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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЄВГЕН ЕРЛІХ. СОЦІОЛОГІЯ ТА ЮРИСПРУДЕНЦІЯ
(Пер. з нім. І.Я. Яцюка; Наук. ред. перекл. М.В. Никифорака)
Кожен, хто порівнював закон із написаним
про нього працями, мабуть помітив, що вони за
обсягом перевершують власне закон у багато,
інколи навіть у стократ разів. Як можна написати
про такий короткий закон такі товсті книги? Коли постає це питання, то в юристів відразу під
рукою знаходиться готова відповідь. Будь-який
закон, яким би чітким і детальним він не був, тим
не менше, залишає простір для багатьох сумнівів; усунення цих сумнівів є завданням юридичної літератури. От тільки сумніви, вочевидь,
мають бути численними, якщо їх можна усунути
лише в наукових працях, які набагато більші за
обсягом за самі закони. І тут, мабуть, обґрунтовано постає інше питання: Чому ж закони не
укладаються так, щоб не залишати місця жодним
сумнівам? Адже ж нічого ніхто не виграє при
теперішніх методах, коли для з’ясування всього
того, що приписує закон, потрібно спершу взятися за книгу/коментар, написану про нього. Тобто
або закони повинні бути детальнішими, або в
юридичній літературі є багато чого зайвого.
Колись так думали і юристи. Вони намагалися так детально укласти закони, щоб сумніви
щодо їх сенсу взагалі більше не були можливими. Успіхом спочатку було потовстішання законів; однак юридичні книги/коментарі через це не
потоншали. З часом збагнули те, що кожне слово, яке додають до закону, породжує якраз лише
нові приводи для сумнівів. Сьогодні ж майже всі
тямущі юристи схиляються до думки, що закон
тим ліпший, чим він коротший і не багатослівніший. Тому загальноприйнята відповідь, чому те,
що стоїть у книгах/коментарях, не міститься попередньо у відповідних законах, сьогодні вже аж
ніяк не може задовольняти.
При глибшому з’ясуванні переконуєшся в тому, що різниця між законом і працею, яка стосується
цього закону, не кількісна, а якісна. Не щось Більше,
а щось Інше написане у юридичних книгах.
Вони якраз належать до науки. А наука не
входить до змісту закону. Якщо ж її туди внесуть, як це намагаються зробити ті, хто хоче дати
все в самому законі, то тоді виникає щось ні те ні

се, що, не сприяючи науці, спотворює, однак,
закон і нерідко завдає шкоди його дії.
Якщо до цього часу мова постійно велася
про закон, то причина цього полягає в тому, що
він являє собою найбільш наочну та відому, у
тому числі й неспеціалістам, форму права. Те ж
саме справджується й щодо будь-якої іншої форми права, особливо звичаєвого права. Питання,
яке тут ставиться, є загальним питанням про
співвідношення юридичної науки й правової норми. Це взагалі одне з найскладніших питань, які
постають у науці.
Спершу нехай наведу приклад, що я маю
на увазі. Сімейне право Австрійського цивільного кодексу є, як відомо, строго індивідуалістичним, можливо найбільш індивідуалістичним серед усіх, які діють сьогодні в Європі. Жінка стосовно чоловіка і діти стосовно батьків загалом є
абсолютно самостійними, так нібито вони повністю чужі одне одному. Дитина може мати повністю свою власність і розпоряджається нею так
само вільно, як батьки своєю; будь-який дохід
дитини зараховується їй, а не батькам; дитина
має повне право на самовизначення і може також
з повною свободою використовувати для самої
себе свою робочу силу. Лише допоки дитина є
неповнолітньою, вона перебуває під батьківською владою; однак батько, розпорядник цієї влади, є не чимось більшим за опікуна; його завдання полягає винятково у турботі про те, щоб дитина не нашкодила сама собі через свою недосвідченість, легковажність чи слабкість. Лише в
цьому сенсі батько може розпоряджатися майном, робочою силою, долею дитини; і навіть при
цьому за ним ще здійснює нагляд спеціалізований суд у справах опіки, який приймає рішення у
випадках скарги дитини проти батька. Однак на
Буковині, яка належить Австрії, і де, як можна
було б подумати, цивільний кодекс діє так само,
як і в інших частинах Австрії, батьківська влада
– дуже серйозна справа. Румунський селянин,
імовірно, єдиний справжній римлянин, який зберігся аж до нашого часу, знає patria potestas (влада (римського) господаря дому над дітьми), яка
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видається знавцю старого римського права до
болі знайомою. Тут діти справді ще належать
батькові, і якщо навіть не впродовж усього їхнього життя, то як-не-як до настання повноліття
на 24-му році життя, щоправда не так необмежено, як колись у Римі, але, тим не менше, своїм
тілом, своїм майном, своєю робочою силою. І не
лише допоки вони перебувають у батьківському
будинку, але й поза ним. І якщо така дитина, яка
живе у батьківському домі, перебуває десь на службі, то кожного місяця батько чи мати пунктуально з’являються у роботодавця і спокійно забирають
її заробітну платню додому. Так само вільно батьки розпоряджаються майном дитини і всіма надходженнями від майна. На запитання, чому діти спокійно зносять усе це, отримуєш відповідь, що непокора цьому була б чимось нечуваним.
Як пояснюється суперечність між чітким
правовим правилом і правилом, яке панує в реальному житті? Юрист, якому було б поставлене
таке питання, і тут не забарився би з відповіддю.
Просто мова йде, сказав би він, про антагонізм
між фактом і правом. Що є правом – це визначає
громадянський кодекс; у житті, однак, трапляється дещо таке, що не узгоджується з правом.
Однак якщо по тій чи іншій справі приймається
судове рішення, то воно все-таки має прийматися
відповідно до цивільного кодексу. Ця позиція
обґрунтовується вже навіть поверховим розглядом речей. Я вже вказував на те, що положення
подібного змісту і однакового зразка можна
знайти вже у римському праві. Вони, без сумніву, утворювали право і мусили закладатися в основу судових рішень. Взагалі неможливо збагнути, чому однаково оформлені норми, норми, у яких
всі суттєві ознаки є спільними, можуть виступати
або не виступати як право лише у залежності від
того, чи є вони визначальними для прийняття судових рішень. Це, вочевидь, було б цілком зовнішньою розпізнавальною ознакою. Є норма правом
чи ні, може залежати лише від її природи. Сьогодні
значною мірою загальновизнаним є те, що право
існувало ще до того, як суддя мав приймати рішення щодо «Моє» і «Твоє»; ще й сьогодні є сфери
права, для яких не існує суддів: конституційне право і міжнародне право.
Суть справи інша. Право виступає тут перед нами у подвійній функції – як організаційна
форма і як норма, за якою приймаються судові
рішення. Принцип відсутності майна у дітей, які
живуть у батьківському домі, панує тепер на Буковині майже у тій формі, в якій він колись панував у Римі, тому що, очевидно, подібною є організація сім’ї; лише правові суперечки вирішу6

ються за іншими принципами, ніж у Римі. Якби
Буковина була територіальною одиницею, самостійною у сфері права, мала б власне законодавство, то її законодавці, покликані упорядковувати сімейне право, навряд чи були б спроможні
ухилитися від необхідності визнання відсутності
власності у дітей, які проживають у батьківському домі, законною за всією формою. Тепер же на
Буковині діє австрійський цивільний кодекс, чужий закон, сімейне право якого розвинулося на
основі зовсім іншої організації сім’ї: діє він, однак, чисто поверхово, чисто як норма, на основі
якої приймаються судові рішення, і застосовується тільки в дуже поодиноких випадках, там,
де відносини між батьками і дітьми дають органам влади підставу для втручання. В усіх інших
випадках сім’я росте і процвітає відповідно до
свого власного споконвічного права, не переймаючись ніякими нормами, на основі яких приймаються судові рішення.
Як відомо, будь-яка спілка мусить мати
свій статут. А що є сенсом такого статуту?
Юрист і тут схилятиметься до припущення про
те, що статут спілки слугує прийняттю рішень
при виникненні суперечок, які стосуються тих чи
інших справ спілки. Насправді ж статут має інше
завдання: організація спілки. Ним установлюється мета діяльності спілки, її органи, їхні права й
обов’язки, її майно та управління ним, права й
обов’язки членів спілки. Якщо виникають спори
у тих чи інших справах спілки, то вони, в усякому випадку, також можуть вирішуватися відповідно до статуту спілки. Отже, статут спілки є
передусім організаційною нормою, однак у другу
чергу він є нормою, на основі якої приймаються
рішення; ця норма виводиться тут, як і, як правило, в інших випадках, із організаційної норми, і в
цілому узгоджується з нею за змістом. Те ж саме
можна сказати і про інші спільноти, про юридичні особи, як-то держава, громада, церква, (благодійний) фонд, а також про спільноти без юридичної особи: конституція, положення про громаду, установча угода, договір про заснування
товариства відіграють тут ту ж подвійну роль,
виступаючи організаційною нормою та нормою,
на основі якої приймаються рішення, тобто таку
ж роль, як уже згаданий статут спілки. Такий же
(якщо навіть і неписаний) статут має кожна
сім’я: у ньому упорядковані права батька, матері,
дітей щодо осіб і майна. Різний у кожній сім’ї,
він, однак, в одного й того ж народу загалом збігається на один і той же момент часу; адже всюди організація сім’ї є, врешті-решт, результатом
здавна збереженого і діючого в цього народу у
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цей час устою, а також морально-етичних поглядів
й економічних відносин. Результатом загальноузгодженої організаційної норми є сімейне право народу, яке розглядається винятково як організаційна
норма. Норми сімейного права, на основі яких
приймаються судові рішення, також, як виявляється, можуть мати такий зміст, який суперечить сімейній організації в цього народу. Проте наслідком
дії цієї обставини є лише те, що суддя приймає рішення у випадках сімейних суперечок у спосіб,
який суперечить фактичній організації сім’ї.
В економічному плані наше суспільство
організовується через власність, договір і спадкове право. Це є його організаційними нормами,
які, щоправда, виражені дуже різними варіантами1. Із цієї економічної організації випливають
повноваження власника (особи, яка має речові
права) та кредитора, випливає далі те, що має
вважатися втручанням у чужу правову площину,
випливає, нарешті, переважна більшість норм, на
основі яких приймаються судові рішення щодо
речових претензій, позовів на відшкодування
збитків і порушення умов договору, ведення
справ без доручення й відповідних повноважень
й щодо інших подібних процесів, у яких відбувається взаємопроникнення різних правових площин. Оскільки організаційні форми цивілізованих народів з часу виникнення відносин власності у своїх суттєвих рисах дуже подібні, то дуже
подібні й норми, на основі яких приймаються
судові рішення, незважаючи на всю їхню зовнішню відмітність. Німецька юридична наука часто називає форми організації «природою речі»,
вона виводить норми, на основі яких приймаються судові рішення, із «природи речі».
Антагонізм між правом як формою організації і правом як нормою, на основі якої приймаються судові рішення, особливо чітко проявився у сімейному праві румунських селян на
Буковині з тієї причини, що у цьому випадку між
ними обома наявна очевидна суперечність. На
щастя, це не завжди так. Як у Римі відсутність
майна в дітей, які проживали у батьківському
домі, не лише відповідала організації сім’ї, а й
утворювала підґрунтя норм, на основі яких приймалися судові рішення, так і тепер ще про власність, сервітути, заставне право, договори, сімейні стосунки, землю, громаду, церкву, фонд,
спілку судять на основі норм, які безпосередньо
випливають з тієї форми, яку прийняли ці інсти1

«Власність» охоплює також речові права користування, відносини найму й оренди; договір як економічна форма організації – речові забезпечувальні права,
право оренди.

туції у житті: принаймні про них могли б чи повинні б складати судження на цій основі.
Чим же ж займається юридична наука: організаційними формами, чи нормами, на основі
яких приймаються судові рішення? Юристпрактик переймається звичайно лише нормами,
на основі яких приймаються судові рішення; та
оскільки значна кількість таких норм випливає
безпосередньо із організаційних форм, то він мусить вивчити і їх. Для людини, яка перебуває в
епіцентрі життя, це не складно. Якщо вона уважно спостерігає за всім, що відбувається навколо
неї, то вона досить швидко побачить, що їй необхідно. Важливішим за знання тут є, як і у кожному мистецтві, «відчуття», вираження всіх мисленнєвих процесів, які відбуваються нижче порогу
свідомості. І в знанні, так само як і у відчутті, є рівневі відмітності: є крупні і маленькі юристи; маленькі повинні вчитися у крупних. Це початки юриспруденції. Вона навчає юриста основі живого спостереження за відносинами, які породжує життя,
добувати норми, які потрібні йому для розбору
юридичних справ.
Загалом юрист-практик помітно зневажає
всяку книжну мудрість. Це можна легко зрозуміти. Живе спостереження навчає його більше, ніж
це змогли б зробити цілі бібліотеки. Для людини
ж із задатками теоретичного мислення ця література має зовсім інше значення. Оскільки норми,
на основі яких приймаються судові рішення, є
безпосереднім результатом суспільних конфігурацій, то вони самі є певною мірою проекцією
цих конфігурацій і не можуть до великої міри
бути представлені по-іншому, ніж у цих і цими
конфігураціями. Тому опис норм, на основі яких
приймаються рішення, мусить одночасно бути
описом суспільних інституцій, спроектованих
особами, які присвятили такому спостереженню
своє життя, є особливо кваліфікованими у цій
справі і володіють тонким відчуттям реальності
речей. У цьому сенсі юриспруденція була названа одним римським юристом divinarum atque
humanarum rerum notitia (пізнання божих і людських справ), а одним із сучасних юристів – преясною наукою щоденного життя. Звідси випливає, незважаючи на незначну практичну, велика
педагогічна цінність цього виду юридичної літератури. Вона замінює бажаючому вивчати закони, який ще не знає життя, усі спостереження, які
в усіх інших випадках необхідно було б робити
самому, для того, щоб стати юристом, і вона дає
йому інші спостереження, які вона сама ніколи б
не зробила, які розширюють її світогляд і відточують її відчуття. Тому юриспруденція цього
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виду і справді є морфологією людського суспільства. Право неможливо викладати, не даючи
водночас картини суспільства, у якому це право
має діяти. Тепер також зрозуміло, чому юриспруденція не входить у закон. Закон якраз не
може бути морфологією. Якщо вона входить у
закон, вона відразу перетворюється у дещо інше:
із зображення наявного у припис того, що має
бути. Вона втрачає також свою гнучкість, яка
надає їй здатності слідувати за кожним ліпшим
процесом пізнання і тенденцією розвитку. Як
часто вже та чи інша юридична теорія відкидалася, змінювалася іншою, хоча під приводом необхідності ліпшого пізнання усе ж таки приховувалася потреба врахування нової тенденції розвитку. Однак те, що стосовно теорії є повністю прийнятним, стосовно закону було би взагалі неможливим або принаймні не так просто можливим.
Нормам, на основі яких приймаються судові рішення і які у такий спосіб є безпосереднім
наслідком суспільних конфігурацій, протистоять
усі ті, які суперечать цим конфігураціям. Суперечність того виду, яка була охарактеризована на
початку цієї публікації, може мати дуже різні
причини. Вона може бути мимовільною; для цього я хочу назвати деякі приклади. По-перше:
встановлена законом і наукою норма, на основі
якої приймаються судові рішення, зберігається,
хоча життя вже давно оминуло її. «Закон і права
передаються у спадок як вічна хвороба». У цьому сенсі Герберт Спенсер дотримується тієї думки, що закон є постійною формою панування мертвого над живим. По-друге: норма, на основі якої
приймаються судові рішення, запозичається із чужини, хоча вона більше і не відповідає суспільним
конфігураціям. По-третє, не усвідомлюється природа суспільних конфігурацій, звідси встановлення
норми, на основі якої приймаються судові рішення,
відбувається з помилками. Тому нам відомі два
види норм, на основі яких приймаються судові рішення, спершу такі, які безпосередньо випливають
з відносин, із «природи речі», і такі, які закон чи
наука із уже згаданих причин нав’язують відносинам, що виникають у суспільстві.
Наскільки мало вдалося через норми, на
основі яких приймаються судові рішення, зробити огляд пануючих у реальному житті відносин,
настільки ж не можна недооцінювати вплив цих
норм на життя. Така норма, навіть безпосередньо
виведена із відносин реального життя, справляє
на життя під час свого застосування зворотну
дію. Передумовою будь-якого рішення є зіткнення інтересів, боротьба; і пануючі в реальному
житті відносини рідко коли виходять з боротьби
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у такому ж вигляді, у якому вони в цю боротьбу
вступили. І лише тепер постає необхідність чітко
відділити обидві площини одну від одної; шляхом того, що чітко усвідомлюються кордони
«Мого» і «Твого», права й обов’язку, той чи інший новий елемент включається навіть тоді, коли ці кордони були наявні вже раніше. При цьому необхідно попутно приймати рішення щодо
великої кількості питань, для яких з відносин
реального життя неможливо нічого взяти, тому
що у цих відносинах і справді не міститься ніякої
відповіді на ці питання. Недостатньо визнати за
власником земельної ділянки його власність, з
усіма повноваженнями, які у житті надає власність над земельною ділянкою: що буде з плодами культур, які вирощував попередній власник, з
роботою, яку він виконував, з понесеними затратами? Недостатньо застосовувати договір на
практиці так, як він був укладений; адже ж потрібно приймати рішення й щодо справ, про які
сторони договору навіть не здогадувалися. Що
буде, коли заборгована річ стане непридатною до
її оплати? Коли вона іншого виду, ніж було передбачено? На питання цього виду юриспруденція може знайти відповідь лише творчо, отримавши імпульс від форми, яку відносини реального
життя набрали не під час мирного розвитку, а під
час процесу. В усіх цих випадках норми, на основі яких приймаються судові рішення, не дані
безпосередньо через конфігурацію відносин реального життя, однак вони чинять вплив на життя.
Це, зокрема, стосується тих норм, на основі яких
приймаються судові рішення, які не розвинулися
із відносин реального життя.
Звідси випливає, що норми, на основі яких
приймаються судові рішення, без сумніву, можуть
наповнити відносини реального життя новим змістом. І в тій мірі, як це відбувається, вони набувають цілком нового значення: бо завдяки цьому стає
можливим установлення норм, на основі яких приймаються судові рішення, для здійснення їхнього
впливу на хід і розвиток відносин реального життя.
Це намагалася мабуть уже здавна робити юриспруденція, і ще в набагато більшому обсязі держава шляхом законодавства як такого виду формування права, який від держави ж і виходить.
Який би формотворчий вплив норма, на
основі якої приймаються судові рішення, не
справляла на життя, вона у цьому випадку перетворюється у самостійну суспільну силу, яка
продукує суспільні впливи. Однак не такою простою, як її собі зазвичай уявляють, є ця справа.
Здебільшого роблять припущення, що достатньо
прийняти закон, для того щоб досягти того чи
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іншого результату. Це мало б за передумову те,
що будь-який прийнятий закон і справді діяв би,
що він породжував би лише задуману і ніяку іншу дію. Усі ці передумови є однак бездоказовими. Гіпотеза про те, що кожен прийнятий закон і
справді діє, не є правильною. Неможливо повірити, наскільки неактивне право переважає активне. Мабуть не буде надмірним перебільшенням
твердження, що третина від числа параграфів
прийнятого майже століття тому австрійського
цивільного кодексу ніяк не вплинула на життя, а
їх скасування не мала б для реального життя жодного значення. При цьому деякі з них, які, здавалося б, містять положення неабиякої важливості і їх у будь-який момент можна було б застосувати, тим не менше, жодного разу не наведені у
15 тисячах рішень Імперського верховного суду,
поміщених у збірнику Ґлязера й Унґера. Якщо ж те
чи інше правове положення інколи й застосовується у тому чи іншому рішенні, то цей факт ще не
доводить того, що воно й справді увійшло у життя і
чинить вплив на його процеси. Однак те, що правове положення зовсім не досягає задуманої дії, що
воно породжує наслідки, про які, коли це положення формулювалося, ніхто не й здогадувався, це ми
спостерігаємо кожного дня.
Отже, потрібно звикнутися з думкою, що
деяких речей узагалі неможливо домогтися через
ті чи інші правові приписи і що влада права має
досить вузькі межі. Ми мусимо звикнутися з думкою про те, що для наслідків того чи іншого
юридичного правила намір його укладача не відіграє жодної ролі. Право, одного разу введене в
дію, йде власним шляхом: чи працює правове
положення, чи воно працює лише так, як того від
нього очікували, – це залежить винятково від
того, чи воно є придатним засобом для досягнення цього успіху. Необхідно, врешті-решт, звикнутися з думкою, що для наслідків тієї чи іншої правової норми не є визначальним її тлумачення, яке,
наприклад, дають юристи, а що для цього набагато
важливішими є інші обставини: самобутність народу, його суспільне структурування й освіченість,
пануючі морально-етичні устої, якості осіб, покликаних упровадити цю норму у практику, владні
засоби, які повинні утвердити її, вид ведення процесу в спірній справі.
Тут я хочу також навести приклад. Австрійські юристи, які десь 20 років тому прибули
як запрошені на урочистості гості на відкриття
палацу юстиції в Брюссель, почули тут, на своє
здивування, що кайзер Йосиф Другий поціновується як особа, яка запровадила там усну судову
процедуру. Законом, через який було здійснено

це диво, був Загальний порядок судочинства,
багато в чому огуджена Йозефіна, яка і в Австрії
діяла достатньо довго, і ніхто тут і не думав, що
вона здатна створити усну судову процедуру.
Порядок судочинства, щоправда, визначає, що в
«сільській місцевості» (тобто повсюди за межами провінційних міст) процес має вестися усно.
В Австрії «усна» судова процедура полягала, як
правило, в тому, що процесуальні документи не
подавалися до суду, а, укладені у формі протоколів, передавалися під час судового розгляду судді; іноді, щоправда, бувало так, що сторони справи і справді вносили свої покази безпосередньо
під час розгляду до протоколу. Судове рішення
по процесу приймалося ж лише на основі протоколів, нерідко суддею, який не брав участі в
цьому процесі. У Нідерландах, які належали тоді
до Австрії, до усної судової процедури, навпаки,
ставилися серйозно. Під час судового розгляду і
справді велися дебати, в кінці за їх результатами
укладався протокол і суддя, який вів судовий
розгляд справи, ухвалював рішення хоча й за допомогою протоколу, але все ж таки під впливом
усної судової процедури. І, отже, один і той же
закон призводив в Австрії до протокольної й
опосередкованої, у Нідерландах до усної й безпосередньої судової процедури; відмітність полягала не в законі, а в народах.
Звідси випливає, що для юридичного правила можуть бути важливими такі докорінні зміни, які відбулися в іншій, не належній до нього
сфері. Сьогодні визнається, що в основу німецького загального права був, вочевидь, покладений
римський закон, що, однак, римське право насправді ніколи не діяло як загальне право: усі
спроби витлумачити corpus iuris civilis (звід цивільних законів) на римський манер і з цієї позиції
практично застосувати його зазнали невдачі через неможливість практичного втілення одного й
того ж права у двох таких зовсім по-різному організованих суспільствах, як римське й німецьке.
В Австрії вже було так, що сотні параграфів громадянського кодексу законів, у яких новий цивільний процесуальний процес не змінив ані коми,
тим не менше, отримали завдяки йому нове обличчя. Якщо за австрійським правом підставою
для розірвання католицького подружжя (скасування подружньої спільності) є неодноразові жорстока наруга і дуже відчутні образи, а для розірвання некатолицького подружжя - неодноразова
жорстока наруга, то сьогодні, тим не менше, перед нашими судами як жорстока наруга чи відчутна образа розглядається щось зовсім інше, ніж у
1811 році, оскільки було скасоване відповідне
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положення: морально-етичні норми залишили
його позаду. Ще й сьогодні діє кримінальний закон, положення якого значно походять із 1803 р.:
незважаючи на це, тепер з якимось бідолахою,
який через голод украв би шматок хліба, поводились би зовсім по-іншому, ніж сто років тому.
З усього цього випливає, що поряд із чисто
юридичним є ще суспільний погляд на право.
Чисто юридичний погляд хоче передусім витлумачити будь-яке юридичне правило у сенсі й дусі
того, від кого воно походить; небагато відрізняється від цього погляду історично-юридичний,
який хоче дослідити сприйняття й застосування
юридичного правила у сенсі й дусі часу, у якому
воно виникло. Суспільно-науковий погляд ставить питання про те, як діє правове положення,
яка суспільна сила, якого виду і в якій мірі виходять з нього. При цьому не повинен залишатися
поза увагою й намір укладача цього правового
положення, бо й цей намір також є суспільною силою; однак це лише одна сила, яка діє поряд з іншими, і аж ніяк не завжди є вирішальною; чисто
юридичний й історично-юридичний погляди, отже,
ненаукові і непедагогічні; вони ненаукові, бо вони
однобокі: однобокість і науковість – протилежності; вони непедагогічні, адже це нерозважливо – викладати лише те, що повинно діяти і не помічати
того, що діє насправді.
Як же ж тепер співвідноситься юридична
наука з іншими науками? Яке місце посідає вона
у структурі наук? Тут, мабуть, було б зайвим зупинятися на детальному аналізі багатьох намагань створити систематику наук: усі вони, мабуть, обґрунтовані, позаяк здійснюються з різних, самих по собі обґрунтованих точок зору.
Для моєї мети найбільш придатна стара структура, запропонована Комте2, основну ідею якої
прийняв також Спенсер. Ця структура говорить
сама за себе передусім завдяки своїй чудовій
простоті й цілісності, завдяки способу, на основі
якого вона вибудовує ієрархію науки, ґрунтуючи
кожну наступну на попередній і аналізуючи її
результати, причому, звичайно, від недопустимої
гіпотези про хронологічне слідування наук одна
за одною необхідно відмовитися. Математика,
вчення про абстрактну величину, є основою
будь-якої науки; за нею йде фізика, вчення про
фізичні тіла, яке використовує результати математики; за нею – біологія, вчення про живі тіла,
ґрунтуючись на фізиці; тоді психологія – фізика
2

З невеликими змінами: астрономія не розглядається
як самостійна наука: вона є застосуванням фізики до
космічних процесів. Залучення психології вимагає
сучасний розвиток. Хімія є молекулярною фізикою.
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свідомості живих фізичних тіл; нарешті соціологія – вчення про суспільства живих, наділених
свідомістю фізичних тіл, яке за своєю суттю є
масовою психологією. Якщо Комте не згадав історію, то це відповідає французькій позиції, відповідно до якої історія зараховується не до sciences (наук), а до belles lettres (красного письменства); у німців є вибір – обмежити структуру наук
у сенсі французів юридичними науками; виключення історії, так само як і геології, описових
природничих наук, географії, зоології, ботаніки,
мінералогії випливатиме звідси само по собі; або
ж дорахувати як матеріал, або самостійну сферу
описові природничі науки фізики і біології, історію, скажімо з народознавством, статистикою,
соціологією. Принципово виправданим у структурі Комте є чітке розділення наук, які слугують
чистому науковому пізнанню, і практичних дисциплін, які використовують результати наукових
досліджень для практичних цілей.
Юриспруденція ж передусім є практичною
дисципліною; вона навчає практичному застосуванню права. Як така, вона існує вже впродовж
тисячоліть, але це завдання вона може, як було
показано, виконувати у повному обсязі, лише
коли вона стане морфологією людського суспільства, і коли вона досліджуватиме сили, які діють у суспільстві, на їх суть та їх міру. Так
юриспруденція стає правовою наукою, вченням
про право як суспільне явище; і, як така, вона є
галуззю соціології. Для уникнення будь-якого
непорозуміння потрібно особливо підкреслити,
що тут мова йде про соціологію у тому сенсі, як
вона розумілася Ауґустом Комте і як вона впродовж 19-го століття поступово сформувалася в
особливу науку. Вона є природознавчим ученням
про утворення груп, у сенсі Комте передусім вочевидь у людей, хоча й це обмеження не є ні необхідним, ні бажаним. Її завданням є винятково
дослідження й опис суспільних інституцій; суспільні течії й намагання розглядаються нею лише як
предмет; у неї немає завдання служити їм чи якось
їм сприяти; je n’impose rien, je ne propose rien:
j’expose (Я нічого не нав’язую, я нічого не пропоную: я змальовую). Від соціальної політики її треба
відділяти так само строго, як і від будь-якої іншої
політики чи політичної економії. Щоправда, теоретична національна політична економія, яка досліджує й описує формування та закономірність економічних явищ, належить до соціології.
Розвиток юриспруденції у правову науку, її
перехід із практичної дисципліни у галузь соціології повністю відповідає процесу в інших сферах. Усі теоретичні науки мають своє коріння в
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практичних дисциплінах. Можливо, без календарознавства й астрології ми б не мали астрономії,
без земельних вимірів – геометрії, не мали б хімії, якби не було спроб видобути золото із неблагородних металів; майже вся біологія розвинулася із лікувального мистецтва минулих століть.
Мабуть, що загальновизнане те, що великим підйомом наукових досліджень в останні століття
ми завдячуємо цьому переорієнтуванню цілей
наукової роботи. І цей підйом полягає не лише в
збільшенні наших знань у незнаній до цього мірі:
також і наші вміння в першу чергу завдяки цьому зросли; якби наукова робота завжди переслідувала лише практичні цілі, то вона у сфері
практики не була б спроможна досягти тих здобутків, яких вона насправді досягла. Дослідники,
а не практики заклали основи сучасної медицини, сучасної техніки. Отже, мабуть, можна висловити надію на те, що й юристи не будуть висловлювати жаль з приводу перетворення юридичних факультетів на суспільствознавчі. Воно
поволі, як усе велике в духовній сфері, відбувається на наших очах. У Німеччині вже сто років
тому історична школа сказала перше слово; її
значення полягає тут не в її догматиці і законодавчій політиці, які в принципі не досягли мети.
Майже незліченна кількість ініціатив вийшла від
Ферінга і окремих германістів.
В останні роки множаться ознаки нового
часу; щоправда, дії ще не є усвідомленими й чіткими. Набагато чіткіший напрямок, який кілька
років тому започаткований у Франції. Його лідером може вважатися Райман Салей із Парижа,
один із найвитонченіших умів воістину не бідної
на витончені уми французької правової науки.
Франсуа Жені зібрав у своїй праці «Методи інтерпретації і джерела приватного права» (Париж,
1889) майже неозорий за обсягом матеріал. Передусім варто, однак, згадати Едуарда Ламбера з
Ліона. Він викладає свою теорію у солідній за
розмірами праці «Функція порівняльного цивільного права», з якої дотепер з’явився перший
вступний том. У Німеччині подібну точку зору
розділяє Ернст Штампе. Дуже близька до представлених французами також «Загальна теорія
права» Штернберґа (Ляйпціґ, 1904 р.). На власні
намагання, які за часом передують намаганням
французів і є незалежними від них, я тут хочу
тільки послатися: їх програму я розробив у праці
«Вільний розсуд судді» та у своїй доповіді, яку я

зачитав на засіданні Віденського юридичного
товариства і яка була опублікована під назвою
«Вільна правова наука» (Ляйпціґ, 1904 р.).
Із цією соціологічною правовою наукою
практична юриспруденція співвідноситься приблизно так, як медицина з біологією, будівництво – з математикою й фізикою. Цим, мабуть, також сказано й те, що вона її ніколи не поглине;
нам завжди буде потрібна настанова, яка перекидає місточок від знання до вміння. На одну дуже
важливу обставину вже вказувалося: жодна практична дисципліна не черпає своїх імпульсів лише
з якоїсь однієї науки; яким багатством знань мусить, крім ботаніки, володіти, скажімо, садівникдекоратор. До цих пір юриспруденція працювала
з несказанно мізерним матеріалом: для створення
«доброго практика» вистачало трохи знань діючого права, нерідко лише закону, у поєднанні з
умінням шукати потрібну інформацію у традиційних довідниках, до цього трохи логіки і горезвісний «здоровий людський глузд». Однак поступово прийшло визнання того, що цього всього
«доброму практику» не вистачало для забезпечення належного розв’язання хоча б відносно
простих завдань: цьому визнанню завдячують
своїм існуванням докази, що їх представляють
експерти. Вони повинні передавати юристам
знання з найрізноманітніших сфер, які їм потрібні у їхній професійній діяльності, і засвоєння
яких, як вважають юристи, не вартує їхньої професії: ці докази є лише мізерним допоміжним
засобом. Подекуди вони спричинилися до виникнення нової юридичної дисципліни: найважливішим таким випадком є виникнення судової медицини, яка, власне, є медичною юриспруденцією. Наскільки мало медик з юридичною підготовкою спроможний замінити юриста з медичною
підготовкою, у цьому, у всякому випадку, можна
переконуватися кожного дня.
І за цим напрямком також готується радикальна зміна. Необхідність компетентного застосування результатів наукової роботи для
розв’язання юридичних завдань з кожним днем
знаходить дедалі більше розуміння.
Отже, напрямок, яким мусить піти юриспруденція як чисто практична дисципліна, окреслений заздалегідь: передаючи свій суспільствознавчий зміст соціології, вона по-новому завойовує свою найбільш одвічну сферу.

Стаття надійшла до редколегії 5 березня 2013 року.
Рекомендована до опублікування у “Віснику” науковим редактором П.С.Пацурківським.
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ОБҐРУНТУВАННЯ В.ДІЛЬТЕЄМ, В.ВІНДЕЛЬБАНДОМ ТА Г.РІККЕРТОМ ДОКТРИНИ
ПОДІЛУ НАУК НА НАУКИ ПРО ПРИРОДУ І НАУКИ ПРО КУЛЬТУРУ
Осмислюються фактори, які спричинили поділ наук на науки про природу і науки про суспільство. Здійснено спробу проаналізувати розуміння цих факторів В.Дільтеєм, В.Віндельбандом і Г.Ріккертом та з’ясувати
належність та міру достатності критеріїв, які вони запропонували покласти в основу даного поділу. Автор намагається оцінити потенційні імпліцитні наслідки запропонованого підходу для розвитку наук про культуру.

Постановка проблеми. Як відомо, створити науку про право за зразком класичного природознавства в XVII-XVIII ст.ст. – період його
найбільшого розквіту, тотального панування і
захопленого сприйняття в інтелектуальних колах
як єдино можливого стилю мислення, не вдалося.
Не зуміли успішно застосувати методологію класичного природознавства в цей же час до пізнання своїх об'єктів дослідження також і представники інших суспільствознавчих та гуманітарних
наук. Це викликало в першій половині XIX століття природну реакцію спершу істотного зниження інтересу більшості учених-суспільствознавців і гуманітаріїв, у тому числі і правознавців, до класичних стандартів науковості, що переросло в другій половині XIX століття в приховане не сприйняття та заперечення їх цінності
для соціальних наук, критику слабких сторін
класичного природничо-наукового стилю мислення, а точніше кажучи, методологічного механіцизму, яких почали виявляти все більше і більше. Проте це поки не змінило другорядного
становища і підлеглої ролі соціальних наук щодо
природознавства. Вільгельм Дільтей щодо даної
проблеми писав: «Під кінець Середньовіччя почалася емансипація окремих наук. Проте серед
них науки про суспільство і історію ще довго, чи
не до середини XVIII століття, залишалися в старому служінні у метафізики. Мало того, наростаюча потужність природознавства стала для
них причиною нового поневолення, яке було
не менш гнітючим, ніж старе» (виділено мною.
– Г.Р.) [4, c.270].
Несприйняття вченими – представниками
соціальної наукової думки класичного природничо-наукового (механістичного) стилю мислення ще більше посилилося закономірною внутрішньою кризою класичних стандартів науковості, перші прояви якої припадають ще на період неподільного панування класичної наукової
картини світу. Мається на увазі не характерне
для цього стилю наукового мислення різне і навіть протилежне розуміння окремих явищ при12

роди або навіть природи в цілому і боротьба на
цій підставі різних наукових шкіл (наприклад,
протистояння і боротьба ньютонівської і декартівської концепцій природи як альтернативних
варіантів механістичної картини світу; конкуренція двох основних напрямів в розвитку електродинамічної картини світу – програми АмпераВебера, з одного боку, і програми ФарадеяМаксвела – з іншого).
Більш того, фізики XVII-XIX сторіч, що
створили і поділяли механічну картину світу,
вважали, що неподільний атом реально існує в
природі і є її першоцеглиною. Таким самим
«атомом електрики»» сприймався ними і електрон: термін електрон в законах термодинаміки
Максвела-Лоренца позначав елементарний точковий електричний заряд, але як опис відповідного елементу класичної фізичної картини світу
він вводився за ознаками «бути украй малою
електрично-зарядженою частинкою, яка присутня у всіх тілах» [див.: 6, с.29], «бути сферичним
тілом, за об'ємом якого рівномірно розподілений
електричний заряд» [див.: 6, с.33], «взаємодіяти з
ефіром так, що ефір залишається нерухомим при
русі електронів» [див.: 6, с.32-33]. Тим часом ці
абстракції, що функціонували як елементи механічної картини світу останньої третини XIX століття, як виявилося згодом, також були ідеалізаціями, що нетотожні дійсності, а лише все більш
приблизно схематизували її. Їх природні межі
виявилися у процесі становлення квантової і релятивістської фізики, які в останній чверті XIX в.
вже йшли семимильними кроками. Зокрема, з'ясувалося, що атом ділимий (у діапазоні енергій
механічної дії, з якими мала справу класична фізика, дійсно неможливо було виявити подільність атома), що світовий ефір, як його уявляли
фізики раніше, є такою ж вигаданою суттю, як і
виявленні недійсними ще раніше теплород і
флогистон. Уявлення про чисту безперервність
електромагнітного поля та чисту дискретність
електронів так само зазнало глибоких змін – у
фізичну картину світу були включені ідеї корпу-
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Обґрунтування В.Дільтеєм, В.Віндельбандом та Г.Ріккертом доктрини поділу наук …

скулярно-хвильового дуалізму як частинок, так і
полів [див.: 5]. Це ще більше похитнуло віру не
тільки учених-представників природознавства, але
і соціально-гуманітарних наукових дисциплін в
непорушність класичних стандартів науковості.
Ступінь наукової розробки проблеми. Не
зумівши створити протягом XVII-XIX сторіч соціальних наук, в тім числі і правознавства, за
зразком класичного (механістичного) природознавства, учені-гуманітаріі пішли по шляху створення власної традиції пізнання, яка задумувалася у якості методологічної альтернативи науковому позитивізму, але не більше. Біля її витоків
стояли В.Дільтей, М.Вебер, В.Віндельбанд,
Г.Ріккерт, Р.Коллінгвуд та деякі інші. Прибічники даного напрямку пізнання відкидали ідею універсальності наукового методу і вважали, що у
межах наукового способу мислення та характеру
пізнання у кожного типу наук вони повинні бути
свої, зумовлюватися специфічним предметом
пізнання та іншими чинниками. Проте до цих пір
фактично відсутні узагальнюючі дослідження
щодо спільностей та відмінностей поглядів фундаторів наукового антипозитивізму на пізнання
об’єктів наук про культуру, на розуміння ними
характеру пізнання цих об’єктів. Це негативно
позначилось на розвитку, в тім числі, і сучасного
наукового правознавства.
Мета автора статті полягає в тому, щоб:
осмислити фактори, які спричинили поділ наук
на науки про природу і науки про суспільство;
проаналізувати розуміння цих факторів, зокрема,
В.Дільтеєм, В.Віндельбандом і Г.Ріккертом;
з’ясувати належність та міру достатності критеріїв, які вони запропонували покласти в основу
даного поділу; оцінити потенційні імпліцитні
наслідки запропонованого підходу для розвитку
наук про культуру.
Основний виклад матеріалу дослідження. Під впливом численних невдач побудувати
«науки про суспільство та історію» за зразком
класичного природознавства і усвідомлення в
той же час необхідності знайти прийнятний вихід з ситуації, що склалася, а також унаслідок
вже деяких існуючих не-природничо-наукових
напрацювань, які сприяли філософсько-методологічній самоідентифікації і самовизначенню
цих наук, на початку останньої чверті XIX століття в середовищі учених, – їх представників
почали визрівати і висловлюватися власні науково-дослідні програми виходу з пізнавальної кризи, що склалася. Одна з перших таких програм
була запропонована німецьким філософом-неокантіанцем, засновником школи філософії жит-

тя В.Дільтеєм (він першим переклав німецькою
мовою доти непримітний термін Д.Ст. Мілля
«moralscience» («Geisteswissenshaften», «науки
про дух» і надав йому тим самим друге, дуже
активне і довге життя). Основні положення цієї
програми були викладені вже в першому томі
його роботи «Вступ в науки про дух», що був
опублікований в 1883 р. Цей том завершується
розділом «Кінець метафізичного відношення
людини до дійсності». У ньому В.Дільтей виступає за звільнення «наук про дух» від метафізики
[див.: 4, c.696]3.
Ще більш послідовно та наполегливо виступає В.Дільтей у вище вказаному творі за звільнення «наук про дух» від диктату «наук про
природу», оскільки, як вважав він, природа одних та інших наук настільки різні, що «науки про
дух» не можуть «здобуватися і вибудовуватися»
за класичними, тобто природничонауковими
стандартами науковості. Це перш за все випливає
зі змісту їх предметів. В.Дільтей пише: «Сукупність наук, що мають своїм предметом історично-суспільну дійсність, отримує в даній роботі
назву «Наук про дух». Ідея цих наук, через яку
вони утворюють єдине ціле, відмежування цього
цілого від природознавства зі всією очевидністю
та обґрунтованістю зможуть з'явитися тільки в
ході нашого дослідження» [див.: 4, c.279].
Але виконати узяте високе зобов'язання
В.Дільтею – «показати єдине ціле «наук про
дух», відмежувати це єдине ціле «від природознавства зі всією очевидністю і доказовістю»
вдається лише вельми приблизно. Він і сам усвідомлює це, зауважуючи про поняття «Науки про
дух»: «в порівнянні зі всіма іншими невідповідними позначеннями, між якими доводитися вибирати, воно виявляється найменш невідповідним (виділено мною. – Г.Р.). Звичайно, воно
украй неповно виражає предмет даного дослідження (виділено мною. – Г.Р.). Адже в самому
цьому останньому факти духовного життя не
відділяються нами від психофізичної життєвої
єдності людської природи. Теорія, що претендує
на опис та аналіз соціально-історичних фактів, не
має права відвернутися від цієї цілісності людської природи і обмежити себе сферою духовного.
Втім, вираз «науки про дух» поділяє цей свій недолік з будь-яким іншим виразом, що застосовувався тут; наука про суспільство (соціологія),
3

Критичне дослідження В.Дільтеєм історії метафізики, викриття ним її «феноменології» дозволило відомому російському наукознавцю А.П.Огурцову резюмувати: «Дільтей здійснив величезну історикокритичну роботу відносно метафізики» [див.: 7, c.29].

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство.

13

Р.О. Гаврилюк

науки етичні, історичні, історико-культурні –
всі ці позначення страждають одним і тим самим
недоліком: вони дуже вузькі стосовно предмету,
який покликані виражати. А вибрана нами назва
має ту перевагу, що принаймні задовільно обкреслює головне коло фактів, в реальній опорі на які
осмислюється єдність цих наук та намічається їх
сфера і досягається, хай ще не досконале, відмежування їх від наук про природу» [4, c.280-281].
Згідно В.Дільтею, право також належить
до об'єкту пізнання «наук про дух». Він обґрунтовує це таким чином: «Вільна дія і регулювання
діяльності, індивідуальна незалежність і спільність [людей. – Г.Р.] протистоять тут [у суспільстві. – Г.Р.] один одному. Проте ці могутні історичні чинники, як і взагалі все живе в історії,
взаємопов'язані. У одному випадку самостійна
послідовна діяльність індивідів формує об'єднання для швидкого досягнення своїх цілей, в
іншому – шукає і знаходить підтримку в існуючій організації суспільства або ж – нехай навіть
проти своєї волі – цій організації підкоряється.
Але скрізь визначальною і загальною умовою
для неї є зовнішня організація суспільства (виділено мною. - Г.Р.), яка обкреслює і забезпечує
простір для самостійної і послідовної дії індивідів. Таким чином, відносини, що пов'язують системи культури із зовнішньою організацією суспільства (виділено мною. – Г.Р.) в живу цільову
єдність суспільно-історичного світу, указують
нам на те, що складає умову всякої послідовної
дії індивідів і де обидва моменти – система культури і зовнішня організація суспільства (виділено мною. – Г.Р.) – ще не розведені. Це щось є у
формі права. У ньому в нерозчленованій єдності
міститься те, що потім розпадається на системи
культури і зовнішню організацію суспільства
(виділено мною. – Г.Р.); явища права тому прояснює суть поділу, що відбувається тут, і природу багатоликих зв'язків між її частинами, що відокремилися» [4, c.329-330].
В.Дільтей підкреслює, що в праві, як в основі суспільного співіснування людей, системи
культури ще не відокремлені від зовнішньої організації суспільства. Особливість подібного стану речей, на переконання В.Дільтея, полягає в
тому, що кожне правове поняття містить в собі момент зовнішньої організації суспільства.
Останнім частково пояснюються труднощі, що
встають перед тим, хто прагне вивести загальне
поняття права з його дійсності. Цим же пояснюється і те, вважає В.Дільтей, чому схильність
окремих представників позитивних наук особливо виділяти одну з двох сторін права неминуче
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спонукає інших дослідників підкреслювати значення іншої сторони, що залишилася без їх уваги.
Сам В.Дільтей дає наступне визначення
права: «Право є цільова сукупність, заснована на
правовій свідомості як постійно дієвому психологічному чиннику. Ті, хто заперечує це, - продовжує він, - вступають в суперечність з реальністю історії права, де віра у вищий порядок, правосвідомість і позитивне право знаходяться відносно внутрішнього взаємозв'язку. Вони вступають в суперечність з реальністю живої правосвідомості, що перевершує по своїй силі позитивне
право і навіть протистоїть йому. Вони спотворюють дійсність права (що виявляється, наприклад, в
суто історичному підході до звичаєвого права),
щоб безболісно включити її в коло своїх уявлень.
Дух систематизації, який в науках про дух так рідко
усвідомлює межі своїх можливостей, приносить
тут повноту дійсності в жертву абстрактній вимозі
простоти розвитку думки» [4, c.330].
Порівнюючи право як об'єкт науки з об'єктами природних наук, В.Дільтей помічає, що перше, фактично саме будучи доцільністю, з такою
ж суспільною доцільністю пов'язане, поза нею не
існує, а об'єктам природних наук доцільність чужа, між ними існують зв'язки механічного типу.
Він підкреслює, що «цільовий взаємозв'язок права задає зовнішньому зв'язку людських велінь
жорстку і обов'язкову для всіх норму, що визначає сфери влади індивідів в їх відношенні один
до одного, до світу речей і до загальної волі. Існування права пов'язане саме з цією його функцією. Навіть правосвідомість, - резюмує він, - не
факт теорії, а факт волі» [4, c.330].
Зрештою В.Дільтей приходить до однозначного висновку, що «цільова сукупність права»
як об'єкт наук про дух «є корелятом зовнішньої
організації суспільства; обидва цих явища в кожний момент поруч розташовані один одному, існують одне поруч іншого, тобто не пов'язані
один з іншим як причина і наслідок (виділено
мною. – Г.Р.), але кожне потребує іншого як
умова свого буття. Це відношення є складна і
найважливіша форма каузального зв'язку; осмислення його можливо лише в рамках теоретикопізнавального і логічного основоположення наук
про дух» [4, c.330].
Допоміжну роль при обґрунтуванні відособленості наук про дух від наук про природу
В.Дільтей відводить методу кожної з них. Тут
свою вихідну позицію він позначає словами:
«Природу ми пояснюємо, душевне життя розуміємо» [цитовано за: 7, с.29]. Тобто, наукам про
дух властивий метод розуміння на противагу
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методу пояснення, що характерний для наук про
природу . Метод розуміння як специфічна процедура наук про дух задає критерії як загальнозначущих думок в гуманітарних науках, так і цілей та мотивів вчинків людей, що складають первинну життєву спільність, пізнавану даними
науками. «Наукове дослідження, - пише він, вносить до цієї процедури метод. Виходячи з рухомого, мінливого Я, науковий метод переміщає
осереддя системи визначень, в яку вбудовані
враження, в саму цю систему. Науковий метод
створює об'єктивний простір, в рамках якого кожен окремий інтелект знаходить своє певне місце, він створює об'єктивний час, що має лінійний
характер, одна з точок якого переживається індивідом як теперішній час, він убачає також об'єктивний причинний взаємозв'язок і міцну елементарну єдність, між якою має місце цей причинний зв'язок. Вся діяльність науки спрямована
на те, щоб на місце миттєвих образів … поставить об'єктивну реальність та об'єктивний взаємозв'язок» [4, c.693].
В результаті порівняльного аналізу методу
наук про природу і методу наук про дух
В.Дільтей приходить до наступного висновку:
«Емпіричний метод [наук про дух. – Г.Р.] вимагає, щоб цінність окремих підходів, що вживаються мисленням для вирішення своїх завдань,
історико-критично розгорталася на матеріалі самих
наук і щоб природа пізнання в даній сфері виявлялася в ході прямого споглядання цього великого
процесу, суб'єктом якого є саме людство. Подібний
метод протилежний тому, який останнім часом занадто часто застосовується так званими позитивістами, що виводять поняття науки переважно з логічного визначення знання за прикладом природничо-наукових досліджень і є вирішальними, виходячи з того, якій інтелектуальній діяльності відповідає назва і статус науки» [4, c.280].
Отже, В.Дільтею належить безумовний
пріоритет серед суспільствознавців, включаючи
і правознавців, в розгорненій постановці питання
про розрізнення і розмежування «наук про природу» та «наук про дух» і вироблення базисних
положень першої науково-дослідної програми
самостійного вивчення «наук про дух», яке б базувалося так само на власному методі їх пізнання. Зі всієї маси наукознавчих положень, сформульованих і/або обґрунтованих В.Дільтєєм, до
істинно фундаментальних, таких, що мали серйозні наслідки для розвитку «наук про дух»
впродовж тривалого періоду, належать наступні
його оцінки і висновки: 1) дійсність, що є об'єктом «наук про дух», в принципі неможливо пі-

знати за допомогою класичних стандартів науковості; 2) «науки про дух», не дивлячись на їх якісну
відмінність від наук про природу, продовжують
залишатися способом наукового пізнання дійсності; 3) при обґрунтуванні «наук про дух» В.Дільтей
звертається перш за все і головним чином до методу розрізнення природи і їх об'єктивної наочності порівняно з природою та об'єктивною наочністю
«наук про природу». Допоміжну, хоча, безумовно,
важливу роль у нього в даному обґрунтуванні також грає зіставлення методу розуміння в «науках
про дух» на противагу методу пояснення, характерному для «наук про природу».
Концепцію В.Дільтея про розрізнення і
розмежування природних наук і наук соціальних головним чином на підставі критерію
об’єктів їх пізнання якісно збагатив і поглибив
новим підходом до її реалізації інший німецький
філософ, засновник Баденської (Фрайбургської)
школи неокантіанства, творець філософії цінностей Вільгельм Віндельбанд. Для цього він скористався як основним засобом досягнення поставленої мети запровадженою ще Фр.Брентано формулою розрізнення думки (Urteil) і оцінки (Seurteilung): у судженні висловлюється приналежність двох змістів представлення один одному
(наприклад: ця норма – юридична); у оцінці –
реакція «воліючого і суб'єкта, що відчуває», на
зміст уявлення (наприклад: ця норма – хороша).
У даному і всіх інших подібних випадках граматична форма суджень однакова, проте в другому
випадку предикат є відношенням, що вказує на
щось інше. Оцінка не розширює наше пізнання,
але дозволяє припустити якусь нормальну (у сенсі «нормативну») свідомість: предикат оціночного судження не поміщений в суб'єкті, він лише
приписується йому відповідно до деякого масштабу-цінності. Ще однією особливістю стилю
мислення В.Віндельбанда є те, що у нього логіка
пізнання перетворюється на етику мислення.
У роботі «Історія і наука про природу»
(1894 р.) В.Віндельбанд вказує на те, що в процесі класифікації і систематизації наук у багатьох
наукознавців його часу, у тому числі і у В.Дільтея, склалося уявлення, ніби кожному конкретному предмету науки відповідає лише один метод пізнання відповідної дійсності, що фактично
суперечить можливості пізнання відповідного
предмету дійсності декількома науками. Особливо невдалим він рахував розподіл В.Дільтеєм
всіх наук на «науки про природу» і «науки про
дух», в який, на його переконання, абсолютно не
укладалася та, що швидко набирала у той час
силу - психологія. В.Віндельбанд запропонував
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поділити всі вищезгадані науки не за критерієм
їх предмету дослідження, а за критерієм їх методу і специфічних пізнавальних цілей. На цій
підставі він виділив науки номотетичні – що
займаються пошуком загальних законів, і ідеографічні, що описують індивідуальні, неповторні
події (як ідеальний зразок другої групи наук він
приводив майже завжди історію; до цих же наук
В.Віндельбанд без коливань відносив і правознавство) [див.: 1, с.437].
Методи ці, як показує В.Віндельбанд, не
можливо звести один до одного, але жодна наука
не може обмежитися лише одним з них: природознавство, наприклад, може користуватися не
тільки номотетичними методами (класичне
природознавство в його механістичній формі),
але і ідеографічними методами (наприклад, всі
історичні науки про природу). З іншого боку,
науки про культуру в цілому, зокрема, історична
наука, правознавство належать в основному до
ідеографічних галузей пізнання (історична подія,
юридичний факт завжди унікальні), проте адекватно їх сприйняти та істинно тлумачити можливо тільки в контексті загальних уявлень про відповідний феномен. Якість історичного факту,
юридичного факту знаходить не будь-яку відповідну подію, а лише ті події, які відповідають загальноприйнятим критеріям, тобто, є у відповідній пізнавальній традиції цінними, такими, що відображають системні властивості. Як писав В.Віндельбанд, «той, хто бажає говорити про філософські
речі по-філософськи, повинен знати по відношенню до них позицію як до цілого» [1, c.287]4.
Зіставляючи методологію номотетичних і
ідеографічних груп наук, а також уточнюючи мі4

З іншого боку, зауважує В.Виндельбанд: « Для того,
хто розглядає історичний розвиток за зразком математичного й абстрактного (begrifflich) розвитку, у якому
знання закону ряду й одного якого-небудь члена його
уможливлює побудову всіх наступних його членів,
для того мета прогресу принципово дана вже в законі
прогресу й при правильному міркуванні може бути
завжди передбачена. Але якщо специфічну сутність
історичного розвитку бачити в прогресуючому оформленні не обумовленого в поняттях, тимчасовофактичного процесу становлення, то розуміння минулого й сьогодення зможе в такому випадку привести
лише до визначення завдань майбутньої культури,
упевненість же наша в їхнім здійсненні буде вже
справою не пізнання, а переконання й світогляду… Те
ж саме зустрічаємо ми й у правовій сфері: розум створює в праві новий порядок людських взаємин, останній зміст якого випливає в принципі з категоричного
імперативу, що велить забезпечувати свободу особи в
сфері її соціальної діяльності» [див.: 2, c. 5, 12].
16

сце серед них науки психології, В.Віндельбанд в
підрозділі «Норми і закони природи» своєї роботи «Філософія культури» прийшов до наступного
висновку: «Подібно до того як закон причинності є взагалі не що інше, як ассерторичний вираз
теоретичного постулату, не що інше, як "аксіома
пізнаваності природи", і спеціальне застосування
його - в науці, як і в практичному житті - до сфери душевної діяльності є лише продукт цієї нашої потреби виводити особливе із загального і
бачити загалом визначальну силу по відношенню
до особливого. Тут не місце обґрунтовувати цю
вищу посилку будь-якого наукового пояснення,
так само як і загального мислення: для цього
знадобилася б ціла система теорії пізнання; вся
сукупність логічних доказів цього положення
може вести тільки до з'ясування його безпосередньої очевидності навіть в уявленнях, які, мабуть, йому суперечать і до виявлення того, що з
його усуненням зникла б будь-яка можливість
плідного роздуму про взаємини явищ світу, що
досліджуються. Іншого "доказу" закону причинності немає і не може бути: бо кожен з незліченних прикладів, за допомогою яких цей закон підтверджується у всіх сферах нашого емпіричного
життя, сам заснований на якому-небудь застосуванні принципу причинності. Тому в науковому
дослідженні немає необхідності спеціально обґрунтовувати значення закону причинності для
пізнання душевного життя: значення це зрозуміло само собою, бо закон причинності був би усунений, як тільки серед виявлених в ході досліду
фактів опинилося б явище, яке не було б закономірне необхідною дією своїх причин. Тільки тому, відповідно, в науці про душевне життя може
йти мова про констатацію особливих форм, в
яких в цій області виявляється каузальна необхідність» [1, c.233-234].
Таким чином, виходячи із загальноприйнятого розуміння природи психології і її законів на
початок останньої чверті XIX століття, як показує В.Віндельбанд, вона цілком відповідає критерію методології «пояснюючих наук», тобто,
психологічне знання ніби то повинно будуватися
за зразком природознавства. В той же час психологія є класичною наукою про дух. Значить, резюмує він, класифікація наук В.Дільтея невдала.
Якщо ж подивитися на природу законів, що діють, за його словами, «в наший логічній, етичній
і естетичній совісті», то вони, навпаки, абсолютно не пов'язані з теоретичним поясненням тих
фактів, до яких вони відносяться. Вони говорять
лише, якими повинні бути ці факти, щоб заслужити загальне схвалення як істинних, добрих і
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прекрасних. Отже, стверджує В.Віндельбанд,
вони не ті ж закони, згідно яких події повинні
об'єктивно відбуватися і суб'єктивно бути зрозуміли, а всього лише ідеальні норми, відповідно до
яких виводиться судження про цінність того, що
відбувається, через природну необхідність. Ці норми, як помічає він, служать правилами оцінки.
«При такому розумінні протилежності між
нормами [відповідно до яких виводиться судження про цінність того, що відбувається через
природну необхідність. – Г.Р.] і законами природи виявляється, – пише В.Віндельбанд, - що дві
системи законів, яким підпорядковане наше психологічне життя, розглядають цей загальний
предмет з двох абсолютно різних точок зору і
тому можуть не стикатися один з одним. Для
психологічних законів душевне життя - об'єкт
пояснюючої науки, для нормативних законів логічної і естетичної свідомості це ж душевне життя - об'єкт ідеальної оцінки. Виходячи із законів
природи, ми розуміємо факти; виходячи з норм,
ми повинні їх схвалювати або не схвалювати.
Закони природи належать до теоретичного розуму, норми - до розуму, що оцінює. Норма ніколи
не буває принципом пояснення, як закон природи не буває принципом оцінки. Звідси у зв'язку з
вищевикладеним витікають два висновки. З одного боку, зрозуміло, що нормативне і психологічне законодавства не можуть бути тотожні. Логічний принцип, етичний закон, естетичне правило не є природними законами мислення, відання або відчуття, згідно з якими насправді
здійснюється при всіх "обставинах реальний
процес душевного життя». З іншого боку, проте,
неможливо, щоб обидва ці законодавства, що
відносяться до одного і того ж предмету, були
toto coelo різні і ні в якому відношенні не стикалися один з одним. Совість не може вимагати
того, що абсолютно виключається природно необхідними визначеннями душевного життя і безумовно неможливе. Таким чином, відношення
норм до законів природи слід шукати між цими
двома крайнощами - найповнішої тотожності і
найповнішої відмінності» [1, c.233-235].
Отже, норми, відповідно до яких виноситься судження про цінність того, що відбувається через природну необхідність, як остаточно
переконується В.Віндельбанд, абсолютно відмінні від законів природи, з іншого боку, вони не
протистоять їм як щось чуже і далеке. Навпаки,
будь-яка така норма є такий спосіб поєднання
психічних елементів, який за належних умов
може бути названий природно необхідним, закономірно обумовленим процесом душевного життя

в такій же мірі, як і всякі інші, і зокрема прямо протилежні йому. Інакше кажучи, вище вказана норма
– це певна форма психічного руху, яку повинні
здійснити природні закони душевного життя. Тому
вважаємо за необхідне ще раз звернути увагу на
слова В.Віндельбанда про те, що дійсне відношення таких норм до законів природи слід шукати
«між двома крайнощами» їх «щонайповнішої тотожності і щонайповнішої відмінності».
У цій ємкій оцінці розкритої В.Віндельбандом природи психологічного знання розкривається така ж відносна протилежність методології природознавства і соціальних наук, яка стосується не стільки змісту, скільки прийомів пізнання в цілому. Так, він показує, що дедукція
підводить під загальне положення особливий
зміст уявлення, яким би чином воно не було
отримане, щоб вивести звідси що-небудь саме
для даного особливого випадку. Індукція, навпаки, підводить групу фактів під загальне положення, щоб вивести звідси положення, що займає за ступенем своєї спільності проміжне місце між цими фактами і загальним положенням.
Тільки у цьому дуже модифікованому і обмеженому сенсі можна сказати, що дедуктивний метод переходить від загального до особливого,
індуктивний же – від особливого до більш загального. Особливе, яке необхідне кожній дедукції,
щоб взагалі вийти за межі загального, є, по
В.Віндельбанду, «або довільно здійснене споглядання, як в математиці, або засноване на досвіді
допущення ряду можливостей, як в юриспруденції, або комплекс фактів, які належить пов'язати
в ціле за допомогою їх віднесення до цінності, як
в історії, або дані в досвіді спеціальні випадки
більш загальних законів, як в дедуктивних відділах теоретичного природознавства» [1, c.265].
Навпаки, продовжує В.Віндельбанд, загальне в пізнанні, без якого неможлива індукція,
полягає завжди в загальних передумовах співвіднесеності і ціннісному відношенні змісту уявлень, в основних законах, самоочевидних для
кожного нормативного (наукового, зокрема) мислення. Тому, застосовуючи індуктивний метод,
помічає він, зазвичай не висловлюють такі самоочевидні аксіоми, якими цей метод постійно користується: «було б педантичним і нудним, - за
словами В.Віндельбанда, - згадувати при кожному індуктивному висновку про закон причинності, що становить необхідну велику посилку для
нього» [1, c.266]. Проте тут виникає небезпека
зовсім опустити з розгляду це обґрунтування,
вважаючи, що передумови індуктивного доказу
вичерпуються фактами, які йому дані. Саме та-
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ким чином, як відмітив сам В.Віндельбанд, «і
виник гідний жалю погляд, ніби науку можна
згребти з окремих фактів, як сміття, що змітається в купу мітлою» [1, c.266].
Протилежність між загальним, незмінним і
єдинократним, неповторним насправді є до певної міри відносною, як у загальному міститься
одиничне, так і в одиничному – загальне. Відповідно і методи пізнання цих феноменів також
протилежні відносно, хоча безумовна відмінність
між ними за жодних обставин не може знівелюватися, якщо залишатися на принципах науковості пізнання. Тому В.Віндельбанд ставить питання про порівняльну цінність цього загального і
незмінного, з одного боку, а також неповторного
і одиничного – з іншого. З погляду евристичної
корисності, згідно його позиції, обидва ці підходи правомірні. Проте з погляду їх функціональних можливостей вони істотно розрізняються. У
соціальних науках істотну роль грає ціннісна
орієнтація, оскільки саме вона визначає вибір
явищ дійсності, покликаних стати згодом науковими фактами. У природознавстві ціннісна орієнтація у вищевикладеному сенсі відсутня. Тому
остаточний висновок В.Віндельбанда короткий і
суворий: кожну науку необхідно міряти своїми,
відповідними їй, мірками: природознавство номотетичними, а науки суспільствознавчі – ідеократичними. Покликання філософії у зв'язку з
цим – забезпечити кожний тип науки знанням
його власних аксіом у сенсі І.Канта (тобто, набором недоказових самою наукою апріорних синтетичних суджень).
Логічної необхідності, як показав В.Віндельбанд, за допомогою якої може бути доведена
значущість подібних аксіом, не існує. Тому можливо лише одне з двох: або виявити їх фактичне
значення, показати, що в дійсному процесі уявлення, веління і відчуття ці аксіоми насправді
визнаються значущими як загальновизнані принципи, або встановити, що їм властива необхідність іншого роду – телеологічна, що їх значення повинно бути безумовно визнане для досягнення цілей відповідного пізнання.
Підхід В.Віндельбанда до обґрунтування
необхідності і можливості поділу наук на науки
про природу і соціальні науки був продовжений і
завершений його учнем Генріхом Ріккертом,
одним з найбільш яскравих представників Баденської школи неокантіанства. Найважливішою
особливістю його творчості, про яку необхідно
сказати відразу ж, було те, що під впливом різних обставин, але перш за все наполегливого
шукання істини впродовж всього життя самим
18

Г.Ріккертом, його погляди майже на всі питання,
які цікавили його, постійно змінювалися, уточнювалися, ставали з часом стійкими переконаннями або відкидалися зовсім. Наприклад, свою
надзвичайно важливу роботу з погляду нашого
дослідження «Предмет пізнання. Вступ у трансцендентальну філософію», починаючи з третього
видання (1915 р.), він настільки глибоко переробив, що вона перетворилася фактично на новий
твір. Те ж саме можна сказати і про такі його основоположні праці, як «Межі природничо-наукового утворення понять», «Науки про природу і
науки про культуру» і ряд інших.
Г.Ріккерт також, як і його вчитель В.Віндельбанд, головною метою своєї творчості вважав створення науки про теоретичну цінність, а
тому не тільки продовжив естафету свого попередника і вчителя, але і значно поглибив його
теоретичні напрацювання, розширив методологічний арсенал їх подальшого розвитку. Розділяючи як вихідну, стартову позицію концепцію номотетичних і ідеографічних наук В.Вільденбанда, Г.Ріккерт вже в роботі «Межі природничонаукового утворення понять» (1986 р.), що мала
великий вплив на всі не-природно-наукові дослідження (термін Г.Ріккерта), зокрема, на соціологію М.Вебера, переконливо показує, що в запропонованому, але ще до кінця не обґрунтованому
зіставленні В.Віндельбандом історичних і природних наук міститься по суті не одне, а два розрізнення: між мисленням, що генералізує (узагальнюючим) і індивідуалізуючим, а також між оцінюючим і не-оцінюючим мисленням. Відповідно, приходить він до висновку, що насправді є не два, а
чотири типи наук: 1) науки, що генералізують, але
не оцінюють (класичне природознавство); 2) що
індивідуалізують, але не оцінюють (еволюційна
біологія, геологія і так далі); 3) що генералізують
та оцінюють (науки соціологія, економіка); 4) індивідуалізуючі і оцінюючі науки (історичні науки в
найширшому розумінні цього слова).
Цей підхід, спочатку тільки намічений ним
у загальних рисах, Г.Ріккерт розвиває і поглиблює в своїх подальших роботах, не забуваючи
при цьому все ж таки про основне розрізнення
наук – на природознавство і не-природознавство.
Цій проблемі як основній цілком присвячена його робота «Науки про природу і науки про культуру». Вже на початку першого підрозділу цього
твору «Постановка проблеми» Г.Ріккерт формулює в найбільш узагальненому вигляді суть проблеми, що цікавить його, наступним чином:
«Здавалося б, у вченого, що займається дослідженням конкретної наукової сфери, так само
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як і у філософа, не повинно було б в даний час
існувати розбіжностей з приводу того, що емпіричні науки розпадаються на дві головні групи і
що теологи і юристи, історики і філологи, з одного боку, в такому ж ступені пов'язані загальними інтересами, як фізики і хіміки, анатоми і
фізіологи, біологи і геологи - з іншого. Але тоді
як природодослідники чітко усвідомлюють, що є
загальним між ними, у представників іншої групи, особливо якщо мати на увазі думки окремих
учених, не можна навіть відразу знайти загальної
назви для їх спільної діяльності. Виникає питання: чи не є відсутність подібного загальновизнаного всіма найменування, що вживається, лише
зворотною стороною відсутності відповідного
цілком певного поняття. Тому мета подальших
міркувань полягатиме в розвитку поняття, що
визначає загальні інтереси, завдання і методи неприродно-наукових дисциплін, і в розмежуванні
їх від методів природознавства» [8, c.45].
Як таке поняття Г.Ріккерт пропонує термін
науки про культуру. І відразу ж задається питанням: що ж таке є наука про культуру і в якому
відношенні перебуває вона до дослідження природи? Чим вони розрізняються між собою перш
за все і головним чином? Г.Ріккерт пропонує
шукати цю відмінність з того місця, «де відбувається вже впорядкування і переробка матеріалу і
де цей процес доведений вже до свого закінчення» [8, c.46]. Тобто, помічає він: «Ми маємо тут
справу з однією з частин логіки, точніше, наукослівя, тобто, вчення про метод» [8, c.45]. Завданням логіки, на переконання Г.Ріккерта, як при
процесі переробки отриманого знання у формі
емпіричних фактів, так і при впорядкуванні вже
наукових фактів є не опис аналізуючого типу –
воно імпліцитно закладене вже в зміст конкретних наукових пізнавальних методів – а наукознавчий аналіз. «Наукослівя», вважає він, якщо
тільки воно повинно мати самостійне значення,
може виходити лише із загальних відмінностей в
мисленні, а вже після того, за допомогою вироблених таким чином понять, воно повинно поступово переходити до застосування їх в окремих
випадках. «Нашим завданням, - підкреслює він, буде лише встановлення цього початкового пункту, тобто, вироблення двох основних форм наукового мислення» [8, c.46].
Визначення основної відмінності цих двох
базисних форм наукового мислення Г.Ріккерт
пропонує почати за допомогою наступного методологічного орієнтиру: «Оскільки науки розрізняються між собою як за предметами, що трактувалися ними, так і за використовуваним ними

методом, то і поділ їх повинен бути проведений
як з матеріальної, так і з формальної точок зору»
[8, c.50]. Причому в цілях практичного поділу
наук, як помічає Г.Ріккерт, абсолютно неможливо знайти двох груп об'єктів, які, зважаючи на
рід їх буття, відрізнялися б один від одного «так,
як тіло від душі», тому що, принаймні на безпосередньо доступному нам світі, немає нічого такого, що було б принципово вилучене з дослідження, що відрізняється тією ж формальною
структурою, що і природознавство. У цьому сенсі справедливі твердження тих наукознавців, погоджується Г.Ріккерт, що може бути тільки одна
наука, тому що існує лише одна дійсність. Але
якщо це так, продовжує свою думку він, то обидві групи наук – як ті, які досліджують тілесні
явища, так і ті, які «досліджують життя душі», будуть також тісно пов'язані одна з іншою загальними інтересами.
«Тому, - резюмує Г.Ріккерт, - матеріальна
протилежність об'єктів може бути лише настільки покладена в основу поділу наук, наскільки з
цілого дійсності виділяється деяка кількість
предметів і явищ, що являють для нас особливе
значення або важливість, в яких ми внаслідок
цього бачимо ще дещо інше, окрім простої природи. По відношенню до них природничонаукове дослідження, кажучи узагальнено, цілком правомірне, є саме по собі недостатнім; ми
можемо відносно них поставити ще цілий ряд
зовсім інших питань, причому питання ці стосуються переважно об'єктів, які краще всього охопити терміном «культура». Засноване на особливому значенні культурних об'єктів поділу наук
на науки про природу і науки про культуру
краще всього виражає протилежність інтересів,
що поділяють вчених на два табори, і тому розрізнення це здається мені придатним замінити
традиційний поділ на природні науки і науки
про дух» (виділено мною. – Г.Р) [8, c.52].
Матеріальний принцип ділення наук про
природу і наук про культуру Г.Ріккерт доповнює
також принципом їх формального поділу: «Протилежність логічному [кантівському – Г.Р.] поняттю природи як буттю речей, оскільки воно
визначається загальними законами, - пише він, може бути намічена теж тільки чисто логічним
поняттям. Останнім же, як я думаю, є поняття
історії в найширшому сенсі цього слова (виділено мною. – Г.Р.), тобто поняття одиничного
буття у всій його особливості та індивідуальності, яке і утворює протилежність поняттю загального закону. Тому ми повинні говорити про від-
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мінність між природничо-науковим та історичним методом» (виділено мною. – Г.Р.) [8, c.53].
Природничо-науковий метод, за словами
Г.Ріккерта, «згідно традиційному переконанню»
«полягає перш за все в утворенні загальних понять, під які різні одиничні утворення підводяться як їх екземпляри. З цієї точки зору, - завершує
свою думку Г.Ріккерт, - істотним в речах і процесах є те, що вони мають загального з відповідними під тими ж поняттями об'єктами, а все чисто індивідуальне в них, як не істотне, не входить
в науку» [8, c.66]. Г.Ріккерт звертає увагу, що
вже несвідомо виниклі значення слів, якими ми
оперуємо, відрізняються, якщо відвернутися від
власних імен, більш менш загальним характером;
наука ж може до певної міри бути розглянута як
продовження і свідома розробка процесу, що
розпочався поза нашою волею. Тоді поняття
отримуються, на його думку, або за допомогою
порівняння емпірично існуючих об'єктів, або вони можуть також досягати такої всеосяжної загальності, що далеко виходить за межі того, що
доступно безпосередньому досліду.
Яким чином це можливо, Г.Ріккерта не цікавить. Він обмежується вказівкою на те, що в
цьому випадку зміст поняття складається з так
званих законів, тобто, з безумовно загальних суджень відносно більш менш широких областей
дійсності. Отже, наукові поняття бувають іноді
більшої, іноді меншої загальності, і тому знаходяться ближче або далі до особливого та індивідуального і навіть можуть так близько підійти до
нього, що під них підпадатиме тільки невелике
коло об'єктів, але все таки вони завжди загальні,
в тому сенсі, що ними не береться до уваги все
те, що перетворює дійсність на одиничне і особливе явище. «Наука з цієї точки зору, - резюмує
Г.Ріккерт, - представляє контраст дійсності, і контраст цей позначається як в абстрактному характері її понять, такому протилежному наочній
уяві дійсності, так і в загальності, що відрізняє її,
протидіючій індивідуальному характеру всякого
дійсного буття» [8, c.66].
Свої міркування про природничо-науковий
метод Г.Ріккерт завершує словами: «…природознавство не зможе, по-перше, ніколи викласти в
своїх поняттях всі особливості досліджуваних
об'єктів, бо кількість їх в кожній різнорідній безперервності невичерпна і, по-друге, воно буде,
навіть і при найдокладнішому знанні, заснованому на якій завгодно кількості утворених понять, завжди бачити неістотне в тому, що властиво одному тільки об'єкту» [8, c.67-68]. Спираючись на вище викладене про природничо20

науковий метод, Г.Ріккерт робить наступний підсумковий з цієї проблеми висновок: «По всіх цих
підставах ми можемо назвати тому природничо-науковий метод генералізующим (виділено
мною. – Г.Р.), щоб тим самим виразити формальне поняття природи: природознавство генералізує»5 (виділено мною. – Г.Р.) [8, c.69].
Природничо-науковому методу, що генералізує, Г.Ріккерт протиставляє індивідуалізуючий метод історії, властивий також, на його думку, і всім іншим «не-природничо-науковим дисциплінам». Це він робить з метою отримати формальний принцип поділу наук на науки про
природу і науки про культуру, який він шукає, бо
той, як вважає Г.Ріккерт, хто прагне дійсно додати науковому знанню логічний характер, повинен буде ґрунтуватися саме на цій формальній
відмінності. Інакше він ніколи не зрозуміє логічної суті наук. Те, що існує в науках про природу і
в науках про культуру утворення їх понять дійсно розпадається на ці два логічно протилежні
напрями, підкреслює Г.Ріккерт, є фактом, про
який можна жалкувати, але який не можна скасувати і тому наукове знання повинно перш за
все почати саме з цієї протилежності, а не з якихнебудь наочних відмінностей.
Г.Ріккерт пише, що, на відміну від природознавства: «Є науки, метою яких є не встановлення природних законів і навіть взагалі не утворення загальних понять; це історичні науки в найширшому сенсі цього слова. Вони хочуть висловлювати дійсність, яка ніколи не буває загальною, але завжди індивідуальною, з погляду її
індивідуальності; і оскільки мова йде про останню, природно-наукове поняття виявляється безсилим, оскільки значення його ґрунтується саме
на виключенні ним всього індивідуального як
неістотного. Історики скажуть про загальне разом з Гете: "Ми користуємося ним, але ми не
любимо його, ми любимо тільки індивідуальне"*, і це індивідуальне, в будь-якому разі, оскільки об'єкт, що підлягає дослідженню, цікавить
нас як ціле, вони захочуть також зобразити науково. Тому для логіки, охочої не повчати, але
розуміти науки, помилковість думки Аристотеля,
до якої примикають майже вся сучасна логіка і
навіть деякі історики і відповідно до якої особливе та індивідуальне не може бути введене в
наукове поняття, не підлягає ніякому сумніву.
Ми поки не будемо розпочинати розгляд того,
5

Генералізація (генералізування) (віт лат. – generalis загальний) – узагальнення, тобто логічний перехід від
часткового до загального, підпорядкування часткових
явищ загальному принципу.
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яким чином історична наука зображає ці особливість та індивідуальність дійсності, які вона досліджує. Те, що вона бачить в цьому своє завдання, не повинно бути заперечуваним, і з цього
завдання слід виходити при викладі її формальної суті. Бо всі поняття про науки суть поняття
завдань і логічно зрозуміти науки можливо, лише
проникнувши в мету, яку вони собі ставлять, а
звідси — в логічну структуру їх методу. Метод є
шлях, що веде до мети. Історія не хоче генералізувати так, як це роблять природні науки. І обставина ця є для логіки вирішальною» [8, c.74].
Г.Ріккерт підкреслює, що така відмінність і
навіть протиставлення історичного індивідуалізуючого методу і природничо-наукового методу,
що генералізує, не є довільною конструкцією.
Навпаки, там, де приймається логічне поняття
природи, як його сформулював І.Кант, це логічне
поняття історії є необхідним його доповненням і
в будь-якому разі тільки таким чином можна
отримати належну вихідну позицію для логічного дослідження емпіричних наук. Завданням логіки є зрозуміти спочатку мету історії як науки,
що полягає в зображенні одиничного і індивідуального ходу дійсності, а звідси вже індивідуалізуючі форми мислення, що вживаються при цьому, як необхідні засоби для досягнення цієї мети.
Цього не можна заперечувати, якщо залишатися
на позиціях розуміння наук про культуру як виду
наукової рефлексії. «Тільки той, - завершує свої
міркування Г.Ріккерт, - хто, подібно до представників натуралізму, створює собі довільне і апріорне поняття про науку, не орієнтуючись при
цьому у фактично існуючих науках, зможе оспорювати ототожнення історичного методу з індивідуалізуючим» [8, c.78].
Таким чином, запропонований і обґрунтований Г.Ріккертом поділ наук на науки про природу і науки про культуру на підставі формальних точок зору не співпадає з їх матеріальним
поділом, тобто, за предметом дослідження, що
повинно було б мати місце в традиційному до
Г.Ріккерта поділі їх на природознавство і науки
про дух. Проте йому вдалося збудувати переконливу конструкцію матеріальної протилежності
природи і культури, з одного боку, і формальної
протилежності природничо-наукового та історичного методів пізнання, з іншою.
Проте наведені нами вище відмінності наук про природу і наук про культуру, будучи за
своєю суттю фундаментальними і самодостатніми, разом з тим не фінальні, а їм відводиться певна службова роль – обґрунтувати наявність ще
більш основоположної, справді початкової від-

мінності між цими науками. Про цю останню
відмінність, навіть протилежність Г.Ріккерт говорить не менш переконливо. Він, зокрема, зауважує: «Протилежністю природі в цьому сенсі
(виділено мною. – Г.Р.) є культура як те, що або
безпосередньо створено людиною, відповідно до
оцінених нею цілей, або, якщо воно вже існувало
раніше, принаймні, свідомо викохано нею заради
пов'язаної з нею цінності» (виділено мною. – Г.Р.)
[8, c.55]6. Отже, саме ця, основоположна протилежність природи і культури, оскільки справа стосується найбільш принципової відмінності обох груп
об'єктів, на переконання Г.Ріккерта, дійсно лежить
в основі поділу наук та їх рівноцінності, однакового пізнавального статусу7.
6

Цю думку – про критеріальну функцію ціннісної
властивості об'єктів культури в розрізненні наук про
природу й наук про культуру Г.Ріккерт повторює багаторазово з виділенням самих різних значеннєвих і
логічних наголосів: « Як би широко ми не розуміли
цю протилежність, сутність її залишиться незмінною:
у всіх явищах культури ми завжди знайдемо втілення
якої-небудь визнаної людиною цінності, заради якої
ці явища або створені, або, якщо вони вже існували
раніше, викохані людиною; і навпаки, усе, що виникло й виросло саме по собі, може бути розглянуте поза
будь-яким відношенням до цінностей, а якщо воно й
насправді є не що інше, як природа, то й повинно бути розглянуте в такий спосіб. В об'єктах культури,
отже, закладені цінності. Ми назвемо їх тому благами
(Guter), для того щоб у такий спосіб відрізнити їх як
коштовні частини дійсності від самих цінностей, як
таких, які не являють собою дійсності й від яких ми
тут можемо відволіктися. Явища природи мисляться
не як блага, а поза зв'язком із цінностями, і якщо тому
від об'єкта культури відняти будь-яку цінність, то він
точно так само стане частиною простої природи. Завдяки такому або існуючому, або відсутньому віднесенню до цінностей ми можемо із упевненістю розрізняти
два роди об'єктів і вже тому маємо право робити це, що
будь-яке явище культури, якщо відволіктися від закладеної в ньому цінності, повинно бути розглянуте як таке,яке стоїть також у зв'язку із природою й, відповідно,
як складова частина природи» [див.: 8, с.55].
7
Г.Ріккерт пише: «Для того, хто зрозумів сутність
віднесення до цінності й побажав уникнути Харибди
пожираючого індивідуальність генералізуючого методу, не може вже існувати небезпека потрапити в
Сциллу ненаукових оцінок, що спричинило б за собою загибель його як вченого. Цей острах найбільше
сприяв тому, що історики противилися визнанню віднесення до цінності як необхідного фактору їх наукової діяльності, і це ж, з іншого боку, дало привід Лампрехту тріумфально вказати на цей наш нарис. Лампрехт вважав, що після мого "чесного" викладу історичного методу навіть найбільш непосвячений не зможе
не помітити яскравого протиріччя між цим методом і
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Надзвичайну методологічну важливість
має вказівка Г.Ріккерта про необхідність «найрізкішим чином» відокремлювати «метод віднесення до цінності» від «методу оцінки», тобто, як
помічає він, значущість цінності ніколи не є проблемою історії, але цінності грають в ній роль
лише постільки, по-скільки вони фактично оцінюються суб'єктами і оскільки тому деякі об'єкти
розглядаються фактично як блага. Якщо історія,
відповідно, і має справу з цінностями, то все ж
таки вона не є оцінюючою наукою. Цінності не є
дійсністю, ні фізичною, ні психічною. Суть їх
полягає в їх значущості, а не у фактичності.
Але цінності пов'язані з дійсністю і зв'язок цей
можна мислити в двох сенсах. Цінність може, поперше, таким чином приєднуватися до об'єкту,
що останній робиться тим самим благом, і вона
може також, по-друге, бути таким чином пов'язаною з актом суб'єкта, що цей акт стає тією
самою оцінкою. Блага ж і оцінки можуть бути
розглянуті з погляду значущості пов'язаних з
ними цінностей, тобто так, що намагаються
встановити, чи заслуговує яке-небудь благо дійсно найменування блага і чи по праву здійснюється яка-небудь оцінка.
Успішне застосування властивості цінності об'єктів культури як основоположного критерію розмежування наук про природу і наук про
культуру має ще один фундаментальний філософсько-методологічний наслідок. Так, як відомо, цінність є однією з основних понятійних універсалій філософії, що означає в найзагальнішому вигляді ті, що невербалізуються, «атомарні»
складові найбільш глибинного шару всієї інтенціональної структури особи (у єдності предметів
її прагнень (аспект майбутнього), особливого
переживання-володіння (акт сьогодення) і збереження свого «надбання» у закутках душі (аспект того, що пройшов)). Інакше кажучи, цінності поза особою, тобто, суб'єкта не існує. Отже,
науки про культуру з неминучістю припускають
наявність і визнання зі всіма наслідками, які висправжнім науковим мисленням, і він бажав тому моєму твору найбільшого поширення серед істориків у
надії, імовірно, що вони, побачивши, що їхні прийоми
припускають віднесення до цінності, звернуться до
його "природничо-наукового" методу, який нібито
відволікається від цінностей. Тепер зрозуміло, чому
острах ціннісних точок зору в історії настільки ж безпідставний, як і тріумфуючий тон Лампрехта. Індивідуалізуюча історія, так само як і природознавство, може й
повинна уникати оцінок, що порушують її науковий
характер. Лише теоретичне віднесення до цінності відрізняє її від природознавства, але воно жодним чином не
торкається її науковості» [див.: 8, с. 96].
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тікають звідси в структурі пізнання суб'єкта, що
пізнає, його активну роль в процесі пізнання. А
це суперечить класичним стандартам науковості,
що служить ще однією не менш фундаментальною відмінністю класичних наук про природу і
наук про культуру, абсолютно виключає можливість пізнання об'єктів наук про культуру на підставі класичних стандартів науковості. Таким чином, Г.Ріккерт фактично одним з перших серед
філософів передбачив фактичну появу на рубежі
XIX-XX ст.ст. некласичної наукової картини світу
та відповідних їй стандартів науковості.
У цій думці ще більше впевнює своєрідний
«онтологічний плюралізм» Г.Ріккерта в розумінні ним буття. Зокрема, стосовно буття об'єктів
наук про культуру він помічає, що: «Історичні
поняття не знаходяться ні в якому відношенні до
абсолютної істини, а керівні принципи їх утворення є виключно фактичними оцінками, що змінюють один одного, як хвилі в морі (виділено
мною. – Г.Р.). Залишаючи осторонь прості факти,
ми отримаємо тоді стільки ж різних історичних
істин, скільки існує різних культурних кругів (виділено мною. – Г.Р.) і всі ці істини в рівній мірі
володітимуть важливістю» [8, c.123]. Причому
цей «онтологічний плюралізм» знову ж таки виявляється у Г.Ріккерта пов'язаним з буттям суб'єкта, в якому з'єднуються дуалізм плотського
(тілесного) світу, що сприймається, та ірреального, осягнутого розумом світу, утворюючи тим
самим третій світ («буття третього роду») – буття
суб'єкта. Трьом царствам, що виникають внаслідок цього: дійсності, цінності як трансцендентальному сенсу і цінності як іманентному сенсу
Г.Ріккерт ставить у відповідність три способи
оволодіння цими світами: пояснення, розуміння
та тлумачення. На думку пізнього Г.Ріккерта,
потрійний поділ світу не вичерпує онтологічної
багатогранності світового цілого.
Висновки. Як підсумкове резюме в своїй
роботі «Науки про природу і науки про культуру» Г.Ріккерт напише:
«Ми можемо абстрактно розрізняти два
види емпіричної наукової діяльності. На одній
стороні стоять науки про природу, або природознавство. Слово "природа" характеризує ці науки
з боку як їх предмету, так і їх методу. Вони бачать в своїх об'єктах буття і бування, вільне від
всякого віднесення до цінності, мета їх - вивчити
загальні абстрактні відносини, по можливості
закони, значущість яких розповсюджується на це
буття і бування. Особливий для них тільки "екземпляр". Це однаково стосується як фізики, так і
психології. Обидві ці науки не проводять між
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різними тілами і душами ніяких відмінностей з
погляду цінностей і оцінок, обидві вони відволікаються від всього індивідуального як неістотного, і обидві вони сприймають своїми поняттями
зазвичай лише те, що властиво відомій безлічі
об'єктів. При цьому немає об'єкту, який був би
принципово вилучений з-під влади природнонаукового методу. Природа є сукупність всієї
дійсності, що зрозуміла генералізуючим чином, і
без жодного відношення до цінностей.
На іншій стороні стоять історичні науки
про культуру. У нас немає відповідного одного
слова, яке, аналогічно терміну "природа", могло
б охарактеризувати ці науки з боку як їх предмету, так і їх методу. Ми повинні тому зупинитися
на двох виразах, відповідних обом значенням
слова "природа". Як науки про культуру, названі
науки вивчають об'єкти, віднесені до загальних
культурних цінностей; як історичні науки, вони
зображають їх одиничний розвиток в його особливості і індивідуальності; при цьому та обставина, що об'єкти їх суть процеси культури, надає
їх історичному методу в той же час і принцип
утворення понять, оскільки істотно для них тільки те, що в своїй індивідуальній особливості має
значення для керівної культурної цінності. Тому,
індивідуалізуючи, вони вибирають з дійсності в
якості "культури" щось зовсім інше, ніж природничі науки, що розглядають генералізуючим чином ту ж дійсність як "природу". Оскільки значення культурних процесів базується в більшості
випадків саме на їх своєрідності та особливості,
що відрізняє їх від інших процесів, тоді як, навпаки, те, що у них є загального з іншими процесами,
тобто те, що складає їх природно-наукову суть,
неістотно для історичних наук про культуру.
Що ж стосовно, нарешті, протилежності
матерії і духу, то, якщо духовне означає те ж, що
і психічне, науки про культуру дійсно мають
справу зазвичай з духовними явищами; але все
таки поняття "Науки про дух" не відмежовує ні
об'єкти, ні методи цих наук від об'єктів і методів
природознавства. Тому найкраще - відмовитися
від цього терміну. Якщо духовне рівне психічному, то термін цей не може вже мати ніякого
значення для поділу наук на дві головні групи.
Можна навіть сказати, що принциповий поділ на
тіло і душу має значення тільки всередині природничих наук. Фізика досліджує тільки фізичне,
психологія - тільки психічне буття. Історичні ж
науки про культуру, навпаки, не мають ніякої
підстави надавати цьому принциповому поділу
яке-небудь значення. Вони вводять в свої поняття однаково і психічне, і фізичне буття, не зва-

жаючи на їх протилежність. Тому вираз "науки
про дух" може навіть привести до непорозуміння» [8, c.100-101].
Таким чином, Г.Ріккерт не тільки підтримав, але також розвинув і поглибив концепції
В.Дільтея і В.Віндельбанда про якісну різнорідність природознавства і соціальних наук і необхідність розмежування їх між собою, згідно
В.Дільтею – на підставі головним чином не співпадаючих між собою предметів цих наук, згідно
В.Віндельбанду – на підставі в основному протилежності методів пізнання відповідних об'єктів дійсності. Г.Ріккерт об'єднав обидві ці часткові концепції в єдину доктрину поділу наук на
науки про природу і науки про культуру, що
принципово розрізняються між собою і за матеріальним, і за формальним критериями*8. Ця доктрина стала, головним чином, неминучим наслідком неможливості створити науки про культуру за стандартами і зразками класичного природознавства. Разом з тим в ній втілилися також
власні успіхи наук про культуру, згідно Г.Ріккерта, особливо результати філософських розробок вчення про цінності, а також досягнення в
XIX ст. історичних наук в найширшому розумінні цього слова. Проте при всій своїй протилежності порівняно з класичним природознавством
науки про культуру мислилися всіма неокантіанцями кінця XIX – початку ХХ ст.ст. (до яких належали також і В.Дільтей, В.Віндельбанд і
Г.Ріккерт) як науковий тип пізнання, тобто,
протиставлялися між собою не наука і не-наука,
8

До середини ХХ століття ця доктрина трансформувалася в герменевтику [див.: 10, с. 66]. Ієтодологічний
ідеал герменевтичного антипозитивізму чітко сформульований у наступному визначенні Х.Гадамера:
«Пізнання соціально-історичного світу не може піднятися до рівня науки шляхом застосування індуктивних методів природних наук. Що б не означало тут
слово "наука" і як би не було поширено в історичній
науці в цілому застосування більш загальних методів
до того або іншого предмету дослідження, історичне
пізнання, проте, не має своєю метою уявити конкретне явище як випадок, що ілюструє загальне правило.
Одиничне не служить простим підтвердженням закономірності, яка в практичних обставинах дозволяє
робити пророкування. Навпаки, ідеалом тут повинне
бути розуміння самого явища в його однократній і
історичній конкретності. При цьому можливий вплив
якомога більшого обсягу загальних знань; ціль же
полягає не в їхній фіксації й розширенні для більш
глибокого розуміння загальних законів розвитку людей, народів і держав, а, навпаки, у розумінні того, які
ці люди, цей народ, ця держава, яке було становлення,
іншими словами — як змогло статися, що вони стали
такими» [див.: 3, с. 45-46].
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а різні типи науки, що пізнають різні системні
об'єкти дійсності, різні стилі наукового мислення.
Науковий спосіб пізнавальної діяльності, одного разу з'явившись, продовжував залишатися поза конкуренцією в порівнянні з будьякими іншими способами отримання знань
про дійсність. Поява доктрини поділу всіх наук
на науки про природу і науки про культуру з погляду еволюції природно-наукової традиції праворозуміння можна швидше за все розцінити як
вельми успішну спробу зберегти цю традицію у
межах наукового типу пізнання.
Здійснене наприкінці ХIX століття розрізнення наук про природу й наук про культуру в
ХХ столітті багатьма дослідниками-представниками не-природно-наукових дисциплін помилково стало трактуватися в якості прямої заборони переносити отримані уявлення про розвиток
знань при аналізі природничих наук на сферу
соціального пізнання. Більше того, також чимало вчених-суспільствознавців і гуманітаріїв
на підставі вище зазначеного розрізнення
дійшли висновку про принципову неможливість у науках про культуру наукового стилю
мислення й стали пов'язувати останній винятково із природознавством. У зв'язку із цим
вважаємо за доцільне навести тут точку зору на
дану проблему визнаного наукознавця сучасності В.С.Стьопіна, яку ми повністю поділяємо:
«Основою для таких заборон, - пише він, - слугує
проведене ще в XIX столітті розрізнення наук
про природу й наук про дух. Але при цьому необхідно усвідомлювати те, що пізнання в соціально-гуманітарних науках і науках про природу
має загальні риси саме тому, що це наукове пізнання. Їхня відмінність корениться в специфіці
предметної галузі (виділено мною. – Г.Р.). У соціально-гуманітарних науках предмет містить у
собі людину, її свідомість і часто виступає як
текст, що має людський зміст. Фіксація такого
предмету і його вивчення вимагають особливих
методів і пізнавальних процедур. Однак при всій
складності предмету соціально-гуманітарних
наук установка на об'єктивне його вивчення й
пошук законів є обов'язковою характеристикою
наукового підходу. Ця обставина не завжди береться до уваги прихильниками "абсолютної
специфіки" гуманітарного й соціально-історичного знання. Його протиставлення природничим
наукам проводиться часом некоректно (виділено мною. - Г.Р.). Гуманітарне знання трактується
гранично розширено: у нього включають філософські есе, публіцистику, художню критику,
художню літературу й т.п. Але коректна поста24

новка проблеми повинна бути іншою. Вона вимагає чіткого розрізнення понять "соціальногуманітарне знання" і "наукове соціально-гуманітарне знання". Перше містить у собі результати
наукового дослідження, але не зводиться до них,
оскільки припускає також інші, поза наукові форми творчості. Друге ж обмежується тільки рамками
наукового дослідження. Зрозуміло, саме це дослідження не ізольоване від інших сфер культури,
взаємодіє з ними, але це не підстава для ототожнення науки з іншими, хоча й близько дотичними з
нею формами людської творчості.
Якщо виходити із зіставлення наук про суспільство й людину, з одного боку, і наук про
природу — з іншого, то потрібно визнати наявність у їхніх пізнавальних процедурах як загального, так і специфічного змісту. Але методологічні схеми, розвинуті в одній області, можуть
схоплювати деякі загальні риси будови й динаміки пізнання в іншій області, і тоді методологія
цілком може розвивати свої концепції так, як це
робиться в будь-якій іншій сфері наукового пізнання, у тому числі й соціально-гуманітарних
науках. Вона може переносити моделі, розроблені в одній сфері пізнання, на іншу й потім коректувати їх, адаптуючи до специфіки нового предмета. При цьому слід ураховувати щонайменше
дві обставини. По-перше, філософсько-методологічний аналіз науки незалежно від того, чи орієнтований він на природознавство або на соціально-гуманітарні науки, сам належить до сфери
історичного соціального пізнання. Навіть тоді,
коли філософ і методолог має справу зі спеціалізованими текстами природознавства, його предмет — це не фізичні поля, не елементарні частки,
не процеси розвитку організмів, а наукове знання, його динаміка, методи дослідницької діяльності, узяті в їхньому історичному розвитку. Зрозуміло, що наукове знання і його динаміка є не
природним, а соціальним процесом, феноменом
людської культури, а тому його вивчення виступає особливим видом наук про дух. По-друге,
необхідно враховувати, що тверда демаркація
між науками про природу й науками про дух мала свої підстави для науки в XIX сторіччі, але
вона багато в чому втрачає силу стосовно до науки останньої третини XX століття, в природознавстві наших днів усе більшу роль починають
відіграти дослідження складних систем, що вибудовуються та мають "синергетичні характеристики" і включають у якості свого компонента
людину та її діяльність. Методологія дослідження таких об'єктів зближує природно-наукове й
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гуманітарне пізнання, стираючи тверді кордони
між ними» [9, c.65-66].
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Grounding by V.Dilthey, V.Windelband and G.Rickert of the doctrine of division of sciences into
the sciences on nature and the sciences on culture
Summary
The article deals wits the factors which caused division of the sciences into The sciences on nature and
the sciences on society. The author made an attempted to analyse the understanding of these factors by
V.Dilthey, V.Windelband and G.Rickert and to find out the belonging and measure of sufficiency of criteria,
which they proposed to take as the basis of a given division. The author tries to estimate the potential implicit consequences of a proposed approach for the development of sciences on culture.
Р.А. Гаврилюк
Обоснование В.Дильтеем, В.Виндельбандом и Г.Риккертом доктрины разделения наук
на науки о природе и науки о культуре
Аннотация
Осмысливаются факторы, которые послужили основанием разделения наук на науки о природе и
науки об обществе. Автор совершил попытку проанализировать понимание этих факторов В.Дильтеем,
В.Виндельбандом и Г.Риккертом и выяснить адекватность и степень достаточности критериев, которые
они предложили в качестве основания этого разделения. Автор сделал попытку оценить потенциальные
имплицитные последствия предложенного подхода касательно развития наук о культуре.
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СТОЇЦИЗМ: ФЕНОМЕНОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Досліджуються філософсько-правові погляди представників стоїцизму на розвиток соціальних інституцій тогочасних державних утворень крізь призму державно-правових феноменів.
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Постановка проблеми. ІІІ ст. до н.е. відзначилося істотними змінами, що відбулися у
змісті традиційно-філософської парадигми античного суспільства, а саме – цілісне, предметноречове бачення світу стає дихотомічним: поряд зі
звичайним предметним світом речей мовби виростав новий – духовно-ідеальний (уже не предметний), «внутрішній», «індивідний» світ. У післяаристотелівській філософії зазначені зміни виявляли себе, насамперед, не просто поворотом
від космосу до людини (такий поворот здійснив
ще Сократ), а винятковим проявом зацікавленості до розв’язання проблем морально-етичного
характеру, до тематики суб’єктивізму. Вказані
прояви індивідуалізму згодом стали одною із основних причин зародження та розвитку римського практицизму, який значно вплинув, у свій час,
на еволюційне переформатування грецької філософсько-правової думки на теренах Риму. Зазначені особливості були притаманні й стоїцизмові,
як одному із провідних напрямків елліністичної
філософії, та проявлялися у тому, що у процесі
філософського пізнання емпірично-матеріальний
світ набував пріоритетного значення. Поряд із
цим у філософсько-правовому вимірі стоїцизм
знаходився на чітко визначених суспільно-політичних позиціях, що були просякнуті духом
обов’язковості, яка розвивалася у фарватері фатуму, долі. Але незважаючи на заздалегідь визначену зумовленість фатуму, стоїчне вчення наділяло індивіда правом вибору власної поведінки на
персонально-індивідуалістичному рівні суспільного буття. Саме тому ідентифікуючими особливостями цієї ранньо-елліністичної філософської школи
можна назвати як зумовленість загально-космічного розвитку соціального (у тому числі й державно-правового) буття, так й індивідуалізацію,
суб’єктивізм особистості та використання у процесі пізнання навколишнього світу, тобто космосу,
індивідуальних людських особливостей.
Ступінь наукової розробки проблеми.
До проблем філософсько-правової розробки та
викладення представниками стоїчних шкіл як
Греції так і Риму державно-правових феноменів
26

зверталося не одне покоління учених-юристів,
філософів, політологів. Серед російських, радянських і вітчизняних учених, які прямо чи опосередковано досліджували державно-правову проблематику філософської спадщини стоїків, можна виділити А.Ф.Лосєва, В.С.Нерсесянца, О.А.Столярова,
В.Ф.Асмуса, Є.М.Трубецького та ін.
У вітчизняній юридичній літературі сучасного періоду висвітлюються лише окремі аспекти даної проблематики, а тому цілий ряд
окремих філософсько-правових питань творчої
спадщини послідовників стоїцизму потребує подальшого наукового аналізу.
Метою статті є системне аналітичне дослідження основних державно-правових феноменів філософського світосприйняття, яке було
притаманне послідовникам стоїцизму. Визначення стоїчної феноменології державно-правових інституцій, джерел їхнього походження та
соціально-організаційного призначення.
Виклад основного матеріалу. Школу
стоїцизму – у 300 р. до н.е. заснував Зенон (бл.
333-262 до н.е.) з Кітона (о.Кіпр). В історії цього
філософського напрямку розрізняють Давню
Стою (ІІІ-ІІ ст. до н.е., представники – Зенон,
Клеанф, Хрісіпп), Середню Стою (ІІ-І ст. до н.е.,
представники – Панетій, Посідоній) і Пізню
(Римську) Стою (І-ІІ ст. н.е., представники – Сенека, Епіктет, Марк Аврелій).
Послідовники стоїцизму, виходячи із тогочасних науково-пізнавальних тенденцій, ділили філософію на три складові: фізику, етику та
логіку [1, с.476]. І у кожній з них представники
даного філософського напрямку прямо чи опосередковано зверталися до проблем людського
буття, його ролі у житті державно-правового територіально-політичного утворення, впливу інституцій державної влади на життєдіяльність
людського індивіда, впливу на поведінку окремо
узятої соціальної одиниці загальнообов’язкових
правил природного, та похідних від них приписів
нормативного характеру.
Первинною філософською категорією, яку
намагалися дослідити стоїки, було визначення
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логічних основ процесу пізнання навколишнього
світу. Але все ж таки головною їхньою ідеєю було розв’язання проблеми всеєдності, як зазначав
В.В. Зеньковський, починаючи від ранніх стоїків,
через усю античну філософію до Плотіна та Прокла, спостерігаються спроби побудови метафізики всеєдності [2, с.180].
Досліджуючи феномен державно-правового буття соціуму, представники даного філософського напряму наголошували на проявах людської «соціальності», вказуючи на те, що людям,
за притаманною їм природою, властиво збиратися разом, радитись, об’єднуватись. Стоїки вважали, що Всесвіт управляється волею богів та
являє собою аналог загального міста – общину
людей та вищих сутностей і що кожен з нас є
частиною цього Всесвіту, саме тому вони зазначали, що необхідно ставити загальне благо вище
власного [1, с.496], тобто визнавали первинність,
домінантність «суспільного» над «особистим»,
«приватним. Тож сама ідея спільного середовища існування людей, богів і всіх інших живих
істот, на нашу думку, і могла викликати появу
стоїчної гіпотези про всеохоплюючу спорідненість усього існуючого.
Представники стоїцизму, на наш погляд,
першочергове місце в процесі життєдіяльності
людини відводили життєвим обставинам, які не
залежали або мало залежали від її особистих
прагнень: «Все стається за велінням долі… Доля – це безперервна черговість причин сущого
або розум, згідно з яким управляється світобудова» [1, с.485]. «Доля – це закон усього сущого
в світобудові, що управляється провидінням…
Це непорушний порядок і непорушний зв’язок»
[1, с.490]. Як слушно з цього приводу зазначав
Є.М.Трубецький, що як складова частина світової будови, людина повинна узгоджувати власну поведінку з вічними законами, які управляють Всесвітом, з божественним розумом, який
царює у природі. Усе наше життя повинно визначатися не випадковими індивідуальними
примхами, не особистим свавіллям, а розумною
свідомістю загального необхідного закону природи [5, с.117]. Але відштовхуючись від зазначених постулатів, не можна вважати, що прихильники стоїцизму не наділяли індивіда певною
автономією власного вибору. Так, людина слідує за визначеним долею чи то Богом шляхом,
але під час своєї життєвої діяльності вона наділяється правом чи то властивістю обирати. Дане
наше припущення ґрунтується на тому, що, на
переконання стоїків, для певного впливу на поведінку людей у Всесвіті існує природний за-

кон, який є божественним і володіє силою, яка
велить чинити правильне та забороняє протилежне [1, с.490]. Тобто поряд із твердженням
Сенеки про те, що долі ведуть того, хто хоче, і
тягнуть того, хто не хоче [1, с.506], згідно з
яким провидіння врегульовує поведінку індивіда на глобальному рівні, на локальному дану
функцію покликаний виконувати природний
закон, який наділявся стоїками божественною
силою. Тобто, виходячи із логічного змісту зазначеного, можна зробити припущення, що у
випадку всеохоплюючого функціонування глобально-вик-лючної ролі фатуму у долі окремого
індивіда, потреба регуляції його поведінки на
локально-приватному рівні за допомогою природного закону, не мала б жодного сенсу та
втратила б власну актуальність унаслідок фактичної непотрібності. Але послідовники стоїцизму, формулюючи й обґрунтовуючи власні філософсько-правові концептуальні позиції, наголошували саме на існуванні проблематики локального регулювання поведінки індивіда, яку
пропонували розв’язати за допомогою норм
природного права. Слід звернути увагу на те,
що у логічному змісті наведеної стоїчно-концептуальної ідеї опосередковано визнається існування за окремою людиною права вибору моделі власної поведінки. Тобто індивід наділявся
локальною дієвою автономією у рамках природного права, чим, фактично, ставилася під сумнів всеохопність, всепроникність фатуму у сфері людської діяльності локально-особистісного
рівня. Саме симбіоз глобального та локального
рівнів регуляції поведінки людини повинен був,
за уявою стоїків, призвести індивіда до вибору
правильного, на їх переконання, типу поведінки, тобто до добродійності: «Жити добродійно –
це те ж саме, що жити виходячи із набутого досвідом знання того, що відбувається в природі,
оскільки наша природа є частиною загальної
природи. Тому вища мета – жити у злагоді з природою – згідно з власною природою та загальною природою, нічого не роблячи такого, що заборонено загальним законом, а саме правильним
розумом, який проникає у все; він ж притаманний Зевсові, упоряднику та управителеві всього
сущого… За Архедемом, це означає жити, виконуючи всі обов’язки» [1, с.493].
Фактично добродійне життя, на переконання прихильників стоїцизму, базувалося на широкому використанні життєвого досвіду, який тісно
пов’язувався з існуванням у індивіда раціонального мислення: «Якщо розум дається розумним для
більш досконалого керівництва, то жити згідно з
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розумом насправді означає жити за природою…
Вища мета – це жити за природою, а це, значить,
жити добродійно: адже саме до доброчинності
веде нас природа» [1, с.493].
З цього приводу Є.М.Трубецький зазначав,
що доброчинність є природним призначенням
людини та разом з тим – вищим людським благом; вона виражає собою вищу людську досконалість як розумної речовини [5, с.118]. Але добродійне життя, на переконання стоїків, також тісно
пов’язувалося із виконанням покладених на індивіда обов’язків. Вони називали обов’язком те діяння, яке може бути виправдане розумною підставою [1, с.500]. Зокрема Зенон зазначав, що:
«Обов’язок є дією, яка притаманна природним
створінням. Із дій, що вчинені за захопленням,
одні відповідають обов’язкові, інші протилежні
йому, треті – ні одне, ані інше. Відповідає
обов’язкові те, що навіюється розумом… Протилежне обов’язкові те, що розум не вселяє» [1,
с.500]. Виходячи зі змісту наведених тверджень
Зенона, можна констатувати той факт, що засновник стоїцизму дотримувався переконань, що всі
дії індивіда можна поділити на дві групи – діяння
вчинені з розумово-логічного обґрунтування, які й
є за власною природою проявом виконання
обов’язку, та діяння, що вчиняються «за захопленням», у стані ейфорії, тобто на основі необдуманих дій, у пориві пристрасті, які не мають нічого спільного із розсудливою розумово-раціональною діяльністю індивіда. Зазначені «негативні»
діяння філософ поділяв на три групи. До першої
він відносив ті, які відповідали обов’язкові, фактично вказуючи на те, що виконання власного
обов’язку індивідом не завжди ґрунтується на його логічно-розумовій діяльності, тобто до сфери
обов’язкових, Зенон відносив як діяння «розумні», так і частину діянь «пристрасних». До другої
групи філософ зараховував діяння діаметрально
протилежні категорії обов’язкових, чим, фактично, засвідчував здатність індивіда самостійно керувати власною поведінкою на локальному рівні.
До третьої групи засновник стоїцизму відносив
діяння, які не належали ані до першої, ані до другої групи, чим знову ж таки вказував на автономність волі індивіда на локальному рівні його діяльного існування. Але, на переконання представників даного філософського напрямку, пристрасть, яка, на їх думку, була об’єднуючою ознакою для всіх трьох можливих варіантів, – це душевне хвилювання, протилежне здоровому глуздові та неприйнятне природою [1, с.500]. Із даного
твердження випливає логічне припущення, що
все, вчинене в пориві пристрасті, не є природним і
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не відповідає божественному законові. У даному
випадку перша група «негативних» діянь, за класифікацією Зенона, які, хоча і вчинялися на основі
пристрасті, але все ж таки були за своєю суттю
проявами позитиву, адже являлися не природною
формою виконання індивідом власних функціональних обов’язків, хоча і суперечили природнобожественним законам. Але ж основним призначенням людини на її життєвому шляху, на переконання стоїків, була доброчинність, яка ґрунтувалася на дотриманні природних законів, та виконанні обов’язку. Як можна побачити на основі
наведених вище прикладів, виконання обов’язку
не завжди збігалося із дотриманням вимог природного права, а тому можна стверджувати, що виконання індивідом власних обов’язків, певним
чином могло виходити за рамки природно-божественних «приписів», тобто спектр людських діянь,
пов’язаний із виконанням власних функціональних
обов’язків, був дещо ширшим, аніж визначені природно-правові межі. Саме тому можна зробити
припущення, що стоїчне визначення природного
права у його божественній сутності неповне та недосконале, адже воно не здатне повністю охопити
«доброчинно-діяльну» сферу людського життя.
На рахунок визначення стоїчної феноменології державного ладу зауважимо, що проблеми
теорії суспільства та держави, як зазначав
О.А.Столяров, були об’єктом наукового пошуку
майже усіх широковідомих представників стоїцизму. Фундаментом цих досліджень, як і фундаментом етики, є вчення про «первинні нахили» [4,
с.220]. Дане припущення ґрунтується на тому, що
природна прихильність, яку індивід спочатку проявляє відносно рідних і близьких, згодом розповсюджується на всіх людей, як «братів за природою». Зокрема Сенека прямо зазначав, що люди –
члени єдиного тіла, природа створила нас спорідненими один одному, оскільки ми зроблені з однієї вихідної матерії, для однієї й тієї ж мети [1,
с.506]. На переконання стоїків, найліпший державний лад той, що поєднує демократію, царську
владу й аристократію [1, с.496]. На перший погляд, даний симбіоз викликає подив, адже кожна
із зазначених форм державного правління є самостійною, а їх елементи, переважно, є взаємовиключними, не сумісними. Та проаналізувавши
слова Хрисиппа про те, що царська влада – необмежена, вона може бути сталою лише у середовищі мудреців; про те, що правитель повинен розрізняти, що добре і що погане, а цього не знають
люди дурні та лише мудреці вміють управляти,
оскільки тільки вони обізнані в судових справах,
володіють даром красномовства, а зовсім не дурні
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люди; про те, що мудреці ні до кого не проявляють співчуття, так як нікому не прощають та ні
кого не позбавляють належного за законом покарання, оскільки поступки, жалість та сама поблажливість є нікчемністю душі, що прикидається
доброю, коли карають, адже вони не вважають,
що покарання надто суворі [1, с.502], можна зробити висновок, що на чолі держави повинен знаходитися необмежений правитель – цар. Але в
процесі виконання покладених на нього функціональних обов’язків монарх змушений шукати підтримку власної діяльної ініціативи серед найавторитетніших громадян держави – мудреців, які користувалися безмежним авторитетом серед широких соціальних мас та були носіями безцінного
життєвого досвіду та мудрості. Саме ці мудреці
були тією аристократією, яка повинна була брати
безпосередню участь у процесах державного
управління. Відштовхуючись від ціннісно-логічної бази наведених принципових постулатів Хрисипп зазначав, що мудрець, якщо йому ніщо не
перешкоджає, зобов’язаний брати участь у суспільних справах [1, с.502], тобто мислитель указував на обов’язок, а не на право цієї категорії населення брати участь у процесах державного управління. Отже, можна констатувати факт безпосереднього поєднання елементів притаманних царській й аристократичній системам влади в процесі
формування, так би мовити, «ідеально-стоїстичної» форми державного правління. Щодо розкриття логічної сутності принципу необхідності
присутності в системі ідеального державного
управління поряд із царською владою й аристократією ще й елементів демократії, треба звернутися до творчої спадщини Марка Аврелія, який,
будучи імператором Риму, водночас ідеальною
уявляв державу з рівним для всіх законом, яка
управляється згідно з рівністю та рівноправністю
всіх, царством, яке понад усе шанує свободу підданих [1, с.519]. Саме у даному випадку вищий
керівник, імператор великої держави, який у власних діяннях опирався на аристократичний державний орган – сенат, указував на необхідність
запровадження на теренах підконтрольної йому
імперії демократичних інституцій, чим фактично
і завершив теоретичне обґрунтування найліпшого, на думку стоїків, державного ладу: «Дух цілого потребує спілкування. Саме тому менш досконалі істоти він створив заради більш досконалих, а більш досконалі пристосував одні до одних. Ти бачиш, яке він усюди встановив підпорядкування, кожному дав у міру його гідності та
привів найбільш досконалі істоти до одностайності [1, с.522].

А представник стоїцизму Плутарх, зазначав: «Досить дивно, що головним у формі правління, котру описав Зенон, який поклав початок
школі стоїків, є не те, що ми мешкаємо у містах і
областях та відрізняємося своїми особливими
законами та правами, а у тому, що ми розглядаємо усіх людей як своїх співгромадян, що життя
одне, подібно тому, як і Всесвіт один. Це ніби
стадо, що пасеться на загальних пасовищах згідно з загальним законом» [1, с.478]. У даному
прикладі можна простежити основні елементи
стоїчної концепції спорідненості всього існуючого. Фактично представники стоїцизму об’єднували всі існуючі державні утворення в одне – всеохоплююче та глобальне, яке за своєю природою
є утворюючим началом будь-якого державного
організму та джерелом його законодавства. Так,
зокрема, Сенека писав, що ми повинні уявити дві
держави: одна – що охоплює богів і людей; у ній
наш погляд не обмежується тим чи іншим куточком землі, кордони нашої держави ми вимірюємо
рухом сонця; інша – це та, до якої нас приписала
випадковість. Ця друга може бути афінською чи
карфагенською, або пов’язаною з будь-яким містом; вона стосується не всіх людей, а лише визначеної їх групи. Є такі люди, котрі одночасно
служать і великій, і малій державам, є такі, що
служать лише великій, та такі, що служать лише
малій» [1, с.507]. Наведене припущення, сформульоване Сенекою, розвинув Марк Аврелій,
який зазначав, що ми причетні до якого-небудь
громадянського устрою, а світ подібний до Града… Саме звідси, із цього Града, і духовне начало в нас, і розумне, і закон [1, с.520]. Виходячи з
аналізу зазначених суджень, можна вказати на
те, що стоїки, проголошуючи власні ідеї глобалізації державно-правових утворень аж до створення єдиної наддержави, перебували, як влучно
зазначав В.С.Нерсесянц, на позиціях космополітизму [3, с.523]. У світлі ж космополітичних і
природно-правових уявлень стоїків, такий необхідний, та на той час фактично державоутврюючий інститут як рабство не був виправданим. Насправді ж переважна більшість представників
даного філософського напрямку, виходячи із визнання всезагальної природної рівності людей,
висловлювали протест проти існуючого на той
час економічного базису держави – рабства. Зокрема Сенека зазначав, що той, хто думає, що
рабство розповсюджується на всю особистість,
помиляється: її краща частина вільна від рабства.
Тільки тіло підкорене та належить власникові,
дух же сам собі пан. Немає рабства більш ганебного, ніж рабство добровільне [1, с.508]. Тим ми-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство.

29

С.Г. Меленко

слитель пропагував свободу та недоторканість
особистості, якщо не у фізичному, то в духовному змісті цього слова. Але також треба вказати на
той факт, що не всі прихильники стоїчної ідеології
поділяли ідею несприйняття рабства як необхідного державного інституту. Так, зокрема, Посидоній
відстоював правомірність рабства, наводячи на
його захист відомі аргументи, що містяться у праці
Аристотеля «Політика» [5, с.120].
Висновки. У підсумку можна зазначити,
що пропагуючи всеосяжність долі, фатуму, представники стоїцизму надавали індивідові можливості скористатися власною автономією на локальному рівні його існування. Беручи до уваги
тогочасні суспільно-політичні реалії, вони намагалися обґрунтувати необхідність поєднання в
одному державно-правовому організмі елементів
як царської влади й аристократії, так і демократичних засад. Виходячи із природно-правових
нормативних основ, стоїки вважали за необхідне
об’єднати всі існуючі державно-правові утворення в одне – глобальне, чим засвідчили власну
прихильність до ідей космополітизму. Також керуючись природно-правовою концепцією, переважна частина послідовників ідеології стоїцизму

обґрунтовано виступали проти існування на
державних теренах інституту рабства, чим засвідчили прогресивність і актуальність власних
державно-правових позицій.
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Аналізуються ірраціонально-аксіоматичні, інтуїтивно-арефлексивні основи правового пізнання, визначається рольове значення когнітивних пізнавальних процесів у праві, зокрема процедур інтуїтивного сприйняття
й екзистенціального переживання правової ситуації.
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Постановка проблеми. Розумова діяльність, пов’язана з оцінкою наявної інформації, не
завжди може бути підпорядкована законам логіки, де умовиводи передбачають строгу послідовність. Часто навіть найліпші прийоми техніки,
найсучасніший логіко-поняттєвий апарат не можуть гарантувати достеменність досягнення істинності знання. У процесі своєї пізнавальної
діяльності суб’єкт час від часу стикається з онтологічною антиномією логіко-догматичного підходу, яка полягає в тому, що, з одного боку, раціональний спосіб формування реальності характеризується опорою на логічну переконливість
мислення, перевагою внутрішньої несуперечливості зовнішній правдоподібності, абсолютизацією формальної визначеності й забезпечує такі
потрібні властивості, як чіткість, зрозумілість,
строгість, організованість. А з іншого боку – це
форма, що виходить у своїй інтенції на небуття.
Насправді реальне буття не статичне, а динамічне, прогресивно-регресивне, але в жодному разі
не незмінне. Якщо у стабільному світі атрибутивних ознак раціональності достатньо, оскільки,
виявивши типові ситуації, можна розробити для
них стандартні правові рішення, то в умовах
ускладнених процесів суспільного розвитку, наявності матеріальних і духовних, економічних,
соціальних і політичних чинників впливу, право
не можна вважати конструкцією міцно з’єднаних
одна з одною норм-догм, які дозволяють знайти
чітку і точну відповідь на будь-яке питання. Весь
досвід раціонального пізнання, усі накопичені й
«прописні правом істини» будуть носити тільки
службовий характер. Надмірне захоплення розумом, логікою, раціональністю неодмінно призведуть до схематизації та спрощення постійно «мінливого потоку правового життя», а осягнення його
глибинних основ усе більше й більше потребуватиме дещо іншого мислення – іраціонального, інтуїтивно-арефлексивного та позараціонального.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Серед сучасних правників, які критикують адекватність правопізнання засобами логоцентризму,
дедалі більше утверджується ідея, що ставить під

сумнів твердження ніби раціоналізм – єдиний
спосіб організації юридичного мислення, здатного істинно описувати й пояснювати зовнішню
правову реальність. Зокрема, як зазначає В. Селіванов, «коли в природознавстві почала утверджуватися ідея нестабільності, що нині не
тільки теоретично тіснить детермінізм, а й дозволила включити в поле зору природознавчих
досліджень, окрім неживих предметів, і людську діяльність, яка по суті завжди розвивається нелінійно, лише раціональне обґрунтування істини достовірності знань і стабільності
юридичних структур та процесів стало просто
неможливим. Традиційне універсалістське уявлення про право, що претендує на повноту, логічну обґрунтованість і перетворчо-інженерну
місію, має поступитися нині більш складній
ідеї інтегрованого знання про нього... ідеї, що
воно – є певним чином наслідком наших думок і
переживань [9, c. 140]. Подібної позиції дотримується А. Козловський, на думку вченого, «раціоналізм як методологічне й нормативне вираження пізнання, як форма закріплення і розвитку
його досягнень має свої межі, чим й визначається
обмеженість ефективності нормативно-правового регулювання суспільних відносин. Як сконцентрований вираз нормативності пізнання, раціоналізм панівний і ефективний саме на етапах
еволюційного, континуального розвитку знання… коли ж певний тип проблем вичерпується, а
нові проблеми прийнятими методами не розв’язуються, …стає очевидним, що пізнання такою
мірою вимагає нормативності, якою потребує й
виходу за межі прийнятих норм і методів дослідження. Адже сформульовані раціональні методи
завжди ґрунтуються на попередньому досвіді
пізнання. Сам же досвід постійно розвивається, і
новому досвіду не можуть відповідати старі методи. Норма як основа пізнання призводить до
заперечення самої себе і вимагає анормативності,
позараціональності, щоб зберегти саме пізнання»
[3, c.70]. Виразно звучить ідея про структуризацію позараціонального компонента правового
пізнання, обґрунтовується його необхідність
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внутрішньою природою права й у І. Лихолат.
У своєму дослідженні ця авторка акцентує, що раціоналізм як атрибут правового пізнання та діяльності має свої межі, оскільки в структурі права існують процеси, процедури та явища, до складу
яких входять нераціональне та ірраціональне. Тому
поряд з існуванням у праві переважно раціонального елементу в ньому присутні й позараціональні
компоненти, які є супутником усього правового
розвитку та спроможні виступити в ролі своєрідних активаторів його продуктивності [3].
Окрім вищезгаданої когорти правників, на
ірраціональних константах права й арефлексивних пластах правового пізнання також наголошують Л. Петражицький, Л. Петрова, С. Сливка,
О. Тимошина, М. Шевців та ін.
Основна мета даної статті полягає в аналізі ірраціонально-аксіоматичних, інтуїтивноарефлексивних основ правового пізнання.
Виклад основного матеріалу. Сучасні
гносеологічні інтенсивності неодмінно приводять до появи нового методологічного інструментарію, який, зі свого боку, сприяє дещо інакшому обґрунтуванню проблем права. Сучасна наукова парадигма, критикуючи підпорядкованість
певним схемам, причинно-наслідковим системам, орієнтує на опрацювання проблем права
трансцендентальною методологією, яка, на відміну від раціонально-догматичного підґрунтя,
утворює іншу площину вимірювання – нелінійну, непозитивну, об’ємну, ієрархічну та складну,
а також дозволяє охарактеризувати правову реальність як явище динамічне, непросте й різноманітне. Як адекватні засоби такого пізнання, крім
прийомів традиційного мислення (формування
понять, суджень, умовиводів, прийомів аргументації тощо), тут застосовуються нові когнітивні
засоби: процедури інтуїтивного сприйняття, екзистенціального переживання. У таких випадках
саме мислення стає не метою «розумної калькуляції», а швидше здійсненням живої єдності буття та свідомості, прагненням людини до гармонізації хаосу й пізнання незвіданого. З використанням трансцендентальної методології право не
задовольняється суто службовою функцією. Його
першопричину шукають не у сфері догматики, а
в природі людини, її мисленні, моральних принципах, ідеї справедливості. Методологічна характеристика таких положень подана ще в працях І.
Канта, який писав: «Розумна природа тим відмінна від будь-якої, що сама собі задає мету…Ідея гідності розумної істоти полягає в тому,
щоби підкоритися тільки тому законові, який
вона сама собі встановлює» [2, c. 95]. Кантівська
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концепція, визначивши, що у праві основну роль
відіграє не об’єктивна сторона, а суб’єктивна, де
саме суб’єкт є головною умовою виявлення й
реалізації права, здійснила революцію в обґрунтуванні об’єктивно-апріорних джерел правопізнання. Саме процес правовиявлення, правореалізації здійснюється через свідомість суб’єкта, а
зміст його правосвідомості визначає зміст суспільних правовідносин. Кантівські судження дали
можливість зробити надзвичайно важливий (і для
сучасності) висновок, що правопізнання має розпочинатись з антропологічного моменту. Якщо
право є людським творінням, то усвідомлення
його сутності неможливе без розуміння природи
людини в усіх її проявах, без проникнення в її
здібності, прагнення, переживання. З усвідомленням, що людина – не механізм і не чинник, а
істота, яка має розум і вільну волю, що лише через неї відбуваються всі навколишні трансформації, що створювані та раціонально уніфіковані
людиною правові норми – це звернення передусім до самого суб’єкта цих норм, який у свою
чергу, не є «суто раціональною істотою», з новою силою окреслюється проблема ірраціональних пластів правопізнання. До того ж останні за
своєю аксіоматичністю – це не лише позитивна
цінність, яка завжди набуває характеру універсальної неодмінності й допомагає уникнути небезпеки правил редукування, зведення знання до
загальнооб’єктивованого, предметно-речового, а
насамперед, акцентує увагу на «внутрішньоіндивідуальному існуванні конкретної особи», її
духовному спілкуванні. Якщо атрибутивні ознаки раціональності – це емансипація думки й апеляція до розуму всупереч відчуттям, послідовність, понятійність і рефлективність мислення,
логічна строгість, переконливість і критичність,
то визначальні характеристики ірраціональності
будуть дещо інші – безпосереднє сприйняття,
внутрішня непослідовність, «арефлексивність» і
«безпонятійність» мислення. Ірраціональність
комплементарна інтуїтивним, активно-творчим
засадам людини, її суб’єктно-особистісним началам, її здатності вийти за межі адаптивної доцільної поведінки відносно соціокультурних норм,
цінностей, стандартів належної поведінки.
За своєю сутністю право мусить пізнаватися індивідом не лише раціонально, а й ірраціонально шляхом власного інтуїтивного переживання. Чому саме таким шляхом? Тому що там, де
спалахує сяйво інтуїтивно пізнаної істини, вона
схоплюється індивідом якнайглибше. Таке пізнання істини разюче просте і потаємне, воно,
захопивши одного разу людину, глибоко укорі-
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нюється в підвалинах її душі і вже не залишає її,
втручається, немов щось природно зрозуміле, в
усі її роздуми, не дозволяє витиснути себе зі свідомості і постійно провокує на суперечку з дійсністю [7, c. 113]. Істина стає передусім концептуалізацією певного смислу. Смислу, який у конкретному, безпосередньому людському існуванні
породжується не тільки логічно, внаслідок відповідних розмірковувань, але й, насамперед, відчувається, тобто виникає екзистенціально, психоемоційно і духовно. Це згодом, перетворюючись на предмет осмислення й усвідомлення, набуваючи форми смислового контексту, сенс може передаватися й мисленнєво, й теоретично:
якщо і не завжди позаіндивідуально, то абсолютно позаекзистенціально. Але джерело його виникнення, його «кров» і первинне буття нерозривно
пов’язані з психогенетичною, психоемоційною
основою і підґрунтям усього того, що усвідомлюється й перетворюється на предмет мисленнєвого акту [8, c. 27].
Предметне знання істинним і живим робить інтуїція, сполучена з трансцендентуванням
(від лат. transcendens – що виходить за межі). Вона забезпечує вихід свідомості за межі самої себе, входження у предмет, розуміння його «смислу» (тобто його найближчої сутності). Завдяки
цьому здійснюється «всеєдність». «Переживати»,
«відчувати» означає не тільки «бути в собі», це
означає водночас бути в усьому, бути із середини
зануреним у нескінченість самого буття. Унаслідок цієї своєї «об’єктивної», або пізнавальної
сторони переживання, по суті, є чимось більшим
ніж суб’єктивний «душевний» стан: воно є саме
духовним станом як єдністю життя та знання.
«Пережити», «відчути» щось – означає пізнати
об’єкт із середини внаслідок своєї об’єднаності із
ним у спільному житті; це означає внутрішньо
перебувати в тій індивідуальній єдності буття,
яка об’єднує мене з об’єктом, зживати саме істинне буття. У переживаннях пізнавальне не постає перед нами іззовні, як щось відмінне від нас
самих, а нерозривно пов’язане з нашим життям.
Виходячи з такого розуміння інтуїції, можна
зробити висновок, що на відміну від абстрактнорозумного, інтуїтивно-трансцендентальне пізнання дозволяє, врешті-решт, проникати в одвічну сутність предмета, забезпечувати максимально достовірне знання і наближати індивіда (дослідника) до більш повного осягнення зовнішніх
аспектів Абсолюту (буття). Інтуїція цілісна, як
цілісний індивід, його життєвий досвід, фіксуючий й концентруючий переживання індивіда.

Переживання індивіда, й передусім правові, стали вихідною категорією психологічної
школи права, яка поставила за мету вивчення
психологічних аспектів правових явищ і процесів, виявлення фундаментальних психологічних
констант структурно-функціональної дії права [3,
c. 162, 170]. На думку її фундатора Л. Петражицького, право – це явище духовного світу, психічне явище, явище нашої душі. Його основним
джерелом є внутрішня сфера життя людини. Послідовно критикуючи правові концепції, що виходять із деякого наперед існуючого світу
об’єктів або антропоморфізованих тотальних
сутностей індивіда як генетичних джерел права
Л. Петражицький пропонував насамперед звернутися до переживаючого відповідні психічні
акти суб’єкта, а отже, перейти від «об’єктивної
(класичної)» до «суб’єктивної (некласичної)»
моделі розуміння суті права [10, c. 501]. Зміст
науки про право, постановка й спроби розв’язання її проблем, згідно із твердженням ученого,
визначаються оптичним обманом, який полягає в
тому, що вона не бачить правових явищ там, де
вони справді відбуваються, а вбачає їх там, де їх
насправді зовсім немає, тобто в зовнішньому по
відношенню до суб’єкта, який переживає правові
явища, світі. Така матеріалізація правової реальності, як зауважує сучасний філософ права
Б. Мелкевик, постає наслідком «жахливого …
бажання мислити право у відриві від його носія»
[5, c. 533]. При цьому пізнання, яке виходить на
шлях подвоєння та критичної рефлексії, досвід
протиставлення суб’єкта об’єктові (як предмета,
що відривається від способу духовної активності
й смисловиявлення останнього) за вдалим висловом М.О. Бердяєва, – невиправдані забобони [1,
c. 109]. Якщо для юридичного позитивізму обґрунтування зв’язку права з людиною, зі світом
переживаних нею цінностей виявилися теоретично нерозв’язаною проблемою, то правовий психологізм взяв за основу декартівський афоризм
«cogio ergo sum» - «jus mihi inest ergo sum»: я усвідомлюю в собі право (правові психічні акти), отже, – я існую, або іншими словами: право існує
там, де наявний усвідомлюючий, переживаючий
правові психічні акти суб’єкт, і тим відмовився від
об’єктивації права, орієнтування на механіцистську
й детерміністську інтерпретацію буття права, раціонально усвідомлюваного «абсолютним спостерігачем як деяким зовнішнім об’єктом».
Саме засновнику психологічної школи права Л. Петражицькому вперше вдалося акцентувати увагу на суб’єктивних аспектах правової поведінки і правовідносин у цілому. Завдяки йому
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сьогодні вважається, що право – це не суто об’єктивне явище соціально-економічного, нормативного походження, воно має й інший бік –
суб’єктивний, без урахування якого не може реалізовуватись і функціонувати як таке [3, c. 160].
На відміну від ідей раціоналізму, який був загалом зосереджений на об’єктах матеріального світу й чуттєве розглядав як можливу пересторогу й
перешкоду дослідження, у ірраціоналізмі (так
само як й у персоналізмі, екзистенціалізмі та постекзистенціалізмі) суб’єктивне начало, психоемоційні контексти пізнання відіграють чи не
найголовнішу роль. І не тільки тому, що мислячий індивід є, насамперед, і джерелом, і агентом
(суб’єктом) мислення. Він – це ще й унікальний
внутрішній психоемоційний і духовний світ,
унікальна й неповторна здатність відчування й
переживання дійсності, повний комплекс почуттів й переживань щодо сенсу власного існування.
Арефлексивні уявлення набули значної радикалізації також у працях представників сучасної онтології на чолі з М. Гартманом. Надаючи
особливого значення у правовому процесі ірраціональним чинникам, сучасні онтологи також
доводять, що пізнання, крім логіко-гносеологічного дискурсу, охоплює собою ще й волю та
чуття людини (її переживання, оцінювання). Пізнавальне ставлення розуміється як буттєве відношення, таке, що забезпечує взаємозв’язок життя. Як стверджують феноменологи, емоційне, якот: любов, ненависть, перевага, воління – також
володіє первісно-апріорним змістом, який воно
не запозичує в мислення логічного і який зумовлюється етикою цілком незалежно від логіки.
Завдяки переживанню і внутрішнім чуттям
(схвалення, задоволення, бажання) ідеї набувають емоційного забарвлення і перетворюючись у
переконання й мотиви. Як сучасні онтологи, так і
вчені правники-психологи, ставлячи запитання:
«якщо спостерігати себе самих у внутрішньому
нашому житті, то чи лише раціональне мислення
ми там знаходимо?», дають категоричну відповідь, обґрунтовуючи її тим, що дуже часто саме
мислення зумовлене емоційними переживаннями
людини. На цій підставі шляхом експериментальної психології робляться спроби довести, що
все життя людини тотожне переживанням, а
людське існування – безперервна зміна почуттів,
емоцій, бажань. Потік переживань розглядається
як справжня і єдина реальність, і саме в ній народжується право. Право – явище людської психіки. Воно існує лише в нас, а не поза нами. Право починається й закінчується правосвідомістю,
емоційним життям людини. Реальне право – це
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те, що виходить з почуття. Основа права – не
юридичні норми, створені законодавцем, не зовнішній авторитет, а передусім психіка людини.
Право не може передбачати відсутність ірраціональних явищ людського духу. У ньому має місце поєднання індивідуальності, неповторності й
унікальності із загальністю, інтерсуб’єктивністю,
всеохопністю; «вписування» індивідуальної неповторності в загальне універсальне соціальне
буття. Завдяки цьому «вписуванню» можлива
транспозиція, або «перенесення себе-на-місцеіншого», будь-то поведінка суб’єкта чи продукт
його діяльності, наприклад нормативно-правовий
акт, або судове рішення. У всякому розумінні
обов’язково тією чи іншою мірою наявне переживання, а отже, й ірраціональне. Розуміння не
може бути репрезентоване виключно формулами
логічних операцій. Неможливо починати осмислювати раціонально те, що має бути спершу індивідуально пережито.
Отже, аналізуючи все вищесказане можна
зробити висновок, що визнання ірраціональних
констант у правопізнанні є фундаментальним
теоретико-методологічним положенням, яке не
лише виявляє (визначає) межі раціональних можливостей, але й обумовлює адекватне усвідомлення того, що право – це не винятково об’єктивне явище, а й специфічна експлікація суб’єктивного світу, крізь призму якого воно тільки й
може забезпечувати ефективність своєї реалізації. Правопізнавальний процес, як і саме право,
значно детермінується психологією людини,
специфікою сприйняття нею правових ідей і особливостями конкретних механізмів їх реалізації.
При цьому якщо у правопізнавальному процесі,
як і в самому праві, не буде враховуватись такий
момент, вони неодмінно починуть утрачати і
власну специфіку.
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Summary
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the legal situation.
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Аннотация
Проводится анализ иррационально-аксиоматических, интуитивно-арефлексивных оснований
правового познания, определяется значение когнитивных познавательных процессов в праве, в частности, процедур интуитивного восприятия и экзистенциального переживания правовой ситуации.
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ІДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ У ПРАВІ: ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВИЙ ВИМІР
Стаття присвячена філософсько-правовому розумінню ідеї справедливості у праві. Автор вважає, що
справедливість виступає оптимальною мірою узгодження протилежних інтересів у суспільстві, є показником їх
співвідношення та прояву у праві.
Ключові слова: справедливість, цінність, право, гідність людини.

Постановка проблеми. Серед цінностей,
що складають онтологічну основу права і є похідними від людської гідності, визначальне місце
займає справедливість. У юридичній та філософській літературі неодноразово підкреслювався
саме ціннісний характер справедливості. Так,
справедливість визначається як поняття «моральної свідомості, що характеризує захід впливу
та вимоги прав і благ особистостей або соціальної спільноти, міру вимогливості до особистості,
правомірність оцінки економічних, політичних,
правових явищ дійсності і вчинків людей, а також їх самооцінки» [2, c.13].
Висловлюються думки, що справедливість є
попередньою умовою здійснення всіх інших цінностей, що визначають орієнтири в життєдіяльності
людини. Крім того, зауважують, що «справедливість має нормативну природу, відноситься до
компетенції практичного розуму. Це означає, що
вона більш чутлива до відмінностей, менш універсалізована. Мінімум справедливості в суспільстві
гарантується правом» [4, c.32]. Однак право опирається на «усереднену» норму справедливості, а тому чим більш різнорідне суспільство, тим більш
відчутний дефіцит справедливості та тенденції її
перетворення у свою протилежність.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Еволюція ідеї справедливості супроводжувала
вже античну культурну свідомість. У грецькому
міфологічному пантеоні існувала богиня справедливості та правосуддя Феміда. Вона нерідко
зображалася з терезами і рогом, з якого сипались
на терези різноманітні блага. Зміст алегорії полягав в тому, що блага повинні бути розподілені за
справедливістю. Для цього періоду була характерна ідея існування космічної справедливості, яка
панує в світобудові і підкоряє собі не лише людей і природу, але й богів. У стоїків справедливість постає невід’ємною якістю загального природного закону та принципом, що «походить від
бога та загальної природи». Стоїки стверджували
тотожність справедливості і розумності. Справедливе лиш те, що розумне, розумне є водночас і
справедливим. З плином часу ідея справедливос36

ті зазнала антропологічного впливу. При цьому
треба мати на увазі, що з середини V ст.. до н.е. у
полісній свідомості античних греків право й
справедливість відображалися за допомогою одного поняття «дике» [5, c.83]. Платон у свої роздумах про справедливість доводить, що ідея
справедливості має надчуттєвий, метафізичний
характер, але водночас є об’єктивною й універсально, а тому не може тлумачитися занадто довільно. Філософ виділяв два різновиди справедливості: справедливість природи, згідно з якою
всесвіт являє собою порядок (космос), а не безпорядок, хаос; справедливість у людському
співжитті, як твердий порядок у державному
житті, де кожен займається своєю справою: мудрі правителі управляють державою, відважні воїни захищають державу, трудолюбиві та помірні у
своїх потребах ремісники та землероби забезпечують громадян усім необхідним.
Аристотель зробив спробу типологізувати
уявлення про справедливість, виділивши: справедливість природна, що встановлюється природою і має однакове значення для всіх живих істот; справедливість політична, що розповсюджується на всіх, хто належить до одного суспільства; справедливість законна, що визначається законами кожної держави. Аристотель звеличував
справедливість як найпершу чесноту політичного
життя і припускав, що спільнота, якій бракує
практичної згоди щодо концепції справедливості,
не матиме й необхідної основи, аби стати політичною спільнотою [3, c.101]. За Епікуром
«справедливість, яка походить від природи, є договір про корисне – що має на меті не завдавати
шкоди один одному та не зазнавати шкоди», а
мета природної справедливості втілюється в ідеалі спокійного й безтурботного мудреця і є засобом для досягнення кінцевої мети (задоволення
від відсутності страждань). Для порівняння у
стоїків трансцендентна й самодостатня справедливість становила мету сама по собі. «Стоїчна
справедливість вивищується над людиною, підкорює собі людину. Такі цінності, як життя, здоров’я, задоволення у стоїків є ціннісно-нейтраль-
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ними й підпорядкованими справедливості» [7,
c.5]. У класичній європейській свідомості виникає «триєдина формула справедливості», яка має
три базових концепти справедливості: 1) зрівнююча справедливість, яка передбачає, що відносини між соціальними суб’єктами носять егалітарний характер і кожен з них має рівні права й
обов’язки в межах, що визначені договором;
2) розподіляюча справедливість, яка передбачає,
що мова йде про певну суму благ чи прав, які
належить розподілити між суб’єктами. Вихідною
позицією тут виступає природна рівність людей;
3) відплачувальна справедливість, що розповсюджується на сферу покарання за правопорушення, спирається на принцип таліону і виражається
як рівність усіх перед законом [1, c.769].
Метою даної статті даної статті є дослідження філософсько-правового розуміння ідеї
справедливості у праві.
Виклад основного матеріалу. Справедливість розглядають як чесноту, правило, і якщо
суспільство неспроможне її забезпечити, то ця
«неспроможність ніде не проступає так яскраво і
ніде її наслідки не є такими загрозливими, як у
випадку справедливості» [6, c.856]. На думку
Майкла Сендела, пріоритет справедливості можна розуміти у два способи. У першому випадку
справедливість розглядається як моральний сенс,
оскільки вона є вищою від інших моральних інтересів. Якщо дотримуватися такого погляду, то
«справедливість – це не просто цінність серед
інших цінностей, яку ми зважуємо й оцінюємо в
кожній конкретній ситуації, а найвища з усіх соціальних чеснот, цінність, вимоги якої треба задовольняти ще до того, як розглядати вимоги
інших цінностей. Якщо щастя людства можна
досягнути тільки несправедливими засобами, ми
повинні віддати перевагу справедливості, а не
щастю. А якщо справедливість ґрунтується на
певних індивідуальних правах, то навіть заради
загального добробуту не можна підвищувати ці
права».[9, c.255] Не заперечуючи важливість і
засадничий характер справедливості, що відстоюється автором, зауважимо певну невідповідність у його судженнях. Зокрема, М. Сендел
стверджує про пріоритетність справедливості над
іншими соціальними цінностями, зазначаючи,
що справедливість ґрунтується на індивідуальних правах. Тут необхідно зазначити, що індивідуальні права також є соціальними цінностями, а
їх природа зумовлена біосоціодуховними особливостями людини. А джерелом, онтологічною
основою прав людини є людська гідність. Тому
бачиться логічним розглядати справедливість як

похідну від людської гідності соціальну цінність.
Поряд з цим аврто погодитись, що пріоритет
справедливості означає певний моральний пріоритет, а також привілейовану форму обґрунтування. На думку М.Сендела, право має пріоритет
перед добром не тільки тому, що його вимоги
йдуть попереду, а й тому, що мають незалежне
походження. Це означає, що, на відміну від інших практичних настанов, принципи справедливості обґрунтовують у спосіб, який не залежить
від того чи іншого розуміння добра. Навпаки,
право, маючи незалежний статус, обмежує добро
і визначає його межі. У другому випадку «пріоритет справедливості означає: цінність морального закону полягає не в тому, що він сприяє досягненню певної мети, яку вважають за добро. Навпаки, він є самодостатньою метою, якій віддають перевагу перед усіма іншими цілями, й виконує щодо
них регулятивну функцію» [9, c.256].
На думку Джона Ролза, справедливість є
єдиним найважливішим міркуванням, яке беруть
до уваги при оцінці базової структури суспільства й загального напряму соціальних змін. Справедливість є першою чеснотою соціальних інституцій, так само, як істина – першою чеснотою
систем мислення. Теорію, хоч яку елегантну та
економічну, треба відкидати або переглядати,
якщо вона неправдива; так само й закони й інституції, хоч які ефективні та добре організовані,
слід реформувати або скасовувати, якщо вони не
справедливі. Як перші чесноти людської діяльності, істина і справедливість не можуть бути
об’єктом компромісів.
Ролз вважає, що кожна особа володіє недоторканністю, яка ґрунтується на справедливості,
яку навіть добробут суспільства як цілого не може перевершувати. Тому справедливість заперечує твердження, що втрату свободи будь-якої людини можна надолужити більшими добром, що
дістанеться іншим людям. «Справедливість не дозволяє, щоб жертви, накинуті не багатьом, переважила більша сума вигод, якими тішиться більшість.
А тому в справедливому суспільстві свободу рівного громадянства розглядають як установлену; права, які забезпечує справедливість, не повинні залежати від політичних домовленостей чи від урахування суспільних інтересів» [12, c.3].
У літературі визначають також обставини,
що сприяють утвердженню справедливості. На
думку М.Сендела, обставини справедливості «це
умови, які переважають у людському суспільстві
й роблять людську співпрацю як можливою, так і
необхідною. Суспільство вважають за кооперативне підприємство, спрямоване на взаємну ви-
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году, а це означає, що його здебільшого характеризує як конфлікт, так і тотожність інтересів: тотожність інтересів у тому, що всі виграють від
взаємної співпраці, а конфлікт у тому, що, з
огляду на свої різні інтереси та цілі, люди не доходять згоди щодо того, як треба розподіляти
продукти їхньої праці» [9, c.276]. Тому необхідні
певні принципи, щоб визначити механізми, які б
узгоджували такі претензії, а роль справедливості саме і полягає у створенні таких механізмів.
Д.Ролз вважає, що обставини справедливості бувають двох видів: об’єктивні та суб’єктивні.
Об’єктивні обставини справедливості охоплюють такі факти, як помірна обмеженість ресурсів,
тоді як суб’єктивні обставини пов’язані із
суб’єктами співпраці, їх інтересами та цілями. Це
означає, що кожна людина має свій життєвий
план або концепцію добра, яку відстоює й утверджує. У цьому випадку розглядаються сторони,
що незацікавлені одна в одній, яких цікавить
утвердження власної концепції добра і, досягаючи своїх цілей, вони не пов’язані одна з одною
попередніми моральними зобов’язаннями. Отже,
обставини справедливості «виникають там, де
взаємно незацікавлені особи висувають суперечливі претензії на розподіл соціальних переваг з
огляду на їхню помірну обмеженість. Якби цих
обставин не існувало, не було б жодної нагоди
для вияву такої чесноти, як справедливість, так
само як тоді, коли немає загроз заподіяти шкоду
життю чи здоров’ю, не було б нагоди для вияву
фізичної сміливості» [12, c.128]. Таке розуміння
обставин справедливості характеризує справедливість цінність, що має на меті корегування обставин, моральна перевага якої полягає в тому,
що вона виправляє порушені умови. На думку Д.
Г’юма, справедливість виникає на основі людських угод, а «ці угоди мають виправляти певні
незручності, що є наслідком спільного впливу
певних рис людської психіки та ситуації зовнішніх об’єктів. Рисами психіки є егоїстичність та
обмежена щедрість, а ситуація зовнішніх об’єктів – це легкість їхньої зміни, а також їхня нестача в порівнянні з потребами й бажаннями людей… Якщо достатньою мірою збільшити зичливість людей або щедрість природи, справедливість можна зробити непотрібною, заступивши її
набагато шляхетнішими чеснотами і набагато
сприятливішими благословеннями» [12, c.494].
Г’юм вважає, що справедливість виникає
внаслідок необхідності її використовувати у процесі людських відносин у суспільстві. Принципи
ж справедливості і рівності цілком залежать від
конкретного становища та умов, за яких живуть
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люди, і завдячують своїм походженням та існуванням тій користі, яку вони дають людям внаслідок їх суворого та постійного дотримання.
«Коли ж, наприклад, за будь-яких важливих обставин змінити становище людини: створити велике багатство або крайню нужденність; прищепити людям досконалу поміркованість та людяність або величезну зажерливість і злобу, - отже,
зробити справедливість абсолютно непотрібною,
- ви цілком знищите її сутність і скасуєте зобов’язання, які вона накладає на людей» [11,
c.385]. Аналізуючи обґрунтування обставин
справедливості, можна зробити ще один важливий висновок, котрий стосується тих засадничих
цінностей, що зумовлюють його «початкову позицію». Зокрема, мова йде про засади свободи та
рівності, які, поряд зі справедливістю, «виражають природу людини». У цьому розумінні свобода, рівність та справедливість розглядаються як
цінності, що найбільш повно характеризують
різні аспекти людської природи, тобто є необхідними елементами людської гідності.
У літературі наголошується також на визначальному місці справедливості у праві. Так,
на думку В.А. Бачиніна, «справедливість є вищою цінністю, яку покликана захищати і культивувати вся система права» [1, c.769]. Тому справедливість постає як конкретно-історична міра
узгодження багатоманітності людських інтересів,
що є змінною в часі і просторі, здатна відхилятись
у різні сторони, то наближаючись до етичного і
природно-правового оптимуму, то відхиляючись
від нього. Справедливість, з одного боку, є об’єктивною, оскільки виступає якісною характеристикою сущого. З іншого боку, справедливість є
суб’єктивною, оскільки співвідносить суще з ідеальним і набуває оціночної спрямованості.
Тут варто погодитися з Ролзом, який зазначає, що в суспільстві, якому властиве глибока
між протилежними і неспіввимірними концепціями добра, саме концепція справедливості як чесності дає змогу розуміти, що суспільна єдність
може бути і можливою і стабільною. Учений
пропонує два принципи справедливості: кожна
особа має рівне право на повну належну схему
рівних базових прав і свобод, і вона має бути сумісною і схожою схемою, розрахованою на
всіх;соціальні й економічні нерівності мають задовольняти дві умови: по-перше стосуватися
установ і посад, відкритих для всіх за наявності
умов чесної рівності можливостей; по-друге –
бути більш корисними для найменш успішних
членів суспільства [8, c.201].
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На думку Фрідріха фон Хайека, проблеми
справедливості виникають лише у зв’язку з тими
аспектами порядку людських дій, на які розповсюджується дія правил справедливої поведінки.
Мова про справедливість передбачає, що певна
особа чи група осіб повинні чи не повинні виконати певну дію і це «вимагає визнання правил,
що визначають деякий набір обставин, в яких
певного виду поведінка забороняється чи, навпаки, вимагається… Правила справедливої поведінки відносяться до дій індивідів, які торкаються
інших людей» [10, c.74]. Тому правила справедливої поведінки, яких дотримуються в суспільстві, вчений називає правом. Утрата ж віри у право,
що слугує справедливості, а не приватним інтересам і цілям уряду, є головною причиною поступового зникнення особистої свободи людини.
Отже, аналізуючи все вищесказане, можна
зробити такі висновки: по-перше, справедливість виступає оптимальною мірою співвідношення протилежних інтересів у суспільстві. Вона
є показником співвідношення цих інтересів, а
тому є визначальним чинником, що підпорядковує собі функціонування суспільства та його систем (у тому числі і правової); по-друге, саме у
справедливості права, зміст якої по-різному тлумачиться дослідниками, вбачається його загальнолюдська цінність. Вона використовується для
моральної оцінки певних ситуацій і найкраще
характеризує моральність поведінки учасників
суспільних відносин.
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IDEA OF JUSTICE IN THE RIGHT: PHILOSOPHICAL AND LEGAL DIMENSION
Summary
The article is devoted to philosophical-legal understanding of idea of justice in law. The author considers that
justice comes forward the optimum measure of concordance of opposite interests in society, is the index of their
correlation and displays it in a law.
Keywords: justice, value, law, dignity of human.
О.В. Грищук
ИДЕЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ В ПРАВЕ: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
Аннотация
Статья посвящена философско-правовому пониманию идеи справедливости в праве. Автор считает, что
справедливость выступает оптимальной мерой согласования противоположных интересов в обществе, является
показателем их соотношения и проявления в праве.
Ключевые слова: справедливость, ценность, право, достоинство человека.
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ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ НА ЗВ'ЯЗОК ЕНЦИКЛОПЕДІЇ
ПРАВА ТА ТЕОРІЇ ПРАВА
Стаття присвячена проблемі виникнення та розвитку такого правового явища, як енциклопедія права та її
зв’язку із теорією права. Досліджені основні теоретичні вчення, які впливали на формування змісту та значення
енциклопедії права. Також проаналізовано праці вчених того історичного минулого, що досліджували, викладали та вдосконалювали енциклопедію права, як навчальну та наукову юридичну дисципліну у сфері правової
науки, а також передані основні подібні та відмітні риси між указаними науками.
Ключові слова: енциклопедія права, теорія права, філософія права, юридичні твори, догма права.

Постановка проблеми. У сучасному глобалізаційному суспільстві та інформаційній державі все частіше постають питання універсальності та досконалості у сфері усвідомлення та
застосування права. Тому багатовимірні погляди
на сучасну юриспруденцію деякою мірою породжують правовий хаос. І тому саме енциклопедія
права та теорія права покликані на первинних
основах урегулювати цей правовий, можливо, й
потрібний, юридичний хаос, адже й енциклопедія права, і теорія права є універсально-догматичними юридичними науками, які покликані
забезпечити та сформувати первинний, базисний,
ґрунтовний фундамент для правоусвідомлення та
подальшого розуміння правової матерії.
Стан дослідження проблеми. Дослідженням питань енциклопедії права цікавилося чимало як українських, так і зарубіжних учених, серед
яких варто відзначити М. Коркунова, Я. Козельського, Л. Петражицького, К. Неволіна, М.
Ренненкампфа, Б. Кістяківського, М. Палієнка,
Ф. Тарановського, Є. Спекторського, М. Звєрєва,
П. Карасевича та ін.
Мета статті полягає в аналізі основних
концептуальних підходів до розуміння енциклопедії права, її зв’язку та впливу на формування
теорії права.
Виклад основних положень. Для сучасного
дослідження енциклопедії права на Україні потрібно зазирнути у її витоки та джерела, що безперечно
допоможе усвідомити той позитивний її вплив на
формування існуючої теорії права.
На відміну від формування енциклопедії
права у європейських державах, зовсім іншого
характеру набуває система вивчення права в наших університетах. Як відомо, у нас ніколи не
було такої переваги цивільного права, тому характер і якість юридичної освіти цілком залежала
від політичних вподобань, і така ознака започаткувалася ще з часів Петра Великого. Через це
вітчизняні юристи не могли згрупувати в курсі
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енциклопедії все лише до короткого викладу
всього того правового матеріалу, який викладався на юридичних факультетах європейських навчальних закладів.
Така різносторонність предметів правового
матеріалу, які викладаються, та ті умови викладу, які були притаманні нашим університетам,
вимагали від енциклопедії права не конспективного вираження спеціальних наук, а загального
бачення правознавства [1, с. 36]. Так, на думку,
С. Пахмана, юридична наука не тільки пояснює
життєві основи права, але й досліджує його внутрішню природу, логічні конструкції юридичних
досліджень, не виходячи за їх межі [2, с. 49].
Схожу точку зору висловлює також І. Михайловський, який вбачає в теорії права вивчення понять,
які були б загальними для всіх юридичних наук у
цілому. Завдання такої юридичної науки полягає у
побудові логічної завершеної системи понять. Тому така наука повинна бути точною, позитивною,
зосереджуючись при цьому на вивченні лише того,
що вже існує у правовій галузі. Тобто вчений наголошує на тому, щоб відмовитися від дослідження й
оцінювання існуючого права, а також не відволікатися на створення ідеалу [3, c. 7].
Ширше уявлення про енциклопедію права
надає нам знайомство з її програмою, яка була
обов’язковою для всіх юридичних факультетів
вітчизняних університетів після прийняття університетського статуту. Серед питань, внесених
до програми енциклопедії права, були, наприклад, такі: поняття норм, співвідношення моральності та права, визначення права у відповідності до його джерел, теорія природного права, витоки права, право в об’єктивному значенні, право, в суб’єктивному значенні, елементи юридичних норм, гіпотеза, диспозиція, санкція, юридичні факти, приватне та публічне право, право як
правовий порядок, учення Г. Гегеля, Л. Штейна,
визначення держави, влади і права, застосування
права, тлумачення законів та багато інших пи-
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тань [4, с. 61]. За своїм змістом така інтерпретація предмета енциклопедії права ще не свідчить
про те, що вона надає короткі відомості про
юридичні науки або “вводить нас у вивчення
юридичних наук” [5, с. 18].
Скоріше, на нашу думку, вказана програма
нагадує про коло питань, які входять до системи
курсу теорії держави та права. Разом з цим потрібно враховувати, що енциклопедія права
пройшла складний та суперечливий шлях до
встановлення свого предмета і спочатку справді
нагадувала конгломерат різносторонніх відомостей про право. Але форми та методи осмислення
права удосконалювалися. Емпірична сходинка в
процесі пізнання з часом почала доповнюватися
теоретичними відомостями, і саме в цьому енциклопедія права була зацікавлена та була однією
із найперших юридичних дисциплін, яка досягла
позитивного результату в формуванні догматичної правової бази.
Як відомо, у правовій сфері першою наукою та юридичною навчальною дисципліною,
яка розглядала вчення про право через призму
системності та цілісності, була енциклопедія
права. Після неї починають виділятися такі правові напрямки, як філософія права, теорія права,
соціологія права, і навіть сама енциклопедія з
часом намагається надати собі характеру узагальнюючої науки. І цьому є підтвердження у
словах М. Звєрєва, який вбачав в енциклопедії
права уявлення про право як логічну сукупність
понять, “як живе ціле” [6, с. 29].
Саме з цього приводу К. Неволін, М. Капустін, П. Редькін, а також багато інших учених
схилялися до думки, що особливої різниці між
теорією, філософією та енциклопедією права немає. На нашу думку, таке припущення може мати місце серед наукових тлумачень щодо предмета вказаних наук, але сутність таких досліджень, скоріше за все, полягає не в пошуку власного предмета тієї чи іншої науки, а в глибшому
осмисленні правової матерії, у намірах надати
остаточну відповідь на одвічне питання: “Що ж
таке право?”, питання, яке й проходить червоною
лінією через всю енциклопедію права.
У формуванні нашої юридичної літератури
щодо проблематики енциклопедії права були
прихильники та захисники, які намагалися зберегти розмежування між енциклопедією права та
теорією права, і до таких учених належав професор М. Звєрєв [6, с. 30]. На його думку, енциклопедія права бере свої головні початки та формує свій зміст із філософії права і, отже, не має
власного предмета вивчення. Також учений наго-

лошував на тому, що в енциклопедії права дається
догматичне викладення одних і тих же питань як в і
філософії права [7, с. 25]. На нашу думку, при такому
розгляді енциклопедія права є лише особливим методом викладу філософії права. Але також хотілось би
підкреслити, що при такому баченні встановлених
нею результатів не з’ясовуються шляхи досягнення
вказаних здобутків.
Звичайно, енциклопедія права не зупиняється на викладенні контраргументів, які розділяються
різними науковими школами. Вона викладає вчення про право, як єдину, цілісну частину, через призму догматики, а не критики. Безперечно, що вбір
того чи іншого викладу не залежить від випадковості. Якщо з певного питання немає встановленої
загальновизнаної наукової теорії, то в такому випадку без критичного погляду на викладення певного
предмета не обійтися.
Отже, являючи собою певний вступ до юридичних наук і маючи підґрунтям основи філософії
права, енциклопедія права пропонує нам домінуючі відомості, які в подальшому перетворює на готові результати науки. Вона викладає знання всієї
сфери права, наскільки це можливо зі стану правознавства, у вигляді складених і систематизованих
юридичних понять та категорій.
Енциклопедія права ставить своїм завданням ввести того, хто навчається, у вивчення спеціальних юридичних наук. І так слугує для того,
щоб змалювати й окреслити план майбутніх правових занять і показати шлях, по якому потрібно
рухатися, щоб здобути кінцевий узагальнюючий
та систематизований результат [7, с. 71]. Тобто енциклопедія права разом із філософськими тенденція розвитку як усього суспільстві, так і правознавство в цілому, є підґрунтям або навіть підготовчою
стадією однієї з узагальнюючої дисципліни, як загальної теорії права.
Історично існувала реальна потреба в створені загальної теорії права, яка, по-перше, по
своєму змісту повинна відрізнятися від енциклопедії права, але по-друге, при цьому повинна
зберігати всі ті основні здобутки у вченні про
право, які створені останньою.
Що ж стосується вітчизняних енциклопедистів (тих, хто досліджував, розвивав та всіляко
сприяв розвитку енциклопедії права), то поміж
ними досить розповсюджена думка щодо ототожнення енциклопедії права з теорією права.
Цьому є підтвердження, що всі друковані курси
енциклопедії або певні її друковані частини, за
винятком К. Неволіна та А. Рождественського, дають тільки загальне вчення про право. М. Капустін
навіть змінює назву “енциклопедії” на “загальну
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догматику”. Але, як правильно зауважив П. Карасевич, який був першим ініціатором в університетах щодо проведення юридичних семінарів
на зразок до німецьких університетів, і ми з його
думкою цілком погоджуємося, що така назва не
зовсім зручна та не відповідає меті. Оскільки догма протиставляється історії та означає прикладну науку права.
На методологічному рівні теж є певний
взаємозв’язок між енциклопедією та теорією
права. Прихильники енциклопедичного напрямку розвитку правового знання розробляли філософську концепцію бачення вивчення правової матерії через призму створення та формулювання
основних понять і категорій. А теорія права, звичайно, пішла далі в цьому напрямку, й утворила
структурно-логічну конструкцію науково-теоретичних знань про право, що мають основоположне
значення для юридичних наук [8, с. 251]. Так за
рахунок утворення такої системи забезпечується
взаєморозуміння між усіма загальними правовими
питаннями різних юридичних наук [9, c. 136]. Тобто насамперед тут мова йде про загальні, сталі, догматичні юридичні поняття та явища в цілому для
правознавства.
Енциклопедія права ставила перед собою
завдання, яке полягало у правовому спогляданні
на правознавство, що допомагало під час роботи
мислення людини набути певних знань про зовнішній світ, у тому числі й про правову сферу.
При цьому важливу роль у формуванні нових
уявлень про будь-яке правове явище в правовому
енциклопедизмі відігравали створені численні
юридичні праці.
Мета, яку прагнули досягнути більшість із
авторів цих праць, полягала в тому, щоб не просто зв’язати у єдине ціле існуючі правові знання,
але й спрямувати їх до розуміння того, якими
повинні бути нові суспільно-правові відносини
та явища. Як бачимо, на сьогодні теорія держави та
права як навчальна юридична наука теж ставить
своїм завданням створення характеристики основних і закономірних тенденцій розвитку державноправових явищ [10, с. 11].
Енциклопедія права намагалася охопити
увесь наявний фонд знань у галузі правових наук, намагалася стати справжньою академією наук. Тобто передбачала, що всі, хто буде вивчати
сферу права, повинні стати в деякій мірі енциклопедистами в досягненні й опрацюванні правової бази знань. Енциклопедія права ставила за
мету надати тому, хто навчається, правову освіту, а також просвітити все людське суспільство в
цілому по відношенню до усвідомлення та розу42

міння права. На сьогодні частково цю функцію у
правознавстві виконують такі навчальні дисципліни, як юридична деонтологія, професійна культура. Як зазначає Скакун О.Ф., юридична наука
вбирає в себе якості трьох основних галузей людського знання – суспільних наук, природничих,
наук про мислення [11, с. 4]. Як бачимо, досягненню основного теоретичного призначення правознавства властивий енциклопедичний характер.
Теорія держави та права, так само як і енциклопедія права, під час утворення та дослідження правових явищ, категорій, понять, визначень спирається на інші галузі наукових знань
[10, с. 8], що дає можливість у повній мірі усвідомити значення та призначення права по відношенню до суспільства та його управління.
Теорія держави та права займається дослідженнями правових проблем, які є загальними для
усіх інших юридичних наук і дисциплін [10, с. 10],
тобто носить загальний та фундаментальних характер. У свою чергу енциклопедія права носила звичайно, в меншій мірі, але спеціальних характер
конкретної країни чи конкретного розвитку правової дійсності в певний історичний період.
Висновки. 1. Енциклопедія права, як і теорія права та держави, є наукою ввідною, вступною до курсу цілої низки юридичних наук. Незважаючи на досить суттєвий та вагомий історичний проміжок часу, призначення енциклопедії
права та теорії права спільне та незмінне: перш
ніж приступити до вивчення основного правового матеріалу юридичних дисциплін, треба отримати повноцінне бачення та уявлення про державно-правову реальність.
2. Розмірковуючи над питанням взаємодії
енциклопедії прав і теорії, варто зазначити, що
тут відбувається певна зміна значення та сутності вказаних юридичних наук. На сьогодні потрібно дивитися на правознавство через енциклопедичний характер вивчення правового знання, а
також через його переосмислення з позиції базових філософських підходів до формування та
розв’язання правових проблем, що, безперечно,
підвищить рівень юридичних знань, а також збагатить і сам предмет правознавства. Сутність такого зв’язку зазначених юридичних наук полягає в
тому, що обидві вони діють в одній і тій же сфері –
правовій, виступаючи загальнотеоретичними юридичними науками. При цьому користуються фундаментальними, загальними поняттями, формують
теоретико-наукову систему бачення права та юридичного світогляду.
3. Природа будь-якої енциклопедії права не
тільки виключає вичерпуючі положення право-
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вих ідей з боку їх змісту, але й обмежує систематичний розвиток саме цих ідей, думок, які повинні містити в собі те, що в інших юридичних науках розуміють під доказами і без чого неможлива наукове правознавство.
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Philosophical views of local scientists in connection Encyclopedia of law and legal theory
Summary
The article is devoted a problem an origin and development of such legal phenomenon, as an encyclopaedia of right and its connection with the theory of right. Research basic theoretical studies which influenced on forming of maintenance and value of encyclopaedia of right. Labours of scientists of that historical
the pas, which doslidzhuvali, laid out and perfected the encyclopaedia of right, are also analysed, as educational and scientific legal discipline in the sphere of legal science, and also basic alike and excellent lines are
passed between the indicated sciences.
Key words: law encyclopaedia, theory of right, philosophy of right, is legal works, dogma of law
Е.И. Савайда
Философские взгляды отечественных учених на связь энциклопедии права и теории права
Аннотация
Статья посвящена проблеме возникновению и развитию такого правового явления, как энциклопедия права и ее связи с теорией права. Исследованы основные теоретические учения, которые так
или иначе влияли на формирование содержания и значение энциклопедии права. Также проанализированы труды ученых того исторического прошлого, которые исследовали, преподавали и совершенствовали энциклопедию права, как учебную и научную юридическую дисциплину в сфере правовой
науки, а также переданы основные похожие и отличительные черты между указанными науками.
Ключевые слова: энциклопедия права, теория права, философия права, юридические произведения, догма права.
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"ПРАВОВІ ПРИПУЩЕННЯ" ЯК ЗАСІБ СТВОРЕННЯ ДОСКОНАЛИХ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ
Досліджено властивості таких засобів нормотворчої техніки, як правові презумпції, правові фікції, правові аксіоми. Дано їх визначення, охарактеризовано ознаки, види, значення, співвідношення, виокремлено вимоги
до них і правила використання в нормативно-правових актах України.
Ключові слова: правові презумпції; правові фікції; правові аксіоми; засоби нормопроектувальної техніки.

Постановка проблеми. Серед передумов
створення якісних нормативно-правових актів
України сьогодні все частіше виділяють таку, як
належне використання у правотворчій діяльності
інструментарію нормопроектувальної техніки.
Техніка нормотворення охоплює комплекс засобів, вимог і правил, з-поміж яких, у зв’язку з їх
специфічною роллю у нормативно-правових
приписах, вважаємо за необхідне звернути увагу
на правові презумпції, правові фікції, правові
аксіоми. Їх комплексне вивчення та вироблення
рекомендацій стосовно використання сприятиме
формуванню досконалих нормативно-правових
актів, що зумовлює актуальність запропонованої
теми дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Правові презумпції, правові фікції, правові аксіоми всебічно вивчались і вивчаються сьогодні
багатьма українськими та зарубіжними вченими
як на загальнотеоретичному, так і на галузевому
рівні. Значний інтерес викликають праці В.К.
Бабаєва, В.І. Камінської, А. Нашиц, К.К. Панько,
О.В. Ул’яновської та інших. Попри увагу наукової спільноти до цих засобів нормотворчої техніки,
нормативно закріплених правил їх використання ні
в Україні, ні в інших державах практично немає.
Така ситуація зумовлює необхідність систематизації та уніфікації доктринальної бази щодо них, напрацювання положень, які можуть бути використані під час створення законодавства про нормативно-правові акти чи нормотворчу техніку.
З цією метою видається за доцільне: запропонувати узагальнене визначення правової
презумпції, правової фікції, правової аксіоми;
визначити коло вимог, яким вони повинні відповідати; виокремити правила їх використання у
проектах нормативно-правових актів України.
Це може бути здійснено лише через комплексний аналіз наявного наукового напрацювання та праворегулятивної практики.
Виклад основного матеріалу. Насамперед
зауважимо, що оскільки у правових документах і
методичних рекомендаціях щодо правил нормо44

проектуваня про правові презумпції, правові фікції, правові аксіоми прямих вказівок немає, наше дослідження буде базуватися на доктринальних висновках.
Правові презумпції, правові фікції, правові
аксіоми розглядаються у контексті визначення їх
понять, виділення ознак, видів, значення. У більшості випадків науковці висвітлюють їх у
своєрідному поєднанні, тому в літературі чимало
позицій стосовно співвідношення цих засобів
нормотворчої техніки. Певна спільність цих засобів слугує причиною того, що фахівці пропонують для їх позначення єдину назву: правові
припущення [1, c.18], спеціальні прийоми законодавчої техніки [2, c.216], особливі засоби правотворчої техніки [3, c.193], спеціальноюридичні засоби [4, c.10]. Яке із даних формулювань найбільш правильне, спробуємо з’ясувати після всебічного висвітлення властивостей
цих нормотворчих інструментів.
Серед науковців існує загалом єдина позиція стосовно визначення кожного з особливих
засобів нормотворчої техніки. А. Нашиц указує,
що правова презумпція як прийом законодавчої
техніки – це припущення про те, що ймовірний
факт має місце у всіх випадках [2, c.216]. Презумпція – це припущення про наявність чи відсутність предметів, зв’язків, явищ, засноване на
зв’язку між ними, і предметами, зв’язками, явищами, які наявні та підтверджені життєвою практикою [5, c.326]. Правову презумпцію можна
представити як результат узагальнення визначень правових припущень, які використовуються
у різних галузях права, галузевих юридичних
науках [6, c.333]. Презумпцією називають припущення про наявність чи відсутність фактів, які
можуть підтверджуватись чи спростовуватись у
процесі доказування [7, c.108].
Своєрідне визначення правової презумпції
пропонує Т. В. Кашаніна: "… – це обов’язок правозастосувача визнати без доказів презюмований
факт, на який є вказівка у законі, установленим і
вирішити відповідно до цього юридичну справу
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[8, c.186]. Стосовно найбільш оптимального визначення правової презумпції (як і правової фікції та правової аксіоми) ми висловимо власні міркування після розгляду її ознак.
К.К. Панько наводить такі приклади правових презумпцій, що використовуються у кримінальному праві Росії: знання закону, осудність,
неосудність, істинність вироку, розуміння суспільної небезпечності свого діяння особою, яка
знаходиться у стані сп’яніння [9, c.202].
Під правовими фікціями у юридичній літературі розуміють: застосовуваний у праві техніко-юридичний прийом, яким неіснуючі положення оголошуються існуючими і набувають
обов’язкового характеру в силу закріплення їх у
правовій нормі [10, c.28]; неіснуючі факти, які
держава визнає існуючими [7, c.108].
К. К. Панько, критикуючи існуючі визначення правової фікції, пропонує розглядати її як
прийом законодавчої техніки, який полягає у визнанні існуючим неіснуючого і навпаки, а також
властивість норми права не відповідати потребам
суспільства у процесі правотворчої чи правозастосовної діяльності [11, c.461]. Найбільш відомими правовими фікціями є такі використовувані
у цивільному праві України фікції, як "оголошення фізичної особи померлою" (стаття 46 ЦК
України) та "визнання фізичної особи безвісно
відсутньою" (стаття 43 ЦК України), у сімейному
праві – "усиновлення" (стаття 207 Сімейного кодексу України), у кримінальному праві – "вік, з
якого може наставати кримінальна відповідальність" (стаття 22 КК України).
Ю.Г. Арзамасов зауважує, що під правовими
аксіомами розуміють положення, які не потребують яких-небудь доказів [7, c.108]. Невід’ємними
атрибутами сучасного праворозуміння є такі аксіоми, як "закон не може мати зворотної дії", "незнання закону не звільняє від відповідальності", "людина є найвищою соціальною цінністю".
Найбільш повно зміст указаних правових
явищ розкривається через характеристику їхніх
ознак. В. К. Бабаєв зазначає, що здатність презумпції виконувати свої функції визначається двома факторами: всезагальним зв’язком предметів і
явищ матеріального світу і повторюваністю повсякденних життєвих процесів [5, c.324]. Щодо
правових презумпцій необхідно внести уточнення про зв’язок саме правових явищ та правовідносин, оскільки тільки з ними пов’язане правове регулювання суспільних відносин. До визначальних ознак презумпцій, окрім названих
засад їх дієвості, відносять такі: імовірнісний
характер; вираження у законі; зв’язок з юридич-

ними наслідками [6, c.333]. Презумпція не потребує доказування, має нормативний характер
[9, c.188–189]. На ознаки правових презумпцій
можуть певним чином впливати галузеві особливості юридичних норм. Названі ознаки значною
мірою відображені у вказаних вище визначеннях,
однак відображені лише фрагментально. Тому якщо йдеться про визначення правової презумпції як
орієнтир для розробників проектів нормативноправових актів, то видається доцільним запропонувати максимально повне (можливо і дещо громіздке) розуміння змісту поняття правова презумпція.
Це об’єктивовані закономірностями правового
регулювання і нормативно закріплені припущення,
які зумовлюють юридичні наслідки.
Сутність прийому фікції полягає у штучному зближенні чи прирівнюванні одне до другого таких речей, які насправді різні (а інколи
протилежні), у свідомому ототожненні істинного
з неістинним [2, c.221–222]. На думку О. А. Курсової, найбільш суттєвою ознакою правової фікції є свідоме визнання неіснуючого у реальності
наявним або заперечення існуючого [2, c.222; 12,
с.451]. К. К. Панько додає, що норми-фікції для
свого об’єкта регулювання вичленовують ті обставини, які знаходяться у стані непоправної невідомості чи невирішуваної відомості, і надають
їм значення юридичних фактів [9, c.208]. Неправдивість фікції виражається в уявленні про: існування факту, який не існує чи існує в іншому вигляді; існування фактів, які не є доведеними, однак передбачувані; факт, який виражається у
трактуванні іншого відомого факту, еквівалентного
першому; факт як неіснуючий, у той час як він існує [9, c.207]. Фікція за своєю природою імперативна, незалежно від приналежності до галузі права
[12, c.455]. О. В. Ул’яновська називає такі ознаки
правових фікцій: умовність, універсальність, нормативність, формальна визначеність, неспростовність, правове значення [13, c.6–7].
Насамперед необхідно звернути увагу на
те, що правова фікція, як і інші суміжні правові
феномени, є власне засобом, а не прийомом нормотворчої техніки. Адже засоби – це інструментальна складова нормотворення, а прийоми – більше його процедурна складова (по суті, мистецтво використання перших). Узагальнюючи наведені визначення правової фікції та описані науковцями її ознаки, можна запропонувати таку
дефініцію правової фікції: це засіб нормотворчої
техніки, який виражається у нормативному закріпленні можливості визнання юридично значущими неіснуючих чи недоведених фактів.
У дане визначення пропонується ввести дещо
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нове порівняно з існуючими інтерпретаціями
словосполучення "можливості визнання юридично значущими". Воно має бути також однією із
ключових ознак правової фікції, оскільки неістинні, недостовірні, хибні факти "спрацьовують"
лише у конкретних відносинах, за наявності певних передумов. Наприклад, фізична особа оголошується померлою, якщо у місці її постійного
проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років або якщо вона
пропала безвісти за обставин, що загрожували
їй смертю. Питання про неосудність неповнолітнього виникає лише у випадку, якщо він скоює
злочин. Усвідомлюючи, що використання правових фікцій є відступом від засад правового регулювання, правотворчі суб’єкти надають правозастосувачу можливість "повернення до істини".
Наприклад, відповідно до статті 48 Цивільного
кодексу України якщо фізична особа, яка була
оголошена померлою, з'явилася або якщо одержано відомості про місце її перебування, суд
скасовує рішення про оголошення її померлою.
Неповнолітні правопорушники, які не досягли
14 або 16 років, не притягуються до кримінальної відповідальності відповідно до статті 22
Кримінального кодексу України. Однак до них
зазвичай застосовують різноманітні засоби виховного характеру, що є одним із основних завдань
кримінального покарання.
Ці приклади вказують на те, що правові фікції є умовним, навіть тимчасовим або частковим
відступом законодавця від істини, що наштовхує
на думку про відносну (навіть оціночну) імперативність правових фікцій.
Правові аксіоми – це загальновизнані істини,
які не потребують доказування, та прямо чи опосередковано відображені у нормах права [8, c.191].
Попри однаковість розуміння змісту поняття "правова аксіома", виникають окремі питання
стосовно їх використання як засобу нормопроектувальної техніки. Правові аксіоми за своїми
зовнішніми параметрами близькі до принципів
права (наявність спільних і відмітних ознак між
цими засобами нормотворчої техніки потребує
окремого дослідження).
Дискусійною видається думка про те, що
аксіоми можуть бути опосередковано відображені у юридичних нормах. За такого підходу може
йтися тільки про правові, а не юридичні аксіоми.
Якщо ж аксіома розглядається як засіб юридичної техніки, вона має бути відображена у нормативно-правових приписах.
Аналізуючи тексти нормативно-правових
актів України, зауважуєш, що поряд із загально46

визнаними правовими аксіомами у них чимало
положень "аксіоматичного характеру", які сьогодні є загальновизнаними правовими постулатами, наприклад, конструкція права власності –
володіння, користування, розпорядження. Це
правове явище вимагає окремого вивчення. Розглядаючи існуючі визначення правової аксіоми,
можна запропонувати її найпростішу інтерпретацію: це загальновизнані правові істини, прямо чи
опосередковано відображені у нормах права.
Специфіка правових припущень у тому, що
вони є результатами юридичного конструювання, відокремлюючи цілісність юридичної конструкції [1, c.18]. З такою думкою загалом можна
погодитись, однак не всі правові припущення,
видається, є правовими конструкціями, наприклад, презумпція істинності судового рішення.
Сутнісні характеристики правових презумпцій, правових фікцій та правових аксіом проявляються у їх класифікаціях. В. К. Бабаєв виділяє
такі види правових презумпцій: за фактом правового закріплення – фактичні і законні; за можливістю спростування – спростовні та неспростовні; залежно від ролі у правовому регулюванні –
матеріально-правові і процесуальні; за сферою
дії: загальноправові, галузеві, міжгалузеві [10,
c.40]. Існує позиція, що за значенням у правовому регулюванні правові презумпції необхідно
розмежовувати на загальноправові (які діють у
всіх галузях права і стали принципами права),
наприклад, презумпція знання закону, істинності
права, та презумпції як засоби юридичної техніки (що не досягли рівня попередніх), наприклад,
презумпція батьківства, рівності часток подружжя у спільному майні [5, c.328-329]. Указані класифікації відбивають розмаїття напрацювань на
загальнотеоретичному та галузевому рівнях,
ілюструють основні презумпції, які використовуються в нормативно-правових актах України.
Нормотворчі фікції класифікують за різними критеріями: за галузями права, джерелом,
способом вираження [12, c.458].
К. К. Панько поділяє фікції на три групи.
Перша – традиційні, пов’язані з суперечністю
між нормою, правосвідомістю, правовідносинами і реальною дійсністю (передбачені діючим
законодавством). Друга полягає в тому, що один
закон суперечить другому. Третя – політикоправові, економіко-правові, національно-правові
фікції [11, c.466–468]. Цікава думка про три форми впливу фікції на реальність: нормативне визнання факту, якого немає в реальності, або навпаки; нормативне прирівнювання значущості
фактів, які реально мають різну значущість; нор-
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мативне визнання фактів існуючими до моменту
їх реального настання [14, c.455].
До фікцій у праві відносять фальсифікації,
інсценування, фіктивні стани, фіктивні операції,
фіктивні акти тощо [13, c.10]. Хотілося б на фоні
цих міркувань згадати думку В. К. Бабаєва про
те, що фікції як техніко-правовий прийом необхідно відрізняти від фіктивності самого права
[10, c.30]. Юридична фікція – засіб, що використовується законодавцем для виконання певних
завдань правового регулювання. Вона містить
нехай і хибне, однак допустиме у зв’язку із
"крайньою необхідністю" твердження. Натомість
фіктивний шлюб чи фіктивна угода – явище у
своїй основі протиправне, небажане для суспільства. Тому їх ні в якому разі не можна прирівнювати чи розглядати як різновид юридичних фікцій (як засобів нормотворчої техніки).
Неоднозначне сприйняття як юридичної
фікції фіктивних станів, що отримали нормативне закріплення. Наприклад, стаття 1 Конституції
України встановлює, що Україна є правовою
державою. Чимало науковців вважає, що такої
ідеальної держави нині у світі не існує. Правові
норми, які містять фіктивні положення, не мають
безпосереднього зв’язку із конкретними правовідносинами, вони є програмними, декларативними, цільовими стосовно основних напрямів
розвитку держави і права. Цей різновид юридичних фікцій має своєрідну прогностичну функцію,
міститься, як правило, у ненормативних судженнях нормативно-правового акта.
Т. В. Кашаніна пропонує поділити правові аксіоми за характером на загальні та галузеві, за змістом – на стверджувальні та заперечувальні [8, c.192].
Місце правових припущень серед інших
засобів нормотворчої техніки визначається їх
значенням.
Цінність правової презумпції у тому, що
вона: являє собою спосіб, який полегшує досягнення істини, відображаючи закономірності розвитку предметів і явищ, створює можливість їх
використання в оцінці аналогічних предметів і
явищ [10, c.12]; дозволяє одноманітно й обґрунтовано вирішувати типову ситуацію невизначеності;
забезпечує охорону та упорядкування суспільних
інтересів, найбільш важливих в очах законодавця;
забезпечує зв’язок галузей права та стабільність
системи законодавства [9, c.196–203].
Правова фікція у давнину слугувала засобом подолання формалізованості тогочасної
юриспунденції. Сьогодні ж це особливий засіб
юридичної техніки, що застосовується тоді, коли
інші засоби досягнення певної мети вичерпані чи

будуть малоефективні, спосіб подолання невизначеності у правовому регулюванні [12, c.452–
454]. К. К. Панько висловлює думку, що значення фікцій у раціональному регулюванні фактів,
ситуацій, суспільних відносин у випадках, коли
вони залишаються за межами стихійного регулювання; фікції вносять у правове регулювання
суспільних відносин стійкість, стабільність; обмежують можливість свавільних необґрунтованих
рішень; сприяють охороні прав громадян; роблять
систему права більш простою і економною. Фікції
виявляють суперечності чи ступінь невідповідності
між суспільними відносинами і правом як формою
їх відображення [11, c.465–466].
У різних галузях права фікції мають різні
цілі: у цивільному праві припиняють ситуації
невизначеності та двозначності; у трудовому забезпечують бажані результати у випадках, коли
за допомогою інших засобів досягнути їх неможливо; у сімейному застосовуються з міркувань
гуманності в делікатних ситуаціях [14, c.459].
Саме це спонукає законодавця і відповідно
суб’єктів застосування права відступати від начал істини. Однак якщо терези виважування правової значущості "фіктивних юридичних фактів"
змістяться, може змінитися їх правова оцінка,
відбутися переоцінка правових відносин.
Значення правових аксіом у тому, що вони
спрощують правове регулювання, роблять його
економічним і більш ефективним [8, c.192].
Універсальне значення правових презумпцій, правових фікцій та правових аксіом полягає
у тому, що їх введення в текст нормативноправового акта забезпечує його подальший ефективний праворегулятивний вплив на суспільні
відносини.
Як уже зазначалося, паралельне вивчення
правових припущень зобов’язує з’ясувати співвідношення між ними. Подібність правових презумпцій і правових фікцій полягає у тому, що
вони приймаються за істину й отримують нормативне закріплення [10, c.32]. Водночас між ними
багато відмітностей.
К. К. Панько висловлює думку, що презумпції відрізняються від інших засобів і прийомів
законотворчості тим, що мають власне регулятивне значення типу правових приписів: "загальних начал", "відправних нормативних установок", норм-цілей чи норм-принципів. Вони дають
правозастосувачу певні ідеї, на які необхідно
орієнтуватися, але які в окремих випадках можна
заперечити. Тому презумпції мають специфічний
характер нормативності, часто не прямо закріплені у законі, а випливають з нього [9, c.203].
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Презумпції закріплюють відносини, які є звичними та постійними, фікції формуються законодавцем спонтанно [9, c.213].
В.К. Бабаєв зазначає, що відрізняються вони за характером створення та змістовим навантаженням. Презумпції є нормативним закріпленням того порядку відносин, який визнається звичним, постійним, нормальним; фікції ж формуються самим законодавцем. Якщо у перших фіксуються ймовірно істинні положення, то фіктивні положення істинними бути не можуть [10,
c.32-33]. Фікція, на відміну від презумпції, практично завжди неспростовна. Основний критерій
їх розмежування завідомо неістинність фікції, на
відміну від імовірнісної істинності презумпції
[12, c.455]. О. В. Ул’яновська звертає увагу на
такі відмітності між ними. Правові презумпції та
правові фікції розрізняються за функціями, оскільки функція подолання невизначеності, яку виконують неспростовні презумпції, на відміну від
фікцій, не є для них основною. Якщо презюмування є пізнавальним прийомом, то фікції не стосуються процесу пізнання. Від правових аксіом

фікції відрізняються тим, що їх неспростовність
базується на умовності, тоді як аксіом – на цінності їх положень; фікції, на відміну від аксіом, є
допоміжним інструментом [13, c.7–8].
Чи мають наведені доктринальні міркування стосовно співвідношення правових припущень практичне значення? Видається, що так,
оскільки дозволять розробникам законопроектів
правильно використовувати ці засоби нормопроектувальної техніки. З метою недопущення правотворчих помилок під час використання правових припущень доцільно систематизувати існуючі напрацювання і виокремити чіткі критерії,
які поєднують та розмежовують правові презумпції, правові фікції, правові аксіоми. Адже чи
може зорієнтувати практика думка російських
вчених, які стверджують, що "деякі презумпції з
урахуванням їх ролі у відповідній галузі знань є
аксіомами, значна частина фікціями, наприклад,
вік із досягненням якого наступає кримінальна
відповідальність" [15, c.250]. Змоделюємо для
цього порівняльну таблицю 1.
Таблиця 1

Критерії
Форма закріплення
Спосіб формування (джерельне
погодження)
Змістова основа

Правові презумпції
Інколи не прямо закріплені у законі, а випливають з нього
Відображають звичні, постійні,
повторювані правові явища

Правові фікції
Нормативно закріплені

Імовірно істинні положення

Неістинні, хибні положення

Можливість
спростування
Функції

Можуть бути спростовані

Неспростовні

Полегшують досягнення мети
правового регулювання

Структура

Гіпотеза (умова дії правила); диспозиція (саме правило); можливість спростування або контрпрезумпція [8, c.186]

Сприяють подоланню невизначеності та формалізованості
права
Зміст правової фікції виражається словами “ніби”, “якщо”,
“припустимо”: гіпотеза та диспозиція + в окремих випадках
можливість реституції

Формуються законодавцем безпосередньо

Припущення науковці поєднують в одну
групу на основі спільних функцій та частково
форми нормативного закріплення. Аналогічною
є структура правових презумпцій та правових
фікцій, оскільки вони найчастіше закріплюються
у юридичних нормах і відповідно містять класичні елементи норми права. Схожу структуру, на
нашу думку, мають норми права, які набули аксіоматичного характеру. Класичні аксіоми є
стверджувальними положеннями, і загалом структурувати їх важко.
Водночас різняться вони за джерелом формування, змістовими засадами, можливістю
спростування.
48

Правові аксіоми
Прямо чи опосередковано
закріплені у правовій нормі
Відображають цінності
права та правового регулювання
Загальновизнані правові
постулати
Питання про спростування
не виникає взагалі
Установлюють загальні
засади правового регулювання
Констатувальне твердження; найчастіше у формі
диспозиції

Якщо оцінити через призму відмінностей
вік фізичної особи, по досягненні якого вона може бути притягнута до кримінальної відповідальності, то можна констатувати, що: припущення
про вік молодої людини, з якого вона може усвідомлювати свої дії, керувати ними, а відповідно
й притягуватись до кримінальної відповідальності, визначається здебільшого законодавцем (як
відомо, цей вік у різних країнах різний); змістова
основа цього припущення значно хибна, оскільки нереальним є уявлення про те, що 15-річна
дитина не розуміє негативності, наприклад, крадіжки чужого майна; це припущення не спростовується навіть за умови, якщо умисел неповнолі-
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тнього на скоєння злочину, його фізична та психологічна розвиненість очевидні.
Зазначені параметри розгляненого правового
припущення вказують на те, що це правова фікція.
Охарактеризувавши правові презумпції,
правові фікції та правові аксіоми, повернемось
до використовуваного у юридичній літературі
для їх позначення загального поняття. Розглянемо за і проти кожного з них.
Правові припущення. Якщо стосовно правових презумпцій та правових фікцій така назва
може використовуватись, виходячи з їх імовірнісного характеру (істинного чи неістинного), то
щодо правових аксіом скоріше ні. Аксіоми фіксують загальновизнані правові постулати, інколи
визнаються принципами права, які, своєю чергою навіть слугують джерелами права. Тож за
таких умов назвати їх припущеннями не можна.
Спеціальні прийоми законодавчої техніки.
Термін спеціальні, як і термін особливі, вказує на
наявність у цих засобів законотворення певних
специфічних, персоніфікованих, відмінних від інших засобів властивостей. Наприклад, правові презумпції з поміж інших засобів, що використовуються для формування змістової складової проекту
нормативно-правового акта, вирізняються своїми
ознаками, формою тощо. Однак такими ж "особливими" рисами наділені усі інші засоби. Тобто правові презумпції специфічні не більше, ніж інші інструментальні компоненти нормотворення. Тому
застосування терміна "спеціальні" чи "особливі"
щодо правових презумпцій, правових фікцій та
правових аксіом видається необгрунтованим.
Застереження викликає їх розгляд як спеціальних прийомів. В.Н. Карташов зауважує, що
сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих
прийомів, способів і правил юридичної діяльності становить важливу частину юридичної тактики
[16, c.19]. Підтримуючи таку позицію, вважаємо,
що терміном "прийоми" охоплюється лише частина правил використання правових презумпцій,
правових фікцій та правових аксіом.
Особливі засоби правотворчої техніки. Таке позначення загалом прийнятне, за винятком
терміна "особливі".
Спеціально юридичні засоби. Про термін
"спеціальні" йшлося вище. Правові презумпції,
правові фікції та правові аксіоми є різновидами
засобів юридичної техніки, а саме техніки нормотворення. Водночас виникає питання, чи можна їх вважати елементами правозастосовної чи
правоінтерпретаційної техніки. Видається, лише
частково, позаяк існують певні особливості застосування й тлумачення нормативно-правових

приписів, у яких містяться ці засоби. Однак це
більшою мірою складові саме цих видів юридичної техніки, а не техніки нормотворення. Тому
точніше буде говорити про правові презумпції,
правові фікції та правові аксіоми як засоби нормопроектувальної техніки.
Наведені міркування дають підстави вважати що, попри бажання виокремити правові
презумпції, правові фікції та правові аксіоми в
єдиний блок засобів нормопроектування, переконливих підстав для цього немає. Хіба що можна оперувати назвою "правові припущення" стосовно правових презумпцій та правових фікцій.
Найточніше розглядати правові презумпції, правові фікції та правові аксіоми як самостійні засоби нормотворчої техніки.
Особливі засоби правотворчої техніки можуть вважатися досконалими лише за умови дотримання певних вимог, спектр яких далеко не
такий вичерпний та чітко визначений, як вище
окреслені характеристики правових припущень.
Вирішення цього питання чомусь відкладається
фахівцями, а в окремих випадках взагалі залишається поза увагою. Як наслідок, підготовка нормативно-правових актів, що містять правові презумпції, здійснюється на основі інтуїції та досвіді розробників, що є чи не основною причиною правотворчих помилок із презумпціями: власне-юридичних, мовних, логічних і соціологічних [17, c.421].
Актуальність проблеми також ілюструється труднощами, які виникають у процесі застосування
правових норм, що містять правові презумпції.
Аналізуючи помилки у створенні нормативно-правових приписів із правовими презумпціями, М. П. Проніна визначає перелік вимог до
них: це власне-юридичні (нормативність, загальнообов’язковість, повнота регулювання і конкретність), мовні (простота, лаконічність, точність,
ясність викладу, визначеність), логічні (насамперед недопущення суперечностей) і соціологічні
(соціальна обгрунтованість) вимоги [17, c.421–
425]. Із запропонованими вимогами необхідно,
без сумніву, погодитись. Водночас варто зауважити, що ці вимоги стосуються також будь-якого
іншого засобу нормотворчої техніки, тому їх
можна віднести до категорії загальних. Однак не
можна залишати поза увагою спеціальні вимоги
(специфічні саме для правових презумпцій, правових фікцій та правових аксіом, виходячи із їх
змістових ознак та властивостей). На нашу думку, до цих вимог доцільно віднести такі: до правової презумпції – відображення взаємопов’язаних і повторюваних правових явищ імовірнісного характеру; до правових фікцій – відображення
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хибних чи недостовірних юридично значущих
фактів; до правових аксіом – відображення загальновизнаних правових положень.
Не менш важливі для створення якісних
нормативно-правових актів і правила формулювання правових припущень у тексті нормативного документа. До цих правил варто, на нашу думку, віднести передумови (підстави) введення
особливих засобів правотворчої техніки в нормативно-правовий акт і правила їх викладу, конструювання, розташування і таке інше у статті
нормативно-правового акта. Окреслене питання
активно не обговорюється серед науковців і
практиків, хоча має безпосереднє прикладне значення. Розглянемо дискусійні аспекти проблеми.
Розпочнемо з пошуку підстав упровадження
правових презумпцій, правових фікцій та правових
аксіом у нормативно-правові приписи. Дії презумпції зорієнтовані на найбільш поширені (типові)
життєві ситуації [18, c.249]. Також варто згадати
думку В.К. Бабаєва про те, що презумпції ґрунтуються на всезагальному зв’язку предметів та явищ і
повторюваності життєвих процесів.
Правові презумпції використовуються в
нормативно-правових актах у разі: а) необхідності створення норм для регулювання однорідних
соціальних відносин, які характеризуються стійкими системними зв’язками та закономірностями, повторюваністю, тотожними формами зовнішнього прояву та єдиною соціальною значущістю; б) відсутності інших засобів правотворчої
техніки для впливу на такі суспільні відносини;
в) імовірнісному позитивному характері правового впливу на суспільні відносини у перспективі; г) необхідності правової економії та забезпечення гуманітарної спрямованості сучасного
права; д) підтвердження юридичною практикою
істинності нормативних припущень у більшості
конкретних справ.
Як прийом законодавчої техніки, фікція застосовується тільки тоді, коли інші засоби і прийоми в досягненні законодавчої мети неефективні [11, c.468–469]. Використання фікцій зумовлено: внутрішніми особливостями права як регулятора суспільних відносин, зокрема такою його
властивістю, як формальна визначеність; незбігом юридичної форми і соціального змісту [10,
c.29]; бажанням законодавця у той чи інший спосіб урегулювати будь-які суспільні відносини [9,
c.205]. Предметом фіктивних положень є суспільні відносини, які потребують правового регулювання. Правовими засобами необхідно закріпити ті положення, які позбавлені істинності з
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моменту встановлення необхідності надання їм
правової форми [9, c.206].
Фікції застосовуються для регулювання суспільних відносин, які характеризуються станом
непоправної невизначеності, замінюють юридичні факти у тих випадках, коли динаміка правових відносин очікує наявності факту, а реальна
дійсність у цьому зв’язку допускає прогалину
[14, c.455,456]. До передумов введення юридичних фікцій можна віднести також: а) необхідність регулювання правових відносин на основі
соціально значущих фактів, які є недостовірними
чи імовірно хибними; б) необхідність забезпечення прав суб’єктів правовідносин, виникнення,
зміна чи припинення яких пов’язані із недостовірними чи імовірно хибними фактами.
Знайти відображення в нормах права повинні лише ті загальноправові ідеї (аксіоми), в яких
закладений більший моральний потенціал [8,
c.191]. До передумов введення у текст нормативно-правового акта правових аксіом, на нашу думку, можна віднести необхідність: а) юридичної
формалізації загальновизнаних правових положень; б) установлення засадничих принципів
права і правового регулювання; в) створення
концептуальних, базових юридичних норм; г)
забезпечення сталості створюваного нормативно-правового акта в умовах політичної, економічної та соціальної нестабільності.
Використовуючи правові припущення у
модельованих юридичних нормах, важливо належно їх сформулювати та викласти у тексті
статті нормативно-правового акта.
Основним методом створення правових
презумпцій є індукція, оскільки дозволяє зробити
висновок із відомих фактів щодо фактів невідомих, від багатьох випадків перейти до загального
правила [9, c.192].
Загальнологічні (фактичні чи природні)
презумпції повинні містити три елементи: основа
презумпції (імовірнісні закономірності), власне
припущення (висновок на основі виявленої закономірності), презумпційний висновок (твердження, яке висувається в кожному окремому
випадку використання презумпції) [15, c.247]. На
нашу думку, щодо структуризації правової презумпції більш звиклою і зручнішою для використання є наведена вище позиція Т. В. Кашаніної.
Доцільно дотримуватись також вимоги про
формальну визначеність неспростовних і часткову
формальну визначеність спростовних презумпцій.
Більшість фікцій так чи інакше пов’язані з
приватним правом з тієї причини, що якщо фікція "не спрацьовує", то стосуватиметься лише

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство.

«Правові припущення» як засіб створення досконалих нормативно-правових актів України

невеликого кола осіб [8, c.189]. Фікції в основному переважають у гіпотезах чи диспозиціях
імперативних норм. Формулюватися фікції також
можуть в умовній чи умовно-відкладальній формі
[14, c.456]. Якщо брати до уваги структурне наповнення логічної норми права, то двочленна будова
правової фікції може доповнюватись третім елементом, у якому передбачається можливість повернення до попереднього правого стану.
Імперативний характер юридичних фікцій
зумовлює необхідність дотримання формальної
визначеності у процесі їх формулювання.
Структурний виклад юридичних аксіом має
бути максимально простий. Оскільки вони містять стверджувальні положення, то мають формулюватись у формі диспозиції. Їх нормативне
"оформлення" має здійснюватись із використанням формально визначених термінів.
Висновки. Підсумовуючи, доцільно запропонувати низку положень, які можуть слугувати
основою для нормативного закріплення у широкому розумінні правил використання правових презумпцій, правових фікцій та правових аксіом під
час створення проектів нормативно-правових актів.
Правові презумпції – це об’єктивовані закономірностями правового регулювання та нормативно закріплені припущення, які зумовлюють
юридичні наслідки.
Юридичні фікції – це засіб нормотворчої
техніки, який виражається у нормативному закріпленні можливості визнання юридично значущими неіснуючих чи недоведених фактів.
Правові аксіоми – це загальновизнані правові постулати, прямо чи опосередковано відображені у нормах права.
Правові презумпції, юридичні фікції та
правові аксіоми як засоби нормопроектувальної
техніки повинні відповідати насамперед змістовим вимогам: відображати взаємопов’язані та
повторювані правові явища імовірнісного характеру (до правових презумпцій); регламентувати
хибні чи недостовірні юридично значущі факти
(до правових фікцій); закріплювати загальновизнані правові положення (до правових аксіом).
У разі їх застосування під час створення
проекту нормативно-правового акта доцільно
дотримуватись низки правил. Уводитись у статті
проектованого нормативного документа ці засоби юридичної техніки можуть за наявності певних передумов, а саме:
- правові презумпції за: а) необхідності
створення норм для регулювання однорідних
соціальних відносин, які характеризуються стійкими системними зв’язками та закономірностя-

ми, повторюваністю, тотожними формами зовнішнього прояву та єдиною соціальною значущістю;
б) відсутності інших засобів правотворчої техніки
для впливу на такі суспільні відносини; в) імовірнісного позитивного характеру правового впливу на
суспільні відносини у перспективі; г) необхідності
правової економії та забезпечення гуманітарної
спрямованості сучасного права; д) підтвердження
юридичною практикою істинності нормативних
припущень у більшості конкретних справ;
- правові фікції за необхідності: а) закріпити ті положення, які позбавлені істинності з моменту встановлення необхідності надання їм
правової форми [9, c.206]; б) регулювання суспільних відносин, які характеризуються станом
непоправної невизначеності [14, c.455, 456];
в) регулювання правових відносин на основі соціально значущих фактів, які є недостовірними
чи імовірно хибними; д) забезпечення прав
суб’єктів правовідносин, виникнення, зміна чи
припинення яких пов’язані з недостовірними чи
імовірно хибними фактами;
- правові аксіоми за необхідності: а) юридичної формалізації загальновизнаних правових
положень; б) встановлення засадничих принципів права і правового регулювання; в) створення
концептуальних, базових юридичних норм;
г) забезпечення сталості створюваного нормативно-правового акта в умовах політичної, економічної та соціальної нестабільності.
Правові презумпції, правові фікції та правові
аксіоми повинні матеріалізуватись у статті нормативно-правового акта з дотриманням вимог стосовно структурних елементів юридичної норми та з
використанням формально визначених термінів.
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БІБЛІЙНИЙ ОБРАЗ ДЕРЖАВИ
Досліджується проблема сприйняття держави у Біблії. Аналізуються й узгоджуються різні біблійні підходи до розуміння дуалістичної природи держави.
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Постановка проблеми. Держава є тим зовнішнім середовищем, у якому наша свідомість
первинно застає себе. Вона встановлює нормативні масиви, що охоплюють найрізноманітніші
сторони нашого буття. Втім, для кожної держави
постійно актуальна проблема власної легітимації
в очах суспільства, яка і тільки яка уможливлює
повноцінне виконання державою власних функцій. Процес легітимації/делегітимації влади протікає у суспільній свідомості, однією з найбільших і найвизначальніших складових якої є релігійна свідомість. Базові ж засади християнської
(юдейської та, опосередковано, ісламської) релігійної свідомості закладаються у Біблії – книзі, яку
віруючі вважають Словом Божим і прямим виразом божественної волі. Отже, актуальність з’ясування специфіки біблійної моделі держави виходить далеко за межі внутрішнього напрямку дослідження богословської науки і належить до сфери
вивчення юриспруденції.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Церква як наймасовіше середовище, що об'єднує
носіїв релігійної свідомості, раціональними (богословськими) та ірраціональними (містичнодуховними) методами гносеологічно освоює навколишню дійсність. А оскільки християнська
Церква виникає і продовжує існувати в зовнішніх умовах державного суспільства, для неї завжди було важливим визначити засади власного
співіснування з державою. Біблійна модель влади та держави цікавила отців і вчителів Церкви
ще в епоху формування церковного вчення – у
творах бл. Августина, свт. Івана Золотоустого,
Томи Аквінського на основі аналізу біблійних текстів закладаються ідейні моделі богословського
розуміння держави. Згодом дослідження даного
напрямку стали істотним чинником у процесі формування ідеології протестантизму (М.Лютер,
Ж.Кальвін, Т.Мюнцер), а через неї - визначально
вплинули на сучасне світорозуміння.
Серед сучасних досліджень біблійного розуміння природи влади та держави, на наш погляд,
особливої уваги заслуговують праці П.Баренбойма
[1], Ж.Марітена [3], та Р.Папаяна [5], в яких роб-

ляться спроби юридичного аналізу біблійних постулатів щодо сутності та значення держави.
Та попри тривалу традицію вивчення, досі
залишається відчутною певна однобічність досліджень, присвячених біблійному образу держави.
Відчувається брак комплексного феноменологічного підходу, що дозволив би до певної міри узгодити та подолати дихотомію біблійного сприйняття держави як суспільного інституту, що одночасно
належить до світу добра та зла.
Метою статті є системне, феноменологічне дослідження образу держави у Біблії через
синтез (конструкцію провіденціальної ролі держави) крайніх позицій її сприйняття як сакрального (держава як добро) чи профанного (держава
як зло) феномену.
Виклад основного матеріалу. Християнська концепція держави ґрунтується на узагальненому біблійному уявленні про владу як інститут, покликаний боротися зі злом та сприяти добру. За біблійним сприйняттям, вищою й абсолютною владою вважається влада Бога, Який є
великим Царем усієї землі (Пс. 46:3; 94:3). Він владика народів (Пс. 46:9) та їх суддя (Пс. 66:5).
Влада Бога вічна (Пс. 65:7). Він взаємодіє зі Своїм народом через пророка Мойсея (Втор. 5:31;
34:10-12), старозавітну церковну ієрархію (Вих.
28:1-3; Чис. 1:47), суддів (Втор. 1:16-17) та (згодом) царя (Втор. 17:14-20).
Ключем до біблійного розуміння держави
служить загальне уявлення про сакральність влади як основи природної ієрархії буття. Бог, як
творець та промислитель світу, реалізує Себе в
ньому через владу. Тому з біблійного погляду
сама ідея та порядок будь-якої влади - людини
над природою (Бут. 1:28), чоловіка над жінкою
(Бут. 3:16; Сирах. 9:2), батьків над дітьми (Лев.
19:4), панни над служницею (Бут. 16:9) тощо, є
священною і боговстановленою. Втім, ця священна ідея влади є ідеєю любові та служіння, а
не гноблення та панування (Сирах.7:25-26).
Сприймаючи державу як зовнішню даність, Церква як носій релігійної свідомості підходить до проблеми виявлення її сутності з дуалістичних позицій. З одного боку, держава
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сприймається як боговстановлена форма суспільної організації, з іншого - саме виникнення
держави є лише одним з наслідків гріхопадіння.
Безпосередньою причиною її появи церковна
свідомість здебільшого вважає потребу ввести
закон у світ гріха.
У домінуючій формі християнської релігійної свідомості держава - боговстановлений
інститут. Але необхідність її існування не виводиться безпосередньо з Божої волі щодо першоствореного Адама, а з наслідків першородного
гріха й узгоджених з нею дій по обмеженню панування гріха у світі. З такої позиції антропологічна причина дуалістичності феномена держави
полягає у відпадінні людини від Бога. Гріхопадіння, що спотворило первинну природу людини,
її розум і волю, не дозволяє людині прийняти
повноту досконалого Божого закону. Закони, що
створюються недосконалою людиною, приречені
бути недосконалими. Державний устрій суспільства за такою логікою благословляється Богом,
оскільки в зіпсованому гріхом світі людина задля
захисту себе й оточуючих від руйнівних проявів
гріховності потребує владної, примусової сили.
Сутність держави з позицій дуалістичного
підходу проявляється як динамічна та сповнена
внутрішніми антиноміями. З одного боку, держава, як царство світу, де панує диявол (Мт. 4:8), є
злом. Вона ґрунтується на примусі, недобровільному пануванні чи підпорядкуванні. Держава, не
виходячи за межі власної сутності, не переживаючи екзистенціальної катастрофи, цілком може
(як це неодноразово було в історії) переслідувати
Церкву. З іншого боку, Церква як носій релігійної свідомості сприймає державу як необхідний у
цьому світі соціальний інститут, що встановлює
порядок; як носія боговстановленої влади та інструмент Божого Провидіння.
Першим елементом антиномії є негативне
сприйняття держави як прояву зла. Біблія дає
багатий матеріал, що дозволяє знайти аргументи
на підтримку такої позиції. Богословська свідомість часто вважає сутністю держави гординю та
владолюбство. З такого погляду прообразом
державної влади є сам диявол як володар усіх
царств цього світу (Мт. 4:8). Він, ще будучи
Денницею, першим серед усього творіння, віддався гріху гордині та став одержимий владолюбством: "Зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, і сяду я на горі збору богів,
на кінцях північних, підіймуся понад гори хмар,
уподібнюсь Всевишньому!" (Іс. 14:13-14). Він
почав вважати власну волю важливішою за волю
Божу. Саме така чиста воля до влади без домі54

шок невільної необхідності, усвідомлення відповідальності за підлеглих і неегоїстичних мотивів
здебільшого і вважається релігійною свідомістю
фактичною сутністю державного ладу суспільства. Цю ж гріховну волю ми бачимо і в Адамі та
Єві, які спокусилися обіцянкою диявола: "Станете ви, немов Боги, знаючи добро й зло" (Бут. 3:5).
Релігійна свідомість, визнаючи природність ієрархічного начала світобудови, справедливу владу
творця та промислителя над Своїм створінням,
водночас бачить у світській владі вельми недосконале спотворене гріхом бажання самовладності, викривлене відображення священної влади
Бога над Своїм створінням. Сакральна модель
світу Біблії дозволяє людині ще з часу гріхопадіння виділяти земну та небесну владу, еталоном
якої є Христос, який усе робить і ім'я Бога Отця.
Тож саме гріх можна вважати точкою розбіжності "влади задля служіння самому собі" та "влади
задля служіння іншим". Церква вважає, що обґрунтовану надію на спасіння чи навіть перспективу прославлення у ній має лише той, хто все
(навіть реалізацію владних повноважень) робить
в ім'я Боже та задля Його прославлення.
Отже, з богословського погляду, сутністю
державної влади є гріховне прагнення до самообожнення, самозвеличення, панування над іншими, а не відання себе волі Божій та обожненню через Христа.
Творцем перших у священній історії людства держав вважається Німрод - могутній ловець
людей, поневолювач (Бут. 10:10). Уже таке генетичне тлумачення держави дає змогу переконатися, що в основі її сприйняття сваволя, рабство,
примус одних людей над іншими. Звичайно,
державна влада на перший погляд намагається
піклуватися про своїх підданих і захищати їх інтереси. Та оскільки в її основі сила (примус) і
страх, а не любов, вона, за біблійною логікою, не
здатна дарувати людям правдиве задоволення,
мир, правду та любов. Держава не несе мир у
суспільство, а лише прискромлює зло та особливе зухвальство з позиції сили. Вона нестійка та
мінлива. Описаний у книзі пророка Даниїла пророчий сон царя Навуходоносора ІІ (630-562 рр.
до н.е.) демонструє це через образ зробленого з
різних матеріалів величезного та страшного на вигляд боввана (Дан. 2:31), ноги якого були частково
з глини як нетривкого природного матеріалу (Дан.
2:33). Він алегорично показує нестійкість земної
держави, що принаймні частково ґрунтується на
дочасному, гріховному. Сила Божа (переважно інтерпретується як Церква Христова), що в оповіді
постає через образ каменю, який без стороннього
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впливу впав і розтрощив боввана так, що від нього
не залишилося і сліду (Дан. 2:34-35)) встановить
нове, правдиве, вічне "царство, що навіки не зруйнується" (Дан. 2:44) - Царство Боже.
Ще чіткіше негативний аспект держави
представлений у Одкровенні Івана Богослова.
Тут держава уособлена в образі жінки-блудниці
на ймення "Великий Вавилон, мати розпусти й
гидоти землі", що з нею "розпусту чинили земні
царі, і вином розпусти її впивались мешканці землі" (Об. 17:2), у чому можна побачити гріховну
сутність утвореної бажанням самообожнення
держави. Ця жінка була сповнена земним, гріховним блиском. Вона була "одягнена в порфіру й
кармазин, і приоздоблена золотом і дорогоцінним камінням та перлами" (Од. 17:4) та тримала
у руці "золоту чашу, повну гидоти та нечести
розпусти її" (Од. 17:4). Варто зробити ремарку,
що Іван Хреститель у євангельських текстах також називає владців "тими, що носять м’який
одяг" (Мт. 11:8). Егоїстичне, богоборче начало
земної держави проявляється у тому, що ця жінка була п'яною "від крови святих і від крови мучеників Ісусових" (Од. 17:6) та сиділа на червоному звірі, сповненому іменами богозневажливими (Об. 17:3). Така інтерпретація апокаліптичних образів може видатися надто сміливою, однак ангел пояснює Іоанну Богослову його видіння: "А жінка, яку ти бачив, то місто велике, що
панує над царями земними" (Од. 17:18). Окрім
того, вже автор першого тлумачення Одкровення, що збереглося до нашого часу (написане між
563 і 614 рр.), святитель Андрій, архиєпископ
Кесарії Каппадокійської вважає, що "під блудницею належить розуміти взагалі земне царство"
[6]. Іншим образом Одкровення, що може мати
стосунок до держави, є образ антихриста-звіра,
що вийшов із землі і мав два роги, подібні до ягнячих, та говорив як змій (Од. 13:11). Апостол
Павло говорить, що він буде людиною гріха, беззаконником, призначеним на погибіль (2 Сол.
2:3). Образ антихриста у всьому протиставляється образу Христа - "в Божому храмі він сяде, як
Бог, і за Бога себе видаватиме" (2 Сол. 2:4). Логіка біблійних символів дає достатні підстави вважати, що раз Христос говорить, що Його влада
(царство) не від цього світу (Ів. 18:36), то влада
антихриста, навпаки, може бути від цього світу,
тобто антихрист може діяти саме через державу.
Він, будучи сповнений гріховної жадоби влади та
самообожнення, може діяти співзвучно з державою, використовувати засоби державної влади, будучи одноприродним їй.

Отже, богословське усвідомлення негативного аспекту держави зумовлене тотальним поширенням використання владцями державної
влади для власного блага, а не задля служіння
людям та Богу. Ця влада дає колосальні можливості, що можуть по-справжньому бути використані для спільного блага лише якщо суб'єкт влади сам буде сповнений страхом Божим та щирим
наміром самовіддано служити іншим. "А хто з
вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба"
(Мр. 10:44). Однак похідна від бажання самообожнення земна влада, неминуче розбещує людину.
Сам Христос говорить апостолам про земні державні порядки: "Ви знаєте, що ті, яких вважають князями народів, верховодять ними, а їхні вельможі
утискають їх" (Мр. 10:42). Цим Христос визнає зло
державного панування та гноблення як неминуче у
цьому недосконалому світі.
Зовсім протилежне до наведеного вище розуміння сутності держави як блага також знаходить своє підґрунтя у Біблії. Богословська доктринальна традиція, яка здебільшого формувалася
в епоху державного статусу християнської релігії, вже нерідко акцентується на неминучій для
земного світу необхідності існування держави.
Особливо чітко апологія держави як суспільного
інституту здійснена у творах свт. Івана Золотоустого, який вважав, що держава є силою, що
стримує зло. Головною її функцією є обмеження
та регуляція відносин між людьми. Благочестивим християнам виправні заходи з боку керівництва не потрібні, втім, якби порочні люди не
стримувалися страхом перед владою, вони б
принесли містам незчисленні біди. Громадяни
завдячують державі багатьма вигодами. Без неї у
грішному світі запанувала б сваволя, замість чітких справедливих норм запанувало б право сильного [7, c. 53].
Дуже поширене доктринальне богословське тлумачення сім'ї як позитивної основи виникнення держави. За Біблією, первинною ланкою
людського суспільства були саме сімейні союзи сім'я Адама і Єви (Бут. 1:27-30; 2:18-25; 3:20 - 4.
2) та родини їх нащадків (Бут. 4:17-5:32). З такої
позиції, встановлення Богом на самому початку
суспільного життя влади чоловіка над жінкою
(Бут. 3:16) і тим влади голови родини над її членами, сприймається богословською свідомістю
як заснування "верховної влади одного над іншим", обмеження сваволі та прообраз державної
влади [4, c. 667-668]. Розростаючись, родини перетворювалися в общини, племена та народи.
Держава виникає в результаті історичного розвитку та ускладнення суспільних зв'язків під опі-
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кою Божого промислу. Перші книги Біблії описують державогенезу богообраного єврейського
народу, який спочатку тривалий час жив патріархальними родовими общинами не знаючи державного устрою. Власна держава з'являється у
євреїв лише при завоюванні землі обіцяної (епоха Ісуса Навина та суддів).
Апостол Павло визначає необхідність сумлінно коритися вищій владі, яка встановлена Богом (Рим. 13:1). Християнська концепція влади,
викладена ним у посланні до римлян, на перший
погляд виглядає максимально простою, чіткою
та достатньою для визначення християнського
ставлення до влади. Справді, теза про те, що:
"нема бо влади, що не була б від Бога" (Рим.
13:1) дозволяє допускати боговстановлений характер будь-якої державної влади. Цю ж думку
можна підтвердити словами Христа, зверненими
до Понтія Пилата: «Не мав би ти наді Мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори» (Ів.
19:11). Місця, з яких можна вивести тезу про боговстановленість державної влади, зустрічаються
і у Старому Заповіті. Так, пророк Даниїл звертається до вже згадуваного Навуходоносора ІІ: "Ти
цар, якому Бог віддав царство" (Дан. 2:37).
У книзі Вихід установлено заборону не лише лихословити Бога, але і проклинати владу ("начальника в народі твоїм") (Вих. 22:27), про що згадує також апостол Павло (Дії. 23:5).
Державна влада у Біблії наділяється високим покликанням. Вона – опікун і впорядник земного порядку, царство цісаря, що клопочеться
земними справами. Місією держави є підтримка
впорядкованості суспільного життя через покарання за вчинене зло та заохочення добра. "Володарі страшні не для добрих діл, а для злих. Хочеш не боятися влади? Роби добро - і матимеш
від неї похвалу. Володар - Божий слуга, він тобі
на добро. Якщо зло робиш, бійся: бо не даремно
він меча носить. Він є Божим слугою і мстить у
гніві тому, хто чинить зло. Йому треба коритися
не тільки через гнів, а й заради сумління. Тому
ви й податки платите, - бо вони слуги Божі саме
на це. Дайте всім належне: кому податок - податок, кому мито - мито, кому страх - страх, кому
пошану - пошану" (Рим. 13:3-7).
До державного управління можна допускати "мужів здібних, богобоязливих, мужів справедливих, що ненавидять зиск" (Вих. 18:21).
Управлінці покликані на совість дбати про суспільне, а не власне благо. Іван Хреститель на запитання митників, як їм жити, відповідає: "Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть" (Лк. 3:13). Особи, наділені владою, не ма56

ють зловживати нею. На аналогічне до попереднього запитання вояків Іван Хреститель відповідає: "Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте і вдовольняйтеся вашою платнею" (Лк. 3:14).
Отже, сприйняття позитивного аспекту
держави у релігійній свідомості актуалізується
через засадничі положення про допущений Богом характер державної влади та вчення про суб'єкти державної влади як Божих слуг, що покликані сумлінно служити суспільству, а не власним інтересам.
Антиномія сприйняття сутності держави як
елементу сфери святого чи грішного знімається
синтезом крайніх позицій - уявленням про використання держави Божественним провидінням.
Добра чи зла, держава є абсолютно домінуючою
формою організації людського суспільства вже
багато тисячоліть. Вона - найпотужніша організуюча та впорядковуюча сила земного світу і як
така є дуже важливим інститутом, без якого немислиме існування самого суспільства. Звичайно, людина в суспільстві має чималу кількість
ролей - дитини, батька чи матері, учня чи вчителя, лідера чи підлеглого чиємусь авторитету, однак кожна людина власною свідомістю головно
застає себе у державно-правових реаліях, що впорядковують і визначають інші соціальні ролі та
саме її соціальне буття. Природно, що в контексті
біблійної парадигми, такий потужний соціальний
інститут як держава не міг не включатися у промисел Бога як творця та промислителя світу. Підтвердження цьому часто зустрічається у Біблії, однак
не можна забувати, що релігійна свідомість сприймає Слово Боже як опис сакральної історії, спрямованої на спасіння образу та подоби Божої - людської душі, а не історичний, економічний чи юридичний виклад подій мирської історії.
Промисел Божий дозволяє богообраному
єврейському народові обрати царя. Перехід давнього Ізраїлю від прямого богоправління (теократії) до царської влади відбувається за наполегливим бажанням самого ізраїльського народу та
інтерпретується як форма боговідступництва.
"Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у
всіх народів" (1 Сам. 8:5). Втім, Бог попереджає
Свій народ, що зречення теократії та встановлення земного царювання неминуче супроводжуватиметься проявами грішного аспекту держави як царства цього світу, що підлегле дияволу. "Оце буде право царя, що царюватиме над
вами: він візьме синів ваших і поставить собі в
колісниці свої та серед їздців своїх... А дочок
ваших забере за мироварниць, і за кухарок, і за
пекарок. І він позабирає поля ваші, і виноградни-
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ки ваші, та кращі ваші оливки, і пороздає своїм
слугам... І він забере рабів ваших, і ваших невільниць, і найліпших ваших юнаків, і ваших
ослів, і буде вживати їх на роботу свою. Він братиме десятину з вашої отари, а ви станете йому
за рабів" (1 Сам. 8:11-17). Вустами пророка Самуїла Бог попереджає ізраїльтян, що вони, добровільно допустиши у власне життя порядки
цього світу, неминуче розчаруються у власному
рішенні: "І ви будете кликати того дня проти вашого царя, якого собі вибрали, та не відповість
вам Господь того дня!" (1 Сам. 8:18).
Це одразу знаходить своє підтвердження в
тому, що навіть перший ізраїльський цар, обраний за прямим Божим допустом, виявляє себе з
негативного боку (1 Сам. 15:9). Для належного
впорядкування суспільного життя за часів прямого богоправління ізраїльтянам достатньо було
виконувати Божі заповіді. Та оскільки вони не
змогли чи не захотіли задовольнятися цим, Бог
допускає призначення царя, головною функцією
якого є покарання порушників земних норм. Ізраїльські царі отримують Боже благословення за
умови, що вони передовсім усвідомлюватимуть
себе слугами Божими та дбатимуть про справедливість. Втім, як показує нам священна історія,
царі дуже часто діяли всупереч власному покликанню (2 Сам. 11) та були нахабними і вправними у підступі (Дан. 8:23).
За біблійною логікою, з тих пір, коли цар
як глава держави неначе "заступив" у свідомості
єврейського народу місце Бога, благоустрій держави почав залежати від його персональних вчинків та чеснот. Після встановлення царства, Біблія описує численні випадки, коли Бог допускав
сходження достойних людей на престол, однак
влада розбещувала їх та вони сходили з політичної арени, коли прогнівлювали Бога.
У священній історії доля держави часто
кладеться у пряму залежність від доброчесності
царя. Коли царі виступали проти Бога (як Навуходоносор ІІ, коли наказав зробити ідола для загального поклоніння (Дан. 3:1-5)), Він відступав
від них, що тягнуло за собою зміну правителя,
втрату ним розуму (Дан. 4:30) чи падіння цілих
держав і народів.
Провидіння Боже у біблійній священній історії часто використовує державу як інструмент
зміни духовного стану народу. "Біда ассирійцеві,
жезлові гніву Мого, а кий у руках його – це пересердя Моє! На люд нечестивий пошлю Я його,
про народ Мого гніву йому накажу, щоб набрати
здобичі й вчинити грабунок, і щоб потоптати його, як болото на вулицях" (Іс. 10:5-6). Особливу

опіку вищих духовних сил над земними державами можна також вивести зі слів пророка Даниїла, котрий стверджував, що ангел (князь) перського царства перешкоджав йому прибути (Дан.
10:13). Зрештою, серед ізраїльського народу було
дуже поширене повір'я, що його небесним покровителем є архистратиг Михаїл.
Висновки. Отже, спроба комплексного аналізу біблійних засад держави дозволяє прийти до
висновку, що вона головно сприймається лише як
слабка подоба, тінь і невдалий образ небесного
життя. Держава заснована впалою у гріх людиною
і з'являється в результаті гріхопадіння. Вона за своєю суттю покликана впорядковувати передовсім
земне, мирське життя людей.
Біблійна концепція людини передбачає, що
вона створена за образом і подобою Божою.
Створюючи людину, Бог хотів, щоб вона постійно жила у сакральному вимірі, керуючись Божими Законами. Але ця ідилія порушується тим, що
людина не змогла свідомо утвердитися у добрі.
Гріхопадіння привносить у світ егоїстичне владолюбство, насильство, бажання заволодіти чужим
майном, підкорити собі інших людей. З такого погляду, держава втілює в собі хаотичне, динамічне
начало, протилежністю якого є царство Боже.
"Шукайте ж найперше Царства Божого і правди
Його, і все це вам додасться" (Мт. 6:33). Смиренне
терпіння земних утисків, незаслуженої несправедливості Бог зробив предметом винагороди.
Водночас, біблійний образ держави дозволяє
побачити у ній хоч і недосконале, але відображення сакральної сфери. Держава - пострах для аморальних людей та злочинців. Святим людям вона не
потрібна. Держава у Біблії одноприродна символу
свідомого вибору - дереву пізнання добра та зла.
Вона дає змогу людині як продемонструвати щиру
альтруїстичну любов і турботу про ближнього (коли людина сприймається як мета), так і найбільшу
егоїстичну зневагу та нехтування іншими (коли
людина сприймається як засіб).
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Summary
In the article the problem of apprehension of a state in Bible is studied. Different biblical approaches
to understanding of the dualistic origin of a state are analyzed and reconciled here.
Key words: God, a state, an authority, dualism, Church, Bible, phenomenology.
С.В. Мисевич
Библейский образ государства
Аннотация
Исследуется проблема восприятия государства в Библии. Анализируются и согласовываются
различные библейские подходы к пониманию дуалистической сущности государства.
Ключевые слова: феноменология, государство, власть, дуализм, Бог, Библия, церковь.
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Постановка проблеми. Наукова творчість
Б.О. Кістяківського викликала завжди живий інтерес і дискусії ще за його життя – як серед вітчизняних учених, так і зарубіжних. Хоча за радянських часів його наукова спадщина не стала
предметом систематичних самостійних досліджень, у деяких випадках у критичному плані
розглядалися життєвий і науковий шлях ученого,
його погляди на право, державу, особистість,
культуру. Особливою віхою у вивченні життя та
наукової діяльності Богдана Олександровича Кістяківського став пострадянський період. Із набуттям незалежності Україною в учених пожвавився інтерес до вивчення вітчизняної історії політико-правових учень узагалі та до дослідження
життєвого та творчого шляху Б.О. Кістяківського, зокрема. За останні роки в українській і російській юридичній літературі з’явилися біографічні та наукові статті, присвячені політичним і
правовим поглядам Б.О. Кістяківського. Однак,
враховуючи те, що наявні праці в більшості присвячені методологічному аспекту науковоправової творчості, метою даної роботи є визначення позиції Кістяківського в дослідженнях
держави за допомогою розробленого вченим
плюралістичного методу.
Ступінь наукової розробки проблеми.
В українській та зарубіжній науковій літературі
окремі аспекти наукової творчості Кістяківського розглядалися у працях вітчизняних учених М.
Альчук, Л. Депенчук, Н. Жукової, С. Максимова,
В. Тимошенко і Ар. Фадєєва; російських вчених
С. Львова, К. Радкевича і В. Скворцова, а також
американського вченого С. Хейман та ін.). Учені,
як критикували погляди Кістяківського на вчення
про державу, так і активно його підтримували, в
подальшому досліджуючи і розвиваючи його ідеї.
Проте багато питань (у тому числі тих, які становлять предмет даного дослідження) його науковоправової спадщини залишаються недослідженими.
Виклад основного матеріалу. У науковій
творчості Б.О. Кістяківського важливе місце займають проблеми правової держави, співвідно-

шення держави й особистості, теоретичного обґрунтування прав людини та громадянина. Цим
проблемам присвячені його праці „Права людини і громадянина” (1905) [1,116] та „Держава
правова і соціалістична” (1906) [2, с.469].
У цей час, як зазначає Б.О. Кістяківський,
у російській правосвідомості держава асоціювалася тільки з насильством: „Для нас, росіян, держава – це положення про посилену і надзвичайну охорону, це військовий стан, це воєннопольові суди і страти” [2, с.470]. Однак, на думку
Б.О. Кістяківського, такі суто російські риси держави не відображають справжньої природи самого інституту держави – вони лише її тимчасові
перекручування. Слідом за Аристотелем, який
вважав, що держава служить для досягнення
„благого життя”, Б.О. Кістяківський заявляє, що
„загальне благо – це формула, в якій виражаються
завдання і цілі держави”. Істинність цієї формули
підтверджуються відхиленнями від досягнення
цієї мети тією або іншою конкретною державою:
„Навіть найжорсткіші форми державного гніту
звичайно виправдовуються розуміннями про загальне благо” [2, с.472].
Під впливом уявлень про сутність держави
філософів-ідеалістів Фіхте і Гегеля Б.О. Кістяківський вважає, що істинну природу держави виражає тільки правова держава. Він виводить основні
принципи правової держави, абстрагуючись від
несуттєвих розбіжностей у конкретних формах їх
існування на Заході. Це принцип обмеження державної влади, принцип підзаконності державної
влади і принцип народного представництва.
Природа влади різна і залежить вона від
форми держави. На противагу абсолютномонархічній, у конституційній державі влада набуває правового характеру. Характеризуючи
правову державу в цілому, Б.О. Кістяківський
стверджує, що основна ознака такої держави полягає в тому, що в ній влада має певні межі,
оскільки вона обмежена і підзаконна. Крім того,
у правовій державі як окремі органи влади, так і
сам правопорядок організуються за допомогою
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самого народу. Отже, правовій державі також є
властивою державна влада, але ця влада введена
у відомі межі, вона здійснюється у визначених
формах і має суто правовий характер.
Жодне суспільство не може існувати без
влади, тому що великі маси людей у своєму спільному існуванні завжди потребують у тій або
іншій формі державної організації. Якщо ж розглядати державу як організацію, засновану на пануванні права, то найбільш типовою ознакою влади необхідно визнати її безособовість. У сучасній
правовій державі панують не особи, а загальні правила або правові норми. Хоча, звичайно ж, спочатку влада була породжена економічними, соціальними, історико-політичними причинами.
Згідно з Б.О. Кістяківським, відносини
особистості та держави повинні мати правовий
характер і будуватися на взаємних правах і
обов’язках, оскільки вимога здійснення прав людини і громадянина випливає із самої природи
взаємин між державою й особистістю і є неодмінною умовою будь-якого політичного, правового та соціального прогресу.
Учений критикує адептів юридичнодогматичного методу (зокрема Г. Еллінека) за суперечливість у поясненні особистості в юридичному розумінні як створення права, а також за визнання особистості часткою соціального буття.
Звідси й помилка Г. Еллінека у визначенні суб’єктивно-цивільних прав як державних установ, якими держава обмежує себе. Виходить, начебто особистість є творінням держави. Тим часом принцип
самообмеження держави власним правом, висунений Г. Еллінеком як основа правової держави,
Б.О. Кістяківський оцінив як важливе досягнення
західноєвропейської правової думки [1, с.116].
Б.О. Кістяківський був переконаний, що сучасні декларації прав і свобод людини, крім громадських і політичних, повинні містити ще і соціальні права. Тобто повинно бути закріплене
право громадянина вимагати від держави забезпечення йому нормальних умов економічного та
духовного існування. Водночас Б.О. Кістяківський говорить і про якість невід’ємних прав людини, що не створюються державою, а за самою
суттю безпосередньо притаманні особистості.
Згідно з Б.О. Кістяківським, у правовій
державі повинні забезпечуватися не тільки права
людини і громадянина, але й народне представництво. Завдяки народному представництву та
правам людини організація правової держави має
суспільний або народний характер. Саме тому в
правовій державі відповідальність за нормальне
функціонування правового порядку лежить на
60

самому народові.
Якщо на зорі свого виникнення право і
держава, на думку Б.О. Кістяківського, виникли
незалежно одне від одного, довгий час існували
ніби паралельно, то в розвиненій правовій державі вони часто переплітаються одне з одним,
одне є умовою іншого, поперемінно виступаючи
то причиною, то наслідком.
У 1906–1907 рр. Б.О. Кістяківський займався виданням політичних творів М.П. Драгоманова
і писав ряд статей про індивідуальні права, про
відносини між державою і суспільством, про
проблеми перебудови суспільства, про український національний рух та ін. [2, с.415]. Хоча
Б.О. Кістяківський підтримував російські ліберальні ідеї ліквідації автократії та встановлення демократичної конституційної системи правління,
але був розчарований після кризи 1907 р. небажанням росіян поширити демократичні й конституційні права у новому уряді на багатонаціональне населення Російської імперії. Б.О. Кістяківський намагався зменшити зростання великоросійського шовінізму серед російської інтелігенції.
Суті і природі держави присвячена праця
Б.О. Кістяківського, написана в період його викладання у Московському комерційному інституті в 1908/1909 академічному році. Це його лекції з „Державного права (загальне і російське)”
[2, с.570]. Вона охоплює головні питання державного права: предмет, завдання і методи вивчення
держави, співвідношення державного права із соціальним вченням про державу, різні типи держав та
їхня характеристика, основні елементи держави,
визначення поняття держави, сутність державної
влади, теорія поділу влади, конституційні закони,
значення народного представництва для здійснення панування права в сучасних державах, суб’єктивні публічні права й обов’язки та ін. Особливість
цієї праці полягає в тому, що в ній питання національного (російського) державного права викладається паралельно у зв’язку з кожним окремим питанням загального державного права. На наш погляд, учений зміг вдало об’єднати загальне державне право з національним (російським).
Щодо методологічних проблем учення про
державу, то вони досліджувалися Кістяківським
саме через призму питань державного права.
Особлива увага приділяється з’ясуванню відношення науки державного права до питання державної влади. Із двох можливих підходів до дослідження сутності державної влади – описовокласифікаційного та пояснювального, які збігаються з методами юридичної догматики та зага-
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Місце вчення про державу в науковій спадщині Б.Кістяківського: …

льної теорії права, на думку Б.О. Кістяківського,
перші незастосовні до вирішення цього питання.
Основні ідеї вченого із зазначених проблем
викладені також у працях „Суспільство й індивід:
Методологічне дослідження” [3, с.49], „Соціальні
науки і право. Нариси з методології соціальних
наук і загальної теорії права” [3, с.213] і „Державне
право (загальне і російське)” [4, с.415].
Ще у працях „Суспільство й індивід: Методологічне дослідження” Б. Кістяківський звернув увагу на незадовільний стан наукового вчення про державу як соціального явища. З приводу
цього він писав, що „багато досліджень визначеного напрямку у сфері держави і права демонструють особливу тенденцію трактувати державне право як щось принципово відмітне від усіх
інших науково-правових дисциплін. Усі інші
державні інститути вивчаються … не відповідно
їхній сутності, тобто не відповідно до лежачої в
їхній основі субстанції, а в аспекті їхньої правової природи, тобто як суб’єктів або об’єктів права. Так, у сімейному або союзному праві не сім’я
або об’єднання є предметом дослідження, а їх
юридичні властивості, що роблять їх суб’єктами
або об’єктами права... У сфері державного права,
навпаки, вважається необхідним досліджувати
сутність або субстанцію держави” [5, с.49]. Правова наука, на думку українського мислителя, у
стані вивчати лише одну сторону такого феномена як „держава, а саме суто формальну і зовнішню. Будь-яка спроба вийти за ці межі веде не
до з’ясування, а до затемнення понять”, тому необґрунтованим є „прагнення деяких ученихправознавців дати дефініцію „сутності” держави
і вичерпати весь зміст останнього суто юридичними поняттями” [5, с.53].
В інших працях Б. Кістяківський виходить
з розмежування „науки про право” і „науки про
державу”. Сучасний ученому стан науки про
державу характеризується ним як „методологічна
плутанина”, що виявляє себе у відсутності точної
диференціації між дисциплінами, які складають
науку про державу, і в „методологічному впливові більш розроблених з них стосовно менш
розроблених” [3, с.437]. Такий стан, що створився в науці про державу, пояснюється вченим тим,
що чітко догматична розробка державного права
– це явище молоде: „Тільки у другій половині
XIX ст. величне наукове утворення догматичної
юриспруденції, створене протягом двох тисяч
років, збагатилося гідною його прибудовою у
вигляді догматичного державного права. Але ті
успіхи і тріумфи, що природно випали на частку
розробки проблем державного права за допомо-

гою юридично-догматичного методу, привели до
того, що юридично-догматичний метод набув до
деякої міри значення універсального методу для
наукового пізнання державних явищ” [3, с.438].
Водночас окремими вченими було розпочато спроби критично обґрунтувати, по-перше,
систематичне застосування юридично-догматичного методу до цієї галузі права, по-друге, встановити межі, в яких застосування цього методу
буде правомірним. Серед цих учених Б. Кістяківський указує О. Гірке і Г. Еллінека, які піддавали теоретичному аналізу юридично-догматичний метод і його значення для вивчення
держави. Вони не тільки обмежували сферу застосування цього методу проблемами державного права, але й прагнули з’ясувати способи наукового вивчення тих державних явищ, що не підлягають юридично-догматичній розробці. Зокрема, Г. Еллінек у праці „Загальне вчення про державу”, здійснюючи поділ наукового вивчення
держави на два види („загальне правове вчення
про державу” і „загальне соціальне вчення про
державу”), теоретично обґрунтував завдання та
методологію лише першої частини, тоді як до
змісту другої частини відносив усе те, що не
складає предмет „правового вчення про держави”. У результаті, значна частина проблем, що
розглядаються Г. Еллінеком під виглядом соціального вчення про державу (проблеми про суть
держави, про виправдання держави, про мету
держави та ін.), відносяться, на думку Б. Кістяківського, до філософського вчення про державу,
а лише такі проблеми, як виникнення і зникнення
держави, історичні типи держави, що також розглядаються у цій частині, відносяться до соціального вчення про державу. Хоча методологічні
пошуки О. Гірке і Г. Еллінека, як вважав Б. Кістяківський, ідуть правильним шляхом, оскільки
ними встановлюється необхідність застосування
кількох методів до наукового пізнання держав,
однак з ними не можна погодитися щодо характеристики цих методів і в запропонованому ними
розмежуванні сфер їх застосування [3, с.437].
Б. Кістяківський з жалем зазначає, що праці О. Гірке і Г. Еллінека щодо з’ясування методологічних властивостей окремих дисциплін науки про державу не тільки не піддавалися подальшій розробці, але й було мало сприйняті представниками цієї науки. Більшість із них „вважає,
що метод юридичного вивчення держави єдиний,
і це метод догматичної юриспруденції”, „що за
допомогою юридично-догматичного методу можуть бути розв’язані проблеми щодо суті явищ”.
Б. Кістяківський не погоджується з тими вчени-
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ми, які спробують з’ясувати питання про сутність державної влади за допомогою державноправової догматики. „Питання про сутність державної влади – це питання не державно-правової
догматики, а загального вчення про державу.
Вирішити це питання ми зможемо тільки тоді,
коли поряд з юридично-догматичними дослідженнями будуть здійснені історико-політичні,
соціологічні, психологічні та філософськоідеологічні дослідження, спрямовані на державну владу та її правове вираження” [3, с.438].
На думку Б. Кістяківського, „розподіл різних сторін відомих складних комплексів явищ
між різними науками робиться в інтересах поділу
праці; воно, безумовно, необхідне у видах наукового пізнання. …соціальні науки не вивчають
держави-суспільства в усій багатоскладовій
строкатості соціальних відносин, а розподіляють
різні галузі соціального життя між собою, надаючи кожній науці певне коло явищ” [1, с.415].
Отже, таку складну групу явищ, яку являє собою
„держава-суспільство”, не можна вивчати інакше,
як виділивши з неї окремі ряди явищ в особливі
групи і зробивши їх предметом окремих наук.
У трактуванні Б. Кістяківського наука про
право вивчає державу як суто правове явище. Це
є предметним завданням спеціальної науки про
право – науки державного права. Інші сторони
державних явищ (економічні та соціальні) віддаються іншим наукам – політичній економії,
соціології та соціальному вченню про державу.
Що стосується кола тих питань, вивченням
яких займається наука державного права, то воно,
на думку Б. Кістяківського, окреслене самою назвою цієї науки. Сюди входить дослідження в
державі або в різних державах державно-правового ладу і державно-правових установ.
Вивченням цього предмета зумовлені завдання науки державного права. З одного боку,
„наука державного права вивчає державу як сукупність установ, що визначають державний лад
і складові органи державної влади”, а з іншого –
в силу того, що ці установи створюються і функціонують на основі правових норм, „наука державного права вивчає державу як правове явище або як
створення права; іншими словами, наука державного права вивчає державу остільки, оскільки вона
створюється і керується правом” [1, с.429].
Разом із тим учений пише про необхідність застереження проти перебільшення ролі
права при державотворенні: „визнавши державу
утворенням права, ми не повинні повторити помилку Штаммлера і витлумачити це визначення
у тому змісті, що право створює й соціально62

економічну підставу держави. Останнє завжди
надано кожній конкретній державі, і воно … часто навіть втручається й у правову організацію
держави. Але досліджуючи ізольовану сферу
правових норм, що визначають організацію держави, ми не можемо уявити державу інакше, ніж
утворенням права”.
Учений був упевнений у тому, що його не
можуть звинувачувати в однобічності і вузькості:
„…наше відношення до вивчення держави-суспільства було б однобічним тільки в тому випадку, якби ми, вивчаючи одну сторону державносуспільних явищ, думали і стверджували б, що ми
вивчаємо державу в цілому. Навпаки, коли ми
прямо вказуємо на те, що за межами тих сторін
державних явищ, які ми вивчаємо в державному
праві, є ще інші сторони, які потрібно вивчати як
предмет інших наук, наприклад, політичної економіки, соціології, соціального вчення про державу, то ми зовсім не винні в однобічності… Людина є однобічною тоді, коли вона думає, що все
зрозуміла і всього досягла, хоча насправді оволоділа тільки невеликою частиною, тільки однією стороною предмета. Ознака істинного представника
науки полягає в тому, що він цілком свідомо вказує
межі своєї науки, він ясно бачить, які сторони
предмета він вивчає. У нашому випадку всі науки
однобічні, тобто усі вони досліджують яку-небудь
одну сторону предмета” [1, с.430].
Учений зазначає, що наука державного
права, залишаючи соціальні й економічні відносини осторонь як галузь інших наук, не може їх
зовсім ігнорувати, постійно повинна вказувати,
де лежить межа державно-правових явищ і де
починається сфера суто соціальних відносин. Існує
цілий ряд і таких фактів державного життя, які, з
одного боку, безсумнівно, мають величезне значення для державно-правового ладу, але з іншого,
– найтісніше пов’язані із соціальним ладом. Як
приклад учений указує на політичні партії.
На завершення зазначимо, що порушені
Б.О. Кістяківським проблеми не дістали свого остаточного розв’язання й сьогодні. Багато ідей ученого,
зберігаючи свою наукову цінність, можуть бути доброю підмогою для їх сучасної розробки.
Висновок. Як уже відзначалося, розробка
методології, застосування її при дослідженні різних державних та політико-правових явищ була
основою наукових досліджень Кістяківського.
Щоразу він доводив: „моє завдання – не побудувати систему, а підготувати і розробити шляхи та
засоби, що допомагають добувати і творити наукове знання”.
Усі загальнотеоретичні проблеми держави і

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство.

Місце вчення про державу в науковій спадщині Б.Кістяківського: …

права Б. Кістяківським розроблялися саме в зазначеному ключі, тобто у тісному зв’язку з методологічними розробками.
Отже, Б. Кістяківський розрізняє „науку
про право” і „науки про державу”. Згідно з ученим, питання про суть державної влади – це питання не правової науки, а загального вчення про
державу. Вирішити це й інше питання можливо
тоді, коли поряд з юридичними дослідженнями
будуть зроблені історико-політичні, соціологічні,
психологічні та філософсько-ідеологічні дослідження держави. В трактуванні Б. Кістяківського
наука про право вивчає державу як суто правове
явище. Це є предметним завданням спеціальної
науки про право – науки державного права. Інші
сторони державних явищ (економічні та соціальні)
надаються іншим наукам – політичній економії,
соціології та соціальному вченню про державу.
Що стосується кола тих питань, вивченням
яких займається наука державного права, то, як
вважав Б. Кістяківський, сюди входить дослідження в державі, або в різних державах, державно-правового ладу і державно-правових установ.
Вивченням цього предмета зумовлені завдання
науки державного права. З одного боку, наука
державного права вивчає державу як сукупність
установ, а з іншого – як правове явище або як
створення права. Іншими словами, наука державного права вивчає державу остільки, оскільки вона створюється і керується правом. Вчений був
впевнений у тому, що його не можуть звинувачувати в однобічності і вузькості, тому що, вивчаючи одну сторону державно-суспільних явищ, він
не стверджує, що вивчає державу в цілому. Крім
того, він прямо вказує на те, що за межами тих
сторін державних явищ, що вивчаються в державному праві, є ще інші сторони, які потрібно ви-

вчати як предмет інших наук, наприклад, політичної економіки, соціології, соціального вчення
про державу. Б.О. Кістяківський зазначає, що наука державного права, залишаючи соціальні й економічні відносини осторонь як галузь інших наук,
проте не може їх зовсім ігнорувати; постійно повинна вказувати, де знаходиться межа державноправових явищ і де починається сфера суто соціальних відносин. Існує цілий ряд і таких фактів
державного життя, що, з одного боку, безсумнівно, мають величезне значення для державноправового ладу, але з іншого, – найтісніше пов’язані із соціальним ладом. Як приклад, вчений вказує на політичні партії.
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Аннотация
Анализируя научные труды Б.А.Кистяковского, конкретизируются методы и подходы, применимые к
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ В АВСТРІЙСЬКОМУ ПРАВІ ХІХ СТ.
Аналізуються австрійські законодавчі акти ХІХ ст., якими визначені управлінські функції у сфері охорони довкілля. Досліджено, що такими функціями в Австрійській (Австро-Угорській з 1867 року) імперії протягом ХІХ ст. були наділені міністерства, гірничі управління.
Ключові слова: державне управління, охорона природи, Австрійська (Австро-Угорська з 1867 року) імперія.

Постановка проблеми. Одним із аспектів
охорони природи та використання природних
ресурсів є управління в галузі охорони довкілля.
У сучасній еколого-правовій науці управління в
широкому значенні це – діяльність державних
органів, органів місцевого самоврядування і громадських організацій по здійсненню заходів охорони довкілля. Відповідно розрізняють: державне, самоврядне, громадське управління. Якщо ж
розглядати управління у вузькому значенні, то
мається на увазі суто державне управління, яке
здійснюють виключно органи державної влади.
З цих позицій розглянемо управлінську діяльність
у галузі охорони навколишнього природного середовища згідно з австрійським законодавством ХІХ
– поч. ХХ ст., яке діяло на західних українських
землях (Східної Галичини, Буковини і Закарпаття),
які тепер становлять територію України.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми розвитку австрійського законодавства,
що містить норми, які регулюють управління природними об’єктами та їх ресурсами, практично не
досліджувалися в українській правовій науці. Відзначимо праці українських науковців О.І. Логвиненко, яка вивчала лісове законодавство, в т.ч. і
австрійський період ХІХ ст., Р.С. Кіріна (досліджував розвиток гірничого права, в т.ч. австрійське
надрове законодавство ХІХ ст.), та деяких інших.
З огляду на те, що державне управління у
сфері охорони довкілля в австрійському праві ХІХ
ст. спеціально не вивчалося, мета пропонованої
статті – дослідження становлення та розвитку інституту державного управління в природохоронній
сфері в австрійському праві протягом ХІХ ст., у т.ч.
на українських землях Східної Галичини.
Для цього, вважаємо, доцільно вирішити
наступні завдання: визначити, які державні органи були наділені природоохоронними управлінськими функціями в Австрійській (АвстроУгорській з 1867 року) імперії протягом ХІХ ст.;
дослідити австрійські законодавчі акти, які закріплювали управлінські функції у сфері охорони
довкілля; опрацювати архівні матеріали, які під64

тверджують виконання державними органами
управлінських функцій у галузі охорони довкілля.
Виклад основного матеріалу. За Конституцією Австрії 1867 року (проіснувала з незначними змінами до 1918 року), країна очолювалась
імператором, який мав широкі повноваження в
галузі як управління, так і законодавства. Водночас Конституція передбачала функціонування в
країні парламенту (рейхсрату) – представницького законодавчого органу [1, с. 52]. До компетенції рейхсрату Конституція 1867 року, з-поміж
інших, відносила: «…d)… судоходство…; f) врачебное законодательство, равно как меры, направленные против эпидемий и эпизоотий;…» [1, с.
55], а також «k)…морское право; законы о рудниках и ленах;…» [1, с. 56].
Щодо земель Східної Галичини, то найвищим органом влади в Галичині для адміністративного та поліційного управління, для справ релігійних культів, освіти, торгівлі, ремесла, сільського господарства (землеробства), будівництва
було Галицьке ц.(ісарсько) к.(оролівське) Намісництво (далі – ц. к. Намісництво або Намісництво), створене в 1854 році. Намісництву підпорядковувалися окружні управління, усі установи,
інституції. А Намісництво підпорядковувалося
міністерству внутрішніх справ у справах адміністративних, іншим міністерствам або центральним палатам у Відні. На наш погляд, – це політична влада краю.
Управлінська
діяльність
здійснювалася
центральними органами державної влади. Австрійське міністерство публічних (державних, суспільних) робіт здійснювало нагляд за діяльністю виробничих підприємств і за використанням природних
ресурсів на всій території імперії. У 1910 році міністр А. Рітт здійснив інспекційну поїздку з Відня
до Галичини, в ході якої «специяльно огляне(ув)
нафтові терени і державну фабрику мінеральних
олїїв в Дрогобичи [3, с. 5]». А 1 листопада 1910
року провів прийом громадян у Намісництві.
В Австрійській (Австро-Угорській з 1867
року) імперії управління охороною і використан-
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ням земель, тваринного світу, водних, лісових
природних об’єктів забезпечувало Міністерство
сільського господарства (землеробства). Це галузевий управлінський орган комплексної компетенції. Інших галузевих міністерств природоохоронного та природоресурсового спрямування в
Австрії в другій половині ХІХ – на початку ХХ
ст. не було створено.
Як було сказано вище, міністерство сільського господарства (землеробства) здійснювало
управлінські функції й щодо тваринного світу.
Зокрема, при міністерстві діяв коневодний департамент, була створена комісія із збереження коней, правове становище якої врегульовано спеціальними Органічними установами, затвердженими Розпорядженням міністерства від 13 жовтня
1876 року (Вісник законів державних, далі – В. з.
д., № 124). У 1869 році було оприлюднено Повідомлення цього міністерства від 14 Лютого (В.
з. д., № 22) про його повноваження щодо полювання, польової поліції та рибальства.
Управлінські функції щодо надр були покладені на міністерство крайового розвитку та
гірництва, міністерство публічних (суспільних,
державних) робіт, а з 1871 року – і на гірничі
управління.
На території імперії були створені та діяли
гірничі староства як органи гірничої влади. Відповідно до Закону від 21 липня 1871 року про
встановлення повноважень гірничої влади (В. з.
д., № 77), Краківське гірниче староство розповсюджувало свою діяльність на королівство Галичини і Лодомерії (Володимирії), а Віденське –
на воєводство Буковини. У 1872 році було створене Львівське окружне гірниче управління. Воно підпорядковувалося Краківському вищому
гірничому староству, до його компетенції входило: нагляд за діяльністю підприємств гірничої
промисловості, видача дозволів на ведення геологорозвідувальних і розвідувальних робіт, на
розробку родовищ корисних копалин, складання
звітів і оглядів про стан гірничої промисловості,
про добування корисних копалин в окрузі. На
базі Львівського в 1886 році було створене Станіславське окружне гірниче управління. Також
здійснювало свою діяльність Окружне гірниче
управління в Дрогобичі.
Краківське гірниче староство направляло в
місцеві спеціальні управлінські органи (Станіславівське окружне гірниче управління, Дрогобицьке окружне гірниче управління) різноманітні
локальні нормативні акти, інструкції тощо [Див.:
Державний архів Івано-Франківської області,
далі – ДАІФО, ф. 47, оп. 1, спр. 2, спр. 27]. Серед

них, у 1889 році була направлена Інструкція для
гірничих інженерів [5, арк. 22–25].
Зважаючи на забруднення навколишнього
природного середовища в той період, в АвстроУгорській імперії управлінська діяльність охоплювала й отримання та надання державним органам достовірної інформації про рівень забруднення довкілля, захоронення тварин, забруднення земель і вод, підземних потоків, питної води.
Наприклад, захоронення тварин негативно
впливали на земельні та водні ресурси, забруднювали підземні потоки, відповідно, питну воду
та завдавали шкоди життю і здоров’ю людей.
Тому управлінські органи вимагали достовірної
інформації з даного питання. У 1875 році ц. к.
Намісництвом у Львові були видані вказівки про
забезпечення заходів щодо уникнення (недопущення) зараженню тварин (худоби) (Вісник законів крайових, далі – В. з. кр., № 17). А уже в
1909 році з метою запобігання розповсюдженню
«заразливих хвороб» розіслало в магістрати Галича та Станіславова розпорядження про необхідність подання даних про наявність скотомогильників на їх території [Див.: ДАІФО, Ф. 7, спр.
246]. Адже, згідно з даними ц. к. Староств, що
зберігаються в архівних фондах, на території Галичини лише протягом тижня в період з 10 по 17
квітня 1896 року було зареєстровано 6 видів хвороб тварин у 27 населених пунктах [6, арк. 1].
Такі дані знаходимо й за інші періоди часу.
А Львівським магістратом у 1901 році було видано спеціальне Положення про порядок торгівлі
тваринами на ринку [Див.: Державний архів
Львівської області, далі – ДАЛО, Ф. 3, спр. 4636].
Санітарні приписи поширювалися і на діяльність сфери ритуальних послуг. Можемо трактувати вимоги § 7 Розпорядження міністра торгівлі № 183 від 1 серпня 1907 року (В. з. д., № 183)
до похоронних підприємств щодо необхідності виконувати санітарно-поліційні приписи і накази органів влади з метою збереження «вселюдного здоровля, а особливо на случай заразливих недуг та
пошестий [7, с. 730]» як вимоги, що ставилися до
охорони довкілля, безпечного впливу на нього.
Оскільки реалізація державного управління
у галузі охорони довкілля передбачає здійснення
ряду управлінських функцій, вважаємо за доцільне проаналізувати окремі з них, які мали місце
в досліджуваний період. До однієї з основних
можна віднести видачу дозволів у галузі використання природних ресурсів.
Австрійським Лісовим законом 1852 року
визначено які органи могли видавати дозвіл на
використання земель лісового фонду («лісових
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ґрунтів»). Щодо державних лісів, то дозвіл надавався лише компетентними міністерствами, тими, «котрим ті діла справувати поручено» (§ 2)
[8, с. 1053]. Зазначимо, що, якщо цього вимагали
стратегічні або військово-оборонні інтереси, то
такий дозвіл погоджувався з оборонним міністерством («міністерством войни»).
Дозвіл на використання не за призначенням
громадських (комунальних) і приватних лісів
надавався місцевими органами влади («окружним урядом») з урахуванням думки власників.
У порядку доповнення відзначимо про тенденції здійснення та вирішення управлінських
питань в Австрії на сучасному етапі. Тривалий
час управління лісами, які знаходились у володінні Австрійської Республіки, здійснювалося
державною структурою. Однак сучасні підходи
до організації ведення лісового господарства вимагали прийняття змін. Тому парламент країни в
1986 році прийняв закон про створення акціонерного товариства «Австрійські державні ліси»
(«Osterreichische Bundesforste AG» (OBf AG)).
Відповідно до цього закону Австрія залишається
цілковитим власником лісів і водного господарства. 96,5 % всіх акцій акціонерного товариства належить також державі й перебуває в безпосередньому управлінні Міністра земель, лісів і водного
господарства. Треба відзначити, що контроль за
дотриманням лісового законодавства в лісах, переданих в користування акціонерному товариству, як
і в лісах інших власників здійснюють реґіональні
лісові інспекції, підпорядковані Міністерству земель, лісів і водного господарства, що дає змогу
забезпечити дієвий контроль [9].
Однією з функцій управління у галузі охорони навколишнього природного середовища в
імперії, в т.ч. у Галичині, було вирішення земельних спорів. Зокрема, після скасування панщини в 1848 році, гостро стояла проблема застосування сервітутів. У Галичині всі сервітутні справи в 1854–1918 рр. розглядалися ц. к. Намісництвом. Сервітутні відносини спричиняли багато
проблем, в Крайовий сейм надсилали прохання а
то й скарги ґмінні управління та окремі селяни
щодо вирішення земельних питань [Див.:
Центральний державний історичний архів України у Львові, Ф. 165, оп. 1, спр. 286].
Міністерства як державні органи здійснювали функцію контролю за підготовкою кадрів
для управління природними об’єктами. Підтвердження цьому знаходимо в міністерських нормативно-правових актах.
Наприклад, у розпорядженні міністерства
сільського господарства (землеробства) від 13
66

лютого 1875 року (В. з. д., № 9) встановлена
обов’язкова вказівка кандидатам на посаду службовця у сфері управління лісовим господарством складати спеціальний іспит. Це ж міністерство своїм розпорядженням від 13 січня 1885 року
врегулювало деякі питання визначення трудового стажу працівників лісового господарства.
В Австро-Угорській імперії праця в лісовому господарстві була державною службою, регламентувалася окремим законодавством.
Управлінська діяльність розповсюджувалася на всі краї, що входили до складу Австрійської (Австро-Угорської з 1867 року) імперії. Щодо
Східної Галичини, то, як зазначено вище, найвищим органом влади в Галичині з 1772 по 1854
року було Крайове губернаторство, а з 1854 року
– Крайове намісництво. Намісництво здійснювало суворий нагляд за виконанням усіх законів і
розпоряджень уряду, діяло у Львові аж до розпаду Австро-Угорщини 31 жовтня 1918 року.
Загалом аналіз правових норм показує, що
природоохоронні відносини охоплювали в т. ч.
відносини з приводу здійснення управлінської
діяльності в галузі довкілля. Ці відносини входять до природоохоронних інститутів як група
однорідних суспільних відносин.
Висновки. В Австрійській (Австро-Угорській з 1867 року) імперії управління охороною і
використанням земель, тваринного світу, водних,
лісових природних об’єктів забезпечувало Міністерство сільського господарства (землеробства)
як галузевий управлінський орган комплексної
компетенції. У структурі даного міністерства діяли
відповідні секції або департаменти: лісовий, коневодний (коневодства) тощо. Окремих міністерств
чи державних комітетів на кшталт сучасних Державного агентства земельних ресурсів України,
Державного агентства лісових ресурсів України чи
Державного агентства водних ресурсів України, в
Австрії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
не було створено.
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Стиріи, Корутаніи, Краины, Горицы, Градища,
Истріи, Терста, Тироля и Форарльбергу, Чехъ,
Моравы, Шлеска, Галиціи съ Краковомъ и Буковиною; котрымъ для тихъ корунныхъ краъвъ выдає ся новый законъ о лъсахъ, и съ днемъ 1
Съчня 1853 вступає въ дъйство // Общій законовъ дєржавныхъ и Правительства въстникъ для
Цъсарства Аустріи. – Рочникъ 1852, втора часть
объимає ХLI–LXXIX части (числа 134–265), выданіи въ мъсяцяхъ Липцю до Грудня 1852. –
Въдень : Зъ ц. к. надворнои и статскои тискарнъ,
1852. – С. 1053-1080.
9. Sprawozdanie z wycieczki czlonkow galic.
Towarzystwa lesnego do lasow rzadowych w
Rachiniu dnia 13 wrzesnia 1906 // Sylwan.
Сzasopismo miesieczne dla lesnikow i wlascicieli
ziemskich: Organ Galicyjskiego Towarzystwa
lesnego pod redakcya prof. кraj. szkoly
gospodarstwa lasowego Stanislawa Sokolowskiego.
– Lwow : Nakladem Galicyjskiego Towarzystwa
lesnego. – Z drukarni Polskej, 1906. – S. 260-471.
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L.Ya. Korytko
Establishment and Development of the Institute of StateAdministration in the Sphere
of Environmental Protection in tne Austrian Law of the nineteen century
Summary
The article analyzes Austrian legislative acts of the nineteenth century by which management functions
in the sphere of environmental protection are determined. It has been investigated that ministries, mining
administrations in Austrian (Austria-Hungarian since 1867) Empire during the ХІХth century had the abovementioned functions.
Л.Я. Корытко
Становление и развитие института государственного управления в сфере охраны природы
в австрийском праве ХІХ в.
Аннотация
Анализируются австрийские законодательные акты ХІХ в., регулирующие природоохранные
управленческие функции. Исследовано, что такими функциями в Австрийской (Австро-Венгерской с
1867 года) империи были наделены министерства, горные управления.
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ІI. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
УДК 347.92
© 2013 р. В.В. Трутень
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ЕКСПЕРТНИЙ СТИЛЬ ОПРАЦЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ:
ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ПРАВОВІЙ МЕТОДОЛОГІЇ
Ідеться про можливість використання у вітчизняній правовій методології так званого експертного стилю
опрацювання цивільної справи, який розроблений німецькими юристами (Gutachtenstil). Це пояснюється тим,
що в такому випадку можна підвищити ефективність юридичного навчання за рахунок, зокрема, повторюваності навчального матеріалу, яка має при цьому місце. У рамках експертного стилю поняття правежу повинно розумітися як юридична здійснимість права вимоги, яка визначається у процесі правової аргументації.

Постановка проблеми. В Україні експертний стиль опрацювання цивільної справи поступово стає цікавою темою для наукового дослідження, зокрема з погляду накопиченого німецькими юристами досвіду (див. наші статті в
двох попередніх випусках "Наукового вісника
Чернівецького університету"). Серед нерозв’язаних проблем залишається питання про фактори
понятійного характеру, які забезпечують можливість його використання в вітчизняній правовій
методології. У такому разі актуальним стає аналіз згаданих чинників.
Стан дослідження проблеми. При розгляді перспектив використання експертного стилю в
вітчизняній методології цивільного права ми
опираємося в першу чергу на потенціал запропонованої нами комбінованої n-вимірної юридичної логіки [1], а це означає, що нами беруться до
уваги загальні підходи таких логіків, як: М. О.
Васильєв, В. О. Смирнов, О. І. Івін, В. М. Перевєрзєв, В. Д. Титов та ін. Правіж як ключове для
розуміння експертного стилю поняття сприймається нами в формі, яка була запропонована в
1856 р. Б. Віндшайдом [2] та розвинена в 1949 р.
М. А. Гурвічем [3]: правіж як право вимоги, – як
питання "щó може хтось від іншого зажадати?" [2,
с. 5], – в стані, "в якому воно здатне до примусового у відношенні зобов'язаної особи здійснення"
[3, с. 145] (правіж віндшайдівського типу), а не як
право на захист, тобто не як окрема "можливість
вдатися до сили державного примусу" [4, с. 127].
Для визначення такого роду правежу порушення
права не має суттєвого значення [5].
Метою статті є створення термінологічних
умов (рамок) для доведення, що експертний
стиль опрацювання цивільної справи може бути
використаний у вітчизняній правовій методології
на основі запропонованих нами понять, а не ли68

ше у формі рецепції німецьких підходів.
Методом обрано визначення основних понять, які потрібні для належного впровадження
експертного стилю опрацювання цивільної справи у вітчизняну правову методологію.
Виклад основного матеріалу. Для позитивного сприйняття перспектив використання
експертного стилю у вітчизняній навчальній
практиці при вивченні цивільного права потрібно
взяти до уваги наступні основні поняття, які не
обов'язково збігаються з розумінням відповідних
понять у німецькому праві чи з усталеним розумінням відповідних понять у вітчизняній теорії
та методології права.
Правіж – в абстрактному методологічному
та методичному відношенні – це матеріальноправова здійснимість цивільного суб'єктивного
права вимоги кредитора до боржника на певне
надання, визначена на нормативній підставі в
процесі правової аргументації, а у власне цивільному праві та теорії права – це юридично здійсниме право вимоги.
Надання – щось зробити, утриматися, терпіти.
Правіжний склад – це, з формального боку, порядок аналізування характеру відповідної
цивільно-правової норми, зі змістового, – це порядок аналізування умов застосування відповідних основних норм цивільного права в рамках
ідеальної норми цивільного права. Його мнемотехнічна формула: виникнення – відведення –
відкладення права вимоги.
Характер права вимоги визначається
тим, чи правовимоги здійсниме, нездійсниме,
дійсне, недійсне, довільне (= дійсне, але нездійсниме), недовільне [пор.: 6, с. 23].
Позитивні та негативні умови застосування основної правової норми – фактичний
склад ідеальної правової норми, який включає
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себе не лише правіжні підстави, але й підстави заперечні в трьох комбінаціях: з перевагою правіжних підстав, підстав відвідних або відкладних.
Основна правова норма – така норма, яка
містить або правіжні, або заперечні підстави:
правіжна, відвідна, відкладна норма. Всі інші
норми допоміжні, тобто застосовуються для конкретизації основної норми.
Проблемний нормативний силогізм – це
нормативний умовивід, ядром якого є поняття
правіжного складу, та який розпочинається в
юридичному відношенні з визначення бажаного
правового наслідку у формі припущення ("міг би
мати"). Його структура: проблема – дефініція –
субсумція – результат.
Проблема – бажаний правовий наслідок,
від якого в експертному стилі переходять до аналізу елементів фактичного складу відповідної
правової норми.
Дефініція – більший засновок нормативного силогізму, результат – висновок такого силогізму, сформульоване вирішення справи.
Субсумція – це роздільне підведення обставин справи під фактичний склад норми, визначений шляхом дефініції окремих його елементів.
Експертний стиль опрацювання цивільної справи – це манера письмового розв'язання
цивільної справи, логічною основою якої є поняття проблемного нормативного силогізму.
Принцип матеріальної експертизи – це
положення про те, що в цивільному праві в рамках експертного стилю на противагу цивільному
процесу постійно використовується правіжний
склад, тобто дослідження справи відбувається у
формі визначення правежу в запропонованому
нами значенні. У цивільному ж процесі має місце
принцип процесуальної економії, в основі якого
знаходиться поняття ситуативної доцільності,
тобто в такому разі дозволяється відступати від
правіжного складу.
Формальна система цивільного права –
базисна теорія Т3 як замкнена щодо логіки L3 множина висловлювань. Логіка L3 – це базисна описова логіка, оскільки три її висловлювання є попарно
несумісними та вірною є їх диз'юнкція. Ці висловлювання інтерпретуються на матеріалі цивільного
права, наприклад, як ідеальні норми-правежі, норми-відведення та норми-відкладення.
Головна формула цивільного права, в
якій відмітність між знаками для заперечення "¯"
та "" не має істотного значення,  – диз'юнкція,
· – кон'юнкція,  – еквівалентність: ((a  b  c) ·
(a · b) · (a · c) · (b · c))  ((a b ·c) · (b  a
·c) · (c  a ·b)). Її можлива інтерпретація: якщо

існують три основні ідеальні норми цивільного
права (правіж, відведення, відкладення) і ці норми є попарно несумісними, то це означає, що
кожну з цих норм можна визначити через суму
заперечень двох інших норм, що залишилися.
Правова аргументація в експертному
стилі – процес доведення, націлений de facto на
обґрунтування правежу як юридичної здійснимості права вимоги або на його спростування.
Право для юриста – це не правила поведінки, а висловлювання про правила поведінки.
Наприклад, ідеальні нормативні висловлювання, які містять позитивні та негативні умови
для визначення юридичного характеру суб'єктивного права вимоги.
ЕКСПЕРТНИЙ СТИЛЬ МАЄ ТАКУ
СТРУКТУРУ, АБО КРОКИ:
1. Установлення обставин справи.
2. Визначення бажаного правового наслідку норми.
3. Аналіз елементів фактичного складу
норми.
4. Субсумція.
5. Формулювання рішення.
В експертному стилі дослідження цивільної
справи навчальний матеріал постійно повторюється, оскільки схема аналізу – правіжний склад – застосовується на основі принципу матеріальної експертизи, тобто від неї не можна відступити, а сама
вона містить потребу послідовного та повного аналізу студентом правової та фактичної ситуації (без
матеріалу цивільного процесу).
Як висновок, експертний стиль опрацювання цивільної справи із запропонованими нами
визначеннями основних понять, які при цьому
використовуються, може бути сприйнятий вітчизняною правовою методологією та ефективно
використовуватися в навчальній практиці при
вивченні цивільного права. Його значною перевагою є повнота та послідовність засвоєння студентами-юристами учбового матеріалу. Відповідні
поняття можуть бути не лише запозичені з німецької юридичної методології, але й визначенні на основі логічної реконструкції досить багатої правової
теорії, яка має включати в такому разі три типи
ідеальних основних норм: норми-правежі, нормивідведення та норми-відкладення.
Експертний стиль опрацювання цивільної
справи – це належно специфікована методика
пояснення застосування основних норм цивільного права.
Ця стаття продовжує цикл статей про
експертний стиль опрацювання цивільної справи.
Подальше дослідження можна здійснити в на-
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прямку повнішої експлікації основних понять,
які при цьому використовується, а також шляхом
визначення правового регулювання правіжних і
заперечних підстав у ЦК України.
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An expert style of the processing of the civil case:
about the possibility of its usage in domestic legal methodology
Summary
This article is about the possibility of the usage of so-called expert style of processing of a civil case,
developed by German lawyers (Gutachtenstil), in domestic legal methodology. In this case it is possible to
raise efficiency of the legal training at the expense, in particular, of the repeatability of the teaching material
which takes place. Within the limits of the expert style the concept of claim should be understood as legal
practicability of the right of the requirement, defined in the course of the legal argument.
В.В. Трутень
Экспертный стиль исследования гражданского дела:
о возможности использования в отечественной правовой методологии
Аннотация
Речь идет о возможности использования в отечественной правовой методологии так называемого экспертного стиля исследования гражданского дела, который разработан немецкими юристами
(Gutachtenstil). Это объясняется тем, что в таком случае можно повысить эффективность юридического обучения за счет, в частности, повторяемости учебного материала, которая имеет при этом место.
В рамках экспертного стиля понятие притязания должно пониматься как юридическая осуществимость права требования, определяемая в процессе правовой аргументации.
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ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТІ У ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОМУ АСПЕКТІ
Висвітлюється принцип справедливості як засада здійснення суб’єктивних цивільних прав. Аналізуються
різні підходи до розуміння поняття «справедливість». Досліджується судова практика з цього питання.
Ключові слова: справедливість, істина, принцип.

Постановка проблеми. Принцип справедливості здійснення суб’єктивних цивільних прав
сягає своїм корінням ще у римське приватне право.
Так вже у Дигестах Юстініана зазначалося, що
«коли відсутній чіткий правовий припис, бажано
справу вирішувати по справедливості» (Дигести
39.3.2.); «коли право суперечить справедливості,
повинна панувати остання» (Дигести 15.1.32) [1].
Ступінь наукової розробки проблеми. На
сьогодні принцип справедливості здійснення
суб’єктивних цивільних прав, хоч і досліджується окремими вченими, але так і не отримав єдиного підходу до його розуміння. Окремі напрацювання мають місце як у роботах цивілістів
(А.Ю. Аракелян,
І.Г. Бабич,
Т.В. Боднар,
А.А. Демінська, С.А. Іванова, О.О. Отраднова,
С.О. Погрібний, О.А. Потапова), так і у інших
галузевих юридичних науках, філософії, політології (Т.А. Алєксеєва, В.М. Аргунова, А.В. Арендаренко,
З.А. Бербешкина,
В.О. Васильчук,
А.Л. Вязов,
Г. Гринберг,
А.И. Новіков,
М.М. Вопленко, В.Є. Давидович, О.В. Деревесніков, Л.Б. Ізмаілова, Б.М. Кашніков, М.І. Козлов, О.А. Козлова, А.А. Козловський, Н.Р. Кожемяченко, М.В. Пресняков, Дж. Ролз, В.И. Хайруллин, Р.К. Шамілева).
Мета статті полягає у висвітленні справедливості як принципу здійснення суб’єктивних
цивільних прав.
Виклад основного матеріалу. Категорія
справедливості тісно пов’язана як з мораллю, так
і з гуманізмом, і до цього часу існує дискусія з
приводу віднесення категорії справедливості до
принципів чи до властивостей права. Аналізований принцип тією чи іншою мірою проявляється
в усьому цивільному праві, наприклад, у неприпустимості введення неправозгідних обмежень
права власності, в інституті володіння (набувальна
давність) тощо. Визнання за добросовісним володільцем права власності також є справедливим,
адже він вкладає, зокрема, грошові засоби для підтримання майна у належному стані [2, c.43].
Справедливість, прагнення до її встановлення і підтримання як належного, як слушно

зазначає А.Л. Вязов, є одною із вічних ідей та
бажань людства. Вона являє собою категорію
суспільної свідомості і загальнолюдську цінність, тісно пов'язану з розумінням права. Саме
через це розглядувана категорія визнана складовою частиною моральної і правової культури,
умовою нормального й мирного існування людської спільноти [3, с.3].
Слушна думка, відповідно до якої субстанціональна (кінцева) сутність права – це власне і є
справедливість, а модифікація цієї сутності виражається у звичаях, законах, правових принципах,
судових рішеннях тощо [4, с.7]. Право є основним
нормативним засобом реалізації принципу справедливості. Право і правові інститути відіграють
найважливішу роль в організації обмінних і розподільчих відносинах у суспільстві, в тому числі у
розподілі прав і обов'язків між членами суспільства. Справедливе право має забезпечувати права і
свободи людини, враховувати різні інтереси і
сприяти досягненню консенсусу в суспільстві [5].
Х.Л.А. Харт зазначає, що правники з метою
схвалення чи засудження правових норм чи їх
застосування, найчастіше оперують категоріями
«справедливий» та «несправедливий». На його
думку, характерні риси справедливості та їхній
особливий зв'язок із правом починають проявлятися, коли більшість критичних зауважень із застосуванням категорій «справедливий» і «несправедливий» можна було б передати словами
«чесний» і «нечесний» [6, с.157].
Нині у правовій та філософській літературі
існує декілька позицій щодо розуміння справедливості. Одні автори вважають, що справедливість – це об’єктивне явище, зріз суспільних відносин. Друга група вчених стверджує, що справедливість є суб’єктивним явищем та водночас –
морально-етична категорія, що відображається у
відповідній морально-етичній формі. Прихильники
третьої групи вважають, що справедливість одночасно поєднує в собі об’єктивне і суб’єктивне [7,
с.21]. Остання із запропонованих позицій найбільш
слушна, адже дана категорія може бути розкрита
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максимально повно за допомогою синтезу суб’єктивних і об’єктивних критеріїв.
У юридичній науці існує думка, що право
домінує над справедливістю. Це може бути виражене у формулі «право→справедливість», тобто «причина→наслідок». Засновниками цього
підходу є теоретики позитивіського права Р. Ієрінг і Г. Кельзен. На основі даної позиції можна
виправдати, за допомогою формальної логіки,
достатньо такі суперечливі для внутрішньої сутності людини положення як, наприклад, законодавство гітлерівської Німеччини й антидемократичних режимів інших країн [7, с.39]. Застосовуючи певну софістику і підміну понять це можна виразити у таких твердженнях як, «усе, що
законно,→справедливо», і навпаки, «те, що не
справедливо,→не законно».
З позицій природного права справедливість
– це застосування моральних вимог як вимог
правових до актів цивільного законодавства, це
поняття про належне, яке відповідає розумінню
сутності людини і її прав. Дуже часто справедливість розуміють як рівність пропорцій або як
концепцію пропорційності обраних засобів поставленій меті. Справедливість конкретна й універсальна за сферами використання категорія,
що адекватно може бути реалізована через невичерпну багатоманітність правозастосовної діяльності і захищається судом.
Принцип справедливості прямо не закріплений в Конституції України, але його сутність
втілена в окремих її статтях. Так, елементами
змісту принципу справедливості, зафіксованими
в Конституції України, є, зокрема, гарантування
кожному знати свої права та обов'язки (ч. 1 ст.
57), нечинність законів та інших нормативноправових актів, що визначають права й обов'язки
громадян, не доведених до відома населення у
порядку, встановленому законом (ч. 3 ст. 57),
відшкодування шкоди, в тому числі моральної,
завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень
(ст. 56), право на правову допомогу та вибір захисника (ст. 59), індивідуальний характер юридичної відповідальності (ст. 61), презумпція невинуватості та неприпустимість доведеності вини доказами, одержаними незаконним шляхом, а
також припущеннями (ст. 62) тощо.
Без сумніву, з огляду на загальний характер
даного принципу він особливо потребує конкретизації у нормах права. Так, на легальному рівні
принцип справедливості вперше отримав закріплення в ЦК України 2003 р. Зазначений принцип,
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по-перше є загальною засадою цивільного законодавства (ст. 3 ЦК України); по-друге, ст. 509
ЦК України окремо визначає його як принцип
зобов'язального права. Окрім зазначених положень, у Кодексі також зазначається, що виконання зобов'язань має спиратися на засади добросовісності, розумності та справедливості (ч. 3
ст. 550 ЦК України). Сторони є вільними у виборі контрагента, у визначенні умов договору із
врахуванням вимог чинних правових актів, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості (ст. 659 ЦК України).
Таке закріплення даного принципу норм ЦК
України дозволяє стверджувати, що в якості загальної засади принцип справедливості може бути
застосований до будь-яких цивільних, і зокрема
зобов'язальних правовідносин (у договірній чи позадоговірній сферах). Більше того, власне у договірних відносинах аналізований принцип привертає
особливу увагу. Адже саме в цих відносинах сторони самостійно визначають правила поведінки,
визначають умови договору на власний розсуд.
Водночас, аналізуючи цивільне законодавство,
можна зробити висновок, що принцип справедливості систематизує і визначає всі імперативні норми цивільного законодавства і визначає поведінку
суб'єктів права такою, що має відповідати не тільки
нормам закону, але і нормам права.
Відсутність чіткого визначення поняття
«справедливість» у цивільному законодавстві
відсутнє дозволяє відносити його до оціночних
понять та категорій, які отримують своє змістовне оформлення, виходячи із конкретних обставин
справи. У правовій літературі зазначається, що в
силу абстрактного характеру цього принципу
розкрити його зміст досить проблематично, і
пропонується включати в нього такі елементи, як
рівність суб'єктів права, свобода договору, необхідність урахування всіх істотних обставин при
розгляді конкретної справи судом [8, с.160]. Так,
на думку Т.В. Боднар, з правового погляду справедливість при здійсненні цивільно-право-вих
зобов'язань визначається, як поведінка кожної зі
сторони зобов'язання по відношенню до своїх
прав і обов'язків, яка б виключала необ'єктивні
(неупереджені, несправедливі) дії сторін зобов'язання стосовно одна одної, а з другого – у справедливій (об'єктивній, неупередженій, з урахуванням етичних та інших моральних аспектів)
оцінці судом поведінки суб'єктів зобов'язальних
правовідносин [9, с.119].
Існує позиція, що принцип справедливості
потребує єдиного, базового формулювання, закріпленого в законодавстві. У такому випадку
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буде неможливо відступити від нього при подальшому правовому регулюванні [10, с.17]. На
нашу думку, виробити єдині критерії і передбачити всі можливі ситуації навряд чи є можливим.
І.Г. Бабич на підставі аналізу принципу
справедливості як системоутворюючого принципу щодо принципів договірного права стверджує,
що принципи добросовісності та розумності є
допоміжними принципами. Їх дотримання спрямоване на належне і реальне виконання зобов'язань. Крім того, автор вважає, що втілення справедливості у нормі права означає звуження сфер
його застосування. Якщо розглядати принцип
справедливості як принцип законодавства, то в
такому випадку принцип справедливості, на думку автора, збігається з принципом законності.
Тому принцип законності є допоміжним відповідно до принципу справедливості [11, с.51].
Принцип справедливості як основний
елемент у механізмі тлумачення суті конституційного принципу верховенства права розглядається З.В. Ромовською. На думку автора, у
приватних відносинах треба застосовувати диференційований ситуативних підхід до їх врегулювання. Саме на це і вказує ст. 8 Конституції України. Закон – це мінімум справедливості. Решта має бути заповнена за допомогою дії
принципу верховенства права [12, с.44].
Особливої уваги слід приділити конфлікту
справедливості правозастосування окремих норм з
конкретними правовідносинами. Саме тому, окремі автори допускають, що розширені дискреційні
повноваження суду дозволяють дотримуватись
балансу справедливості [13, с.20]. При цьому не
слід забувати, що справедливість як неодмінний
елемент правової системи охоплює усі складові,
виступає як якісна характеристика права [14, с.75].
Водночас, навряд чи коректним є створення ієрархії принципів здійснення суб'єктивних
цивільних прав. Порушення, невиконання чи неналежне виконання одного із принципів, передбачених у ст. 3 ЦК України тягне за собою автоматичне порушення й інших принципів. Принцип справедливості не лише самостійний принцип, а й рівноправний у їх системі. В основі його
правової сутності, на думку І.Г. Бабич, покладено
такі елементи: 1) відповідність поведінки уповноваженої особи умовам договору та актам цивільного законодавства; 2) урахування публічного
інтересу і моральних засад суспільства; 3) відсутність зловживання правом [11, с.115].
Отже, можна стверджувати, що у цивільному праві принцип справедливості розглядають в
«суб’єктивному» розумінні як здійснення своїх

прав і виконання зобов'язань на законних та чесних
підставах; а в «об’єктивному» як визначення нормою права обсягу межі здійснення і захисту цивільних прав та інтересів особи адекватно її ставленню до вимог правових норм [15]. Як стверджує
Є.А. Лукашева [16, с.88], справедливість є не лише
специфічно моральною, а й специфічно правовою
категорією. Завдяки праву те, що було лише моральним явищем, набуває сили закону. Коректуючий
вплив принципу справедливості утримує законність від перетворення її на формалізм та догматизм, а гуманізм – від перетворення на анархію [7,
с.42]. Недарма у багатьох міжнародних документах, зокрема, у Паризькій хартії для нової Європи
від 21 листопада 1990 р. [17], захист, дотримання
та повне здійснення прав і свобод людини визначені як основа справедливості.
Судова практика свідчить про те, що суди
все частіше звертають увагу суб’єктів цивільних
відносин на неприпустимість порушення принципу справедливості при здійсненні ними своїх
суб’єктивних прав. Підтвердженням цього може
слугувати, наприклад, судове рішення господарського суду Запорізької області від 30 березня
2010 р. у справі № 6/52д/10 про визнання недійсним кредитного договору від 23 квітня 2008 р.,
що був укладений в іноземній валюті між банком
та фізичною особою-підприємцем. У ході розгляду справи суд установив, що спірний договір
укладався в іноземній валюті і на день укладання
договору курс іноземний валюти становив 1 USD
= 5,05 грн. На день подачі позову курс істотно змінився і становив 1 USD = 8,0048 грн., у чому суд
вбачає істотну зміна становища, щодо виконання
боргових зобов'язань за кредитним договором. Тому подальше виконання кредитного договору на
умовах, що діють на даний час, відбуватиметься з
порушенням одного із принципів цивільноправових відносин, які закріплені у ст. 3 ЦК України – принципу справедливості. Такі умови кредитного договору несправедливі, оскільки всупереч
принципу добросовісності його наслідком є істотний дисбаланс договорених прав і обов'язків, що
завдає шкоди. Отже, суд установив взаємозв’язок
принципу справедливості із принципом добросовісності і, оскільки спірний договір суперечить указаним вище нормам ЦК України і ГК України, законам та іншим актам цивільного законодавства
України, суд визнав його недійсним [18].
Варто зазначити, що даний принцип застосовується і до деліктних правовідносин, хоча і
має свою специфіку та проявляється в особливих
положеннях. Деліктні зобов'язання, хоча і регулюються здебільшого імперативними нормами та
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мають певну обмеженість у свободі поведінки,
але, як влучно зазначала О.О. Отраднової [19]
існування в цивільних правовідносинах зобов'язань, спрямованих на відшкодування завданої
шкоди (позадоговірних зобов’язань), вже є реалізацією принципу справедливості, оскільки основною метою таких зобов'язань є відновлення порушених прав та компенсація завданої шкоди.
У деліктних зобов'язаннях принцип справедливості може мати особливе значення в окремих випадках, серед яких доцільно звернути увагу на вимоги про компенсацію моральної шкоди
і кваліфікацію поведінки особи при самозахисті.
Аналізуючи особливості визначення розміру моральної шкоди, ч. 3 ст. 23 ЦК України встановлює, що при визначенні розміру відшкодування
враховуються вимоги розумності та справедливості. Крім того, п. 9 Постанови Пленуму Верховного суду України від 31 березня 1995 р. № 4
«Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» встановлює, що «розмір відшкодування моральної (немайнової) шкоди суд визначає залежно від характеру та обсягу страждань (фізичних, душевних,
психічних тощо), яких зазнав позивач, характеру
немайнових втрат (їх тривалості, можливості
відновлення тощо) та з урахуванням інших обставин. Як зазначено у Методичних рекомендаціях «Відшкодування моральної шкоди», що містяться у Листі Міністерства юстиції України від
13 травня 2004 р. № 35-13/797, «у будь-якому
випадку розмір відшкодування повинен бути
адекватним нанесеній моральній шкоді».
Що ж стосується кваліфікації поведінки
особи при самозахисті, то ЦК України у ч. 2
ст. 1169 передбачає, що у разі здійснення особою
права на самозахист вона завдасть шкоди іншій
особі, ця шкода має бути відшкодована особою,
яка її завдала. Якщо такої шкоди завдано способами самозахисту, які не заборонені законом та
не суперечать моральним засадам суспільства,
вона відшкодовується особою, яка вчинила протиправну дію. При цьому складність застосування даної норми викликає певні складнощі, пов'язані із відсутністю в ЦК України нормативного
закріплення такого поняття як «самозахист». Доречним у даному випадку буде застосувати аналогію закону і звернутись до положень ст. 36 КК
України, відповідно до якої під самозахистом
розуміють «дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка
захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно
небезпечного посягання шляхом заподіяння то74

му, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в
даній обстановці для негайного відвернення чи
припинення посягання, якщо при цьому не було
допущено перевищення меж необхідної оборони». Право особи на необхідну оборону є природним та невідчужуваним. Але воно виникає винятково за наявності для цього відповідної підстави - вчинення неправомірного посягання. Необхідна оборона має характеризуватись співрозмірністю захисту рівню посягання, тобто справедливістю такого захисту. Отже, у разі відмови
судом у задоволенні вимог про відшкодування
шкоди у зв'язку з тим, що шкода завдана у стані
необхідної оборони, має бути оцінена справедливість дій заподіювача шкоди, адекватність поведінці потерпілого. У випадку кваліфікації таких дій,
як перевищення меж необхідної оборони (тобто
несправедлививої поведінки по відношенню до
заподіювача), шкода підлягатиме відшкодуванню в
повному обсязі. Так само принцип справедливості
має враховуватися при вирішенні питання відповідальності за шкоду, завданої третій особі при здійсненні права на самозахист.
Зазвичай справедливість розглядають як
властивість права, виражену, зокрема, в рівному
юридичному масштабі поведінки й у пропорційності юридичної відповідальності вчиненому
правопорушенню. У сфері реалізації права справедливість проявляється, зокрема, у рівності всіх
перед законом, відповідності правопорушення та
санкцій, цілях законодавця і засобах, що обираються для їх досягнення.
Висновки. Можемо констатувати, що принцип справедливості є загальним принципом здійснення суб’єктивних цивільних прав і може бути
застосований у всіх цивільних правовідносинах і
хоча його застосування притаманне для здійснення
суб'єктивних цивільних прав у договірній сфері,
інші правовідносини (наприклад, деліктні) та судові рішення щодо вирішення спорів, також мають
ґрунтуватися на принципі справедливості.
Сьогодні в Україні тривають реформи в
економічній, соціальній та правовій сферах. Саме тому надзвичайно актуальне завдання оновлення, вдосконалення існуючого законодавства
та прийняття нових нормативних актів, але позитивного результату може бути досягнути винятково за умови, що даний процес нормотворчості
буде відповідати вимогам справедливості.
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The principle of justice of realization in the civil law aspect
Summary
In the article lights up principle of justice as principle of realization of equitable civil rights. Various
approaches to understanding the concept of «justice» are analyzed. Judicial practice is probed through this
question.
Key words: justice, truth, principle.
Ю.В. Цюкало
Принцип справедливости в гражданско-правовом аспекте
Аннотация
Освещается принцип справедливости как основа осуществления субъективных гражданских
прав. Анализируются различные подходы к пониманию понятия «справедливость». Исследуется судебная практика по этому вопросу.
Ключевые слова: справедливость, истина, принцип.
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СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ПРИВАТНИХ НОТАРІУСІВ В УКРАЇНІ
Досліджуються передумови запровадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності
приватних нотаріусів в Україні, розкриваються істотні умови договору та порядок його виконання сторонами.
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відповідальність, страховий випадок, ліміт відповідальності страховика.

Постановка проблеми. Проблема цивільної відповідальності нотаріуса є далеко не новою, проте завжди актуальною. Як і дії лікаря,
архітектора, проектанта, експерта, професійна
діяльність нотаріуса також характеризується можливістю (ризиком) виникнення збитків у осіб
(клієнтів) внаслідок отримання подібного роду
професійних послуг. Враховуючи це, держава,
окрім визначених у Цивільному кодексі України
загальних засад цивільної відповідальності [1,
Ст.1166], встановила ще одну додаткову гарантію належної реалізації нотаріальної функції,
покликану забезпечити стабільність цивільного
обороту та захистити права його учасників: цивільно-правову відповідальність нотаріусів. Відповідні нормативні приписи щодо відповідальності
державного та приватного нотаріусів містяться у
Законі України «Про нотаріат» [2, Ст.21, 28].
Проаналізувавши вказані законодавчі норми, можна цілком логічно прийти до висновку
про достатність мір захисту прав фізичних і
юридичних осіб від помилок та необережності
нотаріуса при оформленні чи посвідченні ним
певних документів. Але, враховуючи те, що нотаріус може надавати послуги при здійсненні
операцій із землею, квартирами та іншим дорогим майном, ціна помилка нотаріуса може виявитися непомірно високою і непосильною для
його особистого бюджету. Напевно, саме ця обставина змусила законодавця встановити ще одну гарантію належного захисту інтересів фізичних та юридичних осіб – обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса (оскільки держава несе відповідальність лише за дії державного нотаріуса у порядку,
встановленому законом [8]). У такому разі наявність полісу обов’язкового страхування, безумовно, спрацює як надійний механізм захисту майнових прав та інтересів клієнтів нотаріуса, оскільки
страхова компанія незалежно від майнового стану
нотаріуса відшкодує завдані особам збитки в межах передбаченої договором страхової суми. Отже,
визначення порядку здійснення страхування циві76

льно-правової відповідальності приватних нотаріусів, а також виявлення проблем реалізації даного
виду страхування в Україні і зумовили проведення
даного наукового дослідження.
Ступінь наукової розробки теми. Вивченням питань страхування цивільно-правової,
в тому числі й професійної, відповідальності нотаріусів займалося чимало правознавців. При
цьому відзначимо, що більшість результатів їх
праць пов’язувалися із загальними рисами страхування професійної відповідальності або ж окремими видами цього страхування. Зокрема мова йде
про наукові доробки І.Махова, С.Дєдікова,
М.Абєлєвої, В.Левченка, О.Файєр, Ю.Заікіна,
Е.Смірнова, І.Дрозд, Д.Кухнюка, С.Зацепіної,
В.Сущенко, С.Бігуна, О.Коротюка та ін.
Мета статті полягає в необхідності найбільш повно пояснити і обґрунтувати проблеми
реалізації в Україні страхування цивільноправової відповідальності приватних нотаріусів.
Виклад основного матеріалу. Страхування цивільно-правової відповідальності – досить
молодий і специфічний для України вид страхування. У повній мірі це стосується і страхування
відповідальності приватних нотаріусів, про що
яскраво свідчить запровадження його як обов’язкового виду страхування лише з 4.07.2012 року,
коли відповідні зміни були внесені як в Закон
України «Про нотаріат», так і в Закон України
«Про страхування».
Аналізуючи основну причину появи подібного виду страхування, приходимо до висновку,
що вона перш за все пов’язана з відсутністю чітко регламентованого дієвого механізму компенсації шкоди потерпілим, заподіяної їх майну особами, які займаються професійною діяльністю,
тобто в даному випадку приватними нотаріусами. Цілком очевидний той факт, що практично
ніхто не застрахований від помилок чи недоглядів при виконанні професійних обов’язків, а
шкода, заподіяна в результаті таких помилок,
згідно із законом, підлягає обов’язковому від-
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шкодуванню. При цьому заподіяна клієнтам
шкода може виявитися досить значною.
До безумовних позитивних результатів
страхування цивільно-правової (в тому числі
професійної) відповідальності можна віднести
також формування позитивного іміджу і захист
ділової репутації «професіоналів». Наявність полісу страхування відповідальності є додатковим
фактором, який формує впевненість потенційних
клієнтів у фінансовій стабільності та незалежності спеціаліста [6, с.47]. Іншими словами, страхування відповідальності «мінімізує ризики третьої
особи від спричинення їй шкоди в результаті некваліфіковано наданих послуг» [9, с.61]. Зауважимо, що в багатьох західних країнах здійснення
професійної діяльності, в тому числі і нотаріальної, без наявності договору страхування цивільно-правової (професійної) відповідальності взагалі заборонено [4, с.385; 12, с.344]. В Україні
страхування цивільної відповідальності приватних нотаріусів також виступає обов’язковою
умовою нотаріальної практики, оскільки, згідно
зі ст.ст.29-1, 30 Закону України «Про нотаріат»,
відсутність договору страхування відповідальності або невідповідність розміру страхової суми
вимогам закону, безумовно, є безпосередньою
підставою для припинення діяльності приватного
нотаріуса. У зв’язку із цим на підтвердження факту укладення договору нотаріус подає до відповідного управління нотаріату копію укладеного
ним договору та копію квитанції, що підтверджує здійснення ним страхового платежу [8].
Певний час після появи на вітчизняному
страховому ринку страхування відповідальності
приватного нотаріуса здійснювалось у добровільній формі. У період з 2.09.1993 року до
1.12.2008 Законом «Про нотаріат» було запроваджено так зване службове страхування нотаріусів на суму відшкодування, кратну ста мінімальним заробітним платам. За своєю природою службове страхування нотаріусів було нічим іншим,
як страхуванням їх цивільної відповідальності
перед особами, щодо яких вчинялися відповідні
нотаріальні дії або яким було відмовлено у їх
вчиненні. Отже, положення Закону України «Про
страхування» стосовно обов’язкового страхування професійної відповідальності відповідної категорії осіб, закріплене у ст.7, не поширювались
на діяльність приватних нотаріусів. Ситуація
ускладнювалася ще й тим фактором, що перелік
осіб, професійна відповідальність яких підлягає
обов’язковому страхуванню, Кабінет Міністрів

України не спромігся затвердити досі, починаючи з 7.11.2001 року.
Запровадження страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів як
обов’язкового виду страхування може бути пояснене різними причинами. Можна виділити такі
причини появи тих чи інших видів обов’язкового
страхування: 1) надзвичайно висока вартість послуг з добровільного страхування для окремого
страхувальника; 2) наявність групи ризиків, які
не приймаються на страхування на комерційних
засадах з огляду на нерентабельність певного
виду страхування [15]; 3) наявність суспільної
потреби у страховому захисті від настання певних ризиків [10, с.45] при одночасному недооцінюванні страхувальниками ступеня небезпеки і
наслідків настання страхового випадку [11, с.26].
З наведеного переліку найбільш адекватною для
введення обов’язкового страхування відповідальності приватних нотаріусів видається саме
остання причина.
Досліджуючи правову природу договору
страхування цивільно-правової відповідальності
приватного нотаріуса, ми прийшли до висновку,
що цей вид страхування необхідно розглядати саме
як страхування договірної, а не деліктної відповідальності. Наведена обставина підкреслює унікальність досліджуваного виду страхування, оскільки
більшість закріплених у Законі України «Про страхування» видів обов’язкового страхування стосуються виключно страхування позадоговірної (деліктної) відповідальності. Підтвердити свою позицію
ми можемо наступними аргументами.
По-перше, нотаріус, ведучи нотаріальну діяльність, надає платні послуги. Між ним і особою, якій надається послуга, укладається договір
(частіше в усній формі). По-друге, якщо при
страхуванні деліктної відповідальності треті особи, яким може бути заподіяна шкода, невідомі,
то при страхуванні договірної відповідальності –
це клієнти нотаріуса. Щоправда, в даному разі
треба визнати, що договір страхування цивільноправової відповідальності не укладається стосовно окремо взятого клієнта. Такий правочин
укладається на визначений строк, протягом якого
у нотаріуса може бути велика кількість клієнтів, і



6.02.2009 р. розроблений проект постанови КМУ
«Про затвердження переліку осіб, діяльність яких
може заподіяти шкоду третім особам, порядку і правил проведення обов’язкового страхування професійної відповідальності медичних і фармацевтичних працівників, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам», який, однак, так і не затверджений.
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всі вони стають відомими з моменту звернення
за нотаріальними послугами.
Особливість досліджуваного нами виду
страхування відповідальності полягає в тому, що
предметом договору страхування тут виступають
майнові інтереси, пов’язані з обов’язком приватного нотаріуса відшкодувати в повному розмірі
шкоду, завдану особам у результаті вчинення
нотаріальних функцій, а починаючи з 1 січня
2013 року ще й функцій державного реєстратора
прав на нерухоме майно [2, Ст.27, 28]. При цьому Законом України «Про нотаріат» наголошується, що шкода, заподіяна особі відшкодовується в тому разі, якщо вона була наслідком незаконних дій або недбалості приватного нотаріуса.
З даного законодавчого припису випливає, що
страхуванням покриваються лише ті збитки клієнтів, які були завдані ненавмисними діями страхувальника (професійною помилкою, упущенням
або недбалістю [16, с.50]). Додаткове підтвердження цьому знаходимо в статті 26 (п.1) Закону
України «Про страхування», яка передбачає звільнення страховика від обов’язку виплатити
страхове відшкодування, коли шкода була заподіяна навмисними діями страхувальника, або
особи, на користь якої укладено договір страхування. Виходячи з буквального розуміння змісту
даної статті, можна стверджувати, що вчинення
нотаріусом дій, які суперечать законодавству,
внаслідок грубої необережності не звільняє страховика від обов’язку виплатити страхове відшкодування. Хоча страховик може обмежити
свою «відповідальність», передбачивши відповідну умову в правилах страхування або безпосередньо у договорі страхування відповідальності.
Укладення договору відбувається на підставі письмової заяви-анкети страхувальника, в
якій страховик просить указати всі необхідні відомості для визначення ступеня страхового ризику. Разом із заявою страхувальник зобов’язаний надати свідоцтво про право на заняття нотаріальною діяльністю. Після цього сторони повинні узгодити всі істотні умови договору. До
таких умов належать: розмір страхових внесків
(премій), перелік страхових випадків, розмір ліміту відповідальності страховика (страхова сума)
та строк дії договору страхування.
Як доповнення до стандартних умов, страхувальник може вимагати внесення в договір
страхування додаткових умов про покриття
страховиком позовів про відшкодування шкоди,
якої клієнти зазнали в результаті помилки, зробленої не лише нотаріусом, але й особою, яка виконувала обов’язки нотаріуса у встановленому
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законодавством порядку [2, Ст.29]. Така умова
дозволяє максимально захистити майнові інтереси нотаріуса.
Після сплати страхового внеску договір
страхування вступає в дію. До речі, положення Закону України «Про страхування», яке регулює дане
питання, за своїм характером є диспозитивним, а
не імперативним. Це означає, що сторони договору
страхування мають право пов’язати момент набрання чинності договору із часом досягнення згоди щодо всіх істотних умов. Проте на практиці такі
випадки одиничні, оскільки абсолютно невигідні
для страховика з економічного погляду.
Розмір страхового внеску визначається на
підставі страхових тарифів і залежить від установленого договором ліміту відповідальності. На
практиці конкретний розмір страхового внеску
коливається від 0,5 до 7% від ліміту відповідальності страховика. Окрім цього, розмір внеску
може залежати: 1) від наявності відомостей про
задоволенні у встановленому законодавством
порядку претензій до виконаних нотаріусом
професійних дій; 2) від виду виконуваних нотаріальних дій (зокрема, при вчиненні нотаріусом
виконавчих написів страхова компанія може застосувати коефіцієнт підвищення); 3) від професійних
навиків, стажу роботи [12, с.345] (наприклад, для
нотаріусів зі стажем роботи понад 10 років може
запроваджуватися тариф удвічі менший за той, що
застосовується при страхуванні професійної відповідальності нотаріусів зі стажем до 3-х років).
Найважливішою умовою будь якого договору страхування виступає обсяг страхового покриття (страхова сума, ліміт відповідальності
страховика). Втім, при страхуванні цивільної відповідальності визначення розміру страхової суми
є значно більшою проблемою, аніж, наприклад,
при майновому страхуванні. Справа в тому, що
наперед (під час укладення договору страхування) чітко встановити обсяг усіх можливих майнових вимог і претензій до приватного нотаріуса
неможливо. У зв’язку з цим при визначенні страхової суми за основу береться середньостатистична величина можливих збитків, що можуть бути
завдані третім особам у процесі здійснення нотаріальної діяльності за певний період часу (зазвичай один рік). Щоправда, при обов’язковому
страхуванні відповідальності розв’язання проблеми щодо визначення розміру страхової суми
дещо полегшується, оскільки закон установлює
мінімально допустимий її розмір. Врешті-решт
ми цілком розділяємо думку С.В.Дєдікова та
С.В.Тарадонова стосовно того, що при страхуванні відповідальності страхова сума завжди бу-
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де носити умовний характер і лише відносно кореспондуватися з розміром фактично заподіяної
шкоди [13, с.21].
Отже, згідно із Законом України «Про нотаріат» страхова сума за договором страхування
цивільно-правової відповідальності приватного
нотаріуса, починаючи з 1 січня 2013 року, повинна становити не менше тисячі мінімальних розмірів заробітної плати [2, Ст.28]. До цього часу
страхова сума обмежувалася розміром ста
п’ятдесяти мінімальних заробітних плат. Варто
погодитися з тим, що останні зміни в законодавстві про нотаріат цілком відповідають вимогам
сьогодення, особливо враховуючи можливу високу вартість «помилок» приватного нотаріуса.
Одним із найважливіших пунктів договору
страхування цивільно-правової відповідальності
є перелік страховик випадків, у разі настання
яких у страховика виникає обов’язок виплатити
страхове відшкодування. Ми цілком поділяємо
думку С.Зацепіної, яка під страховим випадком
розуміє виникнення обов’язку професіонала
відшкодувати шкоду, заподіяну при вчиненні
ним професійних дій, які суперечать чинному
законодавству, якщо такий обов’язок визначений
рішенням суду, що вступило в силу [7, с.58-59].
Відповідно до цього, вчинення професіоналом
дій, які суперечать законодавству, само по собі
ще не є підставою для відшкодування заподіяних
унаслідок цього збитків. Якби страховою подією
визнавалася сама помилка чи недогляд професіонала, то страхування вже допущеного порушення прямо підпадало б під дію статті 29 Закону України «Про страхування», відповідно до
якої договір страхування був би визнаний недійсним. Саме тому, враховуючи складність визначення страхового випадку, в договорі страхування цивільно-правової відповідальності треба вказувати, що страховик задовольняє всі позови, які
були подані лише в період дії договору. При
цьому не має значення, коли страхувальник припустився необережності, яка зумовила подання
позову – під час дії полісу чи раніше. До речі,
аналогічна система визначення страхового випадку діє і в багатьох інших державах, зокрема Італії [17, p.117-127].
Якщо ж страховик бажає захистити себе
від так званих «довгохвостих позовів», то він
може передбачити в договорі ретроактивну дату.
Як наслідок – позови про відшкодування шкоди,
завданої до такої дати, до уваги страховиком не
беруться. Подібна позиція страховиків, які виступають за обмеження моменту вчинення помилки професіоналом строком дії договору, обґру-

нтовується посиланням на те, що страхова подія
повинна бути можливою. Знаючи про ймовірність подання позовів проти нього, страхувальник може приховати таку інформацію, оскільки
повідомлення останньої страховикові зумовить
підвищення розміру страхового внеску. Натомість, у страховика є дієвий механізм захисту від
таких ситуацій: якщо він доведе, що страхувальник свідомо надав неправдиві відомості про
предмет договору страхування, або ж приховав
інформацію, необхідну при укладенні договору,
страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування [3, Ст.25 п.3].
Отримання претензії чи позову спричиняє
виникнення у нотаріуса-страхувальника наступних обов’язків: 1) негайного повідомлення страховика про отримання претензії; 2) надання
страховикові всієї доступної йому інформації та
документації, використовуючи яку можна точно
визначити причини, хід і наслідки страхового
випадку, характер та розміри збитків; 3) невизнання без згоди страховика вимог майнового
характеру, які пред’являються йому у зв’язку зі
страховим випадком.
Не очікуючи згоди страхувальника (виходячи з умов договору страхування), страховик
має право від його імені вступати в переговори з
потерпілими особами і домовлятися з ними про
розмір відшкодування, вживати заходи для
з’ясування обставин і причин страхового випадку; страховик, до того ж може вести справи в судах, господарських судах та інших компетентних
органах від імені та за дорученням нотаріуса.
Згідно із законодавством, приватний нотаріус зобов’язаний відшкодувати шкоду, заподіяну особі внаслідок своїх незаконних дій чи недбалості, в повному обсязі [2, Ст.27] (відшкодування шкоди в повному розмірі означає відшкодування реальних збитків і втраченої вигоди).
Страхуванням цивільно-правової відповідальності покриваються, як правило, лише реальні (прямі) збитки. Тому втрачена вигода відшкодовується самим страхувальником.
Розмір страхового відшкодування визначається шляхом додавання суми заподіяних збитків
і витрат, здійснених пред’явником претензії, а
також витрат, здійснених нотаріусом з письмової
згоди страховика (але в будь-якому разі він не повинен перевищувати ліміту відповідальності страховика). Договором страхування відповідальності
нотаріусів може встановлюватися також франшиза
[12, с.351] , яка переважно безумовна.
Підставою для виплати страхового відшкодування в більшості випадків виступає рішення
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суду з конкретної справи [5, с.370]. Під час розслідування справи клієнт чи третя особа, якій
було завдано шкоди, повинна довести, що безпосередньою причиною зазнаних збитків була помилка з боку нотаріуса і що збитків не сталось
би, якби нотаріус учинив інші дії.
Якщо внаслідок настання страхового випадку шкода була заподіяна кільком особам і розмір відшкодування перевищує загальний ліміт
відповідальності, передбачений в договорі страхування відповідальності, страхова виплата здійснюється кожному потерпілому пропорційно
відношенню суми заподіяної шкоди до загального ліміту відповідальності страховика. Як наслідок різницю між фактичним розміром заподіяної
шкоди та страховою виплатою приватний нотаріус зобов’язаний компенсувати за рахунок особистих коштів [5, с.368].
Строки виплати страхового відшкодування
зазначаються в договорі страхування; у ньому ж
передбачаються і санкції за порушення страховиком обов’язку вчасно виплатити страхове відшкодування. Іноді виплата страхового відшкодування може бути відстрочена, наприклад, у
зв’язку із тривалим розглядом справи в суді. В
такому разі страховик відповідальності за затримку виплати не несе.
Страховик має право відмовити у виплаті
страхового відшкодування при: виявленні фактів
обману (подання страховикові неправдивих відомостей); передачі права надання професійних
послуг особам, які не мали на це законних підстав; наявності складу кримінального злочину;
умисних дій, допущених страхувальником. Зумовлено це тим, що страхування професійної
відповідальності діє як механізм захисту майнових інтересів страхувальника лише при заподіянні шкоди внаслідок недбалості чи помилки
останнього при сумлінному і компетентному
(курсив наш – В.Н.) виконанні професійних
обов’язків [14, с.304].
Окрім випадків звільнення страховика від
обов’язку виплатити страхове відшкодування, в
договорі або у правилах страхування відповідальності передбачаються винятки з переліку страхових випадків. Так, страховим випадком не визнається заподіяння шкоди третім особам внаслідок: 1) дій (бездіяльності) страхувальника,
пов’язаних із порушенням професійної тайни; 2)
дій (бездіяльності) страхувальника, які не
пов’язані зі здійсненням нотаріальної діяльності;
3) дій (бездіяльності) страхувальника, що завдали моральної шкоди третім особам; 4) дій стра-
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хувальника у стані алкогольного, наркотичного
чи токсичного сп’яніння або їх наслідків.
Дія договору страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів закінчується у визначений строк або після виплати
страхового відшкодування в повному обсязі.
У випадку втрати страхового інтересу, договір
страхування підлягає достроковому припиненню.
На наш погляд, інтерес вважається втраченим
при припиненні повноважень нотаріуса, наприклад, за рішенням суду. При втраті страхового
інтересу страхувальник зобов’язаний надати
страховій компанії письмове повідомлення про
це і документи, які підтверджують причини
втрати страхового інтересу. Після вирішення всіх
питань страхувальникові повертається та частина
страхової премії, яка відповідає строкові, що залишився до закінчення дії договору.
Висновки. Сучасний стан правової регламентації страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів в України не можна вважати достатнім та ефективним. На жаль,
держава в особі законодавця сьогодні усвідомила
лише економічну мету даного виду страхування.
Насправді ж страхування цивільно-правової відповідальності приватних нотаріусів виступає не
просто надійним інструментом захисту та відновлення прав, порушених у результаті здійснення
приватної нотаріальної діяльності та державної
реєстрації прав на нерухомість, але й формує позитивний імідж і захищає ділову репутацію нотаріуса. Наявність полісу страхування відповідальності є додатковим фактором, який формує впевненість потенційних клієнтів у фінансовій стабільності та незалежності нотаріуса. Щоправда
підвищення Законом України «Про нотаріат»
розміру страхової суми у договорі страхування
цивільно-правової відповідальності приватних
нотаріусів до тисячі мінімальних заробітних плат
все ж таки свідчить про рішучі кроки законодавця на шляху до вдосконалення правового регулювання даного виду страхування.
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Liability insurance of private notaries in Ukraine
Summary
In article the main problems of realization in Ukraine liability insurance of private notaries are
investigated and analyzed. Besides in article positive sides of a studied type of insurance are considered, and
also basic terms of the contract of liability insurance of private notaries are opened.
В.М.Никифорак
Страхование гражданско-правовой ответственности частных нотариусов в Украине
Аннотация
Исследуются истинные предпосылки введения обязательного страхования гражданскоправовой ответственности частных нотариусов в Украине, раскрываются существенные условия договора, а также порядок его исполнения сторонами.
Ключевые слова: договор страхования, частный нотариус, гражданско-правовая ответственность, профессиональная ответственность, страховой случай, лимит ответственности страховщика.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство.

81

УДК 347.92
© 2013 р. О.В. Гетманцев
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
В УКРАЇНІ: ПИТАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПЕРІОДИЗАЦІЇ
Аналізується процес формування і розвитку цивільного процесуального законодавства на території України з кінця IX – початок XXI ст., визначено критерії його періодизації та виділено основні періоди.
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Постановка проблеми. Дослідження історії виникнення та розвитку цивільного процесуального законодавства в Україні – це можливість
виявити особливості його функціонування на
різних історичних етапах, виділити специфічні
риси процесуальних відносин та їх суб’єктів,
розкрити зміст процесуальних норм та інститутів, проаналізувати організаційно-правові основи
цивільного судочинства. Історичний підхід розширює систему наукових поглядів на природу і
зміст процесуальних норм, існування яких в різні
часи обумовлювалося змінами в економічній,
політичній, правовій, соціальний та інших сферах життя нашого суспільства. Порівняння минулого і сучасного цивільного процесуального
законодавства дозволить визначити, що було
взято з попереднього досвіду та як адаптовано до
сучасних життєвих умов і суспільних вимог,
окреслити коло проблемних питань, які потребують наукового дослідження і вирішення. Без
узагальнення минулого досвіду неможливо побудувати досконале майбутнє. Але це вимагає
нових методологічних підходів, основу яких повинно становити об’єктивний та неупереджений
аналіз історичної спадковості тих чи інших правових явищ, з огляду нашої проблеми – законодавства, яке регулювало процесуальний порядок
розгляду і вирішення цивільних справ в судах.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Розвиток цивільного процесуального законодавства на території сучасної України в різні історичні періоди переважно
досліджувався представниками науки історії держави і права України, як І.А. Безклубим, І.С. Гриценком, В.Д. Гончаренком, А.И. Рогожиним, О.Л. Копиленком,
В.С. Кульчицьким, М.І. Настюком, В.Я. Тацієм,
І.Я. Терлюком, Б.Й. Тищиком, А.Г. Маньковим,
В.В. Момотом, П.П. Музиченком, А.И. Пашуком,
М.В., Д.О. Романовим, О.О. Шевченко, Ю.С. Шемчушенко, А.С. Чайковським та іншими.
Але в наукових працях юристів-істориків, у
питаннях судоустрою і судочинства, перш за все
увага приділялася висвітленню особливостей
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судочинства у кримінальних справах. Поза увагою залишилася характеристика судового вирішення справ з сімейних, договірних, спадкових,
торгових та інших відносин.
Дослідження цивільного процесуального
законодавства на окремих етапах його розвитку
здійснювалося представниками науки цивільного
процесуального права, як І.А. Жеруолісом, Н.М.
Єфремовою, М.К. Треушніковим, О.Ф. Клейнманом, В.В. Комаровим, М.Х. Хутиз, Н.А. Чечіною
та іншими. У сучасних наукових дослідженнях
на рівні монографій, дисертацій, окремих статей
вже стало правилом розглядати і аналізувати історичні особливості формування і функціонування окремих положень процесуальних норм,
інститутів, процедур, що визначали особливості
судочинства у цивільних справах. Автори у своїх
наукових працях намагаються виділяти історичні
етапи (періоди) становлення, розвитку, реформування цивільного процесуального законодавства
або його окремих положень. При цьому, на наш
погляд, простежуеться певна непослідовність
періодизації у розвитку цивільного процесуального законодавства в Україні. Більшість процесуалістів відправним моментом вважають другу
половину XIX століття, тому що саме цей період
характеризується формуванням цивільного процесуального законодавства, основою якого став
Статут цивільного судочинства (1864р.). Інші
процесуалісти дослідження історії розвитку цивільного судочинства, норм, які його регулювали, окремих процедур починають з часів Римського права, його рецепції у Європі та поширення
на процесуальне законодавство України. Простежується і певна історична непослідовність в
аналізі законодавства яке регулювало порядок
судочинства у цивільних справах. Отже, питання
історичної періодизації становлення і розвитку
цивільного процесуального законодавства на
території сучасної України вимагають системного та детального аналізу.
Метою статті є проведення історичної періодизації процесу формування і розвитку циві-
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льного процесуального законодавства на території сучасної України на основі якого здійснювалися судочинство в цивільних справах.
Виклад основного матеріалу. З формуванням державності на території сучасної України з’являються правила поведінки для впорядкування суспільних відносин. Важливе місце в системі правового забезпечення, виконання та дотримання норм права відігравали судові органи.
Це історично закономірний процес який вимагав
правової визначеності, а саме формування законів, які приймалися у різні часи. На їх прийняття,
тривалість дії впливало дуже багато чинників, серед яких можна виділити такі як: політика, економіка, соціальний склад населення, ідеологія, правова культура, ступінь розвитку державних установ,
правові реформи тощо. А отже, здійснити універсальний поділ нашої історії права України на періоди достатньо проблематично, враховуючи, що
критеріями (чи підставами) такого поділу можуть
слугувати різні правові чи соціальні явища.
Зазвичай вивчення історії права в Україні є
складовою частиною предмета дослідження науки історії держави і права України або історії
українського права [5; 6]. Але поза увагою залишаються більш конкретні особливості судоустрою і судочинства у справах, які виникали на
основі конфліктів із приватних, і в деяких випадках з публічних відносин, особливості норм, які
регулювали саму процедуру судового розгляду
таких справ. Проведення конкретно-історичних і
компаративних досліджень лише окремих процесуальних норм чи окремих інститутів, процесуальних процедур в науці цивільного процесуального права в значній мірі збагачують нашу науку
новими поглядами, висновками, але одночасно
породжують невизначеність у моменті формування процесуальних норм, предмета їхнього
регулювання, їх значення на певному еволюційному етапі розвитку права та інститутів. Дослідження і характеристика процесуальних норм,
які діяли в різні історичні часи на території України, вимагає одночасного застосування як історичного так і порівняльного методів дослідження, системного підходу, структурного аналізу, а
також особливого понятійного-категоріального
апарату, оскільки законодавство за допомогою
якого регулювалося судочинство щодо розгляду
різноманітних соціально-економічних конфліктів
достатньо тривалий час не містило таких термінів як «цивільне судочинство» або «судочинство
у цивільних справах», «судовий розгляд цивільних справ», «позов», «сторони», «позивач і відповідач» тощо. Це пов’язується з тим, що до дру-

гої половини XIX століття не розмежовувався
процес розгляду кримінальних і цивільних справ,
як окремих видів судочинства. Законодавство
про процес було єдиним, а отже і процес у суді
також був єдиним. У ньому не використовувалося багато інших сучасних термінів і понять, але
вже на ранніх етапах розвитку державності в
Україні існували судові органи, а отже існувала і
нормативна урегульованість їх процесуальної
діяльності. Їх досконалість мала різну ступінь
формальної визначеності і залежала від рівня
правового регулювання торгових, сімейних, родинних, соціальних та інших суспільних відносин. Ступінь законодавчої урегульованості слід
пов’язати з періодами проведення відповідних
правових реформ, які об’єктивно охоплювали
процес удосконалення судової системи та процесуального порядку вирішення справ у судах. Отже, підставою періодизації розвитку цивільних
процесуальних норм і цивільного процесуального законодавства в Україні є відповідні законодавчі реформи у сфері судоустрою та судочинства у справах, які за змістом та характером були
такими, що виникали з життєвих ситуацій і потребували судового вирішення.
Сам термін період має грецьке походження
(рeriodos) і означає певний проміжуток часу.
Тобто, це часові межі будь-якого суспільного
процесу чи явища. У нашому дослідженні поняття періоду буде використано для виокремлення
самостійних історичних меж функціонування
процесуальних норм і процесуального законодавства на території України яке регулювало порядок судочинства в цивільних справах.
Періодизація – це поділ процесів розвитку
на основні, якісно відмінні один від одного, періоди у відповідності з об’єктивними закономірностями природи та суспільства [12, c.999].
З огляду на те, які історичні події впливали на
процес законотворення у сфері судоустрою і судочинства можна запропонувати наступні періоди і дати їм загальну характеристику:
1. Зародження процесуальних норм за часів
Київської Русі (кінець IXст. - поч. XIV ст.).
Не підлягає сумніву, що процес формування давньоруського права і суду в IX – XI ст. тісно
пов'язаний з державою, яка як самий міцний в
суспільстві соціальний фактор представляє собою організовану політичну владу і займається
вирішенням суспільних справ, що породжуються
територіальною спільністю населення, оскільки
суд – перший і невід’ємний атрибут державної
влади [11, с.76].
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Визначним пам’ятником давньоруського
права, який найбільш повно регулював порядок
розгляду конфліктів, що виникали в суспільстві,
став кодифікований збірник «Руська Правда» у
трьох редакціях: короткої, просторової і скороченої. У Просторовій Правді містилися норми
процесуального права, сформовані як законодавцем, так і ті, що були відомі практиці протягом
кількох століть [9,с.53].
У Руській Правді поряд із застосуванням
покарань за злочини, застосовувалася майнова
відповідальність (грошовий штраф, відшкодування майнової, фізичної, моральної шкоди), а
також містилися норми на основі яких усувалися
конфлікти з сімейних відносин.
Процесуальний порядок притягнення до
відповідальності був єдиним, оскільки були відсутні розмежування між кримінальним та цивільним судочинством. Судовий процес за змістом
був обвинувально-змагальним у якому ще зберігався вплив звичаєвих норм та принципу привілейованого становища в суспільстві його учасників (сторін, свідків).
Для процесу була характерна активність заінтересованих у ньому осіб, оскільки сам процес
був справою самозахисту і самоуправства
[1,с.165]. Суд виконував посередницьку роль у
вирішенні конфлікту і будувався на класовій основі. Процес проходив усно і відкрито. До суду
могла звернутися потерпіла (чи ображена) особа
в своїх інтересах чи інтересах інших осіб (членів
сім'ї, родичів, челяді тощо). Стверджується, що у
Просторовій Правді навіть містилася назва такої
особи як «позивач» [14, с.29-39]. Кожна сторона
відстоювала свою позицію за допомогою системи доказів: власних пояснень, зізнання, показання свідка, тілесні ушкодження,сліди на майні,
суди Божі, судовий поєдинок, жребій. Дослідження доказів, як і оголошення рішення, здійснювалося в усній (словесній) формі.
2. Цивільні процесуальні норми які діяли на
території України у кінці ХІV – першій половині
ХVІІ ст.
Виділений період в історії України займає
значний проміжок часу. У другій половині ХІV
ст. більшість українських земель знаходилися під
владою Польського та Литовського князівств,
Речі Посполитої. Судова система була побудована за класовим та становим принципом.
З метою створення єдиної правової основи
для формування загальної судової практики було
прийнято Литовські статути у трьох редакціях :
1529 р. («Старий»), 1566р. («Волинський») і
1588р. («Новий»). Переважна більшість норм
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мали процесуальний зміст і регулювали судочинство у різних судах.
Судовий процес будувався на змагальних
засадах – збирання і подання доказів до суду
було обов’язком сторін.
Під юрисдикцію суду підпадало досить
широке коло цивільних справ: відносини з приводу приватної та спільної власності ,сервітути,
зобов’язальні відносини, шлюбно-сімейні спори,
спадщина тощо.
Для судового процесу було характерним :
порушення справи заінтересованою стороною
(усно чи письмово); обов’язкове зазначення відповідача у справі; звернутися до суду вправі чоловіки з 18 років, а жінки з 15 років , які проживали окремо від батьків; участь сторін була
обов’язковою; можливість представництва сторони (« прокуратор», опікун, урядовий захисник,
адвокат); доказами були документи, речі, предмети, які мали відношення до справи , а також
показання свідка (було детально врегульовано
питання допуску та допиту свідка в суді) ; процес
розгляду справи в суді відбувався усно і відкрито; було врегульовано порядок дачі стороною
власних пояснень сторонами процесу; процес
завершувався проголошенням рішення.
На українських землях, які з другої половини XIV ст. знаходилися під владою Польщі,
існувала розгалужена судова система.
Судочинство здійснювалося на основі звичаєвого права, «Руської Правди», Статутів, магдебурзького права, королівських актів, привілеїв,
судової практики.
У загальному для судочинства було характерним: відсутність розмежування його на кримінальний і цивільний процес; звертатись до суду вправі лише особи, які досягли шлюбного віку; особа у своїй скарзі повинна була зазначити
відповідача і зміст вимоги, розмір шкоди та докази; участь сторін було обов’язковим; процес
мав усний характер; доказами були: власні пояснення, показання свідка, предметні докази, присяга, королівські привілеї; процес закінчувався
письмовим рішенням.
Утворення Речі Посполитої не здійснило
суттєвого впливу на судочинство.
Судова система і судочинство Черінігово –
Северщини, які були приєднані до московії, будувалися за новими законами та порядками.
У Запорізькій Січі судова система не мала
законодавчого оформлення. Суди переважно судили за звичаєвим правом і процес був відкритим, усним, змагальним.
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3. Цивільне процесуальне законодавство на
території України в період другої половини XVII
ст. - першій половині XX ст.
У період національно-визвольної боротьби
українського народу 1648-1654рр. існувала судова система, яка відповідала адміністративнотериторіальному поділу Гетьманської держави.
Як недолік можна відзначити те, що судова система мала велику кількість судових установ і вони не були відокремлені від адміністративних.
Як позитивне можна розглядати усність і відкритість процесу, рівність його учасників, ведення
процесу на українській мові.
Судочинство провадилося на основі козацького звичаєвого права і в цей період набули поширення судові прецеденти. Суди також у своїй
практиці застосовували церковне право, акти гетьманської влади, магдебурзьке право, гетьманські
міжнародні договори та інші владні документи.
Процес розпочинався за усним або письмовим зверненням, у якому обов’язково зазначалося: сторони; про що спір; докази. Сторонами могли бути чоловіки, які досягли 18 років, а жінки –
14 років. Від імені жінок в суді виступали батьки
або ж чоловік. Лише вдови могли представляти
інтереси дітей або власні інтереси [4, с.153].
Процес здійснювався на змагальних засадах. Після входження до складу Московської держави з
кінця ХVІІ ст. на судочинство поширюється російське право. Як і раніше процес не мав поділу
на цивільний і кримінальний. Процес у суді регулювався указом «Про форму суду» (1723 року),
законодавчими актами: «Процес короткий приказний….» (1743 р.), «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 р.). Процес був відкритим
і проходив в усній формі. Сторони мали різні назви, але у ХVIII їх починають називати відповідно
«позивач» і «відповідач». Участь сторін була
обов’язковою і сторони давали присягу. Ведення
судової документації покладалося на судову канцелярію. У процес введено доказ-висновок експерта. Допускалося оскарження рішення суду.
На західних територіях сучасної України з
ХVIII ст. починає діяти законодавство Австрійської імперії (цивільний процесуальний кодекс
1796р. і 1825 р.).
У другій половині ХІХ ст. було проведено
судову реформу. Після прийняття Статуту цивільного судочинства (1864 р.) було відокремлено
цивільний та кримінальний процеси. Цивільне
судочинство набуло більш цивілізованої та демократичної форми. Закріплено принципи гласності, публічності, усності, змагальності. Встановлювалися скорочені строки розгляду справи.

Введено три види проваджень: позовне, виконавче
та охоронне. Статутом передбачалося апеляційне і
касаційне оскарження судових рішень. Більш детально регламентувався процес розгляду справи, подання і дослідження доказів, розширено процесуальні права сторін( тямущих) тощо.
4. Цивільне процесуальне законодавство
України в період після 1917 р. до 1991 р.
Цей період характеризується становленням «радянського» або «соціалістичного» права.
На території України цивільне судочинство
здійснювалося на основі «Тимчасового положення
про народний суд і революційних трибуналів української РСР». (1919 р.), Положення Ради народних
комісарів «Про народний суд» (1920 р.), «Тимчасової інструкції про основні норми цивільного процесу» (1923 р.), циркулярів НКЮ УРСР.
У 1924 р. прийнято ЦПК УРСР. У цивільний процес запроваджені слідчі засади, суду відводилася активна роль. Процес був спрощеним.
У 1929 р. набрав чинності новий ЦПК
УРСР. У ньому не знайшли закріплення завдання
цивільного судочинства, ряд принципів не зафіксовано у змісті процесуальних норм, були відсутні ряд стадій судочинства, більшість процесуальних дій суду не обмежувалися строками, посилювалася активність суду тощо. Деякі інститути були детально регламентовані: представництво, докази, видача судового наказу, виконання
рішень суду тощо.
З часом до ЦПК УРСР було внесено велику
кількість змін та доповнень.
У 1963 році прийнято новий ЦПК УРСР,
який став найбільш досконалим законодавчим актом, як з точки зору юридичної техніки, так і змісту його інститутів і окремих норм [10, с.82; 8, с.23].
У цілому ЦПК 1963 року був суттєвим і прогресивним кроком у регламентації цивільного судочинства. Разом з тим він не уникнув цілого ряду
недоліків, які були в попередньому законодавстві.
Основними характерними рисами ЦПК
1963р. були: формування судових інстанцій відповідно до трирівневої системи суддів, що повторює адміністративно-територіальний устрій;
створення єдиного процесу в першій інстанції;
введення інституту народних засідателів; активна участь прокурора в цивільному процесі; відсунення на другорядний план діяльності адвоката; надмірна активність суду і недостатність прав
сторін на розпорядження; впровадження принципу розгляду цивільних справ в інтересах
з’ясування правди (об’єктивної істини); створення одноступеневої системи оскарження; запровадження інституту протесту на предмет законнос-
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ті судових рішень [8, с.25]. У ЦПК 1963 р. закріплювалася ціла система принципів, встановлювалися провадження (позовне, справи з адміністративно-правових відносин, окреме), передбачено види засобів доказування, передбачалося кілька форм перегляду судових рішень тощо. У
цілому ЦПК структурно будувався за системою
позовної форми захисту.
5. Цивільне процесуальне законодавство
України з часу проголошення незалежності
(1991р.) по теперішній час.
Отримання Україною незалежності стало передумовою формування нового законодавства, у
тому числі в сфері судоустрою і цивільного судочинства. Орієнтація України на міжнародні стандарти в сфері судочинства, проведення судовоправової реформи, зміцнення судової влади та забезпечення її незалежності створювали передумови
для удосконалення цивільного судочинства.
До прийняття нового кодексу, до ЦПК
1963р., було внесено цілий ряд істотних змін і
доповнень. У першу чергу, було змінено основні
підходи щодо сутності цивільного судочинства у
напрямку його демократизації і гуманізації, побудови на змагальних засадах, запровадження
нових процедур і удосконалення існуючих. До
прийняття нового ЦПК більшість положень ЦПК
1963 р. пройшли серйозну практичну апробацію,
показали свою життєздатність та ефективність.
Наступний ЦПК України було прийнято 18
березня 2004 року і введено в дію з 1 січня 2005
року. Він принципово відрізнявся від попереднього ЦПК структурою, змістом процесуальних
норм, запровадженням нових процедур, розширенням процесуальних прав учасників процесу
та гарантій їх забезпечення та ін.
Основними рисами нового ЦПК стали : передбачено нову мету і завдання; запровадження
засад змагальності; забезпечення активності сторін;
деталізовано інститут доказів і доказування ; передбачено нові інститути і процедури; удосконалено систему оскарження судових рішень та інше.
З іншої сторони ЦПК 2004 р. не усунув деяких недоліків, а отже до його норм були внесені
зміни та доповнення.
Висновки. Судочинство як форма вирішення життєвих конфліктів між людьми вимагала свого нормативного оформлення. Це важливий вид державної діяльності. Формування і розвиток цивільного процесуального законодавство,
яке регулювало один із видів судочинства, має
свої історичні корені. Дослідження окремих періодів становлення, розвитку і удосконалення
цивільного процесуального законодавства в
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Україні дає можливість охарактеризувати судочинство в різні роки, вирішити питання про його
ефективність, життєву тривалість та досконалість окремих інститутів і процедур, порівняти
минуле і теперішнє, вирішити питання про те,
що було взято з минулого досвіду, та прослідкувати тенденції його хронологічного розвитку.
Періодизація розвитку цивільного процесуального законодавства передбачає його поділ на
певні періоди становлення, удосконалення, розвитку, виділених за певними особливостями законодавства та здійснюваними законодавчими
реформами. З огляду на це, виділено наступні
періоди: 1) зародження процесуальних норм за
часів Київської Русі (кінець ІХ початок XIV ст.);
2) цивільні процесуальні норми, які діяли на території України у кінці ХІV – першій половині
XVII ст.; 3) цивільне процесуальне законодавство на території України в період другої половини
XVII ст. - першій половині XX ст.; 4) цивільне
процесуальне законодавство України після 1917
року до 1991 року; 5) цивільне процесуальне законодавство України з часу проголошення незалежності (1991р.) – по теперішній час.
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O. V. Getmantsev
Formation and development of civil procedural law in Ukraine: questions of historical periodization
Summary
The article analyzes the formation and development of civil procedural law in Ukraine since the end
IX - the beginning XXI century, the criteria of periodization and its emphasis on the main periods.
Key words: civil procedural rules, civil procedural law, periods, period, civil litigation.
А. В. Гетманцев
Формирование и развитие гражданского процессуального законодательства в Украине:
вопросы исторической периодизации
Аннотация
Анализируется процесс формирование и развитие гражданского процессуального законодательства на территории Украины начиная с конца IX до начала XXI cт., определены критерии такой периодизации и выделены основные периоды.
Ключевые слова: гражданские процессуальные нормы, гражданское процессуальное законодательство, периодизация, период, гражданское судопроизводство.
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ВИДИ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Досліджуються питання поділу речових доказів на види, дається характеристика особливостей прямих і
побічних, первісних і похідних речових доказів, їх взаємозв’язок. Обґрунтовується практичне значення поділу
речових доказів на окремі види.
Ключові слова: види речових доказів, прямі та побічні речові докази, первісні та похідні речові докази.

Постановка проблеми. Дискусійним питанням в теорії цивільного процесуального права
є класифікація речових доказів, які можуть досліджуватися судом у процесі здійснення судочинства в цивільних справах, тобто зведення їх у
систему, зумовлену правильним, планомірним
розташуванням та взаємним зв’язком, розподіл їх
на групи за спеціальними ознаками і властивостями. Саме здійснення вичерпної та всебічної класифікації речових доказів у цивільному процесі
сприятиме виявленню особливостей окремих видів
доказів, урахування яких важливо у процесі збирання, дослідження й оцінки, що забезпечить правильне використання понять і термінів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
До дослідження окресленої проблеми в різні часи підходили дослідники як теоретичних, так і
процесуальних наук, таких як М. Г. Авдюков,
С. С. Алексеєв, Р. С. Бєлкін, С. С. Бичкова,
Ю.В. Білоусов, А. Т. Боннер, С. В. Васільєв,
Є. В. Васьковский, А. П. Вєршинін, С. В. Нікітін, Ю. К. Осипов, В. К. Пучинский, В. В. Комаров, В. А. Кройтор, С. В. Курильов, Л. Ф. Лісницька, Д. Д. Луспеник, І. В. Решетнікова, Б. К. Рижов, Т. В. Сахнова, В. І. Тертишніков, М. К. Треушніков, Ф. Н. Фаткуллін, С. Я. Фурса, Т. В. Цюра,
Д. М. Чечот, Н. О. Чечіна та інші. Але на сьогодні
так і залишаються дискусійними питання щодо
визначення критеріїв класифікації речових доказів,
оскільки в такому випадку, якщо класифікація
будь-якого правового феномену здійснена оптимально, тоді вона набуває не лише наукового, але
й практичного значення, стає зрозумілою і доступною для будь-якого фахівця правоохоронної сфери, досить зручною й ефективною у використанні.
Метою цього наукового дослідження виступає ґрунтовний та всебічний аналіз класифікації речових доказів шляхом аналізу існуючих у
теорії цивільного процесуального права різновидів, так і через формулювання авторських критеріїв для розподілу речових доказів на види.
Виклад основного матеріалу Поділ речових доказів повинен здійснюватися за певними
критеріями, істотними для складових його видів,
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що дозволяє виявити між ними відмітності та
подібності, поглибити процес пізнання та дозволяє системно підійти до явищ, що вивчаються.
Адже багатопланове значення класифікації речових доказів має засвідчити той факт, що провести поділ речових доказів за однією ознакою чи
властивістю неможливо, враховуючи те, що недоцільно протиставляти одні докази іншим.
Необхідно визначати класифікацію речових
доказів, як поділ їх на види, а окремих видів – на
підвиди, що дозволить більш глибоко вивчити
окремі докази, їх позитивні та негативні риси, виявити недоліки для процесу досягнення істини.
Спроби здійснити класифікацію доказів у
процесі відправлення правосуддя здійснювалося
вітчизняними науковцями та науковцями різних
зарубіжних країн. Зокрема, у доказовому праві Англії і США, за словами В. К. Пучинського, судові
докази розподіляються на усні і письмові; прямі й
непрямі; безпосередні і опосередковані; первинні і
вторинні; доброякісні й недоброякісні; справжні й
несправжні; кращі докази тощо [1, с. 177 - 178].
Тим не менше, заслуговують уваги погляди
тих учених-процесуалістів, які в основу класифікації і розподілу доказів на групи обирають такі
важливі критерії, як джерела їх отримання, механізм формування, відношення до предмета доказування або обставин, що підлягають встановленню тощо. Так, на переконання А. О. Власова,
найбільш вичерпними в юридичній літературі є
такі види класифікації речових доказів: первинні
і похідні, прямі і побічні [2, с. 184].
Розширює цю класифікацію В. В. Молчанов,
який доповнює перелік різновидів речових доказів
наступними класифікаціями: 1) характером зв’язку
змісту доказу із фактом, що підлягає доказуванню;
2) процесом формування відомостей про факти; 3)
за джерелом доказів [3, c. 131 - 132].
Розглянемо ці класифікації та сформовані в
їх результаті різновиди речових доказів більш
детально.
Характер зв’язку доказу з обставинами, що
підлягають установленню, зумовлює наявність
прямих і непрямих (побічних) доказів. Чимало
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дослідників вважають, що доказ може бути безпосередньо пов'язаний з обставинами, що встановлюються. Саме тому такий доказ прийнято
називати прямим. За правилом, прямий доказ має
безпосередній зв'язок, що встановлює або спростовує наявність певної обставини. Докази, за допомогою яких не можна дійти однозначного висновку про наявність або відсутність будь-якого
факту, називаються непрямими. Для підтвердження обставини недостатньо посилатися лише
на один непрямий доказ [4, с. 121].
Як правило, вчені одностайні у визначенні
термінів «прямий речовий доказ» та «побічний
речовий доказ».
Так, прямі речові докази - це ті докази, які
безпосередньо (прямо і однозначно) вказують на
обставини (факти), що входять до предмету доказування [5, с. 185]. Отже, проблем щодо поняття та визначення ролі та значення прямих доказів
у науці цивільного процесуального права в силу
їх однозначності та вірогідності, як правило, не
виникає. Інакша ситуація складається з використанням в цивільному судочинстві непрямих, тобто
побічних доказів, які в результаті своєї так би мовити похідної природи об’єктивно створюють чимало теоретичних та практичних проблем у застосуванні цих доказів у конкретній цивільній справі.
Побічними доказами є такі докази, які безпосередньо не вказують на факт (обставину), що
входить до предмета доказування, а має з ним
лише опосередкований, багатозначний зв'язок [6,
c. 6]. Зазначимо, що багатозначність передбачає
зв'язок доказів з необхідним фактом, але не виключає зв’язку цього доказу з іншим фактом.
Відповідно зі змісту побічного доказу може бути
зроблено, як мінімум, два однаково вірогідних
висновки про наявність або відсутність факту,
що входить до предмета доказування у цивільній
справі. При цьому, з особливостей побічних доказів виникає принципово важливий висновок:
одного побічного доказу недостатньо для доведення необхідного факту, оскільки якесь з можливих припущень, що випливає зі змісту цього
доказу, хибне, тому для достовірного висновку
про наявність чи відсутність факту необхідне не
одне, а декілька побічних доказів у сукупності.
Отже, побічний доказ указує лише на побічний
факт, а тому юридичного значення він набуває в
органічному взаємозв’язку з іншими доказами.
Справді, встановити обставини справи за
допомогою непрямих доказів складніше, ніж при
прямих доказах, однак непрямі докази не можна
вважати другорядними, доказами другого сорту.
Ці докази досить часто трапляються у процесі

розгляду справ і внаслідок правильного їх використання можна отримати достовірні висновки.
Тому зв'язок побічних доказів між собою, як
слушно зазначає О. І. Трусов, повинен бути таким, щоб усі вони були ланками одного ланцюга:
при випаданні однієї ланки розпадається весь
ланцюг, утрачає значення кожен побічний доказ
окремо [7, с. 65].
Отже, проведене нами дослідження дозволяє сформулювати наступні висновки: прямі речові докази - це ті докази, які безпосередньо
(прямо і однозначно) вказують на обставини
(факти), що входять до предмета доказування, а
також це ті докази, які мають з необхідним фактом однозначний зв’язок, який дозволяє зробити
висновок про наявність цього факту.
Зі змісту побічного доказу може бути
зроблено як мінімум два однаково вірогідних
висновки про наявність або відсутність факту,
що входить до предмету доказування у справі.
Крім цього, з особливостей побічних доказів слідує
принципово важливий висновок: одного побічного
доказу недостатньо для доведення необхідного факту, оскільки якесь з можливих припущень, що
випливає зі змісту цього доказу, є невірним. Тобто
ці докази дають підстави лише для припущення
про існування факту, що досліджується.
Проаналізувавши ставлення науковців до
поділу речових доказів на первісні та похідні,
вважаємо за потрібне сформулювати власне авторське визначення цих понять. Отже:
- Первісні речові докази у цивільному судочинстві – це предмети матеріального світу (як
правило, оригінали), які є носіями інформації про
обставини, що мають значення для справи в силу
безпосереднього і первинного впливу на них доказових фактів.
- Похідні речові докази у цивільному судочинстві – це предмети матеріального світу (як
правило, копії), які є носіями інформації про обставини, що мають значення для справи в силу
непрямого, а опосередкованого впливу на них
доказових фактів.
Дослідники цивільного процесуального
права одностайні в тому, що використання в
процесі доказування первинних доказів доцільніше, оскільки наявність проміжкових ланок при
формуванні доказів, по-перше, може призвести
до викривлення доказової інформації, по-друге,
вплинути на створення у суду власної думки відносно обставин справи. Через це суд повинен
прагнути до використання первинних доказів,
адже очевидно, що похідні речові докази суд
може витребувати тільки за відсутності первин-
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них. У зв’язку цим, вважаємо одночасне використання в судочинстві у конкретній справі первинного і похідного від нього доказу беззмістовним і неприпустимим.
Поряд з досить поширеними класифікаціями речових доказів у цивільному процесі, висловлювались науковцями і так би мовити власні
пропозиції щодо класифікації речових доказів.
Наприклад, В. В. Гордєєв, В. К. Колпаков
залежно від характеру інформації, що отримує
суб’єкт застосування, речові докази можуть бути
переробленими (концентрованими) і звичайними. Останні надходять до суб’єкта без обробки, у
тому вигляді та стані, у якому вони були отримані особою, яка їх передає [8, с. 19]. Окрім цього,
О. Г. Давтян пропонує за процесуальною формою та в залежності від виду доказування розрізняти суворі та вільні докази. Суворими називаються речові докази, які отримуються в результаті огляду речових доказів тощо. Натомість вільні речові докази не пов’язані відповідною процесуальною формою і тому можуть бути вилучені з офіційних джерел пізнання [9, с. 67].
Враховуючи певний консерватизм доктрини цивільного процесуального права та усталену
практику застосування положень цивільного
процесуального законодавства, вважаємо, що
наведені вище так звані «неординарні» класифікації речових доказів у цивільному судочинстві
насправді не базуються на достатньому аналітичному підґрунті і не враховують ту роль, яку виконують саме речові докази у процесі здійснення
правосуддя в цивільних справах.
Отже, на підставі аналізу існуючих у процесуальних науках поглядів вітчизняних і зарубіжних учених-процесуалістів, у поєднанні з аналізом норм чинного Цивільного процесуального
кодексу України та судовою практикою, дозволяє нам здійснити спробу розробки власних авторських класифікацій речових доказів.
Пропонується здійснювати класифікацію
речових доказів за процесуально-правовою ознакою позовів, що розглядаються судом у порядку
позовного провадження: 1) речові докази, що
містять інформацію про обставини справи і використовуються при розгляді та вирішенні позовів про присудження (виконавчих позовів); 2)
речові докази, що містять інформацію про обставини справи і 3) використовуються при розгляді
та вирішенні перетворювальних позовів (конститутивних позовів); речові докази, що містять інформацію про обставини справи і використовуються при розгляді та вирішенні позовів
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про визнання (установчих позовів), які можуть
бути двох підвидів:
- речові докази, які досліджуються судом
при вирішенні позитивних позовів про визнання;
- речові докази, які досліджуються судом
при вирішенні негативних позовів про визнання.
Окрім вищенаведеного, вважаємо за доцільне запропонувати ще одну авторську класифікацію речових доказів у цивільному судочинстві.
Зокрема, проведене нами ґрунтовне наукове дослідження найбільш поширених розподілів речових доказів на різновиди дозволяє нам стверджувати, що будучи носіями інформації про обставини, що мають значення для справи, предмети
матеріального світу (інакше кажучи, речові докази) сприймають на собі відбитки цих відомостей
про факти в абсолютно різноманітні способи.
Вплив такої інформації може бути накладений на
відповідний об’єкт зовнішнього світу або в природний, максимально органічний для даного
предмету спосіб (наприклад, відбитки пальців чи
сліди взуття на гладкій поверхні), або можуть
мати характер цільового використання певного
речового доказу за його функціональним призначенням (зокрема, зовнішні зміни обладнання,
що залучене в професійній діяльності позивача
чи виробничому процесі відповідача).
Отже, за характером впливу інформації на
речові докази про обставини, що мають значення
для справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ, пропонуємо таку класифікацію: 1) речові докази, які
зазнали органічного впливу інформації про обставини, що мають значення для справедливого,
неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ; 2) речові докази, які зазнали функціонального впливу інформації про
обставини, що мають значення для справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і
вирішення цивільних справ; 3) речові докази, які
зазнали природнього впливу інформації про обставини, що мають значення для справедливого,
неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільних справ.
При цьому треба мати на увазі, що будь-які
підходи до класифікації, визначення її критеріїв,
віднесення доказів до тих чи інших видів і груп
мають досить умовний характер і залежать від
конкретних обставин, встановлення і доказування яких відбувається. Один і той самий доказ
може бути віднесений до одного чи іншого їх
різновиду, і жоден науковець чи практик ніколи
не визначать раз і назавжди конкретний речовий
доказ лише в одній єдиній їх групі.
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Види речових доказів у цивільному процесі

Висновки. Класифікація речових доказів це науково-теоретичне групування предметів
матеріального світу у різновиди, яке, відповідно до
вимог цивільного процесуального законодавства,
здійснюється за певними критеріями, які притаманні змісту, формі, джерелам або іншим характерним ознакам речових доказів, з метою упорядкування і систематизації останніх заради їх оптимального використання в цивільному судочинстві.
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The types of material proofs in civil procedure
Summary
In the article are probed question of division of material proofs on kinds, description of features of
direct and side, primitive and derivative material proofs, their intercommunication, is given. The practical
value of division of material proofs is grounded on separate kinds.
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М.А. Гетманцев
Виды вещественных доказательств в гражданском процессе
Аннотация
Исследуются вопрос разделения вещественных доказательств на виды, дается характеристика
особенностей прямых и побочных, первобытных и производных вещественных доказательств, их
взаимосвязь. Обосновывается практическое значение разделения вещественных доказательств на отдельные виды.
Ключевые слова: виды вещественных доказательств, прямые и побочные вещественные доказательства, первобытные и производные вещественные доказательства.
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ПОНЯТТЯ ВІДВЕДЕННЯ, ЯКЕ ПРИПИНЯЄ ЦИВІЛЬНЕ СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО ВИМОГИ
КРЕДИТОРА, ЩО РАНІШЕ ВИНИКЛО
Ідеться про відведення, яке припиняє цивільне суб'єктивне право вимоги кредитора, що раніше виникло
(правоприпиняюче відведення). При цьому аналізуються такі поняття, як: заміна кредитора або боржника в зобов'язанні, оспорюваність, визнання судом правочину недійсним (із застереженням), розірвання договору, визнання договору неукладеним, відпадіння підстави правочину та припинення зобов'язання.

Постановка проблеми. Правоприпиняючі
відведення (rechtsvernichtende Einwendungen,
правопогашающие возражения, destroy objection)
разом з правоперешкоджаючими відведеннями є
одним із різновидів матеріально-правового відведення в цивільному праві, яке пред'являється,
точніше – ex officio та ipso jure застосовується, якщо для цього є підстави, тоді, коли, зокрема, висунення заперечення в ш. с., в основі якого було припущення про можливість пред'явлення правоперешкоджаючого відведення, виявилося невдалим.
Тому розгляд їх змісту утворює наступну актуальну проблему після розгляду змісту правоперешкоджаючого відведення (про останнє див. нашу статтю в попередньому випуску Наукового вісника
Чернівецького університету).
Стан дослідження проблеми. Я. Шапп
визначає правоприпиняюче відведення як негативні "передумови, при наявності яких обґрунтований та такий, що виник через відсутність якихнебудь перешкод, правіж (Anspruch) стає недійсним" [1, с. 34] або як такі негативні передумови,
за наявності яких обґрунтований та такий, що
спочатку виник, правіж припиняється [2, с. 51].
Правіж (рос. притязание) в такому разі розуміється не як право на захист [3, с. 127; дет. див.,
напр.: 4], а як право зажадати від іншої особи дії
або утримання від дії (§ 194 німецького ЦК)
[див.: 5, с. 37], тобто як право вимоги [про
історію утворення поняття див.: 6].
Метою статті є виклад змісту матеріальноправового відведення, яке припиняє цивільне
суб'єктивне право вимоги кредитора, що раніше
виникло (правоприпиняюче відведення).
Методом обрано структурний аналіз правоприпиняючого відведення як сукупності певного роду обставин, що мають відповідне правове значення. Під відповідним правовим значенням розуміється визнання правопорядком недійсності суб'єктивного права вимоги або здійснимості суб'єктивного права заперечення в ш.с. боржника, на основі правоприпиняючих обставин.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Суб'єктивне право вимоги кредитора, яке раніше виникло, зокрема через те, що у боржника
немає правоперешкоджаючого відведення, проте,
звичайно, не лише із-за цього, може, тим не менше, бути недійсним з іншої підстави. Це пояснюється тим, що предметне значення цивільноправового відведення складне, тому включає в
себе поряд з поняттям перешкоди, а також поняття припинення. У такому разі йдеться про
припинення суб'єктивного права вимоги кредитора. На основі зазначеного можна говорити про
синкретичний інститут недійсності суб'єктивного
права вимоги кредитора [7, с. 134], який може
вважатися іншим синонімічним виразом поняття
матеріально-правового відведення в цивільному
праві, оскільки двоєдина природа цивільноправового відведення полягає в тому, що воно є
констатацією, з погляду кредитора, недійсності
права вимоги, а з погляду боржника, одночасно,
– здійснимості права заперечення в ш. с.
До правоприпиняючих відведень можна
віднести інститути заміни кредитора або боржника в зобов'язанні, оспорюваність, визнання судом правочину недійсним (із застереженням),
розірвання договору, визнання договору неукладеним, відпадіння підстави правочину та припинення зобов'язання [пор.: 8, с. 23].
Заміна кредитора або боржника в зобов'язанні. Аналіз цесії став одним із стимулів утворення поняття правежу Б. Віндшайдом у 1856 р. [9, с.
8]. Зрозуміло, що при цьому йдеться про зворотний
бік цього поняття, оскільки заміна кредитора (та
боржника) в зобов'язанні є одним із видів правоприпиняючого відведення.
Укладення договору цесії чи делегації, так
само й як перехід права вимоги в силу закону, не
призводить до припинення початкового зобов'язання, проте можуть в кінцевому рахунку стати
підставою для захисту первісного кредитора чи
боржника. Це буде мати місце, наприклад, у договорі цесії тоді, коли це початкове зобов'язання
було в момент відступлення дійсним (ст. 519 ЦК
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України). Отже, посилання первісного кредитора
на дійсність відступленого права вимоги на певний момент може свідчити, що в такому разі
йдеться про правоприпиняюче відведення, оскільки в такому разі у нього, як тепер потенційного боржника, є здійсниме суб'єктивне право заперечення в ш. с., яке обґрунтоване на підставі
відповідної статті, яка може інтерпретуватися як
визнання правопорядком умовного припинення
участі первісного кредитора у виконанні відступленого права вимоги.
Оспорюваність. Незважаючи на те, що правочин, який оспорюється, вважається недійсним за
загальним правилом з моменту його вчинення (ч. 1.
ст. 236 ЦК України), все ж існують переконливі,
хоча й дискусійні, підстави відносити оспорюваність до правоприпиняючих відведень.
Оспорюваність правочину може мати місце внаслідок різного роду підстав, наприклад,
помилки (ст. 229 ЦК) та ін. Оспорюваність розглядається в контексті правоприпиняючого, а не
правоперешкоджаючого відведення тому, що
правочин у такому разі виникає, проте лише в
умовний спосіб. Такою умовою є потенційна
можливість визнання судом правочину недійсним, яка в той самий час, як це випливає із логічного аналізу відповідних алетичних модальностей, у т. ч. випадковості, є потенційною можливістю невизнання судом правочину недійсним.
Очевидно, що до того моменту, коли суд визнає
правочин недійсним, він є умовно дійсним, а тому відповідне негативне рішення потрібно інтерпретувати як основу для правоприпиняючого
відведення, оскільки суд, визнаючи правочин
недійсним, тим самим його припиняє.
Визнання судом правочин у н ед і й с н и м ( і з з а с т е р е ж е н н я м ) . На відміну від оспорюваності (чи, із застереженнями, нікчемності) правочину визнання судом правочину
недійсним відбувається на іншій логічній підставі. Йдеться про те, що правочин не є можливо
недійсним, а можливо дійсним, тобто оспорюваним, й не про те, що з необхідністю правочин є недійсним (нікчемний правочин), а про те, що правочин дійсно є недійсним, проте для цього потрібне
винесення судового рішення. Тобто в першому випадку йдеться про випадковий характер (недійсності) правочину, в другому – про необхідний, а в
останньому – про можливий характер. Усе ж визнання правочину недійсним може розглядатися в
певних випадках і як правоперешкоджаюче відведення (наприклад, удаваний правочин).
Розірвання дог ов ору, визнання
д о г о в о р у н е у к л а д е н и м . Розірвання до-

говору та визнання його неукладеним прийнято
розглядати поза рамками інституту недійсності
правочину [10, с. 525]. Вони мають місце тоді,
коли йдеться про неналежне виконання або про
невиконання його умов. Це означає, що двосторонній правочин, яким визначені відповідні умови,
є дійсним, для того щоб у відповідної його сторони
виникло відповідне заперечення у ш. с. потрібно
такий правочин припинити, а, отже, в такому разі
йдеться про правоприпиняюче відведення.
Відпадіння п ідстави правочин у . Відпадіння підстави правочину є новим для
вітчизняної цивілістики інститутом, який проте
детально визначений в цивілістиці німецькій.
Так, під відпадінням підстави правочину німецькі юристи розуміють "відведення через неочікувані, перемінливі обставини" [8, с. 92]. Це відведення є правоприпиняючим аналогічно до того,
що було сказано нами про розірвання договору
та визнання його неукладеним.
П р и п и н е н н я з о б о в ' я з а н н я . Той
факт, що інститут припинення зобов'язання можна розглядати під кутом зору існування в його
рамках правоприпиняючого відведення, проявляється вже в назві відповідного інституту.
Цивільно-правове зобов'язання є змістом
цивільно-правового відношення, поряд із цивільно-правовим управненням. Наявність підстав для
його припинення є одночасно наявністю підстав
для припинення управнення кредитора, а, отже,
припинення зобов'язання боржника є одночасно
припиненням управнення кредитора, яке, з одного боку, є визнанням недійсності суб'єктивного
права вимоги кредитора, та, з іншого, визнанням
здійснимості суб'єктивного права заперечення в
ш. с. боржника, причому останнє виникає вже
після того, як зобов'язання (відповідно – управнення) виникло – в момент припинення зобов'язання (, або управнення). Тому такий різновид
відведення є правоприпиняючим відведенням.
Пояснити в загальному ту роль, яку відіграє інститут припинення зобов'язання з погляду
його інтерпретації як правоприпиняючого відведення, можна на прикладі наступної неможливості виконання зобов'язання (ст. 607 ЦК України).
Легальне визначення, яке міститься в ч. 1 ст. 607
ЦК: "Зобов'язання припиняється неможливістю
його виконання у зв'язку з обставиною, за яку
жодна зі сторін не відповідає", – можна переформулювати у формі умовного судження, яка є
властивою формою основних норм цивільного
права, так: якщо виконання неможливе у зв'язку з
обставиною, за яку жодна зі сторін не відповідає, то зобов'язання припиняється (= то цивіль-
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не правовідношення недійсні цивільне право вимоги недійсні), а це означає, що наступна об'єктивна неможливість виконання зобов'язання тягне за собою припинення зобов'язання як цивільно-правового відношення, і, тим, – припинення
суб'єктивного права вимоги кредитора, та свідчить одночасно про виникнення здійснимого
права заперечення у ш. с. боржника, яке в даному випадку буде мати форму правоприпиняючого відведення. Останнє означає, що замість традиційного цивільно-правового відношення виникає цивільно-правове відношення sui generis, у
якому недійсному праву вимоги кредитора протистоїть здійсниме право заперечення в ш. с. боржника, яке виникає внаслідок припинення традиційного правовідношення (правоприпиняюче
відведення).
Як висновок, викладений вище загальний
аналіз інститутів, які в сукупності утворюють
зміст правоприпиняючих відведень, дозволяє
визначити відповідне поняття на досягнутому
рівні абстрагування так: правоприпиняюче відведення групує навколо себе такі інститути, як:
заміна кредитора та боржника в зобов'язанні,
оспорюваність, визнання судом правочину недійсним (із застереженням), розірвання договору
та визнання договору неукладеним, відпадіння
підстави правочину, а також припинення зобов'язання, у т. ч. наступну неможливість виконання
зобов'язання, – на підставі спільного правового
ефекту: відносної недійсності правочину та припинення зобов'язання, а тому і недійсності суб'єктивного права вимоги.
Правоприпиняючі відведення впливають на
існування цивільного правовідношення інакше, ніж
правоперешкоджаючі відведення. Мається на увазі
той факт, що правоприпиняюче відведення зводить
нанівець виникле правовідношення після його виникнення, а не до виникнення.
Правовим ефектом правоприпиняючого
відведення як факту є недійсність суб'єктивного
права вимоги кредитора, або констатація здійснимості суб'єктивного права заперечення у ш.с.
боржника, на основі відповідних обставин, які
відрізняються від обставин, які викликають до
життя правоперешкоджаючі відведення. Поєднання такого роду фактів зі згаданими в цьому
абзаці правовими наслідками дозволяє говорити
про існування в цивільному праві правоприпиняючих норм-відведень.
Подальше дослідження відведення в цивільному праві варто здійснити в напрямку ви-
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значення правової природи такого роду поняття
та детального аналізу відповідного вітчизняного
правового регулювання відносин, яке при цьому
має місце.
Список літератури
1. Шапп Я. Основы гражданского права
Германии : учебник / Ян Шапп. – Москва : БЕК,
1996. – 304 с.
2. Шапп Я. Система германского
гражданского права : учебник / Ян Шапп. –
Москва : Междунар. отношения, 2006. – 360 с.
3. Осокина Г. Л. К вопросу о соотношении
cубъективного гражданского права и правомочия на
его защиту (на примере субъективного права
собственности) / Галина Леонидовна Осокина //
Вестн. Том. гос. ун-та. – 2012. – № 360. – С. 127-130.
4. Підлубна Т. М. Право на захист
цивільних прав та інтересів : монографія / Тетяна
Миколаївна Підлубна. – Чернівці : Чернівецький
нац. ун-т, 2010. – 192 с.
5. Гражданское уложение Германии =
Deutsches
Burgerliches
Gesetzbuch
mit
Einfuhrungsgesetz: Ввод. закон к Гражд.
уложению : пер. с нем. – Москва : Волтерс
Клувер, 2004. – 816 с.
6. Трутень В. В. Право на позов та правіж:
критика Віндшайдом теорії порушення права /
Віктор Володимирович Трутень // Науковий вісник
Чернівецького університету : Зб. наук. праць. –
2012. – Вип. 618. Правознавство. – С. 58-65.
7. Трутень В. В. Комбінована n-мірна
юридична логіка: в застосуванні до експлікації
цивільно-правового поняття "правіж" / Віктор
Володимирович Трутень // Логіка і право.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної
конференції "Логіка і право". Xарків, 11 травня
2012 р. / Науковий редактор: д-р філос. наук, проф.
О. М. Юркевич. – Харків, 2012. – С. 131-134.
8. Katko P. Bürgerliches Recht : schnell erfaßt
/ Peter Katko. – Berlin [u.a.] : Springer, 1995. – 303
S. – (Recht – schnell erfaßt).
9. Windscheid B. Die Actio des römischen
Civilrechts, vom Standpunkte des heutigen Rechts /
von Bernhard Windscheid. – Düsseldorf : Buddeus,
1856. – IV, 238 S.
10. Цивільне право України. Загальна
частина : підручник / за ред. О. В. Дзери ; Н. С.
Кузнєцової ; Р. А. Майданика. – Київ : Юрінком
Інтер, 2010. – 976 с.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство.

Поняття відведення, яке припиняє цивільне суб’єктивне право вимоги кредитора, що раніше виникло

Стаття надійшла до редколегії 11 березня 2013 року.
Рекомендована до опублікування у "Віснику" членом редколегії Н.Д. Гетьманцевою.
A.G. Pavlyuk
Concept of objection which stops civil subjective right of the requirement of the creditor,
which have started earlier
Summary
In article there is a question of objection which stops civil subjective right of the requirement of repays
the creditor (destroy objection), which started earlier. Such concepts are analyzed: replacement of the
creditor or the debtor in the obligation, contestation, a recognition of the transaction void by the court (with
the reservation), contract cancellation, a confession of agreement uncelled, lapse of the basis of the
transaction and the obligation termination.
А.Г. Павлюк
Понятие возражения, которое погашает ранее возникшее гражданское субъективное право
требования кредитора
Аннотация
Речь идет о возражении, которое погашает ранее возникшее гражданское субъективное право
требования кредитора (правопогашающее возражение). При этом анализируются такие понятия, как:
замена кредитора или должника в обязательстве, оспариваемость, признание судом сделки недействительной (с оговоркой), расторжение договора, признание договора незаключенным, отпадение основания сделки и прекращение обязательства.
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ІII. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.
ФІНАНСОВЕ ПРАВО
УДК 349.41
© 2013 р. В.Д. Сидор
Чернівецький факультет Національного університету «Одеська юридична академія», Чернівці
ПУБЛІЧНА ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ
Проведено комплексний аналіз змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель
державної та комунальної власності. Доводиться, що законодавство про публічну земельну власність перебуває
на стадії становлення, оскільки відсутня концепція правового регулювання земельних відносин після розмежування земель державної та комунальної власності.
Ключові слова: земельні відносини, публічна земельна власність, землі державної власності, землі комунальної власності, розмежування земель, земельне законодавство.

Постановка проблеми. В умовах сьогодення особливої актуальності і гостроти набуває
питання про публічну земельну власність, про її
суб'єктів і об'єкти. Від рішення цього питання
багато в чому залежить цілісність держави, ефективність охорони і використання земельних ресурсів, забезпечення інтересів населення України
і територіальних громад. У Союзі РСР вся земля
в межах державного кордону складала єдиний
державний земельний фонд, знаходилася у виключній державній власності і була передана у
відання органів радянської влади загальної компетенції – Рад народних депутатів. Кардинальні
зміни в Україні в 90-х роках XX століття, у тому
числі становлення місцевого самоврядування, не
могли не торкнутися відносин публічної земельної
власності. На зміну існуючого в державі протягом
70 років земельного ладу була запропонована диференціація публічної земельної власності.
Аналіз останніх наукових досліджень. В
науці земельного права України дослідженню
проблем реалізації права державної та комунальної власності на землю присвячено праці таких
вчених, як В.І.Андрейцев, Г.І. Балюк, О.Г. Бондар, М. В. Воскобійник, П.Ф. Кулинич, А.М. Мірошніченко, В.В. Носік, О.М. Пащенко, В.І. Семчик, Н.І. Титова, Ю.С. Шемшученко, М.В. Шульга та ін. Проте внесення змін до земельного
законодавства щодо правового регулювання
розмежування земель державної та комунальної
власності вимагають спеціальної уваги і проведення додаткового дослідження.
Завданням даної публікації є дослідження
проблем публічної земельної власності шляхом
проведення комплексного аналізу змін до деяких
законодавчих актів України щодо розмежування
земель державної та комунальної власності.
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Виклад основного матеріалу. Переходячи
до викладення основного матеріалу, хочемо зазначити, що Конституція України створила необхідні передумови для формування і становлення принципово нового земельного ладу з урахуванням переходу економіки країни до ринку і
закріпила нові концептуальні засади регулювання земельних відносин. Відповідно до ст. 13
Конституції України, земля є об'єктом права власності Українського народу, а від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування [1]. Право власності Українського
народу на землю Л.П. Заставська розглядає як
проголошення суверенного права народу на земельну територію держави шляхом здійснення
органами державної влади і Україні законодавчої
та правотворчої функції – встановлення права власності на землю, визначення правового режиму
земель України, компетенції органів виконавчої
влади та місцевого самоврядування щодо регулювання земельних відносин і розпорядження землями державної і комунальної власності [2, с. 15].
Відповідно до ч. 3 ст. 78 Земельного кодексу, земля в Україні може перебувати у приватній,
комунальній та державній власності [3]. Інтереси
суспільства орієнтуються не тільки на збереження в розпорядженні держави необхідної частини
земель для вирішення загальних завдань розвитку земельних і територіальних ресурсів, а й на те,
щоб даний життєво важливий фактор в цілому
знаходився в руках тих власників, які здатні найбільш розумно і з користю розпорядитись землею для всіх членів суспільства [4, с. 16].
Як відомо, публічна земельна власність
об’єднує державну та комунальну форми власності на землю. З 1 січня 2013 р. вступив в юридичну силу Закон України «Про внесення змін до
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деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності» від 6 вересня 2012 року № 5245-VI, яким
визначаються правові засади розмежування публічної земельної власності. Пунктом 3 Перехідних положень зазначеного закону передбачено,
що з дня набрання чинності цим Законом (тобто
з 01.01.2013 р.) землями комунальної власності
відповідних територіальних громад вважаються:
а) земельні ділянки: на яких розташовані будівлі,
споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної
громади; які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій; б) всі
інші землі, розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земельних ділянок приватної власності. Відповідно до пункту 4 Перехідних положень, у державній власності залишаються: а) розташовані в межах населених пунктів
земельні ділянки: на яких розташовані будівлі,
споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності; які перебувають у постійному
користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук; які належать до земель оборони; б) земельні ділянки, що використовуються
Чорноморським флотом Російської Федерації на
території України на підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; в) землі зон відчуження
та безумовного (обов’язкового) відселення, що
зазнали радіоактивного забруднення внаслідок
Чорнобильської катастрофи; г) усі інші землі,
розташовані за межами населених пунктів, крім
земельних ділянок приватної власності [5].
Право комунальної власності на землю
М.В. Шульга розглядає як право територіальної
громади володіти, раціонально, ефективно, а також за цільовим призначенням використовувати
і розпоряджатися на свій розсуд, забезпечуючи
земельні та інші інтереси як всієї громади в цілому, так і її структурних підрозділів, в межах
закону належною їй землею як безпосередньо,
так і через органи місцевого самоврядування [6,
с. 82]. Комунальна власність на землю породжує
нову форму суспільних відносин між органами
місцевого самоврядування з одного боку, державою, юридичними та фізичними особами – з другого. Це дає можливість цілеспрямовано використовувати землю для задоволення громадських
потреб територіальної громади та здійснювати
відповідні природоохоронні заходи довкілля [7,

с. 243]. Зміна в земельному законодавстві щодо
форм власності має надто серйозні політичні і
соціальні наслідки, створює правові колізії, ущемляє свободу реалізації громадянами права власності на землю та форм організації виробництва.
О.Г. Бондар правильно зазначає, що інститут права комунальної власності на землю у вітчизняному законодавстві знаходиться в стадії
формування, а по суті являє собою лише сукупність окремих розпорошених правових приписів
з цього питання [8, с. 80].
Нині державна земельна власність у значній мірі залишилась не розмежованою, а права
власника стосовно земель, які знаходяться в
державній власності, здійснюють органи місцевого самоврядування. З огляду радянського земельного права це нормальне явище, але у даний
час стан таких речей неприйнятний. Конституція
України захищає як приватні, так і публічні інтереси громадян. Виходячи з цього, повинен визначатися правовий режим державних земель.
Незважаючи на те, що Конституція України
встановила не тільки різноманіття, але й рівність
усіх форм власності на землю, законодавство в
основному регулює питання, які стосуються
приватної власності на землю [9, с. 16]. Частково
цю проблему вирішено Законом України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розмежування земель державної та
комунальної власності» від 6 вересня 2012 року
№ 5245-VI. До статті 83 Земельного кодексу
включено частину 3, якою передбачено, що земельні ділянки державної власності, які передбачається використати для розміщення об’єктів, призначених для обслуговування потреб територіальної громади (комунальних підприємств, установ,
організацій, громадських пасовищ, кладовищ,
місць знешкодження та утилізації відходів, рекреаційних об’єктів тощо), а також земельні ділянки,
які відповідно до затвердженої містобудівної документації передбачається включити у межі населених пунктів, за рішеннями органів виконавчої
влади передаються у комунальну власність [5].
Порядок здійснення розмежування земель
державної та комунальної власності на землю, на
думку М.В. Воскобійник, характеризується визначенням на законодавчому рівні таких складових, як: суб’єкти, що приймають рішення стосовно розмежування, безпосередньо проводять дії з
розмежування; документація, відповідно до якої
здійснюється розмежування земель державної та
комунальної власності на землю; територіальний
аспект – у межах відповідних населених пунктів
із встановленням меж земельних ділянок держа-
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вної та комунальної власності в натурі (на місцевості); фінансовий аспект – фінансування процесу розмежування здійснюється за рахунок коштів
відповідних бюджетів [10, с. 15].
Без завершення процедури розмежування
неможливо говорити про повноцінну реалізацію
норм Земельного кодексу України, особливо в
частині регулювання відносин в галузі управління, володіння, користування і розпорядження
землями державної та комунальної власності.
Проте до завершення процедури розмежування,
яка об'єктивно займе декілька років, необхідно
чітко визначити порядок управління не розмежованою державною власністю. Розпорядження
земельними ділянками часто здійснюється органами місцевого самоврядування виключно у власних інтересах, іноді з порушенням законодавства. У зв'язку з цим, для забезпечення інтересів
України слід законодавчо передати ряд повноважень щодо розпорядження землями державної
власності органам виконавчої влади. Крім того,
рівні умови набуття і реалізації права власності
на землю за ст. 14 Конституції мають адекватно
посвідчуватися. Таке посвідчення є не менш актуальним для визначення співвідношення державної та комунальної власності на землю, ніж посвідчення права приватної власності фізичних і
юридичних осіб [11, с. 141]. Крім того, в основі
основних причин гальмування процесу розмежування земель державної і комунальної власності
лежить необхідність законодавчого удосконалення порядку надання необхідної інформації
землевпорядним організаціям, вирішення проблеми неузгодженості земельно-кадастрової документації з фактичними даними, ліквідація законодавчої вимоги щодо посвідчення права комунальної власності державними актами [12, с.
135]. Лише за умови «автоматичного» розмежування запрацюють норми земельного законодавства, які регламентують відносини комунальної
власності на землю, і знімуться перешкоди для
реалізації права державної власності на землю в
межах населених пунктів.
Серед проблем реалізації публічної земельної власності особливо слід виділити питання
регулювання надання в оренду земельних ділянок, що знаходяться в публічній власності. Це
проблеми нормативного забезпечення орендних
відносин. Стягнення орендної плати здійснюється на різних підставах і в різному порядку, що
недопустимо для одноманітного регулювання
даного кола відносин і створює підстави для суб'єктивних рішень і корупції. При визначенні
орендної плати слід також з'ясувати, що вона
98

розраховується виходячи з вартості земельної
ділянки. Але при цьому необхідно остаточно вирішити, про яку йдеться вартість – ринкову або
кадастрову. На наш погляд, це має бути ринкова
вартість земельної ділянки, як це прийнято в більшості цивілізованих держав. Крім того, при
стягненні орендної плати слід відмовитися від
практики ставлення до неї як до фіскальних платежів – різновиду земельного податку, що стягуваною на підставі договору, а не нормативного
акту. Слід врахувати, що на надання в оренду
земель публічної власності поширюються загальні вимоги цивільного і земельного законодавства про свободу договору, про рівність сторін в
договірних відносинах. Практика нав'язування з
боку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування орендареві земель державної власності умов договору є спотворенням суті
орендних відносин. На наш погляд, із врахуванням майбутніх перетворень відносин щодо стягнення земельного податку і податку на нерухомість і збільшення розміру оподаткування на ці
види майна, державі доцільно шляхом поступової приватизації відмовитися від значного обсягу
земель, переданих в даний час різним організаціями в оренду. При цьому слід зберегти орендні
відносини з державними і комунальними підприємствами. Подальше вдосконалення управління
земельною власністю і іншими природними ресурсами, що знаходяться в публічній власності, безпосередньо пов'язано з необхідністю закріплення більшої частини найбільш істотних повноважень
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування нормативними актами рівня закону.
Отже, основними напрямками розвитку законодавства, що регулює питання публічної земельної власності, є: врегулювання питань,
пов’язаних з розмежуванням державної та комунальної власності; управління державною земельною власністю; врегулювання обігу земельних
ділянок. Принципові положення, закладені в Земельному кодексі України, потребують розвитку
в спеціальній системі законодавчих і підзаконних актів, які б дали змогу впорядкувати сферу
земельних відносин та подолати ряд суперечностей, що мають місце у нинішній практиці землекористування. На даному етапі наше законодавство поступово починає використовувати нормальні правові конструкції й звільнятися від невиправданого впливу застарілих поглядів на земельну власність [13, с. 45].
Одним з найважливіших стратегічних завдань держави є виділення в складі земельного
фонду країн земель загальнодержавного страте-
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гічного призначення, забезпечення управління
використаннях цих земель і збору відповідних
платежів у державний бюджет. В літературі висловлюється думка, що у земельному законодавстві слід розширити державну власність на землю.
Без цього держава не може у повній мірі забезпечувати оборону і безпеку, захищати свої кордони,
розвивати єдину інфраструктуру, транспорт і
зв’язок, охороняти природу [14, с. 18].
Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що у Конституції України,
Земельному кодексі та деяких нормативноправових актах міститься ряд положень про публічну земельну власність. Проте комплексний
аналіз законодавства дозволив авторові прийти
до висновку, що Україна і територіальні громади
не набули в даний час право власності на земельні ділянки, засноване на розмежуванні земель
державної та комунальної власності. Сьогодні
недостатньо підготовлене розмежування земель
державної та комунальної власності, законодавство про публічну земельну власність перебуває
на стадії становлення, оскільки досі не визначена
мета, не прогнозовані наслідки як самого процесу розмежування, так і встановлення права власності України і територіальних громад на земельні ділянки, а також відсутня концепція правового регулювання земельних відносин після розмежування земель державної та комунальної
власності. На законодавчому рівні необхідно вирішити так питання: створення законодавчо обґрунтованих систем управління землями державної і комунальної власності; визначення меж земельних ділянок державної і комунальної власності;
забезпечення ефективного використання земельних ділянок, що перебувають у державній та комунальній власності, шляхом передачі їх у довгострокову оренду громадянам і юридичним особам (на
конкурентних засадах); надання земельних ділянок
у постійне користування із земель державної власності лише державним, з комунальної – тільки
юридичним особам комунальної власності.
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Public land ownership
Summary
A comprehensive analysis of changes in some legislative acts of Ukraine concerning delimitation of
state and municipal property. It is proved that the law on public land ownership is infancy, as no concept of
legal regulation of land relations after the separation of state and municipal property.
Key words: land relations, public land ownership, state lands, municipal lands, separation of lands,
land legislation.
В.Д. Сидор
Публичная земельная собственность
Аннотация
Проведен комплексный анализ изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно разграничения земель государственной и коммунальной собственности. Доказывается, что
законодательство о публичной земельной собственности находится в стадии становления, поскольку
отсутствует концепция правового регулирования земельных отношений после размежевания земель
государственной и коммунальной собственности.
Ключевые слова: земельные отношения, публичная земельная собственность, земли государственной собственности, земли коммунальной собственности, разграничение земель, земельное законодательство.
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ПРАВОВА ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ РЕЙДЕРСТВУ
Досліджується стан правової політики у протидії рейдерству, порушується питання необхідності створення в
державі єдиної правової системи протидії рейдерству, розробки конкретних заходів щодо захисту прав власності.
Ключові слова: правова політика, рейдерство, протидія рейдерству, захист власності, економічна злочинність, протиправне поглинання та захоплення підприємств

Постановка проблеми. 1. Порушуються
питання законодавчого забезпечення боротьби з
рейдерством з погляду наукових і практичних
завдань. 2. Тема має значення в аспекті вироблення правових норм для боротьби з корупцією,
вироблення принципів законодавчого забезпечення майнових прав громадян у випадках рейдерських захоплень. 3. Дослідженню рейдерських захоплень і боротьбі з цим злом приділяє
увагу все більше дослідників, а узагальнюючих
матеріалів бракує. 4. Виклад матеріалу грунтується на наукових результатах. 5. Дослідження
стверджує, що наявність цілеспрямованої соціальної політики може убезпечити підприємництво від рейдерських посягань.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Необхідність окремої постановки та докладного
розгляду такого питання обумовлюється, зокрема, тим, що, як на науковому і практичному, так
і на нормативно-правовому рівнях нині не існує
єдиного, усталеного та науково обгрунтованого
погляду на зміст, спрямованість, цілі і засоби,
принципи та суб’єктний склад здійснення правової політики, спрямованої проти рейдерства. На
державному рівні протидія рейдерству хоч і
здійснюється, проте украй мляво і повільно.
Здійснюване автором науково-правове дослідження питань протидії рейдерству, реалізації господарсько-правового механізму цього процесу спричинило необхідність аналізування особливостей правової політики держави в цій галузі.
Порушена проблема нині перебуває в полі зору
окремих дослідників, зроблено, зокрема, певні
кроки в осмисленні сутності, змісту, напрямів і
форм реалізації державної правової політики у галузі протидії рейдерству [1. с.199; 2. с. 133-139; 3.
с.82-84; 4. с.129-136; 5. с. 48-52; 6. с.177-180].
З висловлювань деяких учених випливає,
що державна політика в Україні у сфері протидії
рейдерству взагалі призводить до виникнення
небажаних ефектів: утворюються суттєві перепони на шляху добросовісних підприємців, тоді
як рейдери обходять утворені бар’єри, часто діючи в “рамках закону”.

Метою публікації є узагальнення практики політики держави у протидії рейдерству та
внесення пропозицій стосовно її удосконалення.
Виклад основного матеріалу. В науковій
літературі називаються також мотиви необхідності вироблення ефективної державної політики
протидії рейдерству, зокрема такі: негативні наслідки рейдерства для економіки держави в цілому; потреба ефективного захисту прав власності; припинення масових захоплень підприємств, що мають стратегічне значення для
держави, а також компаній, які мають значний
науково-технічний, технологічний та виробничий потенціал; необхідність орієнтації підприємств на реалізацію довгострокових інвестиційних проектів; значні зупинки (перерви) у виробництві, що пов’язано з відбиттям рейдерських
атак; необхідність зниження напруги в суспільстві, що пов’язана зі збільшенням кількості силових незаконних захоплень підприємств усіх
форм власності; потреба у підвищенні статусу
України на міжнародній арені, її конкурентоспроможності, захищеності інтересів та активів
іноземних інвесторів тощо.
Дослідники зазначають також, що донині
ще не усунені соціальні, економічні та політичні
передумови, що сприяють проявам економічної
злочинності, причиною яких є гальмування в
проведенні економічних реформ, а також низька
ефективність діяльності правоохоронних органів.
А. Бойко зауважує, що “суспільство може розраховувати на ефективну протидію та запобігання
економічній злочинності і корупції тільки в тому
випадку, якщо в державі є ефективна правоохоронна система і незалежна та професійна судова
система. У противному випадку результати діяльності цих органів будуть маскуватись за “переконливими” статистичними даними, а реальний
стан буде далекий від бажаного суспільству”.
Цей дослідник зазначає також, що “нездатність
правоохоронної системи локалізувати негативний вплив економічної злочинності на ринкові
інститути, а з іншого боку, поширення зловживань
та правопорушень серед працівників правоохорон-
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них органів та свідомий вихід за межі правоохоронних функцій свідчить про кризу правоохоронної системи, її низьку ефективність у протидії та
запобіганні економічної злочинності [7].
Ці тези досить важливі з огляду на негативні оцінки державної політики протидії рейдерству в Україні, що лунають і з-за кордону. Ще на
початку 2008 р. з різкою критикою української
влади виступили представники транснаціональних корпорацій, що працюють в Україні. Вони
висловилися за необхідність більш інтенсивного
реформування національного законодавства з
метою ліквідації практики корпоративного рейдерства. Євросоюз запропонував українському
уряду звернути невідкладну увагу на необхідність адаптації до сучасних умов корпоративного
законодавства й прийняття антирейдерских заходів. У Діловому бюлетені компанії Dow Jones вміщена критика стосовно бездіяльності української
влади із висновком про нівелювання перспектив
збільшення іноземних інвестицій в Україну.
Аналогічні оцінки містяться у звіті з розвитку перехідних економік, організації EBRD
(Transіtіon Report 2006). Зокрема, фахівці EBRD
віднесли Україну до групи країн з найгіршою
якістю корпоративного законодавства (поряд з
Азербайджаном, Білоруссю і Таджикистаном) та
істотними недоліками державної політики в цій
галузі. У свою чергу, Російська Федерація, а також ще вісім держав, у числі яких колишні радянські республіки Вірменія, Казахстан, Молдова, Латвія й Литва, віднесені до групи країн, законодавство яких практично повністю відповідає
міжнародним стандартам.
Безперечно, що ситуацію потрібно змінювати, забезпечуючи результативну діяльність
відповідних державних структур з протидії рейдерству. Очевидно, що результатів можна досягти лише за умов використання комплексного і
наукового обґрунтування єдиної правової політики держави у цій галузі, яка б передбачала системний підхід до вирішення проблеми, визначала
пріоритетні напрями та комплекс дійових заходів, спрямованих на ліквідацію причин і умов,
що породжують таке негативне соціально-економічне явище, як рейдерство.
Питання протидії рейдерству нині на порядку денному найвищих органів влади, що вселяє надію вироблення певної стратегії щодо подолання цього негативного явища і запровадження
ефективних кроків на цьому шляху. Про ці сподівання йшлося ще на міжнародній науково-практичній конференції в Івано-Франківську, яка про-
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ходила на базі Прикарпатського національного
університету імені В. Стефаника в 2010 році.
Учені, аналізуючи вітчизняну систему правового захисту прав власності, констатують непрогнозованість і непослідовність правової політики, зокрема, відзначають невиконання органами виконавчої влади відповідних законів, замкнутість публічної адміністрації; низьку правову культуру публічних службовців та існування у
вітчизняному законодавстві значності кількості
“корупціогенних” норм. До цього фахівці також
додають нечітку та суперечливу правову політику, часті безсистемні реорганізації, невідповідність “пропускної здатності” правоохоронних
органів масиву вчинюваних злочинів, постійні
зміни кадрового складу (велика плинність та невисокий професійний рівень), низький рівень фінансового забезпечення їх діяльності, практичну відсутність імунітету від політичного й адміністративного впливу, особливо впливу тих представників
влади, які беруть участь у процедурі призначення
на посади суддів, прокурорів тощо.
“Для поліпшення бізнес-клімату, – наголосив у своєму Посланні Українському народові
Президент України В.Ф. Янукович, – будуть
здійснені реформи у сфері приватизації та посилено захист прав власності”. Глава держави
окреслив також завдання “завершити протягом
п’яти років приватизацію державного майна як
широкомасштабний проект трансформації державної власності”. Він зазначив, що “держава
залишить за собою лише об’єкти, які забезпечують виконання державою своїх основних функцій та національну безпеку. Для цього, на його думку, треба прийняти нову Державну програму
приватизації та істотно удосконалити приватизаційне законодавство. У цих змінах обов’язково має
бути передбачена рішуча протидія рейдерству та
докорінне поліпшення ефективності управління
підприємствами державного сектору” [8].
Протидія рейдерству задекларована у рішеннях різних органів публічної влади. Це, зокрема, в Постанові Кабінету Міністрів України
від 29.11.2006 р. №1673 “Про стан фінансовобюджетної дисципліни, заходи щодо посилення
боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів”, що уповноважила ДКЦПФР здійснювати
протидію рейдерству. Київська міська рада
19.12.2006 р. прийняла постанову №288/345
“Про затвердження Київської міської програми
підтримки малого та середнього підприємництва
на 2007-2008 роки”, у якій зазначена необхідність
“захищати власність та інтереси суб’єктів підпри-
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ємництва шляхом проведення семінарів з питань
протидії рейдерству та безпеки підприємництва, а
також шляхом видання та розповсюдження методичних рекомендацій для суб’єктів малого та середнього бізнесу щодо протидії рейдерству”.
Установити кримінальну відповідальність
за рейдерство запропоновано Указом Президента
України від 12.02.2007 р. №103/2007 “Про заходи щодо посилення захисту права власності”.
Кабінету Міністрів України за участю Верховного Суду України та Генеральної прокуратури
України для забезпечення прав та законних інтересів акціонерів при вирішенні корпоративних
конфліктів рекомендувалося проаналізувати факти рейдерства та за результатами аналізу, з урахування міжнародного досвіду, внести до Верховної Ради України проекти відповідних законодавчих актів. У розгорнутому вигляді ці ж вимоги прозвучали і в Указі Президента України від
26.03.2009 р. №191/2009 “Про додаткові заходи
щодо посилення захисту права власності”.
У лютому 2007 року Постановою Кабінету
Міністрів України №257 утворено Міжвідомчу
комісію з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств, затверджено
Положення про комісію та її склад. У березні
2007 року Постановою Кабінету Міністрів України №316 “Про схвалення Декларації цілей і завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної декларації)” передбачалося виділення коштів для протидії рейдерству, а також поставлені завдання щодо створення надійної системи протидії відчуженню державного майна та корпоративних прав
поза процесами приватизації, усунення прогалин
у законодавстві, що використовуються під час
протиправних захоплень підприємств (рейдерство). Постанова Кабінету Міністрів України від
21.03.2007 р. №544 підбила підсумки соціальноекономічного розвитку України у 2006 році та
основні завдання на 2007 рік. У ній вказувалося
на необхідність забезпечення реального захисту
права приватної власності, недопущення незаконного відчуження приватної власності, ефективну протидію рейдерству.
Пленум Верховного Суду України у жовтні
2008 року розробив рекомендації для місцевих
судів щодо забезпечення законності під час
розв’язання корпоративних суперечок.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9.06.2010 р. №1199 “Про затвердження
плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств” затверджено адресований органам виконавчої влади
розгорнутий план заходів з протидії рейдерству.

Вищезгадані концептуальні нормативні акти, що окреслюють елементи державної правової
політики протидії рейдерству після детального
аналізу їх змісту та висновків щодо ефективності виконання поставлених у них завдань свідчать про низький рівень координації дій відповідних органів державної влади у протидії рейдерству, а також про незадовільний стан нормативно-правового забезпечення такої протидії.
Саме тому актуальним виглядає висновок
О.М. Сафронової про те, що на сучасному етапі
протидії рейдерству украй необхідно “об’єднати
зусилля всіх гілок влади – законодавчої, виконавчої, судової, щоб перетворити епізодичну боротьбу
з окремими компаніями-загарбниками на цілеспрямовану політику недопущення протиправних
поглинань, створення антирейдерської системи
захисту корпоративного підприємництва”[9].
Дослідник М.А. Колєсник зазначає, що
“Ефективна протидія рейдерству в Україні вимагає узгоджених спільних зусиль усіх суб’єктів
протидії рейдерству, спрямованих, серед іншого,
на вироблення конструктивної державної політики щодо протидії рейдерству та пошуку дієвих
інструментів і механізмів протидії цьому суспільно небезпечному явищу”. Він вважає за необхідне виведення діяльності суб’єктів протидії
рейдерству на якісно новий рівень, зокрема через
налагодження конструктивної взаємодії між усіма відповідними суб”єктами [10].
Важливість ретельного наукового аналізу
змісту та складових правової політики держави у
галузі протидії рейдерству визначаються також і
такими мотивами: по-перше, необхідністю суттєвої інтенсифікації правотворчої діяльності
держави та її органів у галузі протидії рейдерству, що обумовлює подальше ускладнення завдань і форм реалізації відповідного напряму
державної політики; по-друге, існуючим високим
рівнем і тенденцією до зростання кількісної
складової протиправних посягань у сфері власності, що охоплюються рейдерськими “схемами”, урізноманітненням останніх і складнощами
правильної юридичної кваліфікації в ході правозастосовчої діяльності відповідних правоохоронних і судових органів держави.
Тільки за таких умов можливе успішне
розв’язання проблеми здійснення ефективної
правової політики держави у протидії рейдерству.
Безперечно, що потрібен комплексний підхід до
глибокого з”ясування сутності конкретних форм
реалізації цього напряму державної правової політики, вирішення деяких супутніх питань тощо.
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Категорія правової політики держави у
протидії рейдерству є відносно новим поняттям,
малодослідженим у сучасній юридичній науці.
Сучасна юридична доктрина перебуває лише на
стадії констатації необхідності конструювання та
деталізації феномену правової політики держави
у галузі протидії рейдерству в Україні й обґрунтування пропозицій щодо ролі такої політики у
системі відповідної протидії. Це, зокрема, пов’язано з відсутністю на законодавчому рівні легального тлумачення рейдерства, аналізу його сутнісних аспектів на науково-теоретичному та
прикладному рівні, взаємозв’язку та взаємовпливу рейдерства на суміжні правові явища.
Вочевидь, успішна протидія рейдерству неможлива без змістовної та формально-логічної визначеності ознак і характеристик державної правової політики у цій галузі, розрахованої на тривале
та стабільне застосування. Водночас це і потреба
нашого часу. Адже рейдерські захоплення не припиняються, а вони завдають величезного збитку
суспільству, як економічного, так і морального.
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Legal policy of counteraction to raiding
Summary
The state of the legal policy of raidering opposition is investigated. The issues of necessity of creating
a single legal system for radering opposition and development of definite measures concerning the defence
of property rights are under analysis.
Д.В. Кушерець
Правовая политика противодейстия рейдерству
Аннотация
Исследуется состояние правовой политики противодейстия рейдерству, поднимаются вопросы
необхлодимости создания эдиной правовой системы проводействия рейдерству, разрабюотки конкретных мероприятий относительно защиты прав собственности.
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Постановка проблеми. Тенденції розвитку суспільства у ХХ1 столітті пов’язуються із
запровадженням інформаційних процесів, їх
проникненням у всі сфери життя. Інформатизація
всіх сфер діяльності, нові технології набули широкого використання у всіх країнах світу. Не обходять стороною вони і нашу державу, а це вимагає подальшого розвитку й удосконалення такої нової галузі вітчизняного права як інформаційне, що суттєво спливає на соціально-політичні та економічні процеси в українському суспільстві, веде до змін пріоритетів у державотворенні
спонукали вітчизняну юридичну науку до пошуку моделей розвитку інформаційного законодавства в Україні, які ґрунтуються на врахуванні
нових чинників. Очевидним стало те, що без фундаментальних наукових досліджень теоретичних і прикладних проблем, які виникають у інформаційній сфері, врахування концептуальних
змін у становленні інформаційного суспільства,
якісний прорив у справі становлення і функціонування інформаційного права неможливий, для
цього необхідно також досліджувати соціальне
призначення інформаційного права.
У зв’язку з цим існує нагальна потреба у
розробці науково обгрунтованих рекомендацій
щодо доктринальних і концептуальних підходів
пошуку напрямів розвитку інформаційного права
та інформаційного законодавства, які ґрунтуються на врахуванні нових чинників, побудові національної моделі структури інформаційного права, розкритті поняття соціального призначення
інформаційного права.
Ступінь наукової розробки. Окремі питання соціального призначення інформаційного
права України досліджували такі вчені: Бєліков
О., Бєлкіна Ю.Л., Беляков К.И., Баранов В. М.,
Баранов О., Ботвінкін О та інші фахівці в галузі
інформаційного й адміністративного права.
Мета статті. У статті розкрити поняття
соціального призначення інформаційного права,
його сутність, ознаки, види.
Виклад основного матеріалу. Щодо власне призначення інформаційного права, то воно
буває двох видів: регулятивне й охоронне. Регулятивне призначення інформаційного права

спрямоване на закріплення суспільних відносин
або забезпечення їх розвитку. У здійсненні регулятивної ролі інформаційного права особливого
значення набуває конституційне закріплення
форм власності й основних політичних інститутів, що існують у суспільстві. Інформаційні відносини вводяться інформаційним правом у певні
рамки. Правове регулювання може бути спрямоване на впорядкування та розвиток інформаційних відносин, на визначення конкретних напрямів поведінки людей, реалізацію ними своїх інформаційних прав і обов’язків. Тепер в Україні
це набуває великого значення для розвитку ринкових відносин і демократії. Регулятивне призначення інформаційного права здійснюється на основі правових приписів і дозволів. Регулювання при
цьому може бути загальним, коли регулюється поведінка широкого кола невизначених суб’єктів
(наприклад, таємниця інформації про персональні
дані), або індивідуальним – коли регулюється поведінка конкретної особи чи вузького кола осіб
(наприклад, через рішення, що виносяться судом
по інформаційній справі), тобто через акти застосування інформаційного права [1, с. 34].
Завданням охоронного призначення інформаційного права є здійснення впливу на інформаційні відносини шляхом поступового витіснення тих явищ, які є небажаними для суспільства [2, с.58]. Ця діяльність здійснюється заради
охорони інформації особи і суспільної безпеки за
допомогою встановлення заборон та негативних
наслідків порушень, шляхів виконання прийнятих щодо правопорушників рішень і т. ін. [3,
с.89]. Потрібно звернути увагу на дещо умовний
характер поділу призначення інформаційного
права: регулятивний і правоохоронний. Обидва
призначення є проявом однієї властивості інформаційного права – бути регулятором суспільних
відносин, бо і при здійсненні охоронного призначення, інформаційні відносини теж регулюються. В обох випадках ідеться про перетворення нормативності інформаційного права на урегульованість суспільних відносин. Різними залишаються тільки завдання, які виконуються при
здійсненні регулятивного та правоохоронного
призначення [4, с.74].
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Здатність інформаційного права бути регулятором суспільних відносин – головна його корисна властивість і особливість. Саме через наявність цієї властивості право має величезну інструментальну цінність – воно необхідний і корисний для суспільства феномен, важлива складова
нормативної основи його життя. Так, згідно зі ст.
3 Конституції України, що визнає людину найвищою соціальною цінністю, права і свободи людини
та їх гарантії визначають сутність і спрямованість
діяльності держави. Інформаційне право регулюючи інформаційні відносини, сприяє правильному
поєднанню інтересів громадян і суспільства в цілому. Цінність діючого в суспільстві інформаційного права багато в чому залежить від його розвиненості, системності, узгодженості, стабільності і
динамічності, без чого не може існувати розвинена
система права.
Регулюючи інформаційні відносини, інформаційне право вносить у суспільство організованість, виступає знаряддям організації інформаційної діяльності держави, інформаційного
контролю тощо. Внаслідок цього інформаційне
право виступає як унікальний феномен, здатний
спрямувати розрізнені дії тисяч і мільйонів людей
в одному напрямку, перетворюючи їх фактично на
єдину мету, що відповідає інформаційним інтересам суспільства, має загальний характер і покликане на забезпечення інформаційного прогресу.
Але цінність призначення інформаційного
права не обмежується його здатністю регулювати інформаційні відносини. Інформаційне право має власну, незалежну від притаманних йому
корисних властивостей, загальнолюдську цінність. Авторитет інформаційного права буде залежати і від рівня легітимності, тобто від того,
наскільки членами суспільства його вимоги
сприймаються як справедливі, як такі, що відповідають їх правам й інтересам.
Цінність призначення інформаційного права полягає в його гуманізмі, спрямованості на
забезпечення пріоритету інформаційних прав
людини, її інтересів, рівності учасників інформаційних правовідносин, концентрованому вираженні в ньому справедливості.
Цінність ролі інформаційного права полягає
і в тому, що його сутність є показником рівня цивілізованості суспільства. В інформаційному праві
закріплений досвід українського народу, його досягнення в різних галузях життя, ставлення суспільства до громадян. Звідси і випливає цінність інформаційного права як досягнення суспільства,
важливого показника правового суспільства.
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Призначення інформаційного права – це
основні напрями впливу інформаційного права
на інформаційні відносини з метою їх упорядкування, охорони і захисту.
Але будь-що має свої види або класифікацію і це також стосується призначення інформаційного права.
Основна роль інформаційного права полягає в тому, що воно є нормативним і загальнообов’язковим засобом врегулювання суспільних
відносин, а отже воно має нормативно-регулююче призначення. Призначення інформаційного
права можна класифікувати за різними критеріями, наприклад: 1) за сферою правового впливу;
2) за характером впливу; 3) за сферою, на яку
поширюється інформаційне право.
Також виділяють запобіжне призначення інформаційного права здійснюється для попередження конфліктів, спорів , воно спрямовано на
охорону інформаційних прав та забезпечення інформаційної справедливості. Охоронне призначення виражається у фізичному і психічному примусі,
іноді винятково у психічному (переконанні).
На нашу думку, потрібно розмежовувати
понят-тя «охоронне призначення » і «захисне
призначення» інформаційного права.
Іноді один і той же орган наділений правом
охорони і захисту. Так, суд чи інший юрисдикційний орган, а також його уповноважена посадова особа мають право (правомочність) не тільки захищати суб’єктів інформаційного права, але
й охороняти їх за допомогою установлених законом заходів правового впливу. Захисники, а також фізичні, посадові та юридичні особи, котрі
не наділені законом юрисдикційними повноваженнями, не мають права займатися «охороною». Вони можуть здійснювати тільки правовий
«захист». Правоохоронні органи, їх посадові
особи наділені правами охорони і захисту прав
і свобод суб’єктів інформаційного права.
Отже, охоронне і захисне призначення інформаційного права не дублюють одне одного,
однак вони взаємопов’язані і випливають одне
з одного, бо немає об’єктів, які б тільки охоронялися чи тільки захищалися.
Поняття реалізації призначення інформаційного права розроблено недостатньо. На сьогодні спеціальні монографічні дослідження, які
присвячені цьому питанню, відсутні. Незважаючи на це, зазначене визначення досить широко
використовується в юридичній літературі. Мабуть, це зумовлено очевидністю аксіоматично
відповідного поняття. Найчастіше реалізація
призначення інформаційного права ототожню-
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ється зі здійсненням (реалізацією) інформаційного права. Ці явища, звичайно, мають чимало спільного, проте вони не ідентичні в усіх відношеннях.
Основна їх відмітність випливає з принципової різниці категорій. Вище зазначалося, що призначення інформаційного права – це правовий вплив, що
здійснюється у трьох формах: інформаційному;
орієнтаційному; правовому регулюванні.
Відповідно до цих форм виділяють три форми реалізації призначення інформаційного права: інформаційну, орієнтаційну, правового регулювання.
Інформаційна форма реалізації призначення інформаційного права полягає в тому, щоб
повідомити адресатам інформаційні вимоги держави, які стосуються поведінки людей, інакше
кажучи, довести до їх відома, які є в суспільстві,
схвалюються або допускаються державою можливості, об’єкти, засоби і методи досягнення суспільно корисних цілей і, навпаки, які суперечать
інтересам суспільства, держави та громадян.
Джерела, з яких громадяни отримують інформацію про сутність норм права, можуть бути найрізноманітнішими: офіційні, засоби масової інформації, керівники різних рівнів, друзі, знайомі, родичі, популярна юридична література та ін.
Правова інформованість як форма реалізації призначення інформаційного права має величезне значення, однак на сьогоднішній день її
рівень значно відстає від потреб суспільного
розвитку і потребує суттєвого підвищення. Особливого значення ця обставина набуває в періоди, коли відбувається інтенсивне оновлення інформаційного законодавства. Тому громадяни
об’єктивно потребують отримання правової інформації про чинне інформаційне законодавство,
про зміни, доповнення, виключення, що вносяться до нього, про нові закони і т. д.
Наступною, не менш значущою, формою
реалізації призначення інформаційного права
є орієнтаційний вплив. Справа в тому, що важливі не тільки знання норм інформаційного права,
а й вироблення у громадян позитивних правових
установок, які утворюють правову орієнтацію,
що є наслідком орієнтаційного правового впливу. Сутність правової установки в правовій сфері
можна визначити як схильність особи до сприйняття норм інформаційного права, його оцінки,
готовність до вдосконалення дії, що має юридичне значення, або ж як імовірність того чи іншого варіанта поведінки (діяльності) у сфері правового регулювання інформаційних відносин.
Орієнтаційний правовий вплив складається
із сукупності правових установок і становить

подвійний процес: формування установок,
з одного боку, та їх впливу на правову поведінку
громадян – з другого. Правові установки поділяють на: позитивні (спонукають до правомірної
поведінки, у тому числі – до правової активності
громадян); негативні (спонукають до протиправної поведінки).
Існуючі дві групи правових установок знаходяться у тісному зв’язку з двома видами правових орієнтацій. Так, установки, які спонукають
до правомірної поведінки, у сукупності утворюють позитивну правову орієнтацію, а установки,
які спонукають до протиправної поведінки, – негативну правову орієнтацію.
Завданням орієнтаційного впливу права
є формування позитивних правових орієнтирів.
Центральне місце в системі правового впливу займає правове регулювання, оскільки воно для
права є специфічним, безпосередньо юридичною
дією і здійснюється за допомогою особливої
системи правових засобів, які утворюють у сукупності механізм правового регулювання.
Реалізація призначення інформаційного
права в рамках цієї форми полягає у з’ясуванні
наступних принципових положень: умов ефективності регулювання; процесу правового регулювання; соціальних результатів регулювання.
Продовжуючи думку про способи (форми)
реалізації призначення інформаційного права,
необхідно зупинитися на наступному моменті.
Якщо однією з форм реалізації інформаційного
права як такого є правовідносини, а без реалізації інформаційного права неможлива реалізація
його призначення обумовлена реалізацією правових норм. Крім того, не викликає сумнівів та
обставина, що у правовідносинах відображається
соціальне призначення інформаційного права як
регулятора життя суспільства. Тому сутність реалізації призначення інформаційного права набагато об’ємніша, ніж просто встановлення відповідних правил поведінки.
Запропонована характеристика призначення інформаційного права, звичайно, не вичерпує
всього різноманіття цієї складної і важливої
проблеми. Треба також мати на увазі, що посилення ролі інформаційного права в регулюванні
інформаційних відносин, особливо в захисті інформаційних прав громадян, юридичних осіб,
розвитку інформаційного суспільства, зумовлять
і подальшу розробку проблемних питань інформаційного права.
На нашу думку, існують причини невиконання інформаційного призначення інформаційного права. Перелічимо основні з них:
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Невиконання закону є деформація правового мислення та правової свідомості не тільки
значної частини громадян, а й посадових осіб.
Нехтування вимогами закону породжує певні
проблеми та конфлікти.
Багато хто з учених вважає, що «виконання
певних інформаційних прав та обов’язків залежить від їх точності формулювання, відсутності
двозначності». Недосконалість веде до неправильного тлумачення й ускладнює застосування
інформаційного законодавства та використання
в системі права.
Труднощі щодо виконання інформаційного
законодавства зумовлені також відсутністю системності, внутрішнього зв’язку прийнятих актів.
Адже чітко і зрозуміло викладений закон – це
вже запорука його ефективної дії у сфері практики: він викличе менше труднощів при застосуванні, а також усуне неправильне тлумачення.
Хоча не можна не погодитися з тим, що найбільша кількість проблем виникає саме у сфері
практики.
В Україні не створено чіткої системи юридичної адаптації українського інформаційного законодавства до європейського. Немає також практики відстеження недоліків знову прийнятих актів та
оперативного внесення поправок [5, с. 47].
Застосовуючи будь-яку з інформаційної діяльності інформаційного права, виникають певні
недоліки та розгалуження в системі правопорядку.
Тож, підсумовуючи викладене, можна зробити висновки:
1. Соціальне призначення інформаційного
права формується, складається з потреб суспільного розвитку. Відповідно до соціальних потреб,
потреб суспільства створюється інформаційне
законодавство, спрямоване на закріплення інформаційних відносин, їх регулювання або охорону. Соціальне призначення інформаційного права полягає у врегулюванні, впорядкуванні інформаційних відносин, наданні їм належної стабільності, створенні необхідних умов: для реалізації інформаційних прав громадян і нормального
існування громадянського суспільства в цілому.
2. Правовий вплив – це така категорія, яка
характеризує шляхи, форми, способи впливу
права на інформаційні відносини. Це реалізація
правових принципів, заборон, приписів і норм
у суспільному житті, діяльності держави, її органів, громадських об’єднань та громадян.
3. Напрям впливу – найбільш істотний
компонент інформаційного права, він є своєрідною відповіддю права на потреби суспільного
розвитку, результатом законодавчої політики,
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яка концентрує ці потреби і трансформує їх
у позитивне право.
Отже, призначення інформаційного права –
це прояв його іманентних, специфічних властивостей, у призначені акумулюються такі властивості
інформаційного права, що випливають з його якісного самостійного соціального феномену.
Висновки. Призначення інформаційного
права випливає з його сутності і визначається
призначенням права в суспільстві. Призначення – це «промені» сутності інформаційного права
в інформаційних відносинах. Водночас, будучи
проявом іманентних властивостей сутності, призначення не зводиться до них і не є простою їх
«проекцією». Не можна механічно зв’язувати
призначення і сутність інформаційного права.
Напрям впливу на поведінку суб’єктів інформаційного права – інформаційні відносини,
потреба в здійсненні яких породжує необхідність
існування інформаційного права як соціального
явища. Стосовно цього можна зазначити, що
призначення характеризує напрям необхідної дії
інформаційного права, тобто такого, без якого
суспільство на цьому етапі розвитку обійтися не
може (регулювання, охорона, закріплення інформаційних відносин) [6, с. 91].
Цей засіб врегулювання суспільних відносин
виражає найбільш істотні, головні риси інформаційного права і спрямований на здійснення основних завдань, що стоять перед інформаційним правом на певному етапі його розвитку [7, с.56].
Однією з найважливіших властивостей інформаційного права є його здатність виступати
в ролі регулятора інформаційних відносин. Саме
в цьому полягає соціальне призначення інформаційного права. Правове регулювання відбувається в результаті впливу норм інформаційного права на свідомість людей, а через неї – на їх поведінку. Її одноманітність і повторюваність, відповідність вимогам інформаційного права становить сутність правового регулювання.
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IV. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.3
© 2013 р. О.К. Черновський
Голова апеляційного суду Чернівецької області, Чернівці
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛІСТА-ПСИХОЛОГА ТА НАДАННЯ
ПСИХОЛОГІЧНИХ КОНСУЛЬТАЦІЙ ПІД ЧАС СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
Під час написання статті приділялась увага особливостям залучення спеціаліста-психолога та наданню психологічних консультацій під час судового розгляду. Встановлено, що поза всякими сумнівами, залучення професійного психолога під час судового розгляду дозволить судді компенсувати певний брак знань і компетентності в галузі
психології, допоможе неупереджено й об’єктивно прийняти одне з рішень, передбачених нормами КПК, забезпечить
можливість психологічного аналізу відповідних матеріалів провадження з різних позицій.
Ключові слова: кримінальний процес, спеціаліст-психолог, психологічні консультації.

Актуальність теми. Розглядаючи кримінальні провадження, цивільні справи та справи
про адміністративні правопорушення, суддя зустрічається з численними складними життєвими
ситуаціями, в яких поведінка їх учасників досить
непередбачувана, а інколи й важко пояснювана,
при цьому кожна зі сторін, як правило, переконана у своїй правоті.
Ступінь наукової розробки. Загалом особливостям залучення спеціаліста-психолога та
наданню психологічних консультацій під час судового розгляду присвячена значна кількість
праць українських (Александров Д. О., Андросюк В. Г., Гончаренко В. Г., Грошевий Ю. М.,
Загурський О. Б., Казміренко Л. І., Коновалова В.
О., Костицький М. В., Котюк І. І., Кощинець В.
В., Маляренко В. Т., Медведєв В. С., Нор В. Т.,
Шепітько В. Ю., Шибіко В. П. та ін.) та російських (Абельцев С. М., Антонян Ю. М., Вінберг А.
І., Ейсман О. О., Коченов М. М., Нагаєв В. В.,
Сахнова Т. В., Сафуанов Ф. С., Ситковська О. Д.
та ін.) науковців.
Мета статті є розробка теоретичних засад
та практичних рекомендацій щодо особливостей
залучення спеціаліста-психолога та надання психологічних консультацій під час судового розгляду з урахуванням юридико-психологічних
особливостей цього процесу, дослідження меж й
можливостей використання спеціальних психологічних знань у ході судового розгляду кримінальної справи в суді першої інстанції.
Виклад основного матеріалу. Одним із
обов’язків судді, згідно зі ст. 321 КПК України, є
«забезпечення високого рівня судового процесу». Проте далеко не завжди відомості про важливі щодо провадження факти, які містяться в
матеріалах кримінального провадження, адекватно відображають реальну дійсність. Це поясню110

ється різними причинами й нерідко суб’єктивного характеру (наприклад, особливостями умов
сприйняття й особистісними якостями суб’єкта,
психологічною специфікою поведінки особи в
різних життєвих ситуаціях тощо). З’ясування цих
причин у судовому засіданні винятково важливе
для з’ясування об’єктивної істини в кримінальному провадженні. Отже, саме на виконання цих
вимог необхідно залучати до участі на підготовчому провадженні спеціаліста-психолога та психолога-консультанта.
На сучасному етапі розвитку української
держави важко собі уявити висококваліфіковане
розслідування чи розгляд у суді кримінального
провадження без залучення психологічних знань.
Використання наукових досягнень психології
сприяє більш якісному й ефективному правосуддю, зміцненню законності та правопорядку в нашій країні. Питання щодо використання фахових
знань психологів, в якості спеціаліста і консультанта у кримінальному провадженні надзвичайно
актуальне й потребує подальшого вивчення з метою застосування в практичній судовій діяльності. Поки що відносно розробленими можна вважати лише декілька напрямів використання таких
знань. Вони знаходять безпосереднє застосування в
основах професіограм працівників юридичних
професій; в оперативно-розшуковій, слідчій і судовій діяльності; часткове – в перевихованні осіб, які
вчинили правопорушення, і опосередковане – через експертизи, консультації, участь фахівцяпсихолога в юрисдикційному процесі.
Першим, хто обґрунтовував необхідність
залучення до участі в судовому розгляді спеціалістів із психології, був Л. Е. Владіміров. Його
ідеї в подальшому започаткували введення в
науковий ужиток терміна «психологія кримінального процесу», під яким він розумів «психо-
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логічне дослідження як учиненого злочину, так і
доказування».
Відомий учений А. В. Дулов з цього приводу
зазначав, «...у процесі дослідницької роботи з пізнання істини суд не може самостійно розкрити всі
сторони прояву сутності досліджуваних явищ і
предметів, усі причини явищ і їх взаємозв’язку.
Для цього в ряді випадків необхідні знання у певній галузі науки... У таких випадках звертаються по
допомогу до фахівців» [1, с.110].
Такої ж думки дотримується В. В. Нагаєв,
який пише, що при розгляді кримінальної справи
в суді можуть виникнути питання, вирішення
яких через їхню вузьку спеціалізацію і неправовий характер може виявитися не під силу слідчому й суду. У таких випадках залучаються інші
учасники кримінального процесу – особи, які
володіють спеціальними знаннями, достатніми
для кваліфікованого розв’язання виниклої проблеми, а саме – експерти, спеціалісти, консультанти [2, с.330].
Під час проведення судових дій суддя завжди
використовує свої професійні знання, навички й
уміння. Проте не рідко йому необхідні певні знання з різних галузей науки та техніки, такі знання,
навички й уміння він отримує під час професійної
підготовки при різних формах підвищення кваліфікації, а також безпосередньо під час роботи. В даних випадках суддю навчають криміналістичній
техніці, судовій медицині, судовій психіатрії, судовій психології та судовій бухгалтерії.
Якщо суддя володіє певними психологічними знаннями, він не може використовувати їх
для з’ясування виниклих спеціальних питань у
функції спеціаліста чи консультанта, однак це
допомагає йому оцінити висновок експерта, думку спеціаліста чи консультацію, водночас не усуває необхідності залучення певної форми спеціальних психологічних знань для досягнення мети
судочинства. Очевидно, що оцінювати докази по
кримінальній справі суддя, який володіє певними
психологічними знаннями, буде більш об’єктивно та всебічно, а отже, справлятиметься вплив на
внутрішнє переконання самого судді чи інших
суддів (у разі колегіального розгляду кримінального провадження).
При використанні спеціальних психологічних знань суддя керується статтями 42, 55-59, 6972, 226-228, 242-245, 317, 327, 332, 345, 348-350,
354, 356, 360, 361, 484-486, 491 КПК України.
На думку багатьох вітчизняних науковців,
залучення можливостей психології до участі у
розгляді кримінальної справи реалізується за допомогою трьох форм, а саме: консультації з від-

повідним спеціалістом із питань, що потребують
спеціальних психологічних знань (психологічна
консультація); залучення психолога до участі у
провадженні судової дії (участь спеціаліста);
призначення судово-психологічної експертизи.
Зазначений підхід сприяє здійсненню правильного вибору тактичних прийомів, за допомогою
яких найбільш успішно проводяться судові дії.
Крім того, використання наукових досягнень
психології при розгляді кримінальних справ
сприяє більш якісній та ефективній роботі судів,
зміцненню законності та правопорядку в державі. Конституція та норми Кримінального кодексу
України заклали демократичні підвалини для
реформування кримінально-процесуального законодавства, в тому числі – з питань застосування спеціальних психологічних знань у досудовому слідстві та суді[4,с.507-515].
І. Н. Сорокотягін, не визначаючи чіткого
критерію диференціації форм застосування спеціальних знань, виділяє три їх форми: процесуальну, під якою він розуміє участь обізнаних осіб
у розслідуванні злочинів поза регламентацією
КПК (консультації, складання довідок, обстеження спеціальними комісіями, тощо), участь
спеціаліста і проведення експертизи [5,с.3-10].
Очевидно, основним критерієм тут виступає ступінь процесуальної урегульованості або зміст
діяльності обізнаних осіб. Дехто з інших науковців називає як форми безпосереднє й опосередковане використання спеціальних знань і наголошує на необхідності законодавчого врегулювання ще й консультативної форми[6,с.120].
В Україні проблему залучення фахівцівпсихологів із метою використання психологічних знань на різних рівнях юрисдикційної діяльності найбільш плідно розробляє М. В. Костицький [7, с.14-38-140].
Спеціаліст і консультант-психолог беруть
участь у судовому розгляді, допомагають суду
при оцінюванні особливостей психічного життя
обвинувачених, потерпілих та інших учасників
судового процесу, які не страждають психічними
захворюваннями.
Залучення психологів під час судового розгляду може відбуватися у двох формах: психологічна консультація та участь спеціалістапсихолога в судовому засіданні.
Психологічна консультація – це роз’яснення фахівцем психологічних сторін правопорушення, поведінки підсудного, потерпілого,
свідка, позивача, відповідача й інших осіб, їхніх
особистісних особливостей, а також сутності окремих психологічних теорій і підходів, що можуть
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бути застосовані на практиці. Психологічна консультація може бути як усною, так і письмовою.
Остання, належно оформлена, долучається до кримінальної справи як документ [8, c.41].
Офіційна психологічна консультація може
мати місце на всіх етапах кримінального провадження й надаватися на письмову вимогу органу
дізнання, слідства, прокурора, суду, адвоката. У
такому випадку вона повинна мати офіційний
характер, подаватися в письмовій формі на
письмову вимогу уповноваженого органу.
Перелік питань, на які може дати відповідь
консультант-психолог, уперше зустрічається у
працях М. В. Костецького [7, с.130-138]. Отже
під час судового розгляду консультант-психолог
здатен надавати консультації з таких питань:
1) основні напрямки та нові досягнення в галузі
загальної, вікової, юридичної, соціальної психології; 2) міжіндивідуальні психологічні відмінності, типологія осіб, специфічні прояви поведінки
та діяльності окремих учасників попереднього
розгляду; 3) вікові особливості психічного розвитку обвинуваченого, потерпілого, зміна динаміки й темпу пізнавальних, мотиваційних та
емоційно-вольових процесів на різних етапах їх
становлення та розвитку; 4) вплив на поведінку
осіб перенесених психічних та соматичних захворювань, затримки розвитку, особливостей
соціальної дезадаптації; 5) індивідуально-типові
психологічні риси дорослих та неповнолітніх
злочинців, реалізовані залежно від особистісних,
соціальних, криміногенних особливостей особи;
6) окремі психологічні феномени, стани, процеси, їх наявність чи відсутність у обвинуваченого
та потерпілого в ситуації вчинення злочину; 7)
рекомендації щодо засобів психологічного впливу на учасників попереднього розгляду з метою
встановлення психологічного контакту, засобів
психологічної корекції.
Крім того, консультант-психолог аналізує
інтелектуальні, емоційні та вольові особливості
обвинуваченого, потерпілого та інших учасників
процесу, сприяє формуванню правильного уявлення про внутрішній світ особи, яка вчинила
правопорушення. Професійним консультантомпсихологом повинна виступати особа, яка володіє спеціальними психологічними знаннями, має
вищу психологічну освіту або практичний досвід
роботи у сфері психології, яку запрошено судом
до участі в судовому процесі як консультанта.
Питанню залучення можливостей консультанта-психолога під час судового процесу не
приділена належна увага в новому кримінальному
процесуальному кодексі, оскільки, як свідчить ана112

ліз існуючої судової практики, отримання консультації в галузі психологічної науки з тенденції перетворюється в повсякденну практику. Результати ж
таких психологічних консультацій певною мірою
можуть вплинути й на формування судового переконання при прийнятті рішення.
Звичайно, методичний арсенал психолога
при наданні консультації під час кримінального
провадження обмежений процесуальними рамками, як переконливо засвідчує судова практика,
вирішуючи питання у судовому засіданні, судді
розраховують переважно на власні можливості. І
це цілком зрозуміло, оскільки для психологічної
консультації потрібно достатньо часу, якого судді завжди не вистачає; кваліфікованих фахівцівпсихологів на районному рівні недостатньо, а
звернення в обласний чи регіональний науковий
центр означає ще й появу додаткових проблем –
етапування обвинуваченого, грошового утримання тощо. З метою подолання вказаних вище
перешкод для залучення можливостей консультанта-психолога необхідно передбачити в штатному
розписі районних судів і апеляційних судів областей посаду судового психолога та внести відповідні
зміни до процесуального законодавства.
Другою формою залучення спеціальних
психологічних знань на підготовчому провадженні є участь спеціаліста-психолога.
Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або
інших засобів і може надавати консультації під
час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Спеціаліст може бути
залучений для надання безпосередньої технічної
допомоги (фотографування, складення схем,
планів, креслень, відбір зразків для проведення
експертизи тощо) сторонами кримінального
провадження під час досудового розслідування і
судом під час судового розгляду. Сторони кримінального провадження мають право під час
судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або використання його пояснень і допомоги.
Спеціаліст на думку М.В.Костицького, це
особа яка володіє певною процесуальною правосуб’єктністю і виконує на базі своїх професійних
знань офіційну функцію допомоги і сприяння
слідчому та суду під їхнім керівництво і контролем [9,с.29]. Законодавчо участь спеціаліста в
кримінальному процесі була передбачена лише
після внесення доповнень у КПК УРСР у 1971 р.
та нормативно закріплена у ст. ст. 128-1, 270-1
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КПК України 1961 року [10, с.52].
На думку більшості науковців, спеціаліста
можна запрошувати для надання консультації зі
спеціальних питань на підготовчому провадженні, і тоді така консультація повинна фіксуватися
в документі з назвою «Висновок спеціаліста».
Участь спеціаліста – процесуальна форма використання знань обізнаної особи, яка полягає у
сприянні суду у виявленні і закріпленні доказів,
зверненні їх уваги на психологічно значущі обставини, наданні пояснень зі спеціальних питань, що
виникають при проведенні процесуальних дій, у
збиранні необхідних матеріалів та допомозі при
складанні процесуальних документів [11, с.89].
Спеціаліст-психолог – це особа, обізнана в
галузі психології, запрошена для участі в провадженні судових дій як консультант чи помічник.
Закон прямо не передбачає необхідності виклику
до суду спеціаліста-психолога, однак він не містить і обмежень із приводу того, яких саме спеціалістів викликати до суду. Тому в разі виклику
до суду спеціаліста-психолога на підготовчому
провадженні належить керуватися загальними
нормами, які передбачають участь спеціаліста в
судовому розгляді.
Новелою нового КПК України є норма закону (ч.4 ст. 71 КПК України), яка регулює права
та обов’язки спеціаліста.
Крім того, стаття 72 КПК України закріплює
також відповідальність спеціаліста. Так, у разі неприбуття до суду без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття на спеціаліста
судом покладаються всі витрати, пов'язані з оголошенням перерви в судовому засіданні.
Не підлягає сумніву право спеціаліста звертати увагу судді на помічені ним обставини, що
мають значення для провадження. Він також має
право з дозволу і під контролем суду зробити попереднє дослідження матеріалів кримінального
провадження. При цьому припустимо застосовувати тільки такі засоби і методи, що не виключають
можливості проведення надалі експертних досліджень і не ускладнюють проведення експертизи.
Аналіз практики свідчить, що консультація
професіонала-психолога в багатьох випадках передує призначенню психологічної експертизи,
допомагає зібрати максимальну кількість важливої інформації про психічний стан, явища та
процеси стосовно психіки обвинуваченого для
правильної кваліфікації дій обвинуваченого, оцінити його показання чи показання свідків, потерпілого та ін. [10, с.52].
Суддя може залучати до участі в кримінальному провадженні спеціаліста-психолога, і це

залежить, перш за все, від особистої волі судді,
оскільки кримінальне процесуальне законодавство не обмежує коло судових дій, в яких може
бути задіяний спеціаліст.
Розповсюджена думка, згідно з якою необхідно піддавати психологічному дослідженню
кожного неповнолітнього допитуваного, а також
провадити психіатричний огляд, навіть якщо
підліток вважається психічно здоровим.
Зрозуміло, що участь спеціаліста-психолога сприятиме встановленню психологічного контакту між обвинуваченим та іншими учасниками
кримінального провадження, що призведе до вироблення правильної тактики наступної стадії
судового розгляду.
Участь педагога та лікаря на досудовому
слідстві та при розгляді кримінального провадження в суді, учасниками якого є неповнолітні,
безумовно, потрібна для встановлення рівня розвитку, здібностей та психологічних особливостей
неповнолітніх. Однак участь психолога в цьому
випадку підвищила б ефективність підготовчого
провадження а саме: допомогла б у налагодженні
психологічного контакту, правильному сприйнятті неповнолітнім судового провадження,
створенні неофіційної атмосфери, мінімізувала б
можливий стан скованості, настороженості та ін.
Отже, з метою реального забезпечення гарантій прав особи в кримінальному судочинстві,
більш повного забезпечення загальних засад
кримінального провадження, таких як верховенство права, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед
судом їх переконливості, безпосередність дослідження показань, речей і документів, публічність, диспозитивність, гласність і відкритість
судового провадження, забезпечення права на
захист, а також для вдосконалення роботи суддів
та ефективного реформування структури органів
досудового слідства, доцільно при здійсненні
судового розгляду залучати судового психолога.
Це, безперечно, істотно сприятиме вдосконаленню судового провадження, підвищить його науковий рівень, дозволить діяти більш диференційовано й альтернативно при кваліфікації вчиненого, визначенні процесуального статусу конкретної особи та при прийнятті рішення за результатами кримінального провадження.
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O.K. Chernovsky
Features of specialist-psychologyst engagement, and providing the psychological
consultations during the trial
Summary
While preparing the research much attention was paid to the paculiarities of psychologist attraction and
psychological consulting during the trial. Beyond any doubt psychologist attraction to the trial enables the
judge to compensate the lack of expertise in psychology, assists the judicial unbiased decisionmaking,
provides psychological analysis during the trial.
Key words: trial, psychologist, psychological consulting.
О.К. Черновский
Особенности привлечения специалиста-психолога и предоставление психологических
консультаций во время судебного разбирательства
Аннотация
Во время написания статьи уделялось внимание особенностям привлечения специалистапсихолога и предоставлению психологических консультаций во время судебного разбирательства.
Установлено, что вне всяких сомнений, привлечение профессионального психолога во время судебного разбирательства позволит судьи компенсировать определенный недостаток знаний и компетентности в области психологии, поможет беспристрастно и объективно принять одно из решений, предусмотренных нормами УПК, обеспечит возможность психологического анализа соответствующих
материалов производства из разных позиций.
Ключевые слова: уголовный процесс, специалист-психолог, психологические консультации.
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Суддя Апеляційного суду Чернівецької області, Чернівці
ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО ПЕРЕКОНАННЯ СУДДІ
На підставі узагальнення дослідження вітчизняних і зарубіжних учених і особистої практики автор розкриває поняття внутрішнього переконання судді в кримінальному провадженні. Також аналізує нове кримінальне процесуальне законодавство, що регламентує дану проблему. Вивчає психологічну сторону поняття "внутрішнє переконання судді".
Ключові слова: внутрішнє переконання судді, доведення, судове виробництво, оцінка доказів, судове рішення.

Постановка проблеми. Професія судді
пов’язана з необхідністю приймати важливі й
відповідальні рішення, визначати долі інших людей, їхню винність чи невинуватість у вчиненні
правопорушень. Найбільшу увагу при здійсненні
правосуддя треба приділяти такій психологічній
категорії, як проблема внутрішнього переконання судді. При здійсненні правосуддя, після оцінювання всіх доказів по справі, це чи не найголовніший чинник, який впливає на прийняття
суддею процесуального рішення – прийняття
рішення в кримінальному провадженні. Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням,
що ґрунтується на всебічному, повному й
об’єктивному розгляді всіх обставин справи в їх
сукупності, керуючись законом. На всі питання,
винесені на розгляд суду, повинна бути отримана
категорична позитивна чи негативна відповідь.
В основі судового рішення повинна знаходитися
не тільки логічна неминучість, а й моральна
обов’язковість. У деяких випадках допускаються
судові помилки через поверхове дослідження
доказів, унаслідок чого можуть бути як невиправдано жорсткі, так і надто м’які вироки.
Ступінь наукової розробки проблеми.
В юридичній літературі ця проблема досліджувалася протягом тривалого часу. Значна увага
питанням формування «внутрішнього переконання» приділялася у працях багатьох відомих
учених, зокрема: В. Ф. Бойка, В. Л. Васільєва,
Л. Є. Владімірова, Л. М. Головченка, В. В. Гордєєва, Ю. М. Грошевого, Н. Л. Дроздович,
А. Я. Дубінського, В. С. Зеленецького, Г. В. Каткової, Н. І. Клименко, О. Ф. Коні, В. О. Коновалової, М. В. Костицького, В. Т. Маляренка,
М. М. Михєєнка, М. А. Погорецького, О. Р. Ратінова, Г. М. Рєзніка, М. С. Строговича,
О. К. Черновського, І. Я. Фойницького, С. Я. Фурси та ін. Проте залишились поза увагою вчених
окремі юридико-психологічні особливості формування внутрішнього переконання судді.

Мета статті зумовлена необхідністю дослідження особливостей формування внутрішнього переконання судді в кримінальному провадженні для підвищення ефективності кримінального судочинства.
Виклад основного матеріалу. Законодавець
передбачив поняття «внутрішнє переконання судді» в статті 94 КПК України, де йдеться мова про
оцінку доказів. Слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх
обставин кримінального провадження, керуючись
законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів – з погляду достатності та
взаємозв’язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед
встановленої сили [11, Ст. 94].
Судове рішення, у якому суд вирішує обвинувачення по суті, викладається у формі вироку. Судове рішення, у якому суд вирішує інші
питання, викладається у формі ухвали. Судове
рішення повинно бути законним, обґрунтованим
і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене
компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом. Обґрунтованим
є рішення, ухвалене судом на підставі об’єктивно
з’ясованих обставин, які підтверджені доказами,
дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до внутрішнього переконання. Умотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його
ухвалення. Прийняття таких рішень ґрунтується на
внутрішньому переконанні осіб, які приймають
рішення на підставі оціночної діяльності.
Тому суд (суддя) завжди постає перед
складною проблемою внутрішнього переконання
в правильності свого рішення, оскільки за цим
рішенням нерідко стоять долі людей, а також
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авторитет як самого судді, так і судової системи
в цілому [11, Ст. 370].
Процес формування внутрішнього переконання судді пов’язаний із безперервними усуненнями сумнівів, які виникають при розгляді
справи. На внутрішнє переконання судді впливає
вся доказова інформація, яка досліджується згідно із загальними правилами судового процесу, –
безпосередньо, усно й безперервно, під головуванням головуючого судді та з дотриманням рівності прав учасників процесу.
У філософській літературі процес формування внутрішнього переконання судді передається формулою „пізнано – усвідомлено – пережито – прийнято за істину” [3; 4; 6].
А в гносеологічному аспекті процес формування суддівського переконання розгортується в
системі „незнання – знання”: від вірогідного знання до знання істинного і достовірного, отриманого
в результаті досліджень сукупності доказів [5].
У психологічному аспекті суттєвим для
процесу формування внутрішнього переконання
судді є переростання сумніву (як наслідку ймовірних знань) у переконаність судді.
У соціальній психології прийняття рішення
розглядається як волевиявлення індивіда або
групи людей, спрямоване на формування послідовності дій і вибір альтернативи. При цьому
складність ухвалення рішення може бути
пов’язана зі ступенем невизначеності ситуації,
що припускає настання неоднозначних наслідків
– позитивних чи негативних [15].
Фойницький І. Я. зазначав: «… не можна
змішувати вирішення справи за системою вільної
оцінки з його вирішенням на підставі безпосереднього враження. Перше передбачає знання
справи шляхом його вивчення за об’єктивними
даними, які є у справі; друге обмежується прийняттям того відбитка, яке справа чи її окремі
моменти залишили в наших почуттях. Оцінка
доказів – це розумова діяльність, що вирішується
сумнівами або переконаннями; враження є продуктом лише окремих чуттєвих сприйняттів, не
перевірених розумовим процесом. З іншого боку,
не можна змішувати вирішення справи при вільній оцінці доказів з її вирішенням за довільним
розсудом… Для того, щоб внутрішнє переконання не переходило в особистий розсуд, закон, не
зв’язуючи суддю легальними правилами, піклується, однак, про створення його переконання за
умов і в порядку, коли всяка розсудлива людина
при тих же даних дійшла б однакового висновку» [17, с. 164].
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Н. Л. Дроздович вважає, що існує лише дві
системи доказування – формальна та вільна оцінка доказів. Вільна оцінка доказів заснована на
внутрішньому переконанні. Там, де є чітке правило, жорсткий алгоритм, отримання висновку та
прийняття рішення, немає місця внутрішньому
переконанню. Формалізований шлях пізнання
має ряд переваг. Він виключає або зводить до
мінімуму помилки, не залишає місця суб’єктивізму або довільному розсуду, а також більш
економічний. Але все це можливе лише за умови
правильності алгоритму. Формальна система доказів, заснована на припущеннях можливих життєвих ситуацій, не виправдала себе перш за все з
гносеологічних позицій з огляду на ненадійність
алгоритму. Основою наукового чи будь-якого
іншого пізнання є змістові творчі процеси, які
неможливо звести до формально-логічних конструкцій. Ці положення стосуються й судового
доказування з його безмежним різноманіттям
конкретних ситуацій. Універсального алгоритму,
придатного для всіх випадків доказування, не
існує й навряд чи такий можливо створити. Тому
основою оцінки доказів залишається внутрішнє
переконання [8, с. 252].
Бойко В. Ф. переконаний, що проблема
внутрішнього переконання напрочуд важлива.
Це світогляд судді. А він формується з народження, протягом усього життя – тобто це життєвий досвід, загальна культура, юридичний досвід тощо [1; 2].
Костицький М. В. дослідив, що складовою
внутрішнього переконання судді є пізнання, а результатом пізнання (філософського, наукового та
буденного) є встановлення істини в кримінальному
провадженні. Сутністю і результатом процесу пізнання є встановлення істини, під якою розуміється адекватне відображення об’єкта, який пізнається
суб’єктом, відтворення його таким, яким він існує
сам по собі, незалежно від людини та її свідомості.
Істина – це такий склад людських уявлень, який
залежить від суб’єкта, тобто не залежить ні від людини, ні від людства [10].
Фурса С. Я. вважає, що внутрішнє переконання судді – це не несвідоме враження, відчуття, яке не піддається контролю, а впевненість у
правильності його висновків, які складають основу судового рішення [12].
Зазначимо, що переконання судді, незалежно від того, чи є він професійним суддею чи
народним засідателем (справи окремого провадження), повинно бути не лише внутрішнім, а й
раціональним, відповідати здоровому глузду, і
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мотивованим (обґрунтованим), перш за все виражаючи неупередженість судді.
Оцінка доказів проводиться судом за внутрішнім переконанням відповідно до об’єктивно
встановлених у справі обставин в їхній сукупності. Розбіжність погляду судді, який діяв добросовісно на основі внутрішнього переконання, з
поглядом зору вищестоящого суду, уповноваженого на перегляд рішення судді, навіть у випадку
скасування такого рішення, не дає підстав для
притягнення судді до відповідальності. Навпаки,
таке притягнення протизаконне, воно порушує
принцип незалежності судді. Саме тому в Законі
України «Про судоустрій і статус суддів» зазначено, що скасування або зміна судового рішення
не тягне за собою дисциплінарної відповідальності судді, який брав участь у його ухваленні, крім
випадків, коли порушення допущено внаслідок
умисного порушення норм права чи неналежного
ставлення до службових обов’язків [9, Ст. 82].
Отже, законодавець прагне забезпечити внутрішню свободу суддів при прийнятті рішень у
справах, що розглядаються (їх правову позицію),
здійснивши розмежування між судовою помилкою, яка не тягне за собою відповідальності, і
проступком, який є підставою для притягнення
до дисциплінарної відповідальності.
Грошевий Ю. М. вважає, що внутрішнє переконання судді становить собою усвідомлену
потребу судді, використання ним власних думок,
поглядів і знань. Воно пов’язане із правосвідомістю судді, яка розглядається як форма суспільної свідомості, що поєднує систему поглядів,
ідей, уявлень, теорій, а також почуттів, емоцій і
переживань. Вони характеризують ставлення людей і соціальних груп (у тому числі й через фактичну поведінку) до діючої і бажаної правової системи. У структурі правосвідомості виділяють світоглядну (погляди, ідеї, теорії), психологічну (почуття, емоції, переживання) і поведінкову (правомірна
поведінка, правова активність, правопорушення
тощо, які характеризують фактичну реакцію людини на функціонування елементів правової системи
зазначається устоями конкретного суспільства на
певному етапі його розвитку) сторони [7].
Правосвідомість судді це суб’єктивна реакція судді на правові норми, тобто сукупність
поглядів, ідей, які виражають його ставлення до
традицій, звичаїв, моральних принципів, норм
поведінки, професійних обов’язків, норм права,
законності, правосуддя, уявлення про те, що є
правомірним і неправомірним. Складний процес
постановлення законного, обґрунтованого, справедливого та ефективного рішення суду, який

носить виховний характер, вимагає глибокої аналітичної діяльності суддів.
Внутрішнє переконання судді є правовою
категорією, що забезпечує функціонування судді
в межах наданих йому прав і обов’язків, які не
перекручують самостійного сприйняття і розуміння суддею об’єктивної дійсності, що стала
предметом дослідження в суді. Вимоги, які визначають параметри внутрішнього переконання, –
це свобода і обґрунтованість. Свободу і незалежність внутрішнього переконання судді неможна
розуміти як сваволю, як особистий і ні від чого не
залежний розсуд. Вільним може вважатися тільки
те переконання, яке правильне і повно відображає
факти, що тягнуть за собою застосування закону.
Водночас обґрунтованість внутрішнього переконання складає його невід’ємну властивість.
Для правильної оцінки доказів судді необхідно використовувати в доказуванні основні
принципи вільної оцінки доказів. Принципами
вільної оцінки доказів у кримінальному судочинстві є ті найважливіші положення процесуального права, що закріплені українським законодавством як основні начала діяльності суду при оцінці доказів і здійсненні правосуддя. До цих
принципів належать: вільна оцінка наявних доказів; усебічність, повнота й об'єктивність оцінки
доказів; оцінка доказів у сукупності; презумпція
невинуватості обвинуваченого; участь у відправленні правосуддя народних засідателів, присяжних; безпосередність; змагальність [13].
Принцип вільної оцінки доказів полягає,
насамперед, у тому, що під час оцінки доказів
суддя вільний у своїх оціночних судженнях, у
висновках, що робляться на основі дослідження і
розгляду всіх обставин справи. Вони оцінюють
усі наявні докази по справі вільно, за своїм внутрішнім переконанням, заснованим на всій сукупності обставин справи, і не обмежені при оцінці
ніякими формальними розпорядженнями. Цей
принцип оцінки доказів полягає також у тому,
що жоден доказ для суду не має наперед установленої сили [11, Ст. 94 ].
Оскільки принцип вільної оцінки доказів є
об'єктивним правовим положенням, закріпленим у
законі велінням держави, внутрішнє переконання
як складову частину цього принципу належить
розглядати також і як правову кримінальну процесуальну категорію, що має важливе значення для
вирішення всієї справи та окремих її питань.
Розкриваючи поняття «внутрішнє переконання», з яким процесуальний закон пов'язує
сутність оцінки доказів, Рєзник Г. М. звертає
увагу на те, що воно має специфічний зміст, сут-
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ність якого виявляється в усуненні із закону правил про вірогідність і силу доказів. Це відбулося
в результаті усвідомлення об'єктивної неможливості передбачити у законі всі можливі в конкретному кримінальному провадженні комбінації
доказів, їх взаємний зв’язок і доказову силу [16].
Як правильно відзначав М.М. Михеєнко,
важливе значення для розкриття ролі внутрішнього переконання в оцінці доказів мають також
його психологічний і гносеологічний аспекти. У
першому аспекті внутрішнє переконання можна
розглядати в динаміці (як процес його формування) і статиці (як результат). У процесі його
формування створюється власна думка, долаються й усуваються сумніви, невпевненість. У підсумку суддя приходить до внутрішнього переконання як стану твердої впевненості в правильності своїх висновків, рішучості зафіксувати їх у
процесуальних документах і при необхідності
публічно їх висловити, готовності відстоювати їх
у відповідних (процесуальних та інших) інстанціях, нести за них відповідальність [14].
У гносеологічному аспекті внутрішнє переконання – це знання як про окремі фактичні обставини, що становлять предмет доказування в провадженні, так і про висновки в провадженні, у тому
числі ті, які стосуються юридичної оцінки, кваліфікації встановлених фактів, обставин, подій.
Крім того, процесуальне значення результатів, формування оціночних суджень, що стосується й внутрішнього переконання судді, залежить від впливу об'єктивних і суб'єктивних факторів. Також прийняття остаточного рішення
значною мірою залежить від самого суб'єкта оцінки, його професійного рівня та психологічних
особливостей – емоцій, волі, рішучості, конформності, стійкості, незалежності та ін.
Висновки. Внутрішнє переконання судді –
це не несвідоме враження, відчуття, яке не піддається контролю, а впевненість у правильності
його висновків, які складають основу судового
рішення. Внутрішнє переконання є елементом
розумової діяльності з дослідження та оцінки
доказів і виражає фактичний склад правовідносин, встановлених у справі. Внутрішнє переконання судді складає суб’єктивну частину його
діяльності, яка виражається в об’єктивно ухвалених ним у справі рішеннях при дослідженні судом обставин справи. Суддя не може нести відповідальність за своє внутрішнє переконання у
справі, він несе відповідальність за неправовий,
неправомірний розсуд при застосуванні норм
доказового права.
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The concept and juridical-psychologycal features of the judge’s internal conviction formation
Summary
On the basis of summarizing of research of domestic and foreign scientists, and personal practice, the
author discovers the concept of the judge’s internal conviction during the criminal trial. Also he analyses
new legislation on criminal procedure, which regulates this issue. He studies the psychological side of the
concept “judge’s internal conviction”.
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В.Я. Марчак
Понятие и юридико-психологические особенности формирования
внутреннего убеждения судьи
Аннотация
На основании обобщения исследования отечественных и зарубежных ученых и личной практики автор раскрывает понятие внутреннего убеждения судьи при рассмотрении уголовных производств. Также анализирует новое уголовное процессуальное законодательство, которое регламентирует данную проблему. Изучает психологическую сторону понятия «внутреннее убеждение судьи».
Ключевые слова: внутреннее убеждение судьи, доказательства, доказывание, судебное производство, оценка доказательств, судебное решение.
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Національна академія прокуратури України, Київ
ОРГАНІЗОВАНА ЗЛОЧИННІСТЬ: ПРИРОДА ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ
(СИСТЕМНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД)
Автор робить спробу розкрити природу організованої злочинності за допомогою системнофункціонального підходу. Відзначено, що діяльність сучасних злочинних організацій пов’язана не тільки зі
злочинним промислом, але й легальними сферами економіки, що повинно враховуватися у процесі протидії
цим структурами. Автором пропонуються шляхи протидії цьому суспільно-небезпечному явищу.
Ключові слова: організована злочинність, природа організованої злочинності, протидія організованій злочинності, системно-функціональний підхід.

Постановка проблеми. Однією із найбільш виразних ознак сучасності є зміщення загроз національній та міжнародній безпеці у «тіньовий» сектор. Основними факторами цього
процесу є різного роду транснаціональні злочинні утворення, потужності яких часом перевищують наявні можливості протидії їм у більшості
держав світу. За таких умов протидія організованій злочинності набуває особливого значення як
ключова складова політики безпеки усіх держав
та міжнародного співтовариства загалом.
Незважаючи на те, що протидія організованій злочинності вже тривалий час перебуває на
порядку денному діяльності світової спільноти,
природа цього явища залишається недостатньо
вивченою. Визначення, що містяться у нормативно-правових актах національного рівня, як правило, слугують потребам правозастосовчої практики і не повною мірою розкривають сутність
цього феномену. Наприклад, наведене у ст. 28
КК України [1] визначення злочинної організації
як ієрархічного об’єднання декількох осіб (п’ять
і більше), члени якого або структурні частини
якого за попередньою змовою зорганізувалися
для спільної діяльності з метою безпосереднього
вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів
учасниками цієї організації, або керівництва чи
координації злочинної діяльності інших осіб, або
забезпечення функціонування як самої злочинної
організації, так і інших злочинних груп, не стосується змісту організованої злочинності як суспільного явища. Не врахована така її особливість
і у визначенні, яке дається у Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної
організованої злочинності [2] та інших міжнародних нормативно-правових актах.
З огляду на необхідність удосконалення
системи протидії організованій злочинності, яка
під впливом глобалізації динамічно розвивається, еволюційно переформатуючи традиційні злочинні угрупування у гнучкі структури мережево120

го типу [3, с. 204], потребує також і уточнення термінологічного визначення цього явища, що може
бути досягнуто із використанням системнофункціонального підходу при його дослідженні.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню організованої злочинності присвячено широке коло наукових праць вітчизняних
на зарубіжних вчених. В Україні це явище, зазвичай, розглядається як транснаціональний феномен у контексті забезпечення національної
безпеки та міжнародного правопорядку. Маються на увазі праці М.Г. Вербенського, В.В. Голіни,
Н.А. Зелінської, В.М. Дрьоміна, А.П. Закалюка,
О.М. Литвака, О.М. Литвинова, Ю.В. Нікітіна,
В.Я. Тація, В.А. Тимошенка та В.Ф. Ущаповського.
У інших країнах на пострадянському просторі дослідження цієї проблеми проводилися Ю.В. Голіком, А.І. Долговою, В.В. Лунєєвим, В.В. Меркушиним, В.С. Овчинським та С.Л. Пановим. У країнах Євросоюзу та США доцільно згадати праці Г.
Абадинського, Дж. Албанезе, С. Брауна, П. Готтчалка, М. Дайка, П. Дайна, П. Ройтера, Дж. Р. Річардса, М. Рута, С. Снайдера та Л. Шеллі.
Втім, останнім часом під впливом глобалізаційних процесів відбуваються певні зміни в організованій злочинності, які вимагають більш ґрунтовного дослідження цього явища. Відсутність чіткого розуміння того, що сьогодні є «організованою
злочинністю» ускладнює боротьбу національних
правоохоронних органів та міжнародних спеціалізованих структур з цим негативним явищем.
Враховуючи викладене, спираючись на результати уже проведених наукових досліджень, а
також власні напрацювання маємо за мету пошук оптимальних шляхів удосконалення поняття
організованої злочинності.
Виклад основного матеріалу. Протидія
організованій злочинності може бути ефективною лише за умови, що вона базується на науково обґрунтованих результатах дослідження цієї
проблеми, чітко визначеній стратегії й ідеології
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правоохоронної діяльності та відповідних науково-методичних рекомендаціях.
Динамічний еволюційний розвиток цього
явища, з одного боку, та потреби правоохоронної
практики з іншого, вимагають постійного наукового опрацювання феномену організованої злочинності. Лише безперервний процес наукового
пізнання дозволить здійснити переоцінку усталених уявлень та розуміння того, що існуючі теоретичні моделі цього явища не завжди відповідають його сутності на тому чи іншому етапі історичного розвитку.
На нашу думку, для кращого розуміння
природи організованої злочинності доцільно використати системно-функціональний підхід,
який дозволяє розглядати цей феномен як систему, орієнтовану на досягнення певного результату – отримання надприбутків. У межах цього потребує дослідження сучасне розуміння організацій як соціальних систем, сформованих на основі
спільних інтересів [4, с. 22], що взаємодіють з
оточуючим середовищем.
Сучасні організації, які діють як у легальному, так і в нелегальному секторах, є об’єднанням не стільки структурних елементів, скільки
певних функціональних можливостей, якими ці
елементи володіють. Це володіння не є ексклюзивним – за наявності достатньої мотивації, одні
елементи можуть досить легко замінятися на інші, що виконуватимуть ті ж функції. Такий підхід до визначення організації можна охарактеризувати як системно-функціональний. Системоутворюючим чинником між елементами системи тут
виступають не адміністративні регуляційні правила, а відносини, як правило, «горизонтального»
типу. У комерційних структурах такі відносини
мають переважно економічний характер, а в нелегальному бізнесі – виключно економічний. Різниця
між цими організаціями полягає у протиправному
характері діяльності останніх.
Отже, ґрунтуючись на системно-функціональному підході, організацію можна охарактеризувати як систему, функціонування якої спрямовано на досягнення певної, спільної для усіх її
елементів, мети. У випадку організованої злочинності цією метою є отримання надприбутку
від протиправної діяльності.
Саме системний характер (а не такі факультативні ознаки, як наявність лідера та ієрархії,
певне число учасників, застосування насильства,
спільні фінансові ресурси, ідеологія, дисципліна
тощо) відрізняє організовану злочинність від
«неорганізованої», тому організовану злочинність можна характеризувати як «системну».

Як система, сучасна організована злочинність має такі ознаки: 1) динамічність – здатність
до змін як реактивного, так і проактивного характеру; 2) гетерогенність – тобто різнорідність
елементів, якими можуть бути як окремі індивідууми, так і структури різного типу, у тому числі
й ієрархії; 3) здатність до розвитку, у тому числі
нелінійного, тобто такого, що не обмежується
лише кількісним збільшенням числа елементів;
4) відкритість до зовнішнього середовища – здатність його експлуатувати, пристосовуватися до
нього та протидіяти негативному впливу з його
боку; 5) розвиток такої системи може здійснюватися як на рівні самих елементів (субстрактно),
так і на рівні взаємовідносин між ними, тобто
структурно; 6) складність, що характеризується як
її гетерогенністю, так і характером взаємозв’язків
між окремими елементами, різноманіттям можливостей їх поведінки та реакції; 7) органічність –
кожен елемент значно більшою мірою залежить від
системи, аніж система від окремого елемента; 8)
здатність до самоорганізації, самовідтворення та
самовдосконалення; 9) високий рівень життєздатності, що включає і регенеративність – здатність
відновлювати втрачені елементи.
Розглядаючи організовану злочинність у її
історичному розвитку можна виділити існування
у ній трьох видів організацій: 1) «традиційні»,
побудовані за сімейною, клановою, етнічною або
племінною ознакою, належністю до певної гільдії, групи осіб тощо; 2) бюрократичні, «корпоративні», побудовані за моделлю «раціональної
бюрократії» та 3) мережеві.
У сфері організованої злочинності перші
характеризуються побудовою за певними етнічними, сімейними чи релігійними ознаками, мають чітко виражені кодекси поведінки (досить
часто, ірраціональні), орієнтовані на здійснення
територіального контролю і є відносно невеликими за числом членів та масштабами операцій.
Структурно вони становлять прості дворівневі
ієрархії, що очолюються главою родини, клану
або групи іншого роду. Найпростішою моделлю
злочинної організації є «банда», що складається
із лідера та підлеглих, із яких може бути (але не
обов’язково) виділена певна група, що користується особливими правами. Такі структури існують впродовж тисячоліть і відомі з часів Стародавнього світу. Сила банди полягає у її чисельності. Вона функціонує, передусім, завдяки лідеру, що
віддає обов’язкові для виконання накази, влада
якого ґрунтується на певних організаційних принципах, як правило, на залякуванні інших.
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Корупційні зв’язки будуються шляхом введення членів угрупування до органів влади чи
управління або шляхом прямого підкупу та залякування. До таких структур можна віднести переважну більшість етнічних угруповань. У відносинах між собою вони, як правило, перебувають у стані конфлікту, але з часом можливим є їх
об’єднання у більші за масштабами структури, як
це мало місце із японською «якудзою», китайськими «тріадами» та італійською мафією. Подібну
структуру мали злочинні угруповання, що діяли
на території колишнього СРСР.
Побудовані за такою простою моделлю організації є ефективними, коли їх діяльність обмежена тим, аби лише відняти майно, що належить іншим, тоді як для отримання сталого прибутку потрібні організації, побудовані за корпоративним принципом. Для функціонування «банди» необхідно, аби майно, що вона збирається
привласнити, вже було б кимось створене. Корпорація (у тому числі кримінальна) сама має можливості створювати майно та виробляти товари,
які вона пропонує для продажу на ринку.
Угруповання бюрократичного типу організовані за моделлю індустріальних корпорацій, як
правило, мають розгалужену ієрархічну структуру. На етапі формування членство формується із
найближчого кримінального оточення, але потім
розширюється за професійною ознакою. Правила
поведінки також існують, але є раціональними та
обумовлені потребою максимізації прибутку.
Ядро таких «кримінальних корпорацій» становить, як правило, оточення лідера, тож може здатися, що вони побудовані за етнічною або територіальною ознакою. У той же час, на рівні операційного управління основні обов’язки виконують професійні злочинці, залучені до структур
відповідно до їх професійних можливостей. Часто «кримінальні корпорації» є подальшим етапом
розвитку «традиційних» структур – якщо останні
не здатні трансформуватися, то вони, як правило,
витісняються із ринків. Мета таких «корпорацій»
– розширення ринків збуту, передусім шляхом
розширення територіального контролю. Взаємовідносини із іншими структурами будуються, як
правило, на конфліктній основі, інколи налагоджується співробітництво, яке пізніше може перейти у конфлікт. Корупційні зв’язки встановлюються шляхом налагодження довготривалих
контактів з представниками органів влади та
управління і підтримуються безпосередньо лідером угруповання або його найближчими
зв’язками. Зазначена структура була і є характерна для Медельїнського та Калійського наркока122

ртелів, сучасних мексиканських картелів, а також злочинних угруповань, що діяли на пострадянському просторі у 1990-ті роки.
Структури мережевого типу за своєю побудовою подібні до соціальних мереж, формуються відповідно до потреб здійснення окремих
чи регулярних операцій, можуть включати у себе
різні елементи. Правила поведінки та будь-яка
інша регламентація діяльності відсутні, хоча, як
правило, усі учасники дотримуються певної
кримінальної ідеології, що полягає у нехтуванні
законом та абсолютизації матеріального збагачення. Елементи структури користуються повною автономністю, єдиною вимогою до них є
забезпечення реалізації конкретної акції (операції). Мета діяльності таких структур – розширення ринків збуту, вихід на нові ринки та їх формування. Взаємовідносини із іншими структурами
будуються, переважно, на основі співробітництва, налагодження взаємовигідних комерційних
зав’язків, що, звичайно, не виключає можливості
конфліктів як всередині мережі, так і між елементами різних мереж. Корупційні контакти будуються на операційному рівні, при цьому корупціонери самі є членами таких мереж, отримують
від їх діяльності прибуток на довготривалій основі і часто ініціюють та координують здійснення певних акцій. Подібну побудову мають сьогодні кримінальні структури Колумбії та інших
країн регіону Південної Америки, вона поступово є домінуючою на каналах контрабанди героїну афганського походження (окремі угруповання
тут виступають елементами мереж). Мексиканські картелі, що на сьогодні зберігають «корпоративну» побудову, поступово еволюціонують у
напрямі кримінальних мереж. Також переважно
мережеву структур мають злочинні угруповання,
що діють на пострадянському просторі.
В залежності від можливостей, що визначаються наявними ресурсами, які можна витратити, організації – як легальні, так і нелегальні –
не лише пасивно сприймають оточуючий світ, а
й активно впливають на нього [5, с. 18]. Маючи у
своєму розпорядженні величезні ресурси та не
будучи обмеженими правовими бар’єрами, злочинні організації активно формують ринки збуту,
здійснюють цілеспрямований вплив на державу
та суспільство, ставлять під контроль цілі сектори легальної економіки. Саме такий вплив, на
нашу думку, і характеризує рівень загрози з боку
організованої злочинності для національної безпеки і, відповідно, визначає задачі із протидії
цьому явищу з боку органів, покликаних цю безпеку забезпечувати.
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Організована злочинність: природа та шляхи протидії (системно-функціональний підхід)

Окрім переходу на мережеву модель, сучасне розуміння організованої злочинності потребує врахування двох інших чинників, що набули особливої актуальності впродовж останніх
років. По-перше, це розширення сфери діяльності організованих злочинних угруповань – як територіальне, що проявляється у їх транснаціоналізації, так і функціональне, що проявляється у
розширенні спектру їх дій на нові сфери – інформаційний простір, міждержавні відносини, соціальні процеси тощо. По-друге, сучасні злочинні
угрупування все частіше уникають прямої конкуренції між собою, віддаючи перевагу налагодженню співробітництва [6, с. 218]. Врахування
цих чинників, а також те, що організована злочинність, це, передусім, певний процес, аніж
причетні до нього злочинці, дозволяє ширше
зрозуміти природу цього феномену.
Будь-яка організація має певну організаційну культуру, тобто цінності та норми поведінки, що поділяються її співробітниками. Ця організаційна культура може свідомо створюватися
та впроваджуватися менеджментом організації
або ж виникати спонтанно, виходячи із мети існування організації. Якщо у кримінальних структурах метою організації є отримання надприбутку без урахування етичних чи правових обмежень, то саме це і буде становити ядро їх організаційних культур. Проникаючи у суспільство,
кримінальні організації привносять до нього і
власну культуру, що стає соціально-прийнятною.
Суспільство не лише втрачає волю протидіяти
злочинності, а й приймає її ідеологію як власну.
Це, з одного боку, розширює соціальну базу злочинності, а з іншого – формує для неї безпечне
операційне середовище, що дозволяє максимізувати прибутки та мінімізувати можливі втрати.
Особливої небезпечності це явище набуває за
обмежених можливостей для самореалізації індивідуума у легальному секторі, а також слабкості формальних інститутів, коли їх місце займають неформальні.
Виступаючи формою економічної діяльності,
організована злочинність безпосередньо пов’язана
із функціонуванням легальної економіки. Зазначений зв’язок має подвійний характер.
З одного боку, організована злочинність
зацікавлена у встановленні контролю над легальною економікою з метою легалізації як доходів, одержаних злочинним шляхом, так і соціального статусу причетних до цього осіб. Система
відмивання доходів значно перевищує межі лише
приховування зв’язку між доходами та злочинним джерелом їх надходження і слугує основним

інструментом, завдяки якому злочинцям вдається
змінити свій соціальний статус та отримати суспільне становище, до якого вони прагнуть. Таким
чином, злочинність виступає у ролі «соціального
ліфта», що, за певних умов, може замінити собою
легальні можливості, будучи більш привабливим
та ефективним. Це, у свою чергу, призведе до криміналізації суспільного життя, поширення та інституціоналізації кримінальних практик як прийнятної
моделі поведінки, що дозволяє досягти бажаного
результату найбільш швидким, та, фактично, соціально-прийнятним способом.
По-друге, організована злочинність використовує легальну економіку для здійснення
конкретних злочинних акцій. Так, переміщення
значних партій наркотику передбачає використання транспортної та портової інфраструктур
держави. Окремі перекази грошей, здобутих злочинним шляхом або з метою здійснення злочину,
не обов’язково передбачають їх легалізацію, але,
як правило, здійснюються за допомогою легальної фінансової системи. Торгівля зброєю, як правило, пов’язана із її придбанням у легальних постачальників та подальшим виведенням у незаконний обіг. Подібна ситуація має місце на незаконному ринку прекурсорів, які, здебільшого,
виробляються легальною хімічною промисловістю. Легальні суб’єкти підприємництва тим чи
іншим чином на різних етапах використовуються
і іншими формами організованої злочинності.
Результатом такого впливу злочинності на
легальну економіку стає формування цілого
прошарку осіб – фінансистів, адвокатів, тощо,
що обслуговують інтереси злочинності, при чому
їх дії можуть бути самі по собі формально легальними. Це не лише спотворює економічну систему країни, а й суспільство у цілому, формуючи
у ньому групи осіб, залежних від організованої
злочинності, зацікавлених у її існуванні та готових відстоювати її інтереси.
З огляду на це, найбільш ефективним напрямом протидії організованій злочинності, на
нашу думку, є забезпечення безпеки функціонування легальної економіки, попередження її використання структурами організованої злочинності. Посилення правоохоронної діяльності на цьому
напрямі не лише дозволить підірвати фінансове
підґрунтя криміналітету, запобігти проведенню
окремих протиправних акцій та зруйнувати усталені канали здійснення незаконних транснаціональних операцій, а й отримувати на постійній основі
упереджувальну інформацію щодо спрямувань організованих злочинних угруповань.
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Звичайно, найважливішим напрямом зменшення уразливості економіки є забезпечення
відкритості та прозорості її функціонування. Успішна політика у цій сфері передбачає оптимальне поєднання заходів із регуляції та дерегуляції. Регуляційні механізми можуть сприяти удосконаленню контролю з метою запобігання легалізації доходів чи інших подібних зловживань. З
іншого боку, надмірна зарегульованість послаблює конкуренцію, що, у свою чергу, може бути
використане злочинністю через застосування механізмів корупційного впливу. Регулювання може бути ефективним, коли необхідно встановити
певних учасників операцій на ринку, тоді як дерегуляція є ефективною з точки зору зменшення
можливостей злочинних угруповань створювати
кримінальні монополії.
Проведений аналіз сучасної організованої
злочинності дозволяє сформулювати певні положення актуалізації підходів до протидії цьому
суспільно-небезпечному явищу.
Сучасні стратегії протидії організованій
злочинності орієнтовані, передусім на парадигму
«боротьби», що передбачає виявлення та розкриття злочинів, притягнення винних осіб до
кримінальної відповідальності. Зазначена стратегія не повною мірою відповідає потребам протидії організованій злочинності, через низку обставин. Так, організована злочинність характеризується вкрай високим рівнем латентності, обумовленим, у тому числі і тим, що злочини такого
роду, як правило, не мають потерпілих. Виявити
такі злочинні дії після того, як їх було вчинено,
малоймовірно. Так само малою є і ймовірність
отримання правоохоронними органами інформації від громадян щодо вчинених організованими
злочинними угрупованнями злочинів.
Іншим чинником є вкрай високий рівень
суспільної небезпечності злочинів, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями. З огляду на це, притягнення до відповідальності винних після вчинення злочинів не дасть
можливості усунути суспільно-небезпечні наслідки цих діянь.
Слід також зазначити, що структури організованої злочинності як ієрархічного, так і
більш сучасного мережевого типу мають побудову, що фактично унеможливлює їх руйнацію
шляхом притягнення до відповідальності безпосередніх виконавців злочинів. У структурах ієрархічного типу виконавці організаційно відділені
від організаторів злочинів, лідерів кримінальних
структур, тож у більшості випадків встановити
зв’язок між ними не є можливим. У структурах
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мережевого типу усунення будь-якого вузла мережі не матиме суттєвого впливу на її функціонування, навіть якщо цей «вузол» є місцем концентрації ресурсів – у разі його ліквідації він буде замінений на аналогічний без суттєвого впливу на систему у цілому.
І, нарешті, слід враховувати, що транснаціональний характер сучасної організованої злочинності обумовлює географічну віддаленість
різних ланок її структур, що також суттєво
ускладнює їх виявлення та ліквідацію за допомогою «традиційної» правоохоронної практики.
Таким чином, парадигма «боротьби», діяльності держави як реакції на протиправні дії у
випадку транснаціональної організованої злочинності є малопродуктивною. У найкращому
випадку такі дії можуть дещо обмежити прояви
«традиційної» злочинності низького рівня.
Організація протидії сучасній транснаціональній організованій злочинності вимагає, на
нашу думку, інших підходів, що мають ґрунтуватися на парадигмі безпеки, орієнтованій на проактивні дії, спрямовані на усунення передумов
діяльності організованої злочинності, захист національних інтересів від посягань кримінальних
структур та окремих об’єктів, уразливих для
впливу організованої злочинності. Це, у свою
чергу, вимагає переорієнтації правоохоронної
діяльності на проактивну роботу, спрямовану на
виявлення та недопущення вчинення протиправних дій, що потребує приділення основної уваги
двом напрямам: кримінальному розшуку, який
включає у себе як роботу із здобуття інформації,
так і інформаційний аналіз як підґрунтя правоохоронної діяльності у цілому; міжнародному
співробітництву, орієнтованому на спільну розробку організованих злочинних угруповань, забезпечення постійного інформаційного обміну та
проведення узгоджених операцій із попередження протиправних дій. При цьому основний акцент має бути зроблено на профілактику злочинної діяльності на усіх рівнях як основа правоохоронної політики держави, постійний моніторинг
ситуації у суспільстві в цілому та у групах ризику зокрема, розробка та впровадження системи
«раннього втручання» щодо осіб із групи ризику.
Необхідним також є забезпечення прозорості діяльності органів державної влади, фінансових та інших установ, які є об’єктами потенційного інтересу з боку організованої злочинності,
зменшення у них корупційних ризиків.
Парадигма безпеки може розглядатися як
«кримінальна складова» більш широкої парадигми безпеки людини (human security), змістом якої
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є забезпечення людського розвитку як основи
діяльності сучасної держави.
Висновки. Узагальнюючи викладене, можна дійти висновку про те, що організована злочинність – прояв злочинності як соціального
явища, що полягає у вчиненні злочинних діянь
окремими особами або їх об’єднаннями, які знаходяться між собою у стані взаємодії з приводу
вчинення зазначених діянь та отримання від них
матеріального або іншого зиску. Такого роду
злочинність можна охарактеризувати як «системну», оскільки вона має виражений системний
характер. При цьому системоутворюючим чинником є отримання певного зиску, як правило,
матеріального надприбутку. Ступінь організованості таких систем може бути різною та залежить від кількості їх елементів, тривалості їх функціонування, тобто усталеності та здатності забезпечувати власну життєдіяльність, та ефективності, що виражається у здатності отримувати
надприбутки. У широкому розумінні така система може складатися лише із двох елементів (так
само, як і у легальному бізнесі суб’єкти господарювання можуть суттєво відрізнятися як за розмірами, так і за масштабами діяльності) – у той
же час, з точки зору організації протидії найбільшу загрозу становлять кримінальні системи
високого рівня організації і, відповідно для забезпечення протидії ним потрібним є застосування іншого правоохоронного інструментарію.
Причиною існування організованої злочинності є те, що вона задовольняє певні суспільні потреби, які не задовольняє легальна економіка, такі як наркотики, або надає послуги, які не
може надати держава, наприклад, захист від рекету. Злочинність є відображенням суспільних
практик, що реалізуються незаконним шляхом.
Чим більш організованим стає сучасне суспільство, тим більш організованою стає і злочинна
діяльність. Правоохоронна система держави може руйнувати окремі кримінальні структури,
притягуючи їх членів до відповідальності та вилучаючи отримані злочинним шляхом кошти.
Але найбільш ефективною протидія злочинності
буде тоді, коли держава зможе мінімізувати її
вплив, тобто відокремити її від легальної економіки, запобігти її проникненню до демократич-

них суспільних інститутів, встановленню над
ними контролю та їх дестабілізації. Протидія
злочинності також потребує мобілізації суспільства, утвердження атмосфери довіри між громадянами та державою, що, у свою чергу, суттєво
зменшить поле діяльності організованих злочинних угруповань.
Розробка та впровадження нових підходів
до протидії організованій злочинності у широкому контексті забезпечення національної безпеки
вимагають концептуальної зміни підходу з парадигми «боротьби» на парадигму «безпеки», орієнтованої на реалізацію випереджувальних заходів, спрямованих на усунення передумов злочинності та захист суспільства від кримінального
впливу. Суттєвою складовою антикримінальної
політики має бути забезпечення постійного моніторингу кримінальної ситуації у країні відповідно до чітко визначених критеріїв, у тому числі
незаконних ринків, що є об’єктами інтересу організованої злочинності.
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ОRGANIZED CRIME: NATURE AND WAYS OF COUNTERACTION
(SYSTEMIC-FUNCTIONAL APPROACH)
Summary
In the article the author makes an attempt to discover the nature of organized crime by means of the
systemic-functional approach. It is noted that the activity of the modern criminal organizations is not only
connected with the criminal business, but also with the legal spheres of economics, which should be taken
into account in the process of counteraction to these structures. The author suggests the ways of counteraction to this socially dangerous phenomenon.
Keywords: organized crime, the nature of organized crime, counteraction to organized crime, systemicfunctional approach.
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПРИРОДА И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
(СИСТЕМНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД)
Аннотация
Автор делает попытку раскрыть природу организованной преступности при помощи системно-

функционального подхода. Отмечено, что деятельность современных преступных организаций связана не только с преступным промыслом, но и легальными сферами экономики, что должно учитываться в процессе противодействия этим структурам. Автором предлагаются пути противодействия этому
общественно-опасному явлению.
Ключевые слова: организованная преступность, природа организованной преступности, противодействие организованной преступности, системно-функциональный подход.
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ОСУДНІСТЬ У СТРУКТУРІ СУБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ
Стаття присвячена дослідженню поняття, змісту та критеріїв осудності в науці кримінального права
України. Адже аксіоматичним положенням кримінального права є те, що правильно оцінювати фактичні ознаки
вчинюваного діяння й усвідомлювати його суспільно небезпечний характер, а також керувати своїми діями
(бездіяльністю), що є необхідною умовою вини, може тільки осудна особа.
Ключові слова: суб’єкт, осудність, критерії осудності.

Постановка проблеми. Проблеми, які стосуються суб’єкта злочину, завжди привертали
увагу різних галузей наук. Це пов’язано з тим,
що ці кримінально-правові питання пов’я-зані
загально філософськими проблемами свободи
волі, детермінації поведінки та відповідальності
за неї. Теоретичний та практичний інтерес до
проблем осудності зумовлений насамперед тим,
що вони торкаються найбільш складної сторони
суспільного життя та соціальної діяльності людей, а саме – їх здатності бути винними та кримінально відповідальними за свідому та вольову
кримінально карану поведінку. Адже проблема
осудності – проблема кримінального права,
розв’язання якої ґрунтується на закономірностях
соціального та природничо-наукового порядку,
визначаючих психічну діяльність людини. Проблема осудності безпосередньо пов’язана з теоретичними положеннями психології та психіатрії, але це не дає приводу розуміти осудність як
інститут психології або психіатрії, як це роблять
деякі вчені, визначаючи осудність як медикопсихологічний інститут [1, c. 20].
Ступінь наукової розробки проблеми.
При формулюванні теоретичних положень були
використані праці: Ю.М. Антоняна, Ю.С Богомягкова, С.В. Бородіна, В.М. Бурдіна, А.А. Васильєва, В.А. Клименко, В.М. Куца, В.В. Леня, Н.С.
Лейкіної, В.Я. Марчака, Р.І. Міхеєва, В.Б. Первомайського, Т.М. Приходько, М.С. Таганцева,
B.C. Трахтерова та інших вчених. Порушені нами питання неоднозначно вирішуються в науковій літературі, у зв’язку з чим спробуємо розглянути різні погляду на вказані проблеми, а також
запропонувати власне бачення.
Мета статті полягає в дослідженні поняття
та сутності осудності у структурі суб’єкта злочину.
Виклад основного матеріалу. У науці
кримінального права існували дві теорії осудності: теорія індетермінізму і теорія детермінізму.
Індетерміністи, які сповідували “свободну волю”, вважали, що, кожна людина абсолютно вільна і може поводитися так, як їй підказує воле-

виявлення. На їх думку, осудною особа може бути визнана тільки та, яка володіє свободною волею. На теперішній час ця теорія в літературі не
обговорюється [6, c.19].
Як зазначає В.В. Лень, теорія детерміністів
свого часу отримала широке розповсюдження.
В окремих аспектах вона продовжує жити і зараз.
Прихильники цієї теорії вважали, що дії людини
проявляються по законах природи. Іншими словами, людське життя керується природними законами і свободи волі людини взагалі не існує. За твердженням Адольфа Кетлє, людське суспільство розглядається як ціле, що уявляє собою сукупність
явищ, в сфері яких діють ті ж фізичні сили, як і в
іншій природі, на підставі тих же законів, які керують цілим світом, навколо людини [6, c. 20].
В етимологічному розумінні осудність, синонім  «імпутабельність» (imputabilitas – від
лат. іmputo – ставити за вину, зараховувати),
означає суб’єктивну можливість особи нести
відповідальність за вчинене нею кримінальнокаране діяння [9, c.81].
Однак осудність у кримінальному праві як
поняття та як правовий інститут  багатогранне й
багатоаспектне поняття. Його можна охарактеризувати з різних сторін: як юридичний інститут та
правову категорію; як передумову вини та кримінальної відповідальності; як одну із загальних
ознак складу злочину, яка характеризує суб’єкта
злочину; як показник злочинного та караного; критерій відмежування винної поведінки від вчинених
без вини суспільно небезпечних дій неосудного
тощо. Але все це лише багаторівнева характеристика одного і того ж поняття осудності, яка відбиває його зміст, сутність, призначення та функціональну роль у кримінальному праві [9, c.81].
У науці кримінального права відсутня єдність думок щодо поняття осудності. Погоджуючись із думкою, А.А. Васильєва, який зазначає,
що одними вченими вона визначається як обумовлена станом психічного здоров’я особи здатність усвідомлювати вчинені нею суспільно небезпечні дії та керувати ними (В. С. Трахтеров);
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здатність бути винним і відповідальним
(П. С. Дагель), здатність особи «в момент» вчинення злочину усвідомлювати свої дії та керувати ними (Ш. С. Рашковська); здатність особи усвідомлювати свої дії та керувати ними і
пов’язана з нею здатність бути винною і відповідальною за вчинення суспільно небезпечної дії
(Н. П. Грабовська, Н. С. Лейкіна). На думку інших учених, поняття «осудність» визначає стан
особи, яка вчиняє злочин, усвідомлюючи свої дії
і керуючи ними в силу більш-менш повного душевного здоров’я (І. К. Шахріманьян); передбачає такий психічний стан людини, при якому вона «в момент» вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії та керувати ними (В. С. Орлов); є
характеристикою злочинця, його психічного стану «в момент» вчинення злочину (М. П. Карпушин, В. І. Курляндській); нормальний стан особи
(О. М. Лазарєв) і т. ін. [2, c. 18].
На думку А.А. Васильєва, осудність – передбачена законом обставина, що є фіксованим
показником достатніх в особи здібностей для
усвідомлення своїх дій (бездіяльності) і керування ними під час вчинення злочину, що є необхідною умовою наявності суб’єкта злочину та його
можливості зазнавати заходів кримінальноправового впливу [2, c. 21].
Лень В.В. під осудністю розуміє психічний
стан особи (рівень соціально-психічного розвитку,
психічне здоров’я, вік), яка здатна давати собі звіт
про свої дії (бездію), усвідомлювати їх суспільне
значення та керувати ними, а також поєднана з цим
спроможність нести за вчинений злочин кримінальну відповідальність й покарання [2, c. 46].
Як зазначає В.Я. Марчак, осудність – це
нормальний стан психічно здорової людини. Існує презумпція психічного здоров’я: кожна особа вважається такою, яка не має психічного розладу, доки наявність такого розладу не буде
встановлено на підставах і в порядку, передбачених законом. Якщо виникає сумнів із приводу
осудності, органи досудового розслідування чи
суд призначають судово-психіатричну експертизу. Особа повинна бути визнана судом осудною
чи неосудною не взагалі, а лише стосовно діяння,
що їй інкримінується [7, c. 117].
В. М. Куц визначає осудність як «… здатність
особи в момент скоєння злочину за своїм психічним
станом усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпечність діяння та керувати ним, а внаслідок цього – здатність підлягати кримінальній відповідальності за скоєне діяння [4, c. 19].
У визначенні осудності, на думку автора,
повинні знайти відображення такі ознаки: по128

перше, у ньому повинно бути зазначено, що осудність  це правова категорія, яка характеризує
здатність особи визнаватися злочинцем; подруге, у ньому повинен бути підкреслений нерозривний зв’язок осудності з діянням у цілому
(не лише дією, але й бездіяльністю) та з часом
його вчинення; по-третє, в ньому повинен бути
зазначений зв’язок осудності з виною та кримінальною відповідальністю, адже осудність є передумовою вини особи та її кримінальної відповідальності; по-четверте, у ньому повинні бути
зазначені суттєві ознаки осудності. Більшість
сучасних вчених, які досліджують проблеми
осудності підтримують позицію Р.І. Михеєва,
який зазначає, що для законодавчих цілей, де
вимагається оптимальна чіткість та економічність, прийнятним є таке визначення осудності:
«Осудним є той, хто здатний під час учинення
злочину усвідомлювати фактичний характер та
суспільну небезпечність своїх дій (бездіяльності)
та керувати ними» [8, c. 50; 9, с.84; 2 с.19].
У частині 1 ст.19 КК України говориться:
«Осудною визнається особа, яка під час вчинення злочину могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними». На думку Т.М. Приходько, така позиція законодавця викликає сумнів у правильності використання в даній статті
слова «могла». Як зазначає вищезгаданий автор,
як при обмеженій осудності, так і при осудності
мова повинна йтися саме про «здатність», а не
про «можливість» [9, c. 84].
Р.І. Михеєв вважає, що багато непорозумінь і неточностей у трактуванні визначення
осудності пов’язані з відсутністю її законодавчої
формули у кримінальному праві, незважаючи на
те, що позитивне окреслення осудності в кримінальному законі та дослідження її позитивного
аспекту в кримінально-правовій доктрині об’єктивно направлені на зміцнення законності при
здійсненні правосуддя [8, c. 55].
Польський учений В.Вольтер пише, що неосудність є заперечення осудності. На його думку, не без причини проблемою кримінального
права є саме неосудність як обставина, що виключає кримінальну відповідальність за злочин,
а не осудність, як необхідна умова відповідальності за злочин, хоча, вважає він, із логічного
погляду тут немає ніякого протиріччя. Вирішальною тут є статистична думка, згідно з якою
більшість дорослих людей, тобто людей кримінально-відповідальних,  це люди осудні, тобто
нормою є осудність і пов’язана з нею кримінальна відповідальність, тоді як неосудність  це виняток із правила. Метод виключення з правила
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має значення тому, що так не перевіряється осудність кожної людини, яка вчинила заборонену
дію, вже з тої причини, що вона вчинила таку
дію, але встановлюється осудність і повинна
встановлюватися тоді, коли виникає обґрунтований сумнів відносно осудності суб’єкта, інакше
кажучи, досліджується питання: чи є той, хто
вчинив злочин, неосудним, а не питання  чи є
він осудним [9, c. 85].
Як слушно відзначає Р.І. Михеєв, осудність –
первинна ланка системи «осудність  вина  відповідальність», вихідний пункт принципу суб’єктивного ставлення. Тому регламентація в кримінальному законі інституту осудності була б логічним
завершенням та юридичним оформленням самого
принципу суб’єктивного ставлення – «осудний 
винний  відповідальний» [8, c. 55-56].
Більшість учених підтримують позицію
про те, що осудність повинна одержати відбиття
в кримінальному законодавстві та зазначають,
що в такому випадку не буде непорозумінь і неточностей у трактуванні визначення осудності.
На думку В.А. Клименко, В.Б. Первомайського,
Т.М. Приходько, чим більше буде кримінальноправових понять (категорій, інститутів) закріплено в кримінальному законодавстві, тим повнішим й об’єктивнішим воно буде, а також буде
точніше відбивати реальну дійсність. Тому, якщо в законі буде відповідне визначення кожного
поняття формули осудність  неосудність, а також поняття обмеженої осудності, то у такому
разі, по-перше, закон буде відображати сучасний
рівень наукових знань юриспруденції та відповідати дійсному стану речей; по-друге, буде однакове розуміння категорій осудність, обмежена
осудність та неосудність; по-третє, закон буде
об’єктивним, повним і завершеним, а це дозволить
об’єктивно вирішувати питання про застосування
кримінального законодавства, призначення покарання та досягнення його цілей, а в цілому додержання законності [9, c. 87-88].
Законодавець у ч. 1 ст. 19 КК України
«Осудність» закріпив, що «... осудною визнається особа, яка під час учинення злочину могла
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати
ними». Дане формулювання в стислому вигляді
характеризує здатність особи бути відповідальною у разі вчинення злочину і дає визначення у
«вузькому значенні».
Сконструйована таким чином в законі формула вказує лише на певний стан особи під час
вчинення злочину. Визначаючи осудність в «широкому значенні», необхідно вказати, що осудність виступає необхідною умовою наявності

суб’єкта злочину та його можливості зазнавати
заходів кримінально-правового впливу, а також
передумовою вини в діянні суб’єкта злочину.
Отже, на підставі вищевикладеного автор
пропонує таку класифікацію осудності: 1) за обсягом: а) повна; б) обмежена; 2) за суб’єктом: а)
загальна (повна, обмежена); б) спеціальна (повна, обмежена).
Що стосується спеціальної осудності, то на
нашу думку, - це та осудність, яка додатково обмежується певними обставинами (необхідна
оборона, уявні оборона, спеціальний склад злочину (ст.116 КК України).
Закріплене в законі поняття осудності припускає наявність нерозривної сукупності двох
здібностей: 1) здібності усвідомлювати свої дії
(бездіяльність); 2) здібності керувати ними.
Такі здібності особи є результатом психофізіологічного та соціального розвитку людини [8, c. 60].
В. С. Трахтеров, визначаючи зміст ознак
осудності, запропонував використовувати для
характеристики осудності два юридичних (психологічних) критерії: «інтелектуальний» та «вольовий», які визначаються на підставі тлумачення слів «не могла усвідомлювати своїх дій або
керувати ними», що містяться у формулі неосудності [10, c. 6]. Отже, на його думку, осудність
визначатиметься на підставі лише одного критерію – юридичного, в якому міститимуться два
самостійних: інтелектуальний та вольовий.
Аналіз кримінально-правової норми про осудність дозволяє виділити такі критерії – юридичний
(психологічний) та медичний (біологічний).
Юридичний критерій осудності полягає у
здатності особи усвідомлювати свої дії або бездіяльність (їх фактичний зміст і суспільно-правове
навантаження) та керувати ними.
Медичний критерій осудності – це стан
психіки особи під час учинення суспільно небезпечного діяння, який дозволяє характеризувати її
як достатньо психічно здорову.
Обидва вищеназвані критерії взаємопов'язані й у своїй сукупності дозволяють визнати
особу осудною, тобто такою, яка підлягає кримінальній відповідальності.
Автор підтримує позицію В. М. Куца і
вважає, що більш доцільно виділяти три критерії
осудності: медичний, психологічний та юридичний [3, c. 11]. Медичний критерій повинен визначатися словами «за своїм психічним станом» і
означає, що суб’єкт під час учинення злочину,
по-перше, досяг певного рівня психічних функцій та соціалізації, який дозволяє йому усвідомлювати істинний сенс того, що діється, та керу-
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вати своїми вчинками, по-друге, він не страждає
жодною з хворобливих вад психіки, що позбавляє його спроможності звітувати в своїх діях чи
керувати ними.
Психологічний критерій осудності, на його
думку, формулюється, як і в класичному розумінні цього критерію – це здатність особи усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпечність діяння та керувати ним.
Юридичний критерій виростає з двох попередніх і позначає здатність особи, яка вчинила
злочин, бути відповідальною за вчинене діяння,
підлягати кримінальній відповідальності. Осудність, отже, – це здатність особи до усвідомлення
та сприйняття сенсу осуду [4, c. 20].
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Sanity in the structure of subject of a crime
Summary
The article is devoted to research the concept, content and criteria of sanity in the science of criminal law in
Ukraine. However the axiomatic principle in the criminal law is that to estimate correctly the actual evidence of
the action committing and to realize its socially dangerous character, and also to control ones actions (inactions),
which is the necessary condition of guilt, can only criminally sane person.
Key words: subject, sanity, sanity criteria.
С.В. Чорней
Вменяемость в структуре субъекта преступления
Аннотация
Статья посвящена исследованию понятия, содержания и критериев вменяемости в науке уголовного права Украины. Поскольку аксиоматическими положениями криминального права является то,
что правильно оценивать фактические признаки совершенного действия и осознавать его общественно небезопасный характер, а также руководить своими действиями (бездействием), что есть необходимым условием вины, может только вменяемая особа.
Ключевые слова: субъект, вменяемость, критерии вменяемости.
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ОСОБЛИВОСТІ СУБ'ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
(СТ. 205 КК УКРАЇНИ)
Стаття присвячена аналізу суб'єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 205 КК України, її
суттєвих юридичних ознак.
Ключові слова: суб'єктивна сторона, мотив, мета, обов'язкові ознаки суб'єктивної сторони, фіктивне підприємництво.

Суб'єктивна сторона злочину, передбаченого
статтею 205 Кримінального кодексу України (далі
– КК), більшістю науковців, зокрема авторами науково-практичних коментарів до КК України, характеризується виключно умисною формою вини за
наявністю прямого умислу [9, c.738].
У цілому підтримуючи такі наукові позиції,
ми вважаємо за необхідне враховувати механізм
посягання, який характеризує ці злочини з урахуванням його суб’єктивних ознак.
Наука кримінального права, виходячи із
конституційного принципу винуватої відповідальності (ст. 62 Конституції України), розглядає
вину особи (суб'єкта злочину), як факт об'єктивної дійсності, який згідно з Кримінальнопроцесуальним кодексом 2012р. (далі – КПК)
підлягає встановленню і доказуванню судом у
кожній кримінальній справі. Відсутність вини
виключає суб'єктивну сторону і тим самим кримінально-правову відповідальність. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не
може бути піддана кримінальному покаранню,
доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду (ч. 2 ст. 2 КК). Законодавство України закріплює поняття вини як елемента злочину (ч. 1 ст.
11 КК), а також форми і види вини (ст.ст. 23, 24,
25). Отже, вина — це не тільки обов'язкова ознака суб'єктивної сторони, а й передумова кримінальної відповідальності і покарання, оскільки її
змістом завжди виступає завідомість, як сконцентрований вираз свідомості і волі особи, яка
вчиняє злочин.
Науковцями виказана думка про те, що завідомість завжди передбачає обізнаність особи з
певними обставинами, а отже, є ознакою, яка характеризує інтелектуальний момент вини. Будьяких даних про стан волі особи поняття завідомості не містить. З таким судженням в частині
стану волі особи по відношенню до завідомості
ми погодитися не можемо, в силу наступного.
Результати дослідження судової практики з
очевидністю підтверджують те, що особи, які

вчинили злочин, передбачений ст. 205 КК, діяли на
прохання третіх осіб, маючи корисливий мотив і
легковажно ставлячись до наслідків своїх дій.
Типовим прикладом є вирок по справі за
обвинуваченням Р.Я.О., яка була засуджена за
вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.
2 ст. 358 КК України. Так, Р.Я.О. у грудні 2009
року, за попередньою змовою з невстановленою
слідством особою, умисно, не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, придбала,
тобто перереєструвала на своє ім'я за грошову
винагороду суб'єкт підприємницької діяльності
(юридичну особу) – ТОВ „Л.”
У ході розгляду справи було встановлено,
що Р.Я.О. з середини грудня 2009 року (точна
дата слідством не встановлена), знаходячись у м.
Києві за невстановленою слідством адресою, погодилась на пропозицію невстановленої слідством особи придбати, тобто перереєструвати суб'єкт підприємницької діяльності на своє ім'я за
грошову винагороду, з корисливих мотивів надала невстановленій слідством особі копії свого
паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для оформлення реєстраційних і
статутних документів ТОВ „Л”. Пізніше, Р.Я.О.,
підписала у нотаріуса статут ТОВ „Л”, який в той
же день за невстановлену грошову винагороду передала невстановленій слідством особі для подальшої реєстрації підприємства в органах державної
влади Печерського району м. Києва.
Допитана в судовому засіданні Р.Я.О. свою
вину у вчиненні злочину визнала повністю, щиро
розкаялась у скоєному та повністю підтвердила
покази, дані нею в ході судового слідства та обставини, викладені в обвинувальному вироку [2].
Наведений приклад засвідчує, що важливе
значення в понятті вини мають такий її елемент,
як ступінь вини. Ступінь вини — це оціночна,
кількісна категорія. Вона багато в чому визначає
тяжкість вчиненого діяння і небезпечність особи
винного. Ступінь вини має практичне значення,
тому що реалізація кримінальної відповідальності і призначення конкретного покарання багато в
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чому залежать від того, з прямим чи непрямим
умислом вчинено злочин, який вид умислу мав
місце — заздалегідь обдуманий або невизначений, чи такий, що виник раптово тощо.
Враховуючи надзвичайну змістову складність ознак, що утворюють суб'єктивну сторону
злочину, передбаченого статтею 205 КК, вважаємо за необхідне звернути увагу на не досить
чітке наукове її визначення, а саме: суб’єктивна
сторона фіктивного підприємництва характеризується прямим умислом та обов'язковою метою:
прикриття за допомогою створеного чи придбаного суб'єкта підприємницької діяльності незаконної діяльності чи здійснення видів діяльності,
щодо яких є заборона, а також створення (придбання) суб'єкта підприємницької діяльності та
здійснення ним також і законної діяльності, яка в
майбутньому може фактично здійснюватись, але
наявність і такої мети на кваліфікацію дій винного
не впливає. Конкретні цілі вчинення злочину можуть бути різні... [8, c.679]. Характерною ознакою
прямого умислу є мотиви й цілі злочину. Саме мотиви й цілі розкривають характер і зміст діяння
винного, в якій би формі воно не проявлялося.
Проте ці важливі ознаки фіктивного підприємництва, на жаль, не досліджуються.
Із визначення прямого умислу, яке дається
у ч. 2 ст. 24 КК, зробити висновок про наявність
(відсутність) умислу у вчиненому діянні неможливо. Проте, відповідно до п. 2 ст. 91 КПК, до
обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, віднесено винуватість
винуватого у вчинені кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення. На наш погляд, у
новому КПК варто було б передбачити, що доказуванню також підлягають цілі вчинення кримінального правопорушення.
Суб'єктивна сторона фіктивного підприємництва знаходить свій прояв у зовнішньому протиправному діянні. Це свідчить про те, що неможливо вивчати дії людини у відриві від суб'єктивних чинників, бо термін „діяння” (п. 22 ст. 92
Конституції України) означає злочинне діяння
особи, що відбиває ставлення її свідомості і волі
до вчиненого діяння та його наслідків. Тобто
зміст суб'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 205 КК, мають характеризувати конкретні юридичні ознаки: вина, яку утворюють мотиви, цілі злочину, які є різними формами психічної активності, пов'язані між собою і залежні одна від одної, тобто внутрішній, психічний стан
особи, які у своїй єдності та взаємозв'язку створюють психіку людини, її інтелект, свідомість і
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волю. Тому для кваліфікації діяння, передбаченого ст. 205 КК, виняткове значення має встановлення зв'язку зовнішнього прояву діяння людини з її психічним станом.
Вважаємо, що при розгляді ознак суб'єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 205 КК
необхідно встановлювати не лише активні дії,
спрямовані на створення або придбання фіктивного підприємства. Треба встановити, в чому полягала мотивація суб'єкта; які ставилися при
цьому цілі злочину – створити (придбати) фіктивне підприємство тощо; чи усвідомлював
суб’єкт, що він вчиняє дії з реєстрації підприємства саме з метою здійснення фіктивного підприємництва. Виходячи з цього, можна стверджувати, що при прямому умислі особа заздалегідь
визначає, в який спосіб вона буде діяти і які знаряддя чи засоби буде використовувати та які цілі
бажає досягти. При вчиненні діяння, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК, можливий і непрямий умисел
щодо заподіяної шкоди, коли особа не бажає, але
свідомо припускає настання суспільно злочинних
наслідків своїх дій (ч. 3 ст. 24 КК). Вольовий момент у даному разі складний: особа бажає / не бажає настання небезпечних наслідків, але все-таки
припускає таку можливість, і такий варіант розвитку подій прийнятний. Особа усвідомлює спосіб
своїх дій, навіть якщо її умисел непрямий.
Ми поділяємо думку більшості науковців,
які вважають, що непрямий умисел можливий
лише в матеріальних складах злочинів. Що стосується формальних складів злочинів, які не передбачають як необхідну умову настання певних
суспільно-небезпечних наслідків, змістом прямого умислу є усвідомлення винуватою особою суспільно-небезпечного характеру своєї дії або
бездіяльності і бажання їх вчинення. Цей висновок підтверджує думку про те, що форма і вид
вини визначаються ставленням суб’єкта лише до
тих ознак, які перебувають у межах складу злочину. З цього випливає, що склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 205 КК, має формальний
склад і вчиняється з прямим умислом за наявності мотивів і цілей.
Під мотивом у кримінальному праві визначають усвідомлену потребу, яка спонукає суб’єкта до діяльності. Більшість науковців, у тому числі і психологів, вважають, що мотив – це не
будь-яке спонукання, що виникло в організмі
людини, а внутрішнє усвідомлене спонукання,
що відображає готовність людини до дії або вчинку [5, c.46-64].
Саме таке визначення мотиву, як усвідомленого спонукання, дає можливість відрізнити
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мотив від цілей і мети. Адже саме мотивація і
мотив формулюють ціль (цілі) і мету, зумовлюють вибір способу вчинення злочину, спрямованого на предмет посягання, а також застосування
засобів його вчинення, що підтверджується
практикою застосування ст. 205 КК [11, c.83].
Як показує дослідження судової практики,
у більшості ніж у 95% вироках за обвинуваченням осіб у вчиненні злочину, передбаченого ст.
205 КК України, основним доказом на підтвердження наявності або відсутності у особи прямого умислу, корисливого мотиву та специфічної
мети є повне визнання своєї вини та щиросердне
каяття підсудних.
Як ми вже зазначали, у переважній кількості вивчених кримінальних справ, особи вчиняли
злочин, передбачений ст. 205 КК України, за винагороду, тобто з корисливих мотивів.
Х.В.Д., раніше судимий, 28 – квітня 2008р.
в м. Українка Київської області приблизно об 11
год. вступив з невстановленою слідством особою
попередню змову на створення суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності. Невстановлена слідством особа пообіцяла заплатити Х.В.Д. грошову винагороду в розмірі 250 грн. за реєстрацію в органах
державної влади на його ім'я суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи. Не маючи
наміру здійснювати діяльність, усвідомлюючи
протиправний характер запропонованих йому
дій, як майбутнього засновника та власника вказаного підприємства, бажаючи отримати в якості
винагороди запропоновані йому кошти, Х.В.Д.
погодився на таку пропозицію та надав невстановленій слідством особі свій паспорт і довідку
про присвоєння ідентифікаційного номера. Невстановлена слідством особа, реалізуючи спільний
злочинний намір, спрямований на створення фіктивного суб'єкта підприємницької діяльності,
при невстановлених обставинах на підставі
отриманих від Х.В.Д. документів з його особистими даними, виготовила 8.05.2008р. статут товариства з обмеженою відповідальністю, протокол загальних зборів учасників ТОВ, згідно з
якими Х.В.Д. виступив як єдиний засновник і
власник підприємства. Статутні документи були
посвідчені у державного нотаріуса за присутності Х.В.Д., який їх підписав. Державну реєстрацію
здійснювали повірені особи за довіреностями, які
видав Х.В.Д. Особисті відомості повірених осіб
Х.В.Д. отримав від невстановленої слідством
особи. Для надання вигляду правомірності дій
невстановлена слідством особа подала до органу
державної реєстрації документ, що засвідчує

сплату власником внеску до статутного фонду
(капіталу), та зазначила завідомо неправдиві дані, що для забезпечення діяльності товариства за
рахунок вкладу учасника створено статутний
капітал в розмірі 57 тис. грн. Фактично Х.В.Д.
жодних внесків до статутного фонду ТОВ не
здійснював. Після отримання документів, що
підтверджують державну реєстрацію ТОВ,
Х.В.Д. передав ці документи невстановленій
слідством особі, за що отримав обіцяну винагороду. Після державної реєстрації ТОВ, Х.В.Д.
підписав пакет документів для відкриття рахунків в установах банків, за що отримав додатково
200 грн. винагороди.
У результаті податкової перевірки встановлено, що невстановлені слідством особи використовували статус ТОВ з метою укладення фіктивних господарських угод, що дало можливість
іншим суб'єктам господарювання (ТОВ) безпідставно зменшити свої податкові зобов'язання зі
сплати ПДВ, тобто ухилитись від сплати податків на загальну суму 1 942 859,00 грн., проте потерпілої особи не встановлено, цивільний позов
по цій справі не заявлено.
Х.В.Д. засуджено за ч. 2 ст. 205 КК України до 4 років позбавлення волі. На підставі ст. 75
КК, Х.Д.В. звільнено від відбування покарання з
випробуванням з установленням іспитового
строку на 2 роки. Відповідно до вироку суду,
Х.В.Д. участі у діяльності ТОВ не брав [1].
Аналіз науково-практичних коментарів КК
України, підручників з кримінального права засвідчує відсутність роз’яснень щодо розуміння
цієї ознаки [9, c.740; 7, c.425].
Російські науковці вважають, що в останні
роки корисливий мотив при вчиненні злочинів
узагалі стає домінуючим. Більше того, стверджується, що тяжко знайти взагалі злочин, спонукаючою причиною якого не могла виступати жадоба
до збагачення, бажання віддати перевагу своєму
матеріальному інтересу, а не суспільному, з метою
отримати будь-яку матеріальну вигоду для задоволення такого інтересу [4, c.440-466].
Та зовсім очевидним постає запитання: а чи
може в цілому злочин, передбачений ч. 1 та 2 ст.
205 КК бути вчиненим не з корисливих мотивів?
У науці кримінального права слушно відмічається, що корисливий мотив характерний
перш за все для майнових злочинів. При цьому
науковці виходять з того, що в разі вчинення викрадень і навіть убивств з корисливих мотивів
винуваті бажають отримати у зв’язку з вчиненими діями, в тому числі, передбаченими ст. 205
КК, матеріальні блага для себе або інших осіб,
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досягти іншої матеріальної вигоди, тобто в таких
випадках має місце мотив особистої зацікавленості, під яким, як наголошує С.А.Тарарухін, звичайно розуміється бажання суб’єкта отримати
будь-яку вигоду або користь для себе [11, c.83].
Ми керуємося класичним принципом: злочин є усвідомленим і вольовим актом поведінки
особи. Оскільки така поведінка реалізується в дії
або бездіяльності, то і вся поведінка та її складові (дія або бездіяльність) мають бути спершу усвідомлені. У процесі усвідомленої діяльності у
особи формується відповідні мотиви [див., напр.:
11; 10]. Враховуючи це, ми вважаємо, що передбачений ст. 205 КК злочин посягає на встановлений
порядок здійснення підприємницької діяльності,
він завжди прямо чи опосередковано зумовлений
наявністю певного мотиву (мотивів). Проте домінуючим (основним) є корисливий мотив.
Мотиви людської діяльності (вчинків) тісно взаємопов’язані з її метою. Мета, як ознака
суб'єктивної сторони досліджуваних злочинів, є
тим результатом (наслідком), якого прагне досягти особа, вчиняючи їх, оскільки мета завжди
опосередкована мотивом, як і мотив опосередкований метою.
Аналіз судової практики засвідчив, що у
переважній більшості випадків засуджені вчиняли злочин, погодившись на пропозицію іншої
особи, яка, будучи попередньо знайомою із засудженою особою, схиляла цю особу до вчинення
фактичних дій з фіктивного підприємництва.
В юридичній літературі домінуюча думка про те,
що метою цих злочинів є бажання особи, яка
схиляє іншу особу, домогтися від неї вчинення
дій з реєстрації фіктивного підприємства. Метою
цих злочинів для осіб, які фактично виступають
в якості організаторів (фактичних власників), є
можливість здійснювати (прикрити) незаконну
діяльність або здійснювати види діяльності, щодо яких є заборона, та мати від цього зиск.
Ми виходимо з того, що мета – це усвідомлений, як правило, чітко визначений результат
вольової поведінки винуватої у злочині особи, і
тому є важливою ознакою при установленні
суб’єктивної сторони досліджуваного злочину.
Український законодавець при формулюванні диспозиції ст. 205 КК для визначення сутності фіктивного підприємництва використав
сукупність об'єктивних ознак, які можуть утворювати цей злочин за наявності суб'єктивної
ознаки – мети прикриття незаконної діяльності
або зайняття видами діяльності, щодо яких є заборона (ч. 1 ст. 205 КК).
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У науці кримінального права законодавче
термінопоняття „мета” визначається своєрідно,
за допомогою об'єднання її з ознаками, які характеризують способи вчинення цього злочину без
врахування злочинних наслідків, з чим погодитися важко. Адже науковцями однозначно стверджується, що мета створення чи придбання суб'єктів підприємницької діяльності є обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони та сприймається як певний обман.
Зважаючи на це, в юридичній науці останнім часом розглядається проблема „економічного
шахрайства”. Ці діяння посягають як на право
власності, так і на права та законні інтереси суб'єктів господарської діяльності, шляхом порушення встановленого чинним законодавством
України порядку фінансування, кредитування і
оподаткування господарської діяльності [6,
c.106-111]. У цілому підтримуючи таке судження, до числа таких діянь у першу чергу слід віднести фіктивне підприємництво (ст. 205 КК), яке
виступає початковим етапом, передумовою вчинення незаконного фінансування, кредитування,
оподаткування підприємницької і в цілому господарської діяльності.
Головним у цих діяннях є використання
документів реальних або фіктивних підприємств, які підтверджують дані про засновників,
власників, посадових осіб, їх правовий статус,
право представляти їх інтереси з іншими суб'єктами господарської (підприємницької) діяльності. Термінопоняття „використання документів”,
на наш погляд є суттєвою зовнішньою (об'єктивною) ознакою діяння, передбаченого ст. 205 КК,
яке з очевидністю свідчить про наявність у осіб,
які вчинили таке діяння мотиву, цілі та мети, під
якою треба розуміти незаконне збагачення.
Аналіз наукових праць, практики застосування ст. 205 КК, інших норм, за якими передбачено відповідальність за господарські злочини
(ст.ст. 203-2, 204, 209, 209-1, 210, 212, 222 та ін.)
дозволяє зробити такі висновки.
1. Створення фіктивного підприємства
(юридичної особи) є початковою стадією механізму кримінально-правового посягання на підприємницьку, а в цілому господарську діяльність,
що складається з таких етапів: 1) створення легітимного підприємства (юридичної особи) за достовірними документами, особами, які не мають
мети займатися такою діяльністю, а переслідують ціль отримати матеріальну або грошову вигоду; 2) використання підроблених, викрадених
або придбаних документів для здійснення підприємницької діяльності з метою незаконного
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збагачення; 3) внесення в статутні (установчі)
документи зареєстрованого або придбаного підприємства недостовірної інформації щодо статутних документів (що стосується заміни попередніх осіб підприємства (засновників, власників
тощо), предмету діяльності, документів, печаток
і штампів, інших реквізитів юридичної особи з
метою збагачення тощо; 4) проведення реорганізаційних заходів (ліквідація структурних підрозділів, створення подібних підрозділів з іншими
способами, методами та цілями діяльності, що
суттєво змінюють предмет діяльності тощо,
спрямованої на незаконне використання кредитних коштів, приховування заходів, ухилення від
сплати податків, легалізації доходів, отриманих
злочинним шляхом та ін., з корисливих мотивів з
метою незаконного збагачення.
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Features of mental element in fictitious entrepreneurial activity (art. 205 of CC of Ukraine)
Summary
Given article is devoted to the analysis of the subjective side of a body of a crime, which is provided
for by Art. 205 of Criminal Code of Ukraine and its essential legal features.
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Особенности субъективной стороны фиктивного предпринимательства (ст. 205 УК Украины)
Аннотация
Статья посвящена анализу субъективной стороны состава преступления, предусмотренного ст.
205 УК Украины, её существенных юридических признаков.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство.

135

УДК 343.139
© 2013 р. Ю.В. Шевченко
Національна академія прокуратури України, Київ
ОСОБЛИВОСТІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ПРОКУРОРА ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНІВ
ЩОДО НАДАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ
Досліджується система правових актів, які становлять правову основу діяльності прокурора із забезпечення
додержання законів щодо надання та ефективного використання земель. На підставі аналізу позицій вчених і положень законів та підзаконних актів пропонується авторська класифікація таких нормативно-правових актів.
Ключові слова: нормативно-правове регулювання; правові основи; діяльність прокурора; надання земель;
ефективне використання земель.

Постановка проблеми. Відповідно до
ст. 3 Закону України «Про прокуратуру» повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією України, цим Законом, іншими законодавчими актами. Органи прокуратури у встановленому порядку в межах своєї компетенції
вирішують питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права, а також
укладених Україною міждержавних договорів.
Ступінь розробленості проблеми. Водночас, хоча у чинному Законі України «Про прокуратуру» є окрема стаття, що визначає правові
основи діяльності прокуратури, спори щодо системи нормативних актів, положення яких врегульовують діяльність органів прокуратури, серед
теоретиків і практиків не вщухають і сьогодні.
Зауважимо, що власне бачення правових
основ діяльності прокуратури відображали у своїх працях такі вчені: В.І. Басков, В.В. Долежан,
П.М. Каркач,
М.В. Косюта,
В.В. Сухонос,
М.К. Якимчук та інші.
Метою цього дослідження є визначення
системи нормативних актів, які становлять правову основу діяльності прокурора із забезпечення додержання законів щодо надання та ефективного використання земель.
Виклад основного матеріалу. Відповідно
до ст. 121 Конституції України прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;
3) нагляд за додержанням законів органами, які
проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [1].
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Стаття 3 Закону України від 5 листопада
1991 року № 1789-XII «Про прокуратуру» закріплює положення про те, що повноваження прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією
України, цим Законом, іншими законодавчими
актами. Органи прокуратури у встановленому
порядку в межах своєї компетенції вирішують
питання, що випливають із загальновизнаних
норм міжнародного права, а також укладених
Україною міждержавних договорів [2].
У контексті досліджуваної тематики доцільно звернутися до поглядів учених на нормативноправову основу діяльності прокурора. Зокрема, на
думку С.Г. Новикова, законодавче регулювання
прокурорського нагляду визначається трьома видами норм: конституційними нормами, нормами
галузевого законодавства про прокурорський нагляд та нормами інших галузей законодавства, що
належать до прокурорського нагляду [3, с. 24].
Необхідно також зауважити, що окремі норми, які переважно визначають задачі та особливості здійснення наглядової функції прокурора у відповідних сферах правових відносин, містяться у
кодифікованих законодавчих актах. Тобто законодавцем підкреслюється підвищена значимість прокурорського нагляду у зв’язку з відповідним видом
діяльності державних та інших органів у певних
сферах правових відносин [4, с. 28].
Зокрема, відповідно до ст. 250 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
від 7 грудня 1984 року № 8073-X прокурор, заступник прокурора, здійснюючи нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів
при провадженні в справах про адміністративне
правопорушення, має право: порушувати провадження в справі про адміністративне правопорушення; знайомитися з матеріалами справи; перевіряти законність дій органів (посадових осіб)
при провадженні в справі; брати участь у розгляді справи; заявляти клопотання; давати висновки

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 644. Правознавство.

Особливості нормативно-правового регулювання діяльності прокурора із забезпечення додержання заходів…

з питань, що виникають під час розгляду справи;
перевіряти правильність застосування відповідними органами (посадовими особами) заходів впливу
за адміністративні правопорушення; вносити подання, оскаржувати постанову і рішення по скарзі в
справі про адміністративне правопорушення, а також вчиняти інші передбачені законом дії [5].
Враховуючи, що земельні питання остаточно вирішуються судами [6, с. 3], варто звернути
увагу й на процесуальне законодавство. Так, згідно з ч. 2 ст. 45 Цивільного процесуального кодексу України № 1618-IV від 18 березня 2004
року з метою представництва інтересів громадянина або держави в суді прокурор у межах повноважень, визначених законом, звертається до
суду з позовною заявою, бере участь у розгляді
справ за його позовами, а також може вступити
за своєю ініціативою у справу, провадження у
якій відкрито за позовом інших осіб, на будь-якій
стадії її розгляду, подає апеляційну, касаційну скаргу, заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом України, про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. При цьому
прокурор повинен надати суду документи, які підтверджують неможливість громадянина самостійно здійснювати представництво своїх інтересів [7].
І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільова відстоюють
позицію, що правовими засадами діяльності органів прокуратури є Конституція України, Закон
України «Про прокуратуру», Положення про класні чини працівників органів прокуратури України,
інші законодавчі акти (кримінальне процесуальне,
цивільне процесуальне, адміністративне, трудове
законодавство тощо). Цими законами визначаються повноваження прокурора, організація, засади та
порядок діяльності прокуратури.
Окрім зазначених вище, варто також назвати відомчі акти, що видаються Генеральним
прокурором України відповідно до Закону України «Про прокуратуру»: накази, вказівки, розпорядження, інструкції тощо [8, с. 349].
До правових основ діяльності прокуратури
потрібно зарахувати й міжнародні правові акти.
При цьому йдеться про норми цих договорів,
конвенцій, що стосуються безпосередньо прокуратури (наприклад, порядку виконання доручень,
прямої вказівки на прокуратуру як на суб’єкт
відповідних правовідносин), або це випливає із
загальних положень договорів [9, с. 16]. Так, згідно з п. 1 ст. 4 Конвенції про правову допомогу
та правові відносини у цивільних, сімейних та
кримінальних справах від 7 жовтня 2002 року
установи юстиції Сторін, що домовляються, надають взаємну правову допомогу у цивільних,

сімейних та кримінальних справах відповідно до
положень цієї Конвенції [10].
Російські вчені обстоюють позицію, що
правовими основами діяльності прокуратури Російської Федерації є Конституція РФ, Федеральний закон «Про прокуратуру Російської Федерації», інші закони з питань діяльності органів прокуратури, міжнародні правові акти, Укази Президента РФ, Постанови Конституційного Суду
РФ, Постанови Державної Думи, нормативні
правові акти Генерального прокурора Російської
Федерації [4, с. 23–40].
Наприклад, згідно з п. 1.1. наказу Генерального прокурора України від 7 листопада 2012
року № 3 гн «Про організацію прокурорського
нагляду за додержанням і застосуванням законів» (Наказ № 3 гн) прокурорів усіх рівнів зобов’язано основним завданням прокурорського
нагляду за додержанням і застосуванням законів
вважати захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією та законами України
прав і свобод людини та громадянина, державних та суспільних інтересів [11].
Основними напрямами нагляду за додержанням і застосуванням законів підлеглим прокурорам Генеральним прокурором України наказано
вважати захист: соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини та громадянина, насамперед осіб, які потребують державної
підтримки та допомоги; фінансово-економічних
інтересів держави, передусім у бюджетній та земельній сферах; конституційних засад підприємницької діяльності (п. 4 наказу № 3 гн).
Згідно з п. 15 Наказу № 3 гн особливості нагляду за додержанням і застосуванням законів у
сфері охорони навколишнього природного середовища, земельних відносин, щодо захисту прав і
свобод дітей, воєнній, міжнародній та транспортній сферах визначити окремими галузевими наказами Генерального прокурора України.
Зауважимо, що особливості діяльності
прокурора щодо забезпечення законності у сфері
земельних правовідносин врегульовуються наказом Генерального прокурора України від 4 жовтня 2011 року № 3/2 гн «Про особливості організації діяльності органів прокуратури у сферах
охорони навколишнього природного середовища
та земельних відносин», відповідно до якого прокурори усіх рівнів зобов’язані забезпечити наглядову діяльність у сферах охорони навколишнього
природного середовища та земельних відносин з
метою захисту прав і свобод людини і громадянина, державних та суспільних інтересів [12].
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В.І. Бабенко та М.В. Руденко, досліджуючи особливості діяльності прокурора у сфері
охорони довкілля, зауважують, що прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів у галузі охорони довкілля базується на загальних законодавчих засадах щодо умов та вимог його здійснення й конкретизується в окремих законодавчих актах, які визначають порядок
його проведення, що включає такі основні блоки
законодавчого регулювання: конституційне регулювання прокурорсько-наглядових (екологічних) правовідносин, яке закріплює найбільш важливі принципи та форми використання природних ресурсів у державі, декларує низку екологічних прав громадян, вимоги щодо охорони довкілля і забезпечення екологічної безпеки; регулювання прокурорсько-наглядової діяльності у
галузі охорони довкілля, що базується на нормах
Закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища»; регулювання прокурорсько-наглядових правовідносин екологоправовими нормами різних галузей законодавства, спрямованими на впровадження системи еколого-правових вимог у процесі використання
природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки (це, у свою чергу,
дає змогу збалансувати систему органів прокуратури у сенсі екологізації її діяльності); регулювання прокурорсько-наглядових (екологічних) правовідносин нормами забезпечувальних галузей законодавства, які визначають підстави та особливості
притягнення винних до дисциплінарної, адміністративної, майнової та кримінальної відповідальності за екологічні правопорушення в залежності від
вини, суспільної та екологічної небезпеки діяння
фізичних та юридичних осіб [13, с. 55–56].
Правовий вплив на діяльність прокурора із
забезпечення додержання законів щодо надання
та ефективного використання земель мають і
розпорядження Генерального прокурора України
від 1 серпня 2008 року № 57 «Про визначення
пріоритетів для комплексного опрацювання та використання в організації прокурорсько-слідчої діяльності» [14], а також вказівка Генерального прокурора України від 31 січня 2011 року № 13 щодо
ефективної реалізації правозахисної діяльності
прокуратури у сфері земельних відносин [15].
У рішенні розширеного засідання колегії
Генеральної прокуратури України від 25 вересня
2012 року «Про стан виконання прокурорами
представницьких повноважень щодо захисту інтересів держави», зокрема, зазначається, що проведена реорганізація структурних підрозділів апаратів, які здійснюють наглядову та представницьку
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діяльність у сфері земельних відносин, сприяла
посиленню захисту інтересів держави та територіальних громад, яким повернуто понад 42 тис. га та
попереджено вибуття 11 тис. га земель [16].
Також у рішенні акцентується увага на тому, що реформування сфери земельних відносин
вимагає постійної уваги до питань недопущення
незаконного заволодіння землями, які знаходяться у власності держави та громадян.
Водночас, у більшості прокуратур не налагоджено своєчасне вивчення законності розпорядчих актів органів влади та місцевого самоврядування з цих питань. Відтак, у власність та користування іншим особам неправомірно передано понад 12 тис. га земель, у тому числі з виготовленням правовстановлюючих документів.
Структурними підрозділами апаратів прокуратур обласного рівня належно не проводиться моніторинг судових рішень за позовами інших осіб,
де зачіпаються державні інтереси у цій сфері.
Не здійснюється системна робота щодо
представництва інтересів держави у земельних
правовідносинах у прокуратурах Запорізької,
Кіровоградської, Львівської та Черкаської областей. Поза увагою вказаних прокурорів залишається низка актуальних питань. Відсутня наступальність щодо протидії незаконному відчуженню сільськогосподарських угідь, відведенню у
приватну власність лісових масивів.
Не сприяє дієвому захисту інтересів держави низька якість позовів та заяв. У 2012 році
судами відмовлено в задоволенні, залишено без
розгляду, припинено та закрито провадження у
справах за 826 позовами на суму 33 млн грн та
щодо 194 га земель, насамперед в Автономній
Республіці Крим, Запорізькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській областях та місті
Севастополі.
Важливо наголосити, що у п. 6.6. наведеного
рішення колегії прокурорів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокурорів (на правах обласних) було
зобов’язано у листопаді 2012 року вивчити повноту відшкодування збитків і повернення в державну
власність незаконно відчужених та самовільно зайнятих земельних ділянок за матеріалами кримінальних справ, розслідуваних упродовж 2011 та 2012
років слідчими органів прокуратури, внутрішніх
справ та Служби безпеки України.
Окрему увагу доцільно приділити рішенню розширеного засідання колегії Генеральної
прокуратури України від 18 грудня 2012 року
«Про підсумки роботи органів прокуратури
України у 2012 році та заходи, спрямовані на
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підвищення ефективності їх діяльності, основні
завдання на наступний період», у якому зазначається, що нагляд за додержанням земельного законодавства необхідно зосередити на діяльності
органів Державного земельного агентства щодо
розпорядження землями сільськогосподарського
призначення державної власності, які займають
одну шосту території держави [17].
Пунктом 3.6. рішення колегії Генеральної
прокуратури України від 18 грудня 2012 року головними пріоритетами наглядової діяльності у 2013
році визначено захист інтересів держави та громадян у сфері використання земельних ресурсів, при
вилученні земель, наданні їх у власність і користування, продажу та зміні цільового використання (у
тому числі земель оборони і транспорту).
Крім того, до правових основ діяльності
органів прокуратури із забезпечення додержання
законів щодо надання та ефективного використання земель, на нашу думку, необхідно віднести
й положення земельного законодавства. Зокрема,
йдеться про: Земельний кодекс України від 25
жовтня 2001 року № 2768-III, Закони України від
3 липня 1992 року № 2535-XII «Про плату за землю», від 11 грудня 2003 року № 1378-IV «Про
оцінку земель», від 1 липня 2004 року № 1952-IV
«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», від 20 січня
2005 року № 2375-IV «Про захист конституційних прав громадян на землю», Укази Президента
від 4 лютого 2000 року № 168/2000 «Про заходи
щодо розвитку та регулювання ринку земель населених пунктів, інших земель несільськогосподарського призначення», від 16 травня 2005 року
№ 795/2005 «Про деякі питання вдосконалення
державного регулювання у сфері оцінки земель»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 вересня 2009 року № 1230-р «Деякі питання
удосконалення та забезпечення виконання законодавства у сфері земельних відносин», від 27 березня 2013 року № 183-р «Про надання дозволу на
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок», від 27 березня 2013 року №
205-р «Про передачу в оренду земельної ділянки із
зміною її цільового призначення» тощо.
Висновки. Резюмуючи викладене вище,
вважаємо, що безпосередньо діяльність прокурора із забезпечення додержання законів щодо надання та ефективного використання земель здійснюється на основі: Конституції України, системи нормативно-правових актів, якими врегульовуються земельні правовідносини.
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Summary
In the article the system of legal acts constituting the legal basis of the prosecutor to enforce the laws
on the provision and use of land. Based on the analysis of the positions of scientists and the provisions of the
laws and regulations in the article the author's classification of such laws and regulations.
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОКУРОРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И
ЭФФЕКТИВНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ
Аннотация
Исследуется система правовых актов, составляющих правовую основу деятельности прокурора
по обеспечению соблюдения законов о предоставлении и использовании земель. На основании анализа позиций ученых и положений законов и подзаконных актов предлагается авторская классификация таких нормативно-правовых актов.
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование; правовые основы; деятельность прокурора; предоставление земель; эффективное использование земель.
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