ассоциация [38,
с. 349–364; 26]. Кроме того, исследования воспитания детей в однополых семьях показывают, что в подобных семьях к воспитанию ребёнка
относятся не менее, а часто и более ответственно и внимательно, чем в
традиционных [32].
Новый подход к кругу лиц, имеющим право на усыновление детей,
установлен Европейской конвенцией об усыновлении детей (пересмотренной), вступившей в силу 1 сентября 2011 года [34]. По состоянию
на 10 ноября 2012 года семь стран ратифицировали указанную Европейскую конвенцию – Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Украина и Финляндия.
В соответствии со статьёй 7 Европейской конвенции об усыновлении детей закон позволяет усыновлять ребёнка двум лицам разного
пола, которые состоят в браке между собой, а также одинокому лицу.
Государства, присоединившиеся к конвенции, «могут распространять
её действие на однополые пары, которые состоят в браке или пребывают в зарегистрированном партнёрстве. Они также могут распространять действие конвенции на разнополые и однополые пары, которые
проживают вместе и имеют постоянные отношения» [34].
В настоящее время в 15 странах мира однополые семьи, состоящие
в браке или в другой форме партнёрства, имеют право на усыновление детей (в частности, в Андорре (с 2005 г.), Аргентине (с 2010 г.),
Бельгии (с 2006 г.), Бразилии (с 2010 г.), Великобритании (с 2009 г.),
Дании (с 2010 г.), Израиле (с 2008 г.), Исландии (с 2006 г.), Испании
(с 2005 г.), Нидерландах (с 2001 г.), Норвегии (с 2009 г.), Уругвае (с
2009 г.), Швеции (с 2002 г.), ЮАР (с 2002 г.)). Кроме того, усыновление детей однополыми парами возможно в некоторых штатах США,
некоторых провинциях и территориях Австралии и Канады, а также в
городе Мехико (Мексика). В Германии, Гренландии и Финляндии один
из партнёров, состоящих в браке или гражданском партнёрстве, имеет
право усыновить биологического ребёнка своего партнёра.
Стоит также отметить, что в январе 2008 года Европейский Суд по
правам человека в деле «E.B. против Франции» постановил, что гомосексуальность не может быть причиной отказа в усыновлении [4, с. 14;
16, с. 337–356].
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По указанному делу заявительница жаловалась в Европейский
Суд по правам человека на то, что решения административных органов
власти и судов Франции, которыми ей было отказано в усыновлении
ребёнка, якобы были мотивированы её гомосексуальной ориентацией
и фактом сожительства с женщиной и были вынесены в нарушение
требований статей 8 (право на частную и семейную жизнь) и 14 (запрещение дискриминации) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Заявительница утверждала, что на всех этапах
процедуры рассмотрения заявления об усыновлении она подвергалась
дискриминационному обращению, связанному с её сексуальной ориентацией и наносившему ущерб её праву на уважение частной жизни.
Европейский Суд в своём постановлении напомнил, что французское законодательство разрешает усыновление ребёнка лицом, не
состоящим в браке, открывая таким образом возможность для усыновления лицу с гомосексуальной ориентацией, не состоящему в браке,
что не вызывает возражений.
Европейский Суд отметил, что соответствующие положения Гражданского кодекса Франции ничего не указывают в отношении необходимости представителя другого пола, которая никоим образом не зависит
от сексуальной ориентации усыновителя, не состоящего в браке. Кроме того, в данном случае заявитель, повторяя термины постановления
Государственного Совета Франции, обладает «определёнными человеческими и воспитательными качествами», что, безусловно, отвечает высшим интересам ребёнка, ключевому понятию соответствующих
международных договоров.
В заключении Европейский Суд констатировал, что национальные
органы власти для того, чтобы отказать в удовлетворении заявления
заявителя о разрешении на усыновление, провели различие, продиктованное рассуждениями о её сексуальной ориентации, и это различие
не допустимо в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав
человека и основных свобод (см. Постановление Европейского суда по
делу «Сальгейру да Сильва Моута против Португалии», § 36 [19]).
Если анализировать российскую практику, то, как отмечают
И.С. Куприянова и Т.И. Греченкова, «политику (российского – прим.
Р.Ш.) государства в отношении гомосексуальных граждан правомерно
обозначить как политику замалчивания: в российском законодательстве они не упоминаются, права гомосексуальных граждан – понятие
совершенно не используемое, запрет на дискриминацию по признаку
сексуальной ориентации не упоминается ни в Конституции, ни в Уго580

ловном кодексе. Конституция Российской Федерации защищает семью
и брак, но исключительно традиционную – гетеросексуальную модель»
[11, с. 149–161].
В России и странах постсоветского пространства однополые пары
не имеют юридических прав как на заключение браков (или гражданских партнёрств), так и на усыновление детей. Согласно п. 3 ст. 1
Семейного кодекса РФ в России брак определяется как «союз мужчины
и женщины» [25].
В соответствии со статьёй 127 Семейного кодекса РФ только совершеннолетние лица обоего пола имеют право на усыновление детей. Два
лица, не состоящие в браке, не могут совместно усыновить одного и того
же ребёнка и не имеют права на образование приёмной семьи, то есть
взять на воспитание одного или нескольких детей, оставшихся без попечения родителей, выполняя функции опекунов или попечителей [13; 25].
Современное понимание семьи ломает старые стереотипы о семье
как о союзе мужчины и женщины. Теперь на статус семьи претендуют свободные союзы двух (или нескольких) совместно проживающих
людей, а также гомосексуальные пары [6]. Характерно, что принятые
в некоторых странах законы, направленные, прежде всего, для легализации однополых партнёрств, получили распространение и среди гетеросексуальных пар. Стремление одиноких людей жить с кем-то под
одной крышей привели к созданию фактических совместных хозяйств,
не урегулированных в законодательстве. Это проблема касается и
гомосексуальных пар, проживающих вместе. В этой связи принятый во
многих странах так называемый закон о гражданском пакте солидарности (например, во Франции) распространяется на любые союзы, заключаемые между двумя физическими лицами, независимо от их пола, для
организации совместной жизни. Следуя общемировым тенденциям,
возможно требуется пересмотреть действующее семейное законодательство России для разрешения подобных существующих ситуаций.
В современном обществе всё большее количество мужчин и женщин выбирают иные виды совместного сожительства, предпочитая не
оформлять свои отношения путём заключения традиционного брака. В
зарубежных странах сожительство (cohabitation) признаётся как семейный союз, который регулируется с незначительными различиями в соответствующем национальном законодательстве (например, в Венгрии,
Дании, Исландии, Италии, Люксембурге, Португалии, Швейцарии,
Швеции, Украине и других). Как отмечает И.А.Трофимец, «легитимировав сожительство, иностранное право ряда государств, тем самым,
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прежде всего упорядочило имущественные отношения партнёров, урегулировало вопросы воспитания и содержания несовершеннолетних
детей, а также разрешило проблемы предоставления, или, наоборот,
лишения фактических брачных союзов определённых льгот и привилегий» [27, с. 32–33]. Отдельные виды семейных союзов (лиц разного или
одного пола) предусматривают наличие особой процедуры оформления таких отношений (как во Франции путём письменного соглашения;
в Исландии и Люксембурга – заявления; торжественной церемонии – в
Дании и Швеции; либо последующего признания со стороны государства такого фактического семейного союза – в Венгрии, Италии, Португалии, Украине, Швейцарии).
Юридическое признание семейных союзов, отличных от традиционных, обусловлено необходимостью приведения законодательства в
соответствие с происходящими изменениями в понимании института
брака и семьи. Право уже многих стран закрепляет аналоги института
брака для однополых партнёров.
Большая роль в легализации однополой семьи отводится Каирской
международной конференции ООН по народонаселению и развитию
1994 года. Согласно принятой на конференции Программой закреплено
равноправие и равноценность разных типов половых союзов, включая
однополые [2]. На конституционном уровне в ряде государств установлен запрет дискриминации по признаку сексуальной ориентации, пола
или гендерной идентичности.
По итогам экспертной встречи, проходившей в городе Джокьякарте (Индонезия) с 6 по 9 ноября 2006 года были выработаны Принципы применения международно-правовых норм о правах человека в
отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности [39].
Джокьякартские принципы охватывают широкий спектр стандартов
в области прав человека и их применимость к вопросам сексуальной
ориентации и гендерной идентичности. Принципы подтвердили, что
обязанностью государства является обеспечение соблюдения прав
человека. Каждый принцип включает подробные рекомендации государствам по вопросам защиты прав человека без какой-либо дискриминации по признакам сексуальной ориентации и (или) гендерной
идентичности. Главной задачей разработки принципов являлось нормативно закрепить гарантии прав на равенство и недискриминацию с
целью обеспечения лицам любой сексуальной ориентации и гендерной
идентичности возможность жить с тем же достоинством и уважением,
на которое имеют право все люди [36].
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Учитывая последние тенденции в изменении подходов к понятию
семьи и роли родителей в воспитании детей, настало время к пересмотру
и семейного законодательства в странах постсоветского пространства.
Отказ от существующих дискриминационных практик в отношении фактических гражданских однополых партнёрств в России позволит юридически закрепить наследственные права детей и одного из
родителей, разрешит жилищные вопросы; вопросы социального и пенсионного страхования; вопросы гражданства.
Европейские страны и США постепенно отказываются от дискриминационных практик в отношении разного типа семей. В сентябре
2010 года Совет Европы рекомендовал слова «мать» и «отец» заменить
термином «родители», а в единственном числе – «родитель», мотивируя это борьбой с сексизмом. В резолюции Парламентской Ассамблеи
Совета Европы говорится, что представление о домохозяйке является
традиционной моделью поведения, приписываемой женщине, а это
мешает установлению полного равноправия полов.
С февраля 2011 года с целью не подвергать дискриминации однополые союзы в документации Государственного департамента США не
используются понятия «мать» и «отец», вместо этого в официальный
оборот вводятся понятия «родитель No 1» и «родитель No 2».
Аналогичная практика Великобритании (с октября 2011 года) отказа
от употребления слов «отец» и «мать» в анкетах на получение паспорта
и их замена на слова «родитель No 1» и «родитель No 2» демонстрирует
политику отказа от дискриминационных политик и признания равных
прав у различных типов семей на принятие детей. Эта политика властей
Великобритании согласуется с действующим законодательством в Соединённом Королевстве, по которому однополые пары, усыновляющие
детей, официально считаются их родителями.
Подводя итоги настоящего исследования, следует сказать о необходимости воплощения на практике подлинного смысла принципа
равноправия между мужчиной и женщиной в достижении более справедливого распределения семейных обязанностей, где во главу угла
должно ставиться благополучие ребёнка. Законодательство и правоприменительная практика должны идти по пути постепенного отказа
от дискриминационных практик ограничения прав в воспитании детей
одинокими людьми и различными типами семей. Если не идти по пути
внедрения антидискриминационного законодательства, всё большее
число детей будут продолжать оставаться в детских домах из-за предрассудков и правовых ограничений.
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СІМЕЙНІ ВІДНОСИНИ В
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ЗІТКНЕННЯ ТА ПАРИТЕТИ
ГЕНДЕРНИХ РОЛЕЙ (ЮРИДИЧНИЙ ВИМІР)
Р. Шульга
Московський державний інститут міжнародних відносин (університет) Міністерства закордонних справ Російської Федерації,
м. Москва, просп. Вернадського, 76, e-mail: ruslan.shulga@gmail.com
У статті аналізуються сучасні тенденції в трансформації традиційних сімейних інститутів крізь призму існуючих дискримінаційних
практик у сучасному суспільстві. Ставиться проблема співвідношення
ролі матері і батька у вихованні дітей в контексті норм міжнародного права прав людини і законодавства окремих країн. Досліджуються
сучасні світові тенденції в правовому регулюванні інституту шлюбу, а
також наслідки розпаду шлюбу для дитини. Здійснено спробу дослідити ступінь впливу міжнародного та зарубіжного права на формування
розвитку інституту шлюбу в Росії. Критично оцінюється наявна правозастосовна практика з точки зору її впливу на духовні зв’язки дитини
з батьком. Зроблено висновки про необхідність справжнього втілення
у практиці конституційного принципу рівноправності між чоловіком
і жінкою, відмови від дискримінаційних практик обмеження прав у
вихованні дітей самотніми людьми і наявними різними типами сімей.
Надано рекомендації про необхідність розробки законодавства, що
регулює питання наділення юридичним статусом цивільних пар та зміни підходів у визначенні кола осіб, які мають право на усиновлення
дітей.
Ключові слова: права дитини, батьківство, інститут сім’ї, усиновлення, Європейський Суд з прав людини, дискримінаційні практики.
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THE TRANSFORMATION OF VIEWS ON FAMILY
RELATIONSHIPS IN THE CONTEMPORARY SOCIETY:
CONFLICT AND PARITIES OF GENDER ROLES
(LEGAL DIMENSION)
R. Shulga
Moscow State Institute of International Relations (University), Ministry of
Foreign Affairs of the Russian Federation,
Moscow, Vernadsky Av., 76, e-mail: ruslan.shulga@gmail.com
The article analyses the current trends in the transformation of the traditional family institutions via the prism of the existing discriminatory practices in modern society. The problem of correlation between the role of mother
and father in the upbringing of children in the context of international human
rights law and legislation of individual countries is addressed in the article.
Contemporary global trends in the legal regulation of the institution of marriage, as well as the consequences of the disintegration of the marriage to the
child are examined. An attempt is made to explore the extent of the impact of
international and foreign law in shaping the development of the institution
of marriage in Russia. The existing law enforcement practice from the point
of view of its impact on the spiritual ties with the child’s father is critically
assessed. Conclusions are drawn about the need for a genuine embodiment
in practice of the constitutional principle of equality between man and woman, cancellation of the discriminatory practices of the limitation of the rights
in upbringing of children by a single person and the existing different types
of families. Recommendations are given on the need for the development
of legislation governing the legal status of civil marriages and on amending
the approaches to determining the list of persons who have the right to adopt
children.
Key words: Children rights, paternity, family, adoption, the European
Court of Human Rights, discriminatory practices.
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ПРАВОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
КАК ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ
ПРАВОВЫХ СИСТЕМ
В. Янч
Витебский государственный университет имени П.М. Машерова
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 77/2, е-mail: v_yanch@mail.ru
Повсюду, где существует государственно-организованное общество, можно говорить о наличии в этом обществе правовой системы.
Под правовой системой в теории права в узком смысле слова понимается национальное право страны. Это комплексное, системное образование, в котором его элементы (система права, система законодательства,
юридическая практика, господствующая правовая идеология) соединены глубокими внутренними системными связями и отношениями. В
широком смысле слова термин «правовая система» применяется для
обозначения родственных национальных правовых систем, которые
сегодня принято называть правовыми семьями.
Правовая система – это феномен, существующий в пространстве и во времени. Развитие национальных правовых систем сегодня
проходит под влиянием детерминирующих процессов глобализации,
которую активно исследуют политологи, социологи, экономисты, а в
последнее время – и представители юридической науки. В «Социологической энциклопедии» глобализация понимается как «спонтанный,
отчасти управляемый процесс все возрастающего действия различных
факторов международного значения (экономические, политические
связи, культурный и информационный обмен, международные организации, транснациональные корпорации) на социальную действительность в отдельных странах…» [1, с. 65]. Такое влияние проявляется в
формировании надгосударственных структур, утрате национальными
государствами элементов суверенитета, в усилении экономической взаимозависимости, углублении процессов интернационализации капитала и иных сфер жизни, в том числе и правовой сферы.
Правовую глобализацию можно определить как процесс развития
национальных правовых систем, который характеризуется усилением
взаимодействия национального и международного права. Результатом
процессов глобализации применительно к праву являются как интеграция, так и интернационализация правовых систем. Глубина проникновения процессов глобализации в национальное право зависит от места
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государств в системе международных отношений, от их активности в
интеграционном взаимодействии.
Термин глобализация часто используется в отношении экономической глобализации – объединении национальных экономик в международную экономику как единое целое через торговлю, прямые
иностранные инвестиции, миграцию капиталов, распространение технологий. Но правовая сфера также находится под влиянием данного
явления, так как право является надстройкой над экономическим базисом общества, в его нормах наиболее ярко выражаются глобализационные процессы, связанные с расширением мировой торговли, развитием
международных финансовых и экономических структур.
Понятие «правовая глобализации» отражает ту степень, в которой весь мир живет по единому набору правовых норм. Такой единый
набор правил может быть создан международными органами, может
быть результатом глобального консенсуса, либо являться итогом параллельного правового развития в различных частях земного шара. В
современном мире растущей международной торговли и взаимозависимости потребность в наличии транснациональных норм увеличилась
во много раз.
В наши дни в правовой сфере мы можем наблюдать несколько тенденций глобализации. Глобализация частного права. В данном аспекте
правовую глобализацию можно рассматривать как процесс, сопутствующий глобализации рынков и бизнес-практики транснациональных
корпораций, которые работают на рынках различных государств. В
основе международного торгового права лежит договор, который определяет взаимные права и обязанности участников торговых правоотношений. Две и более договаривающиеся стороны правомочны создать
набор правил, регулирующих их отношения, как это предусмотрено
условиями их соглашения. В международной торговле договаривающиеся стороны, как правило, согласны подчиняться неправительственным механизмам арбитража или суда того или иного национального
государства для решения споров по контрактам. Они также могут по
взаимному согласию выбрать право, по которому любой возникший
спор между ними может быть разрешен.
В современном мире взаимозависимости и международной торговли растет значение гармонизации международного торгового права.
Большинство стран уже признали необходимость единой, предсказуемой и прозрачной правовой системы для поощрения иностранных
инвестиций и международной торговли с другими государствами и эко591

номическими объединениями. В результате этого суды и законы большинства стран признают и обеспечивают исполнение постановлений
других государств. Следовательно, в современном мире существует
движение в направлении разработки транснационального коммерческого и договорного права.
В глобальном контексте, в связи со своим мощным экономическим
потенциалом, США и некоторые страны Европы существенно влияют на процесс глобализации торгового и договорного права. Причина
этого в том, что они осуществляют значительный объем иностранных
инвестиций в других частях мира, а также имеют сильное влияние
на международную торговлю. Помимо американской экономической
мощи, еще одной причиной для этого является восприимчивость общего права к договорному праву.
Глобализация публичного права. Во многих странах, особенно
начинающих строить рыночные отношения, велика роль государственного регулирования экономических отношений. С одной стороны,
государство, осуществляя сильную социальную политику, стремится нивелировать имущественное расслоение в обществе, заботится о
благосостоянии своих граждан. С другой стороны, в таких государствах наблюдается тенденция ко все возрастающему администрированию различных сфер жизни общества. Это порождает потребность
в установлении контроля за правительством со стороны гражданского
общества во избежание злоупотребления властными полномочиями.
Сегодня мировое сообщество признало необходимость прозрачности
и повышения общественного участия в принятии бюрократических
решений. Для этого в США, большинстве европейских стран, некоторых других странах мира создана необходимая законодательная база.
Поэтому сегодня можно говорить о повышении степени участия общества в контроле над государственной властью как о глобальной тенденции в сфере публичного права. Такой контроль невозможен и без
сильной и независимой судебной системы.
Глобализация публичного права проявляется также в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, в защите прав
инвесторов, в развитии природоохранного законодательства и других сферах. На глобальном уровне осуществляется деятельность по
повышению правовой защиты от негативных последствий явлений
технического, экономического и социального характера. Особенно
ярко глобализационные процессы видны на примере развития природоохранного права. Сегодня деградация окружающей среды пересе592

кает национальные границы, а это, в свою очередь, требует усиления
международного природоохранного законодательства. Существующая
однородность промышленных и сельскохозяйственных технологий
порождает универсальные факторы загрязнения окружающей среды,
а следствием такой однородности является однородность, универсальность национальных и межнациональных природоохранных норм и
стандартов безопасности.
Основными механизмами правовой глобализации являются правовая интеграция и правовая имплементация. Правовая интеграция выражается в объединении усилий национальных государств, направленных
на противодействие глобальным вызовам (борьба с международным
терроризмом, защита окружающей среды, пресечение международного
наркотрафика и торговли людьми и др.). Правовая интеграция в свою
очередь стимулирует процессы правовой имплементации, под которой
следует понимать включение в национальное право как норм международного права, так и норм, правовых институтов, способов организации юридической практики других государств. При этом следует
отметить, что процессы правовой имплементации не являются новацией, вызванной к жизни глобализацией. Правовая имплементация в виде
правовой аккультурации и правовой рецепции встречались в истории
развития права и ранее. Термин «правовая аккультурация» был введен
в научный оборот в 1880 году американским этнологом и культурологом У. Пауэллом. Аккультурация в широком смысле слова – перенос
одной культуры в другую. Правовая аккультурация – это явление, когда
элементы одной правовой системы прививаются к другой.
Правовая рецепция – явление, когда правовая система одной страны
интегрируется в новое общество целиком (получила широкое распространение во времена колониализма). Однако, несмотря на внешнюю
схожесть, правовая аккультурация и правовая рецепция в современных
условиях существенно отличаются от схожих процессов в прошлом.
Дело в том, что ранее данные процессы были детерминированы
социально-экономическими, социокультурными, военно-политическими причинами локального характера. Сегодня развитие национальных правовых систем детерминировано процессами глобализации. В
результате этих процессов правовая рецепция как механизм правового заимствования теряет свою актуальность. Большее значение сегодня приобретают процессы гармонизации, унификации национальных
законодательств с целью решения проблем, стоящих перед современной цивилизацией. Итогом этих процессов является целенаправленное,
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сознательно-волевое введение в национальные правовые системы единообразных юридических конструкций и инструментов, позволяющих
согласованно, на основе общих подходов, разрешать проблемы, имеющие международное значение.
Несмотря на позитивные аспекты, правовая глобализация, как
составной элемент глобализационных процессов, может быть новым
источником социальных конфликтов, конфликтов культур и цивилизаций. Ведь она затрагивает не только внутригосударственное право,
но и национальное самосознание, правовую психологию и идеологию.
Правовая глобализация может приводить к игнорированию интересов
простых людей, навязыванию обществу чужеродных экономических
и политических интересов, обрамляемых в правовую форму. Насильственное внедрение чуждых правовых традиций и институтов, в свою
очередь, может вызывать сопротивление, порождать правовой нигилизм. Об этом, в частности, свидетельствуют выступления антиглобалистов. Помимо этого, глобализационные процессы затрагивают и
преступный мир. Создаются новые пути совершения преступлений и
ухода от ответственности. Международная торговля такими запрещенными товарами как наркотики, оружие, люди, органы, произведения
искусства становится все более и белое распространенной и хорошо
организованной.
Таким образом, в свете всего выше сказанного, можно сделать
вывод, что правовая глобализация является сегодня доминирующей
тенденцией развития национальных правовых систем. Существует
растущая потребность в глобальном механизме правового образования, взаимодействия правоохранительных органов, а также согласования большинства транснациональных законов. Вместе с тем, влияние
процессов глобализации на национальную правовую систему должно
находиться под четким государственным контролем с целью достижения компромисса между национальными интересами и интересами
международного сообщества.
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ПРАВОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ЯК ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
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УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»,
м. Вітебськ, пр-т Фрунзе 77/2, е-mail: v_yanch@mail.ru
Правова глобалізація – це процес розвитку національних правових
систем, який характеризується посиленням взаємодії національного та
міжнародного права. Результатом процесів глобалізації стосовно права
є як інтеграція, так і інтернаціоналізація правових систем. Вона заторкує сьогодні як сферу публічного права, так і приватне право (торгове,
договірне право).
Ключові слова: глобалізація, правова глобалізація, правова акультурація, правова рецепція, публічне право, приватне право.
GLOBALIZATION OF LAW AS A TENDENCY
OF LAW SYSTEMS DEVELOPMENT
V. Yanch
Vitebsk State University named after P.M. Masherov
Vitebsk, Frunze Av., 77/2., е-mail: v_yanch@mail.ru
Law globalization is a process of development of national law systems
characterized by reinforcing interaction between national and international
law. Globalization processes in relation to law result in both integration and
internationalization of law systems. Nowadays it affects spheres of both
public and private law (trade, contract law).
Key words: globalization, globalization of law, law acculturation,
reception of law, public law, private law.
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