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РОЗДІЛ І. ПРАВОРОЗУМІННЯ 

 

д.ю.н., проф. Микола Козюбра, 

Національний університет  

«Києво-Могилянська академія» 

 

Праворозуміння: плюралізм підходів і єдність поняття. 

Чи можливо це? 

 

Проблему розуміння права без перебільшення можна віднести 

до числа «вічних». Сотні й тисячі років мислителі різних народів – 

філософи, соціологи, правознавці – ламали голову над його 

з‟ясуванням. Проте проблема праворозуміння і нині залишається 

центральною для юриспруденції.  

Ще на початку минулого століття відомий вітчизняний теоретик 

права і соціолог Б.О. Кістяківський писав: «У жодній іншій науці не-

має стільки суперечливих теорій, як в науці про право. При першому 

знайомстві з нею виникає таке враження, ніби вона тільки й склада-

ється з теорій, що взаємно виключають одна одну. Найбільш суттєві 

питання про сутність і невід‟ємні властивості права вирішуються різ-

ними представниками науки про право зовсім по-різному. Суперечка 

між теоретиками права виникає вже на початку наукового пізнання 

права, навіть більшою мірою, саме з приводу вихідного питання – до 

якої сфери явищ належить право – починається непримириме розді-

лення напрямів і шкіл у цій науці»
1
. 

З того часу мало що змінилося (за винятком радянського періо-

ду, коли дискусії навколо розуміння права, особливо після сумнові-

домої Першої Всесоюзної наради з питань науки радянського права і 

держави 1938 р., у вітчизняному правознавстві на довгі роки припи-

нилися взагалі). Хіба що нині такі дискусії стали коректнішими, то-

лерантнішими до альтернативних точок зору, а нерідко завершуються 

й певними компромісами між ними. Різноманітність же підходів до 

розуміння права з плином часу не тільки не зникла, а ще більше пог-

                                                 
1
 Кістяківський Б.О. Вибране / Бібліотека часопису «Філософська і соціологічна думка». Се-

рія «Українські мислителі». – К.: Абрис, 1996. 



 

7 

либилася. Показовим у цьому відношенні є експеримент, проведений 

відомим французьким журналом «Droits», описаний Норбером Рула-

ном у його навчальному посібнику «Історичний вступ до права». Ек-

сперимент засвідчив, що навіть серед 50-ти найбільш авторитетних 

представників французького правознавства якогось єдиного підходу 

до визначення права не існує. 

Запропоновані учасниками експерименту підходи до його трак-

тування виявилися настільки різноплановими, що журналу не вдалося 

синтезувати їх навіть у декілька основних напрямів. Важко не пого-

дитися у зв‟язку з цим з Норбером Руланом, коли він констатує, що 

«право – це процес інтелектуальної кваліфікації, а не реальний при-

родний об‟єкт а priorі»
1
. Звідси випливає, що цей процес є нескінчен-

ним. 

Право – явище, яке нерозривно пов‟язане з конкретним буттям, 

воно функціонує в глибинах життя, рухається у часі і змінюється ра-

зом з ним. І хоч у праві знаходять своє втілення «вічні» цінності – 

ідеали справедливості, свободи, рівності, – їх зміст з плином часу та-

кож зазнає змін: з‟являються нові грані, зв‟язки, прояви, виміри, які 

потребують поглибленого осмислення. Розвивається, змінюючись, 

також низка чинників, які впливають на праворозуміння – цивіліза-

ційних, релігійних, моральних, національних, міжнародних тощо. 

Істотний вплив на множинність підходів до праворозуміння 

справив також бурхливий розвиток різноманітних наук, як природни-

чих, так і суспільних і гуманітарних. Характерною рисою загальнона-

укового розвитку в цих умовах є міжнаукові інтеграційні процеси. 

Все частішими у зв‟язку з цим стають спроби використання здобутків 

одних галузей наукових знань для дослідження інших, зокрема й тра-

диційних, внаслідок чого виникають нові наукові напрями на стиках 

різних наук, а нерідко й нові міждисциплінарні науки. 

Не оминули міжнаукові інтеграційні процеси і правознавства, 

зокрема його центральної проблеми – праворозуміння.  

Досить плідними для осмислення окремих аспектів права вияви-

лися, зокрема, інструментальні підходи однієї з найунікальніших фі-

                                                 
1
 Рулан Норбер. Историческое введение в право: Учебное пособие для вузов / Пер. с франц. – 

М., 2005. 
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лософських течій ХХ ст. – феноменології, та поглибленого відгалу-

ження цієї течії – герменевтики
1
. 

Антропологічний «переворот» в наукознавстві, який відбувся в 

60-ті роки минулого століття, актуалізував антропологічний підхід до 

праворозуміння, в якому, в свою чергу можна умовно виділити два 

аспекти: біоантропологічний, або біосоціальний, і етнографічний, або 

етнологічний.  

Завдяки бурхливому розвитку одного з наймолодших міждисци-

плінарних напрямів наукового дослідження – синергетики – наприкі-

нці ХХ століття підвищеної популярності набув синергетичний підхід 

до праворозуміння. На відміну від класичних уявлень про одноліній-

ність процесів розвитку матерії, властивих механістичному світогля-

ду недавнього минулого, відповідно до якого всі системи, зокрема й 

правові, діють на основі об‟єктивної необхідності науково пізнаних 

законів, синергетичний підхід виходить з того, що всі природні і сус-

пільні системи, включаючи й правові, розвиваються нелінійно, тобто 

з великою долею випадковості.  

Саме випадковість є генератором нового в даних системах, вона 

призводить до того, що в них панує переважно саморозвиток, самоор-

ганізація, які, власне, здатні забезпечити їх впорядкованість. Як інте-

грована доктрина, синергетика не може не включати в свою орбіту 

питання нормативного регулювання поведінки людей і не впливати 

на онтологію і методологію юриспруденції, зокрема на проблему 

праворозуміння
2
. Серед нових інструментальних підходів до осмис-

лення феномену права, актуалізованих в останнє десятиліття як на 

Заході, так і на пострадянському просторі, не можна не назвати також 

комунікативно-дискурсивного підходу, який став результатом актив-

ного розвитку комунікативної філософії, що зосереджує основну ува-

гу на інтерсуб‟єктивних аспектах, комунікативній взаємодії, спілку-

ванні людей як членів суспільства. Цей підхід щодо проблеми право-

розуміння найбільш послідовно втілений в теорії обґрунтування пра-

                                                 
1
 Крижанівський А.Ф. Феноменологія правопорядку. – Одеса, 2006. 

2
 Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодернизма // Правоведение. – 2002. – №2. 
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ва німецького філософа Ю. Габермаса, що має прихильників також 

серед вітчизняних філософів права
1
. 

Зрозуміло, що використанням надбань синергетики і комуніка-

тивної філософії проблема праворозуміння не буде вичерпана. Адже 

не виключено, що в недалекому майбутньому може з‟явитися пост-

синергетична і посткомунікативна парадигма, яка відкриє нові грані 

права, отже дасть привід для його осмислення під новим кутом зору, 

або й для певного переосмислення попередніх установок щодо нього. 

Тому сподівання на те, що колись в дискусіях про праворозу-

міння буде поставлена крапка, і ми зможемо досягти «єдино правиль-

ної» відповіді на питання, що таке право – ілюзія. 

Право настільки складний, багатогранний, багатомірний і бага-

торівневий феномен, в якому так тісно переплітаються духовні, куль-

турні і етичні засади; внутрішньодержавні і міжнародні, цивілізаційні 

і загальнолюдські аспекти; наукова істина і цінності добра й справед-

ливості; досягнення правової теорії і практичний юридичний досвід; 

правові ідеали, інституціонально-нормативні утворення і правові від-

носини, що втиснути все це у рамки якоїсь універсальної дефініції 

просто неможливо. У зв‟язку з цим необхідно, як на мене, остаточно 

подолати нашу попередню традицію, коли пошук єдиного визначення 

права зводився в фетиш. Сказане зовсім не означає, що подальший 

аналіз проблеми праворозуміння втрачає перспективу. Така позиція 

спроможна призвести до радикального релятивізму, тобто до повного 

заперечення можливості поглибленого пізнання права, що мало б не-

гативні не тільки теоретичні, а й практичні наслідки. 

Проте при цьому виникає питання: чи є «праворозуміння» ви-

ключно науковою категорією, яка відображає процес і результат ціле-

спрямованої розумової діяльності людини, що включає в себе пізнан-

ня права, його оцінку і ставлення до нього як до цілісного соціально-

го явища? Саме така позиція переважає у пострадянській юридичній 

літературі, зокрема й серед авторів, які присвятили проблемам право-

розуміння спеціальні дослідження
2
. 

                                                 
1
 Максимов С. Дуальність права // Право України. – 2010. – №4. 

2
 Алаіс С.І.. Проблема праворозуміння в основних школах права / Автореферат дис. ... канд. 

юрид. наук. – К., 2003.  
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Віддаючи належне намаганням цих авторів розкрити поняття 

праворозуміння як процес і результат цілеспрямованої розумової на-

укової діяльності, разом з тим не варто перебільшувати значення нау-

ки у розумінні права. Не тільки тому, що формування категорії «пра-

ворозуміння» пройшло складний шлях від індивідуально забарвлено-

го, заснованого на особистому досвіді, розуміння права до сучасного 

раціоналізованого і систематизованого його вигляду, якому ми спра-

вді зобов‟язані науці. І навіть не тому, що наука не всесильна, вона не 

може дати відповіді на всі питання, які породжує життя. А передусім 

з огляду на те, що право як феномен не може бути зрозумілим ви-

ключно на основі наукової парадигми з її орієнтацією на такі крите-

рії, як об‟єктивність, достовірність, верифікованість, можливість 

практичного відтворення результатів тощо. 

Ставлення людей до права, його осмислення і оцінка визнача-

ються не тільки і навіть не стільки науковими міркуваннями, скільки 

ціннісними установками і уявленнями. Адже ще з часів античності 

відомо, що право є не лише наукою, а й мистецтвом, воно ґрунтується 

не тільки на знанні, а й на певних цінностях – справедливості, свобо-

ді, рівності тощо. 

Цінності ж – це передусім сфера світогляду, який є способом не 

вивчення і пояснення феномену буття, зокрема права, а його духов-

ного освоєння, інтерпретації. На відміну від наукового знання, яке не 

має залежати від ідеалів і поглядів пізнаючого суб‟єкта, світоглядне 

світосприйняття є тією своєрідною духовною призмою, через яку 

пропускається і переживається оточуючий світ, а тому не може пре-

тендувати на достовірність, верифікованість тощо, тобто відповідати 

критеріям науковості. 

Саме з цих позицій у філософській літературі досить часто трак-

тується термін «розуміння» та обґрунтовується, зокрема, відмінність 

філософії права від юридичної науки
1
. Можна, очевидно, дискутувати 

з прихильниками подібних позицій з приводу світоглядної стериль-

ності суспільних наук загалом і юридичної науки зокрема, проте на-

                                                 
1
 Малахов В.П. Философия права. – М., 2002. 
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вряд чи можна заперечувати теоретичну і практичну плідність такого 

підходу до з‟ясування поняття праворозуміння і його типології. 

Типологія праворозуміння та її критерії 

Багатоманітність підходів до праворозуміння обумовлює мно-

жинність критеріїв його типології. Вона може проводитись за найріз-

номанітнішими ознаками: 

 в залежності від ставлення до «основного питання філософії» – 

співвідношення матеріального і ідеального – можна виділити матері-

алістичний та ідеалістичний типи праворозуміння, які в свою чергу, 

поділяються на відповідні підтипи: метафізичний, механічний, еко-

номічний; теологічний, натуралістичний, формально-догматичний 

тощо; 

 в залежності від особливостей та масштабів використання над-

бань інших галузей знань в підходах до праворозуміння останнє, як 

вже зазначалось, може бути поділене на такі типи, як феноменологіч-

ний, герменевтичний, антропологічний, психологічний, синергетич-

ний, комунікативний тощо;  

 в залежності від ставлення до права різних народів і тих чи ін-

ших цивілізацій виділяють такі типи праворозуміння, як європейсь-

кий (християнський), мусульманський або ісламський, індо-

буддійський, китайсько-конфуціанський, японський
1
. Нерідко (особ-

ливо на пострадянському просторі) до них додають євразійський, а 

інколи навіть російський (виключно в Росії); 

 в залежності від того, які суб‟єкти – «колективні» чи «індивіду-

альні» – визначають ставлення до права в суспільстві і його оцінку, 

розрізняють відповідно «колективістське», притаманне теократичним 

і традиційним правовим сім‟ям, і «індивідуалістське» праворозумін-

ня, характерне для сімей континентального і загального права
2
;  

 в залежності від розмежування чи ототожнення права і закону 

виділяються юридичний (від jus – «право») і легістський (від lex –

                                                 
1
 Честнов Л.И. Типы правопонимания // Проблемы теории права и государства / Под. ред. 

В.П. Сальникова. – СПб., 1999.  
2
 Скурко Е.В. Принципы права. – М., 2008. 
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«закон»)
1
, або позитивістський і непозитивістський

2
 типи праворозу-

міння. 

В літературі зустрічаються також інші критерії типології право-

розуміння
3
.  

Не вдаючись у зв‟язку з обмеженістю обсягу статті до детально-

го аналізу всіх названих і неназваних типів праворозуміння, відзначу 

лише, що існуюча нині в літературі типологія не може претендувати 

на завершеність: в праві, очевидно, завжди будуть залишатися аспек-

ти, сторони, сфери буття, які з тих чи інших причин знаходитимуться 

за межами даної типології; розвиток міжнаукових інтеграційних про-

цесів неминуче призведе до виникнення нових наукових напрямів, що 

впливатимуть на праворозуміння; в умовах глобалізації відбудуться 

зміни в міжцивілізаційних відносинах і, відповідно, в критеріях відо-

кремлення цивілізацій тощо.  

Разом з тим, найпоширеніша не тільки нині, а й в попередні віки 

типологія праворозуміння, в основі якої лежить юридико-

світоглядний критерій (залежно від того, що є вихідним у розумінні 

права – наддержавно-природнє, державне чи реально-життєве), оче-

видно, зберігатиме свої домінуючі позиції і в найближчій історичній 

перспективі. 

Відповідно до цього критерію виділяють, як відомо, природно-

правовий (юснатуралістичний), юридико-позитивістський (нормати-

вістський) і соціологічний типи праворозуміння. Попри відсутність 

єдності поглядів щодо соціального значення цих типів праворозумін-

ня, переважна більшість дослідників небезпідставно схиляється до 

того, що кожний з них, не зважаючи на суттєві відмінності у світо-

глядних позиціях, на яких вони ґрунтуються, відображає реальні гра-

ні, аспекти права як феномену. 

Саме останній момент стимулював пошук шляхів до синтезу, ін-

теграції здобутків вказаної типологізації, яка була започаткована в 

                                                 
1
 Нерсесянц В.С. Философия права: Учебник для вузов. – М., 2001. 

2
 Четвернин В.А. Понятие права и государства / Введение в курс теории права и государ-

ства. – М., 1997.  
3
 Вопленко Н.Н. Правосознание юриста и правопонимание. См.: Ветюшиев Ю.Ю., Шири-

ков А.С. Юрист ХХІ века (задачи, тенденции, перспективы). Обзор научно-практической 

конференции. – Волгоград. 2001. 
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середині минулого століття американським філософом права Джеро-

мом Холлом
1
, а нині набула популярності й на теренах колишнього 

СРСР, зокрема в Україні.  

Попри те, що науковий інтерес до так званої інтегративної 

юриспруденції на пострадянському просторі помітно зріс, про що 

свідчить, зокрема, включення відповідних підрозділів у ряд підруч-

ників з загальної теорії права і філософії права, на питання, поставле-

не у 2003 році російським дослідником О.В. Мартишиним «Чи поєд-

нані основні типи розуміння права»
2
, немає однозначної відповіді й 

сьогодні. 

Очевидно, в межах поширених поглядів на праворозуміння як на 

виключно наукову категорію це питання навряд чи можливо виріши-

ти. 

Наблизити до його вирішення спроможне, на мій погляд, більш 

широке трактування праворозуміння як процесу і результату не лише 

цілеспрямованої наукової діяльності, а й як осягнення і сприйняття 

образу права в правосвідомості в цілому, системостверджуючим 

стрижнем якої, як вірно зазначає М.М. Вопленко, завжди виступає 

праворозуміння
3
.  

Рівні праворозуміння 

За джерелами формування та глибиною відображення правової 

дійсності у загальнотеоретичній правовій літературі, як відомо, тра-

диційно виділяють три рівні правосвідомості: буденний (повсякден-

ний, побутовий), професійний (практичний) і науковий (теоретич-

ний). За аналогією з цими рівнями можна, очевидно, виділити відпо-

відні рівні розуміння права. Проте цими рівнями процес праворозу-

міння не вичерпується. Їх, з урахуванням раніше викладеного, необ-

хідно доповнювати філософським рівнем праворозуміння. 

Буденний (буденно-емпіричний) рівень праворозуміння – це 

образ права, який відображається в буденній суспільній правосвідо-

                                                 
1
 Hall G. Studies in jurisprudence and Criminal Theory. – New York, 1958. 

2
 Мартишин О.В. Совместимы ли основне типы понимания права? // Государство и право. –

2003. – №6. 
3
 Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике. – М., 

2009. 
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мості і характеризує ставлення суспільства до права, його право-

бачення і правовідчуття.  

Найістотнішими ознаками цього рівня праворозуміння є: 

 притаманність, як правило, людям, які не мають спеціальних 

юридичних знань; 

 формування переважно під впливом чуттєво-споглядального 

сприйняття права; 

 відсутність чіткої віддиференційованості від моральних устоїв 

суспільства; 

 заснованість на набутому досвіді і уявленнях про правове відпо-

відно до ціннісних координат певного суспільства і відповідної епо-

хи; 

 найбільш виразний прояв національних і цивілізаційних особли-

востей праворозуміння, належність до певної культурно-історичної 

спільноти; 

 відсутність, як правило, більш-менш чіткого поняття про право. 

Свій зовнішній вираз цей рівень праворозуміння знаходить: 

 у ставленні до права, визначенні його місця в ієрархії цінностей, 

повазі чи неповазі до права; 

 в сюжетах національної міфології, в національних традиціях, 

народних прислів‟ях і приказках; 

 в особливостях національного правового менталітету, у тому 

числі в стилі правового мислення. 

Дослідження останнього як феномену здебільшого обмежується 

нині розглядом його формально-логічних аспектів. До того ж основна 

увага найчастіше зосереджується на одному (хай навіть визначально-

му) рівні правового мислення – професійно-доктринальному. Тим ча-

сом, не менш, якщо не більш, важливими є ментально-

антропологічні, цивілізаційно-культурологічні аспекти правового ми-

слення. Адже воно – це завжди продукт певної культури, певної циві-

лізації. Правове мислення являє собою, можна сказати, найбільш ра-

ціоналізований і консервативний компонент правового менталітету. 

Якщо певні нормативні приписи можна запозичити з міжнародно-

правових документів або законодавства розвинутих країн, то правове 
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мислення цьому не підвладне. Воно зберігає свою специфіку і прак-

тично в недоторканному вигляді передається з покоління в покоління 

до тих пір, коли не буде зруйнований адекватний йому цивілізацій-

ний механізм.  

На жаль, особливості національного менталітету, як і буденний 

рівень праворозуміння загалом, незважаючи на надзвичайну актуаль-

ність цих питань, особливо у світлі того антиправового безкраю, який 

відбувається нині в Україні, залишаються майже недослідженими у 

вітчизняному правознавстві. Саме тому, очевидно, у нашій літературі 

досить часто оперують ознаками, притаманними менталітету і право-

розумінню інших народів, зокрема російського, хоч попри певні спі-

льні риси між російським і українським менталітетом (у тому числі, 

правовим) існують, як свідчать історичні дослідження, істотні від-

мінності. 

Носіями професійного рівня праворозуміння, як випливає з са-

мої його назви, є особи, що професійно займаються юридичною прак-

тикою, інакше кажучи, практикуючі юристи. Для цього рівня право-

розуміння характерне: 

 не тільки чуттєво-світоглядне сприйняття права, а й апеляція до 

понять і категорій, за допомогою яких формуються систематизовані 

знання про право; 

 в образі права, який складається на даному рівні, більше раціо-

налізму, тобто спеціальних знань, набутих в процесі навчання в юри-

дичних навчальних закладах, хоч і тут у сприйнятті права переважає 

особистий досвід; 

 значний вплив на створення образу права має безпосередня 

юридична практика суб‟єкта; 

 попри істотне розширення бачення права (образ права) практи-

куючими юристами порівняно з іншими суб‟єктами, їх праворозумін-

ня, як правило, також не може претендувати на всебічність, систем-

ність, достовірність. 

Хоч формування професійного праворозуміння має тривалу іс-

торію, національні та цивілізаційні відмінності у сприйнятті права в 

різних правових сім‟ях зберігаються донині. Це помітно навіть в кра-

їнах сімей континентального і загального права, не дивлячись на те, 
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що різких відмінностей в розумінні самої природи права серед юрис-

тів цих правових сімей не існує. Як зазначають Р. Давид і К. Жоффре-

Спінозі, вона розуміється однаково
1
.  

Відмінності проявляються переважно в розумінні ролі судової 

практики в правотворчості, трактуванні правової норми, в правовій 

техніці знаходження справедливого юридичного рішення тощо. 

Тим істотнішими відмінності в праворозумінні виявляються в 

правових сім‟ях позаєвропейських цивілізацій, які зберігають тради-

ції «колективістського», а не «індивідуалістського» праворозуміння
2
. 

Попри те, що чимало з країн «колективістського» праворозумін-

ня формально запозичили «західні моделі» права, зокрема кодекси, 

багато в чому схожі з європейськими кодексами, юристи цих країн 

продовжують застосовувати їх тільки тією мірою, якою вони відпові-

дають національним правовим традиціям – мусульманським, китай-

сько-конфуціанським, японським тощо
3
. 

І тим не менше відмінності у сприйнятті права і правовому мис-

ленні зовсім не перешкоджають формуванню більш-менш однакової 

юридичної практики з ряду питань. 

Для правових систем, об‟єднаних спільною правовою сім‟єю, 

або, принаймні, близьких за своїми критеріями, така практика цілком 

пояснювана: вона ґрунтується на спільних уявленнях про основні 

принципи права, його джерелах, юридичній техніці, доказах тощо. Та 

й сам стиль юридичного мислення серед професійних юристів у та-

ких випадках не особливо відрізняється. Тому не дивно, що рішення у 

справах з однаковою фабулою, що приймаються представниками су-

дового корпусу споріднених чи близьких правових систем, виявля-

ються однаковими. Показовим у цьому відношенні є спогади колиш-

нього голови Вищого Арбітражного суду Російської Федерації, відо-

мого цивіліста проф. В.Ф. Яковлєва, про спільні семінари з німець-

кими суддями. На цих семінарах, згадує він, «ми … брали одну фабу-

лу, скажімо, який-небудь цивільно-правовий спір з участю іноземно-

го елементу, і вони вирішували цей спір на основі німецького права, а 

                                                 
1
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 1988.  

2
 Скурко Е.В. Принципы права. – М., 2008. 

3
 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. – М., 1988.  
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ми вирішували на основі російського права. Потім ми співставляли 

наші рішення. Уявіть собі, у нас не було жодної розбіжності. Ми 

приймали однакові рішення. Інша річ, що ми потім починали вести 

дискусії щодо мотивів. Але рішення співпадали»
1
. 

Звичайно, у правових системах, що належать до різних правових 

сімей, вірогідність таких співпадінь менша. Проте й у них, як зазна-

чають К. Цвайгерт і Х. Кьотц, незважаючи на всі відмінності у їхньо-

му історичному розвитку, доктринальних поглядах і стилях мислен-

ня, вирішують одні й ті ж юридичні проблеми, аж до найдрібніших 

деталей, однаково, або ж значною мірою схоже. Це дозволяє у певно-

му сенсі говорити про «презумпцію ідентичності» (presumptio 

similitudinis) як інструмент для прийняття практичних рішень
2
. На це 

звертають увагу також деякі інші зарубіжні дослідники
3
. 

Це свідчить про те, що значення самого терміну «право» в прак-

тичній юридичній діяльності не варто перебільшувати. За всього роз-

маїття його значень, сучасне професійне юридичне співтовариство, 

можна сказати, досягло певного консенсусу у його сприйнятті, хоч, 

очевидно, і не завжди належно осмисленого. У будь-якому разі, про-

фесійний юрист, як правило, цілком чітко усвідомлює межу між 

справедливим і несправедливим, «правом» і «неправом», «законним» 

і «незаконним», хоч між цими полюсами можливі ситуації, в оцінці 

ступеню законності яких юридичне співтовариство може розійтись. 

Більш-менш єдине уявлення про «правове», «законне» між про-

фесійними практикуючими юристами не тільки в межах правової си-

стеми, в якій вони працюють, але й у глобальному масштабі, досяга-

ється, як уявляється, завдяки зближенню позицій у розумінні нагро-

маджених віками правових цінностей, трансформованих в сучасному 

світі в універсальні принципи права, які можуть бути простежені в 

різних варіантах практично повсюдно
4
, практичному досвіду та від-

чуттю права (як тут не згадати про «інтуїтивне право» 

                                                 
1
 Верховенство права и проблемы его обеспечения в правоприменительной практике. – М., 

2009. 
2
 Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. – 

Т. 1. – М., 2000. 
3
 Барак А. Судейское усмотрение / Пер. с англ. – 1999. 

4
 Скурко Е.В. Принципы права. – М., 2008. 
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Л. Петражицького). Та все ж до теоретичного осмислення права у 

всій його багатогранності і розмаїтті, зокрема й термінологічного, во-

ни, як правило, не доходять, хоч ступінь його осягнення як цілісного, 

системного явища на цьому рівні праворозуміння є досить високим. 

З‟ясування наукового або теоретичного рівня праворозуміння, 

до якого, як вже було зазначено, переважно зводиться проблема ро-

зуміння права у пострадянському правознавстві, викликає чи не най-

більше складнощів. 

Від буденного і навіть професійного рівня праворозуміння він 

відрізняється тим, що на цьому рівні відбувається пізнання найсуттє-

віших сторін, якостей, зв‟язків права у формі теорій, тобто певної си-

стеми понять, категорій і законів науки.  

Як вірно зазначає П.А. Оль, «теоретичне праворозуміння має на 

увазі виявлення об‟єктивних законів, тих найважливіших зв‟язків, які 

об‟єднують і підпорядковують собі всі елементи права як специфіч-

ної системи»
1
. Наукове праворозуміння має відповідати також всім 

іншим критеріям, притаманним науковості, зокрема, обґрунтованості, 

інтерсуб‟єктивній перевірюваності тощо
2
. 

Чи можливе виконання цих вимог науковості щодо права, як 

явища надзвичайно багатоманітного і багатомірного? Якщо до цього 

додати труднощі, пов‟язані з неможливістю дослідження правових 

явищ в чистому, повністю елімінованому від «суб‟єктивації», вигляді, 

з перевіркою отриманих результатів (верифікацією) тощо, то давній 

спір між позитивістами і їх противниками про те, є правознавство на-

укою чи не є, а якщо є, то в яких межах, – виявиться не таким вже на-

думаним.  

Для розв‟язання цього спору доцільно, очевидно, розрізняти на-

уково-теоретичний і філософський рівні праворозуміння. У пост-

радянській літературі вони, як правило, не розрізняються. Науково-

теоретичний рівень праворозуміння часто іменується філософським 

(на противагу практичному), або ж навпаки
3
. У тих же випадках, коли 

філософське розуміння права виділяється як відносно самостійний 
                                                 
1
 Оль П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству. – Санкт-Петербург, 2006.  

2
 Кезин А.В. Научность, эталоны, идеалы, критерии: критический анализ методологического 

редукционизма и плюрализма. – М., 1985.  
3
 Алексеев С.С. Теория права. – М., 1993.  
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тип (саме тип, а не рівень) праворозуміння, воно розглядається або як 

наукова абстракція, яка не має реального буття і яка протиставляється 

іншій ідеальній конструкції права – природно-правовій доктрині
1
, або 

ж зводиться до інтегративної юриспруденції
2
. 

На мій погляд, відмінності між науково-теоретичним і філософ-

ським розумінням права слід розглядати в дещо іншому ракурсі – 

співвідношення гносеологічних і аксіологічних аспектів, істини і цін-

ностей, науки і світоглядної позиції. 

Науково-теоретичний рівень передбачає таке дослідження пра-

ва, при якому увага зосереджується на пошуку його об‟єктивних за-

кономірностей і детермінантів. На цьому рівні право виступає не сті-

льки як духовний феномен, який включає ідеальний елемент, сферу 

духу, скільки як безпосередня реальність, об‟єктивована щодо свідо-

мості. Тут відкриваються широкі можливості для різного роду уза-

гальнень, порівнянь, систематизацій, класифікацій, типологій тощо. 

Оскільки правознавство, як наука передусім практична, за своєю 

природою вимагає визначеності, то на цьому рівні не тільки можливі, 

а й необхідні короткі операціональні визначення права, які, не прете-

ндуючи на універсальність, служили б певним орієнтиром для прак-

тичної юридичної діяльності (з врахуванням особливостей правової 

сім‟ї і національної правової системи). 

Одне з основних завдань цього рівня праворозуміння – переки-

нути своєрідний місток між формально строгим, заснованим на 

об‟єктивній правовій реальності, визначенням права та його загаль-

ною світоглядною характеристикою, де основним стає питання не ві-

дкриття законів руху права, не опису фактів, які піддаються верифі-

кації, не досягнення істини, а осягнення його суті, призначення і сен-

су, тобто філософське бачення права. Основна увага на цьому рівні 

зосереджується на духовній стороні права, іманентною характеристи-

кою якої виступають не наукові знання, а цінності. 

Повертаючись у зв‟язку з цим до питання про можливість поєд-

нання основних типів праворозуміння і формування на їх основі єди-
                                                 
1
 Мартишин О.В. Совместимы ли основне типы понимания права? // Государство и право. –

2003. – №6.  
2
 Основные концепции права и государства в современной России // Государство и право. – 

2003. – №5. 
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ного інтегративного (або, як його інколи називають у вітчизняній лі-

тературі, багатоаспектного) розуміння права, зазначу, що з світогляд-

но-ціннісних методологічних позицій, на яких ґрунтуються природ-

но-правовий, юридико-позитивістський і соціологічний типи право-

розуміння, це зробити неможливо. Ці позиції настільки різні, навіть 

антагоністичні, що будь-які спроби здолати розбіжності між ними 

приречені. Навіть між юридико-позитивістським і соціологічним ти-

пами праворозуміння, хоч вони, здавалося б, ґрунтуються на спіль-

ному фундаменті – філософському позитивізмі, змістовно-ціннісні 

відмінності в інтерпретації сутності і смислу права настільки істотні, 

що об‟єднувати їх в єдиному позитивістському, а тим більше, легіст-

ському типі праворозуміння, як це інколи має місце в пострадянській 

літературі, навряд чи коректно. 

Проте, якщо абстрагуватись від світоглядних установок, на яких 

базуються відповідні концепції, і зосередитись на формах буття пра-

ва, на яких фокусується увага цих концепцій, то його розуміння як 

феномену, що існує в різних проявах, формах і іпостасях, безперечно, 

збагатиться. І в цьому відношенні синтез здобутків названих концеп-

цій не тільки можливий, але й необхідний. 

Природно-правовий тип праворозуміння основний акцент ро-

бить на праві як духовному феномені, на ідеалах справедливості, ін-

дивідуальної свободи, рівності, невідчужуваних прав людини та ін-

ших гуманістичних цінностях, які складають духовний компонент 

права, тобто власне те, без чого право немислиме.  

Юридико-позитивістський тип праворозуміння, за всіх його не-

доліків, зосереджує увагу на нормативно-інституціональних аспектах 

права, без яких такі його властивості, як змістовна визначеність, пе-

редбачуваність, упорядкованість, гарантованість, стабільність тощо, 

недосяжні. 

Нарешті, прихильники соціологічного типу праворозуміння пе-

реносять акцент з абстрактних ідеалів і нормативно-правових текстів 

в площину конкретного, динамічного функціонування права, його дії 

в реальному житті, насамперед у правовідносинах та юридичних рі-

шеннях, без чого ідеали і юридичні тексти перетворюються в декла-

рації, які не мають прямого відношення до права. 
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Науковий і філософський рівні праворозуміння відповідно до 

своїх можливостей відображають різні аспекти багатогранного фено-

мену права, тому між ними не існує жорсткої розмежувальної лінії. 

Межі між цими рівнями праворозуміння є досить рухливими і відно-

сними. Проте саме їх розрізнення дозволяє, як на мене, якщо й не по-

вністю зняти, то принаймні, згладити тривалі суперечності між при-

хильниками позитивізму та їх опонентами і більш глибоко осмислити 

надзвичайну складність права як феномену, його значення і роль в 

житті людей. 
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Демократичне право в сучасному суспільстві: проблеми розумін-

ня, сприйняття, результативної дії та ефективності 

 

Природно, що «теоретичний калейдоскоп» понять, дефініцій та 

правових конструкцій, так само, як і їх необґрунтована відсутність 

призводить до невизначеності у розумінні правових явищ, що безпо-

середньо позначається на правовому регулюванні, породжує залежно 

від ситуації то правовий нігілізм, то правий ідеалізм, то владний су-

б'єктивізм, то уяву про безсилля права, що заважає його адекватному 

розумінню та сприйняттю у нашому суспільстві. В такому стані речей 

можна звинуватити не тільки суспільство, пересічного громадянина 

або вади культурного розвитку в цілому, скільки самих правознавців, 

які досі не сформулювали стабільні уявленні про категорії «право», 

«демократичне право», аргументовані підходи щодо сталих ознак ро-

змежування права і закону, закону і правового закону, позитивного і 

природного права тощо. 

Зрозуміло, для того, щоб охопити увагою всю проблему право-

розуміння, формату статті недостатньо. Більше того, без жодних пе-

ребільшень можна констатувати, що навіть у масштабах циклу моно-

графічних видань це питання навряд чи буде вирішеним. Втім, на 

нашу думку, в зазначеному контексті першочергово слід розмежува-

ти: 1) еволюцію самого терміно-поняття «право»; 2) еволюцію сутні-

сного значення цієї категорії – права як явища соціальної діяльності. 

Наш виклад буде присвячений насамперед останній категорії. 

Загальновідомим є те, що одним з основних завдань теорії дер-

жави і права є розробка категоріального апарату, окремих дефініцій, 

понять, правових конструкцій тощо. 

Пошук оптимального або універсального визначення права ха-

рактерний як для вітчизняної, так і для зарубіжної юриспруденції, як 

в минулому, так і сьогодні. Залежно від тих чи інших аргументів, 

просторово-часових вимірів в історичній і правовій ретроспективі 
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виникають різні напрями, спрямування та школи права. Загальнови-

знана типологія права, принаймні, складається з: нормативістського 

підходу, соціологічного, теорії природного права, філософського ро-

зумінні права і інтегративної юриспруденції. 

Не заперечуючи важливість кожного з цих напрямів і необхід-

ність їх дослідження, хочемо зазначити, що пошуки єдиного або аб-

солютного визначення права, яке нарешті врівноважило б суперечки 

між прибічниками природно-правового, позитивного і філософського 

підходів до права не досягли своєї мети. Тому ми вважаємо, що пос-

тановка проблеми про праворозуміння, його сутність, природу, а зде-

більшого – призначення в суспільному, державному та правовому ро-

звитку, може охоплювати і охоплює щонайменше дві проблеми. Пе-

рша складова пов‟язана з превалюванням однієї із згаданих вище тео-

рій праворозуміння в певних просторо-темпоральних характеристи-

ках. Друга складова – на жаль, проаналізована у науковому середо-

вищі значно менше – пов‟язана із своєрідністю права, розглядом його 

витоків, принципів, функцій, а, отже, констатацією того, що ця абст-

рактна категорія не може бути однаковою для різних державно-

правових утворень, навіть в рамках однієї правової сім‟ї. Про це 

йдеться в підрозділі статті «Плюралістичність праворозуміння: випа-

дковість чи закономірність»
1
. 

Не заперечуючи абстрактний рівень і характер права, в цій пуб-

лікації маємо на меті окреслити такі його характеристики, що допо-

можуть в усвідомленні і розумінні того, що це явище соціальної дійс-

ності не може розглядатися як стале, незмінне або як формат, однако-

вий для досить різних держав, правових розвитків в різних хроноло-

гічних межах. 

Справа в тому, що право – універсальний регулятор, але не уні-

версальна константа. В одних правових системах домінують одні ри-

си права, в інших більш чітко виявляються інші. 

Для того, щоб проаналізувати не стільки «всезагальність» най-

більш дієвого регулятора суспільних відносин, скільки, навпаки, під-

креслити своєрідність цього явища, необхідно розглядати: 

                                                 
1
 Рабінович П. Загальносоціальна («природна») правова система: поняття і структура / П. 

Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 2008. – № 4 (55). –– С. 6. 
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 витоки права (з урахуванням дії в тій чи іншій правовій систе-

мі); 

 постулати права (зв'язок з певними моральними канонами суспі-

льства); 

 принципи права (їх більш або менш «питому вагу», в тому чи 

іншому соціумі); 

 функції права (результативність та дієвість права)
1
. 

Враховуючи всі визначені характеристики, пропонуємо доктри-

нальну проблему праворозуміння пов‟язати з практикою, практичними 

реаліями сьогодення і проаналізувати не стільки розвиток самого тер-

міно-поняття «право», скільки сутнісні уявлення про його результати-

вність та дієвість для кожної людини та суспільства в цілому. 

Отже, ще одним напрямом, на якому хотілося б зупинитися де-

тальніше у зв‟язку з визначенням сутності демократичного права є, 

безумовно, наші наявні уявлення щодо дієвості права та ефективності 

правових норм. 

Наші очікування від результативності сучасного права, відчуття 

захищеності кожним (від якості медичного обслуговування до належ-

них умов праці), гарантований і забезпечений, відповідно до рівня 

цивілізованих держав, перелік прав – все це, як і багато інших скла-

дових, вкладається, на наш погляд, в поняття «правовий конструк-

тив». На жаль, дана правова категорія ще не стала об‟єктом ретельно-

го дослідження і вивчення сучасної правової доктрини, хоча в цьому 

відчувається нагальна практична потреба. Покликанням, «місією» 

права взагалі, його «конструктивним» навантаженням зокрема сього-

дні, в першу чергу, є досягнення соціальної стабільності в суспільст-

ві. Саме ця правова категорія найбільш пов‟язана із реалізацією за-

вдань соціального розвитку, відображає стан і умови функціонування 

сучасного суспільства в цілому. Адже життя ще раз підтвердило, що 

не можна керуватися самими лише добрими намірами, прискорювати 

хід перетворень, ігнорувати світовий досвід і відриватися від життя. 

Досить виразною в цьому аспекті є цитата з творчості 

                                                 
1
 Онищенко Н.Н. Современное правопонимание в контексте истоков, постулатов, основных 

принципов и функционального назначения права // Право Украины. – 2011. – № 1. – С. 264-
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Б.А. Кістяківського: «У нашій «багатій» літературі минулого немає 

жодного трактату, жодного етюду про право, які мали б суспільне 

значення. Наукові юридичні дослідження у нас, звичайно, були, але 

вони завжди складали надбання лише фахівців … І тепер в тій сукуп-

ності ідей, з якої складається світогляд нашої інтелігенції, ідея права 

не відіграє жодної ролі. Література є саме свідком цієї прогалини в 

нашій суспільній свідомості»
1
. Отже, демократичне право пов‟язане з 

глибинними потребами й інтересами людей щодо впорядкування 

громадського та приватного життя відповідно до їх загальної волі. 

Воно повинно містити в собі права та свободи особистості, гуманізм, 

соціальну справедливість, історичну стійкість і надійність суспільних 

процесів. 

Більше того, від ефективного впровадження і реалізації настанов 

«конструктивного» права, безумовно, залежатиме виконання демок-

ратичною державою ролі соціального арбітра, «улаштовувача справ 

багатьох», її здатність знімати соціальну напругу, уникати гострих 

соціальних конфліктів тощо. 

Враховуючи вищевикладене, спробуємо розглянути деякі пи-

тання, пов‟язані із зазначеною категорією. 

Серед багатьох проблем сьогодення в правовій сфері чи не ос-

новне місце посідає проблема подолання, або хоча б послаблення 

проявів правового нігілізму. Вчені і практичні працівники досить ре-

тельно (і це заслуговує на повагу) дослідили його корені, витоки, 

природу. Проте подолати це явище, за їхніми твердженнями, досить 

складно. На наш погляд, кожна проблема, для того, щоб бути виріше-

ною, повинна насамперед не замовчуватися, а вирішуватися, першим 

кроком до чого є її обговорення громадськістю. Як нам здається, не 

потрібно бути вченим, щоб зрозуміти, що питання, пов‟язані з право-

вим нігілізмом, іншими деформаціями правової свідомості, не вини-

кали б в сучасному просторово-часовому полі так часто, якби право 

ефективно виконувало свої основні функції – регулятивну та охорон-

ну. На жаль, правовий нілігізм виникає саме внаслідок недосконалос-

ті кожної з них. 

                                                 
1
 Кистяковский Б.А. В защиту права (интеллигенция и правосознание) // Вехи. Интеллиген-
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Зрозуміло, що в тих суспільствах, де правовий нігілізм відтво-

рюється самою державою у відповідних масштабах (антидемократич-

ний політичний режим), дуже важко, майже неможливо виховати по-

зитивне ставлення до права серед населення, оскільки під правом не-

вірно розуміють той порядок, ті приписи, які встановлюються зако-

нами і відомчими нормативними актами. Саме тоді в суспільстві ви-

никає буденний, масовий правовий нігілізм. Крім того, встановлені 

державою приписи не дотримуються державними ж органами, відом-

чими і посадовими особами. 

Сучасне українське суспільство характеризується багатьма різ-

ними протиріччями, серед яких спостерігається прийняття значної кі-

лькості нормативно-правових актів і в той же час розповсюдження 

тотального правового нігілізму. Причому прийняті закони відверто 

ігноруються, порушуються, не виконуються, їх не поважають і не ці-

нують. 

Існує точка зору, згідно з якою такі антиправові настанови і сте-

реотипи є елементом, властивістю суспільної свідомості і національ-

ної психології, «… відмінною особливістю культури, традицій, спо-

собу життя»
1
. 

Одним з відправних моментів тут виступає зневажливе, зверхнє, 

скептичне сприйняття права, оцінка його не як базової, фундамента-

льної ідеї, а як другорядного явища в загальній шкалі людських цін-

ностей, що, в свою чергу, характеризує міру цивілізованості суспільс-

тва, стан його духу, світогляду, соціальних почуттів, звичок. 

Стійка невіра у високе призначення, потенціал, універсальність, 

можливості і навіть необхідність права – такий морально-

психологічний генезис даного феномену. 

Важко сперечатися з тим, що правовий нігілізм має в нашій кра-

їні сприятливі умови, відповідне підґрунтя, і, навіть, до певної міри, 

виправдовується такими явищами, як відсутність стійкого правопо-

рядку, порушення правових приписів на рівні чиновників високого 

рангу, зловживання службовими обов‟язками високих посадовців. 

Коливання настроїв наших соціумів завжди мало широкий діапазон: 
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від повного правового нігілізму до не менш шкідливого повного за-

хоплення – правового ідеалізму. Ідея закону асоціюється з главою 

держави, а не з юридичними нормами та приписами. В суспільній 

свідомості право – це те, що походить від державної влади, власне є 

«наказом» влади. 

Проте доволі простою і зрозумілою є думка: якщо право ефек-

тивно захищає права і законні інтереси особи, проблема правового 

нігілізму не буде відчуватися так гостро, або не буде відчуватися вза-

галі. 

Існує стародавній латинський вислів, який в перекладі на украї-

нську мову виглядає так: «Навряд чи може бути створений закон, 

який зручний для кожного, але, якщо він добрий для більшості, то він 

корисний»
1
. Закон створюється і забезпечується органами державної 

влади з метою задоволення юридичних потреб і інтересів суспільства 

в цілому. 

Звідси ще одна пов‟язана з першою проблемою – проблема 

сприйняття права. Багато в чому успіхи демократичних перетворень 

залежать від того, наскільки право в суспільстві підтримується та по-

важається різними соціумами та кожним індивідом, зокрема. 

«Право цивілізованих народів», що дієво захищає права, свобо-

ди і законні інтереси не може не прийматися як кожним пересічним 

громадянином, так і суспільством в цілому. 

Ще одним аспектом «правового конструктиву» є, безумовно, 

програми правового всеобучу і правової освіти (кожний з цих напря-

мів заслуговує сьогодні на додаткове осмислення і практичне впрова-

дження), що дозволяють кожному пересічному громадянину усвідом-

лювати правові можливості, користуватися правом і захищати свої 

права та законні інтереси відповідно до розвитку демократичної дер-

жави. 

Розуміючи нагальність і необхідність вивчення категорії «пра-

вовий конструктив» сучасною доктриною, хочемо звернути необхід-

ну увагу на проблеми, пов‟язані із загальнодоступністю демократич-

ного права, правових норм, або такі, що виникають внаслідок недо-

                                                 
1
 Латинская юридическая фразеология. – М., 1979. – С. 263. 
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сконалості понятійного апарату, окремих категорій, терміно-понять, 

взагалі дефініцій. 

Сьогодні в правовій площинні визначення «правовий», «законо-

давчий», «нормативний», «юридичний» вживаються як синоніми. 

Тим часом, ці правові категорії мають власне теоретичне і практичне 

значення, природу, впливають на стан і рівень правового прогресу. 

Крім того, не завжди велика кількість документів з різним дефініцій-

ним рядом щодо правового регулювання того чи іншого питання сві-

дчить про те, що таке регулювання дійсно виникло
1
. 

Сформульоване юристами Стародавнього Риму положення, від-

повідно до якого «право може і повинно бути визначеним» (Дигести 

Юстініана), є актуальним для будь-якої правової системи. Принцип 

визначеності, точності, однозначності правової норми вважається га-

рантією міцного правопорядку, оскільки, коли кожному членові сус-

пільства зрозумілі його права і обов‟язки, він має певну свободу дій і 

рішень у межах правового простору. Правовий простір, у свою чергу, 

заданий словом, тими мовними формами, які використовує законода-

вець для вираження загальнообов‟язкових правил поведінки у демо-

кратичному суспільстві. 

Законотворення часто оминає професійних розробників-юристів 

і тому нерідко закони стають втіленням політичної волі парламенту. 

При цьому залишаються поза увагою правова експертиза і принципи 

системності правового регулювання суспільних відносин, про що 

йтиметься далі. 

Оцінюючи співвідношення об'єктивного і суб'єктивного у фор-

муванні системи законодавства України, слід відзначити, що пробле-

ми законотворчості починаються з початкової стадії – виникнення 

правової ідеї. Недалеким від істини може бути невтішний висновок 

про те, що дедалі менше ми спостерігаємо наявність у законотворчос-

ті доктринального підходу з боку суб'єктів законотворчої ініціативи. 

Адже правовою доктриною рідко керуються у законотворчій практи-

ці. 

                                                 
1
 Сорокин В.Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс (макроуровень). – СПб., 
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Розглянемо ще один аспект, безпосередньо пов'язаний з нашою 

проблематикою. Досить відомим явищем нашого сьогодення є так 

звана «тіньова економіка». Цей термін досить відомий і розповсю-

джений ще із стародавніх часів. Не менш розповсюдженим є сьогодні 

явище «тіньового законодавства», «тіньової норми» та законотворчо-

сті, що їх віддзеркалює, хоча ці явища замовчуються сучасною нау-

кою і не обговорюються на практиці. Мова іде про те, що певна група 

представників «великого бізнесу» або партійного представництва за-

мовляють той чи інший законопроект, який часто обслуговує потреби 

певної соціальної групи.  

В процесі лобіювання він представляється вищому представни-

цькому органу України, внаслідок чого реально може з‟явитися і 

з‟являється «неконструктивна» правова норма, яка не потрібна пере-

січним громадянам країни, суспільству в цілому, оскільки норматив-

но-правовий акт обслуговує приватні корпоративні інтереси. Навряд 

чи такий акт є проявом демократичного права. 

Крім того, слід розуміти, що такий нормативно-правовий акт не-

рідко є підставою для внесення змін і доповнень до цілої низки інших 

нормативних актів, що породжує відсутність конструктивного регу-

лювання багатьох назрілих проблем, або, ще гірше, прогалини в регу-

люванні тих відносин, які цього потребують. Загальновідомо, що пе-

вні групи олігархів, використовуючи «особливості приватизації», яка 

відбулася в країні, створили умови для свого безперешкодного збага-

чення. З цією метою вони одержали можливість справляти серйозний 

вплив не тільки на законотворчі і нормотворчі процеси, але й, що 

особливо важливо, на формування кадрової політики держави. 

На наш погляд, є досить просте і вдале, принаймі щодо перших 

кроків, вирішення цього питання на користь «правового конструкти-

ву». Це категорична, законодавчо закріплена необхідність експертної 

оцінки кожного законопроекту в таких провідних наукових центрах 

держави, як Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН Укра-

їни, Інститут законодавства Верховної Ради України, Національна 

академія правових наук України тощо. Тільки після експертного уз-

годження в зазначених інституціях будь-який законопроект повинен 
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стати предметом обговорення вищим представницьким органом дер-

жави. 

Ще один аспект практичного боку досліджуваної проблематики. 

Однією з конструктивних дій демократичного права є правова регла-

ментація соціальної відповідальності бізнесу. Безумовно, державне 

втручання в економіку повинне мати професійний і кваліфікований 

характер, і здійснюватися засобами постійної нормотворчої діяльнос-

ті. Відомі спеціалісти наголошують на необхідності закріплення вла-

дних повноважень держави, щоб «захистити політику, що проводить-

ся в інтересах істинного прогресу», а не окремих олігархів. На жаль, 

сьогодні Україну називають країною з «репресивною економікою»
1
. 

Зрозуміло, що в такій країні важливими є проблеми, пов‟язані з соці-

альною сферою, зокрема демографічною політикою, що відображає 

майбутнє кожної нації. 

Для прикладу: серед країн членів СНД рівень приросту населен-

ня виглядає так: 

Назва країни Індекс народжуваності на 

1 тис. осіб 

Таджикистан 32,65 

Узбекистан 26,36 

Азербайджан 20,74 

Казахстан 16 

Молдова 15,7 

Вірменія 12,07 

Білорусь 11,16 

Грузія 10,41 

Україна 8,82 

 

Слід наголосити, що ефективність правового регулювання зо-

всім не полягає в постановці все нових і нових проблем або пропози-

цій нових реформ, тим більше в гострій, драматичній, протиборній 

формі, що властива сучасним можновладцям. Одні продукують пер-

манентні реформи без підведення підсумків хоча б однієї з них, інші 

                                                 
1
 Мелехин А.В. Теория государства и права. – М., 2007. – С. 547. 
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критикують, але не пропонують на противагу нічого реального. Сам 

факт виникнення тієї чи іншої кризової ситуації, не завжди є, як пока-

зує історія, наслідком закономірних процесів розвитку, а найчастіше 

буває результатом того, що вчасно не були помічені нові потреби, ін-

тереси, умови та фактори суспільної життєдіяльності
1
. Для цього 

вкрай необхідно, щоб держава постійно і об‟єктивно вивчала, аналі-

зувала і оцінювала розвиток громадських, колективних і індивідуаль-

них потреб, інтересів і цілей, знаходила кошти, ресурси та раціональ-

ні форми їх здійснення. 

Слід обов‟язково зазначити, що певний ефект, очікування від 

удосконалення правового регулювання, в тому числі, з урахуванням 

«правового конструктиву», можливий лише із розглядом відповідних 

критеріїв, на підставі яких можна було б «вимірювати» 

об‟єктивізацію «правового конструктиву» і висловлювати з приводу 

нього достовірні та обґрунтовані судження. Це тим більш необхідно, 

оскільки в суспільстві досить поширеними є суб‟єктивістські, інколи 

«смакові» або корисливі підходи до державно-правових явищ. 

На наш погляд, враховуватися повинні, в першу чергу, критерії 

загальної соціальної ефективності. 

Такі критерії, з одного боку, об'єктивно пов'язані з потребами, 

інтересами та цілями суспільного розвитку (як загальнонаціонально-

го, так і регіонального), а з іншого – дають можливість бачити (і ви-

мірювати) задоволення (здійснення, реалізацію) назрілих потреб, ін-

тересів і цілей кожного члена суспільства. Саме «конструктивне пра-

во», якщо воно є таким, буде свідчити про забезпечення динамічного 

і гармонійного розвитку. 

Отже, підсумовуючи проведене дослідження, хочемо визначити 

необхідні, проте не абсолютні критерії більшого або меншого коефі-

цієнту корисної дії «конструктивного» демократичного права в суспі-

льстві: 

 підвищення ролі Конституції як нормативного акту прямої дії, 

об‟єктивної бази діючого законодавства, системоутворюючого фак-

тора українського правового простору; 

                                                 
1
 Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М., 2010. – С. 445-446. 
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 встановлення цілей соціального розвитку, прийняття конкрет-

них заходів щодо їх досягнення шляхом розробки й прийняття обґру-

нтованих концептуальних підходів до розвитку економіки України; 

 зміцнення закону, удосконалення методології і техніки законо-

творчості, методики і технології прийняття нормативно-правових ак-

тів, забезпечення доступності і зрозумілості нормативно-правового 

матеріалу, удосконалення окремих дефініцій, терміно-понять, право-

вих конструкцій; 

 формування режиму законності з відповідними організаційними, 

інформаційними, моральними, соціально-психологічними та іншими 

механізмами, що її утверджують, гарантують, захищають і впрова-

джують в усі сфери життєдіяльності людини; 

 закріплення та забезпечення реальної рівності різних форм влас-

ності; 

 підвищення ефективності судової системи, зміцнення та удоско-

налення системи правоохоронних органів, пов‟язаних із застосуван-

ням примусу для поновлення порушеного права; 

 правове визначення кола суб‟єктів ринкових відносин та їх пов-

новажень в процесі виникнення, зміни чи припинення різних право-

відносин; 

 взаємодія міжнародного і національного законодавства у право-

вих системах сучасності, уніфікація правових стандартів, вдоскона-

лення модельних актів; 

 розвиток правової свідомості, правової обізнаності, правової ку-

льтури, загальної культури, щодо зменшення проявів правового нігі-

лізму та морального нігілізму, інших деформацій правової свідомості; 

 удосконалення інститутів юридичної відповідальності; 

 розвиток особистості і громадянського суспільства в цілому; 

 удосконалення гендерних відносин, впровадження гендерних 

євростандартів в політику держави. 

В такий спосіб, не наполягаючи на абсолютній беззаперечності 

висловлених роздумів та позицій, хочемо зазначити, що дослідження 

категорії «демократичне право» повинно відбуватися тільки з ураху-

ванням різних підходів та напрямів розгляду (від історичного розвит-
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ку до дієвості правових норм в сучасних умовах). Відтак, не виклю-

чаючи інших позицій із зазначеного питання, хочемо наголосити, що 

одним із ракурсів розуміння природи, сутності, змісту демо-

кратичного розвитку права сьогодні є його «конструктивне» наван-

таження, здатність до конструктивної дії з метою захисту права, сво-

бод і законних інтересів особи
1
. 

 

 

                                                 
1
 Оніщенко Н.М. Забезпечення прав і свобод людини в умовах сучасного правового і держав-

ного розвитку (системний аналіз) // Правова держава. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Ко-

рецького НАН України, 2011. – Вип. 22. – С. 132-138. 



 

34 

д.ю.н., проф. Антон Козловський 

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича 

 

Праворозуміння: 

буття-в-собі, буття-для-себе, буття-для-іншого 
 

Чим є право для людини і ким є людина для права? Якщо пра-

во – умова свободи, то чому воно так неохоче виконується, а право-

вий нігілізм став чи не найбільш поширеним явищем нашого життя? 

Якщо право протистоїть людині, то як подолати його, щоб не втрати-

ти саму людину, а не тільки суспільство і цивілізацію? Що може лю-

дина без права і що є право людини? Право є сутністю людини чи во-

но нав‟язане їй суспільством ззовні? Коли право – сутність, то як зро-

зуміти жахливі форми його існування? Коли право – існування, то 

чому без нього ми не можемо реалізувати свою сутність?  

Право як буття-в-собі 

Людина з‟являється з небуття і першим її станом є заціпеніння – 

їй протистоїть світ як загроза вигнання в небуття. Крик є першим ви-

явом страху людини перед світом. Але буття зустрічає людину не 

просто як таке, яке само собою є. Буття постає перед людиною як 

право, право буття. Вони тотожні, нерозрізнені. Кожен предмет, кож-

на ситуація диктує, нав‟язує суворо визначений спосіб поведінки, не-

прийняття котрого загрожує небезпекою небуття. Той, хто не прий-

має правил цього світу, світом знищується. Тому світ – це право і 

правила цього світу. Буття – це право буття. Буття – це право, а право 

і є буття. Неприйняття права тотожне збільшенню небуття. Неправо і 

є небуттям. Міцно влаштований у цьому світі той, хто сповна прийн-

яв право цього світу. Але є право і право. Буття, тотожне з правом, не 

відразу розкриває своє право. Спочатку воно постає як буття-в-собі, 
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якому тотожне право-в-собі
1
. Тому не всяке право, яке нам здається 

правом, є автентичним правом буття. Часто-густо за право ми прий-

маємо неправо, і замість зростання буття ми збільшуємо своє ніщо. 

Ніщо-право завжди переслідує нас. Воно є формою довічної боротьби 

небуття з буттям. Полем цієї битви є людина. Ніщо-право – це ілюзія 

найкоротшого шляху до розширення буття і тому людина спокуша-

ється ним, насправді потрапляючи у пастку небуття. Досвід розчару-

вання й неуспіху спонукає до висновку, що дійсне право не завжди 

відкрите людині, а буття не зовсім сприятливе для неї, більше того, 

протистоїть їй як щось масивне, нездоланне і визначальне. Первинне 

право цього буття зв‟язує мене, перетворює в das Man, у річ, і я зможу 

стати вільним, якщо підкорюся цьому праву речей, якщо сам стану 

річчю і воно стане моїм правом. Злякавшись масивності буття, люди-

на сама стає інертною масивністю і, в такий спосіб, злившись із бут-

тям, заспокоюється ілюзією дійсного буття. Однак ілюзія – це завжди 

тимчасове заспокоєння. Ілюзія постійно турбує свідомість своєю не-

дійсністю. Тому саме турбота і страх є основним станом недійсної 

людини. Страх дає реакцію агресивності як форми самозахисту: якщо 

моє право речей дає мені можливість жити й існувати, то воно і є дій-

сним правом, а ваше вище право не тільки підтверджує вашу очевид-

ну незахищеність, але й протистоїть моєму праву, послаблює його і 

тому підлягає знищенню.  

Право-das-Man не може не бути агресивним. Адже попереду 

беззахисність і ризик, здатні руйнувати те, що вже наявне й закріпле-

не в бутті, позаду – загроза небуття і тотального ніщо. Людина 

das Man – це жахлива ситуація краю буття перед прірвою ніщо, це 

                                                 
1
 Хоча категорії буття-в-собі, буття-для-себе, буття-для-інших досить ґрунтовно розробля-

лись у філософських конструкціях Канта, Фіхте, Шеллінга, Геґеля, Гайдеґґера, Сартра, проте 

Д. Лукач констатує: «Поставивши завдання правильного опису та оцінки ролі та функції ка-

тегорій буття-в-собі та буття-для-нас у дезантропоморфічному та антропоморфічному відо-

браженні дійсності, передусім не слід забувати, що їх історико-монографічна характеристи-

ка… в теперішній час ще повністю відсутня. До цієї складності додається й інша, а саме осо-

бливе місце цих категорій. Вони належать до числа первинних елементів будь-якої картини 

світу, так що ні в житті, ні в науці чи мистецтві неможливо уявити собі ніякого акту, змістом 

котрого слугувало б практичне чи теоретичне ставлення людини до зовнішнього світу і кот-

рий не ґрунтувався б мисленно чи чуттєво на тій чи іншій концепції буття-в-собі і буття-для-

нас (хоча, можливо, і не усвідомлюваній)». (Лукач Д. Своеобразие эстетического / В 4-х т. – 

Т.3. – М.: Прогресс, 1986. – С. 239.). 
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максимум ніщо і мінімум буття. Саме екзистенція періодично жахає 

людину ризиком і прірвою, піднімає завісу її реального місця в бутті, 

знову і знову повертає до первинного стану заціпеніння. Тому право-

das-Man протистоїть екзистенції. Це саме те право, котре пов‟язують 

з недійсним існуванням людини. Екзистенція помирає в такому праві. 

Тут пересічність починає і перемагає. Але ця перемога тотожна смер-

ті. Смерть і ніщо є стихією буття на рівні das Man. Небуття – це така 

ж хвороба буття, як і буття – своєрідна хвороба небуття. Вони пос-

тійно намагаються вилікуватись одне від одного. Небуття завжди ре-

вниве до буття. Вислизнувши із небуття, людина не звільняється від 

нього повністю, небуття постійно переслідує людину, бореться з нею 

і, врешті-решт, все одно її перемагає і знову поглинає в собі. Право-

das-Man так і не забезпечило дійсної свободи. Воно залишилося пра-

вом-у-собі. Людина, опинившись у світі речей, змушена була прийня-

ти право цього світу і сама стати річчю. Але річ є завжди річчю-в-

собі, вона ніколи не може стати річчю-для-себе. Тому й людина, при-

йнявши право-das-Man, залишається людиною-в-собі, зливається з 

буттям-у-собі і перестає бути людиною, перетворюється в ніщо. 

Злиття з буттям-у-собі – це зрада екзистенції. Право-das-Man є пер-

шим правом буття, яке лише відділяє його від небуття, але воно не є 

первинним правом, воно є а-, поза- і антиекзистенціальним правом. 

«А» – тому що «без», «поза» – тому що уникає її, тоді як «анти» – то-

му що видає себе за основне і протистоїть екзистенції. 

Буття ієрархічне, як і його право. Воно завжди тотожне саме со-

бі тим, що воно є, і водночас воно різне на різних своїх рівнях
1
. Боро-

тьба буття й ніщо результується в закріпленні позицій. Збільшення 

буття зменшує ніщо, демаркація невидима, але вона є, і вона рухлива. 

Тому ніщо також ієрархічне, як і буття. Ієрархія ніщо починається в 

бутті, а ієрархія буття починається в ніщо. Ніщо починається як ніщо-

буття, а закінчується як ніщо-Ніщо. Буття починається як буття-ніщо, 

а закінчується як буття-Буття.  

Кожен рівень буття характеризується своїм правом, яке закріп-

лює співвідношення буття і ніщо. Право вищого ступеня не може бу-

                                                 
1
 «Різні види буття, – вказує Геґель, – вимагають або містять кожен свій особливий вид опо-

середкування» (Геґель. Наука логики / В 3-х т. – Т. 2. – Москва: Мысль, 1971. – С. 113). 
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ти реалізоване на нижчому рівні, більша сила ніщо придушує буття, 

перетворює право в неправо
1
, а на вищому рівні більша сила буття 

перетворює ніщо в повне ніщо і тим ще збільшує свою силу. Водно-

час і на нижчому рівні мінімальне буття підтримується енергією і сві-

тлом буття-Буття.  

Право є правом, коли воно пов‟язане з буттям, відсутність буття 

нівелює й право. Тому навіть у праві-das-Man, де панує стихія ніщо, є 

іскра буття-Буття, є можливість перетворення права-в-собі на право-

для-себе. Сам факт існування людини свідчить, що буття-в-собі може 

перетворюватись у буття-для-себе. Людина стає річчю як спосіб са-

мозахисту від світу речей. Але річ не протистоїть речі, лише людина 

протистоїть речі і тим фундаментально свідчить, що вона – не річ. 

Ставши річчю, людина ніби причаїлася, вичікуючи можливість стати 

людиною. Коли самозатаювання затягується, залякане масивністю 

das Man, воно перетворюється або в злобу на світ речей, що проявля-

ється в періодичних вибухах їх знищення, або набуває форм активно-

го самовиправдання, виправдання права речей, права-das-Man як сво-

го права і як єдино істинного права. Так річ поглинає людину, перет-

ворює її в ніщо. Річ не відпускає людину, навіть коли людина перес-

тає бути річчю. Затаєність людини у світі речей є станом людини-у-

собі, постійною напруженістю, готовою розрядитися в революцію 

людини-для-себе, чи ентропійне розсіяння в тотальному ніщо. Пере-

творення людини-у-собі в людину-для-себе передбачає зміну типів 

існування, а отже зміну типів права, котрим воно визначається. Пра-

во-буття-в-собі має бути замінене правом-буття-для-себе.  

Право як буття-для-себе 

Право речі не відкидається з переходом до права людини. Але 

тепер людина визначає долю речі, а не річ – долю людини. Перехід до 

нового рівня буття не здійснюється раптово, це завжди подолання, 

інколи криза, трагедія, смерть. Збільшення життя завжди є більша за-

гроза смерті. В людині буття-в-собі переходить у буття-для-себе. Лю-

дина і є буттям-для-себе. Масивне, зовнішнє право-буття-в-собі, 

нав‟язане мені, яке я змушений приймати, у праві-буття-для-себе пе-
                                                 
1
 Звідси знаменитий принцип римського права “Summum jus, summa injuria” («Вище право – 

вища несправедливість»). 
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ретворюється на моє право. У праві-бутті-для-себе людина поверта-

ється сама до себе, стає вільною, свобода знову, чи тільки тепер стає 

її сутністю. Своєю діяльністю і розвитком людина сама породжує і 

здобуває своє право.  

Вільний саморозвиток людини є сутністю права-буття-для-себе. 

Цей саморозвиток не є прямим і гладким, він суперечливий і неліній-

ний, тому що ніщо і на цьому рівні має свої права. Людина, стаючи 

людиною, завжди під загрозою провалу в ніщо. В бутті-для-себе це 

більш імовірно, ніж у бутті-в-собі, де ніщо є основою мого життя і 

провалитися можна тільки в людину. Буття-для-себе – це ризик і від-

чайдушність, а самореалізація – це основний закон права-буття-для-

себе. Людина як буття-для-себе починає свою самореалізацію ще на 

рівні світу речей. Усвідомивши, що річ є умовою її розвитку, вона 

намагається опанувати нею і на це витрачає майже всі свої сили. Річ, 

завдяки своїй масивності й непіддатливості, з засобу перетворюється 

на мету, і людина, потрапляючи в цю пастку, з буття-для-себе прова-

люється в буття-в-собі. Право-буття-для-себе диктує свій закон, де 

річ не має визначального впливу. Це закон людини, а не речі. Він вка-

зує на те, як людині стати людиною, і коли на рівні буття-для-себе 

вживають закони буття-в-собі, вони починають знищувати в людині 

людину, стають ніщо людини і вона знову віддаляється сама від себе.  

Буття-для-себе – це буття неповноти. Воно хоче бути саме для 

себе, тому що йому мало самого себе таким, яким воно є. Для буття-

в-собі достатньо того, що воно просто є. Недостатність себе заставляє 

бути для себе. Потреба самореалізації свідчить про голод нереалізо-

ваності. Буття-для-себе визначає умови реалізації, але не забезпечує 

самої реалізації. Право-буття-для-себе – це право свободи. Свобода ж 

має бути реалізованою. Нереалізована свобода перетворюється в му-

ку, стає несвободою. Людина як буття-для-себе – це неповнота, і тому 

вона змушена бути для себе, щоб стати повнотою. Свобода – єдиний 

засіб, який надається їй для цього, іншого вибору немає, тому людина 

не вільна у своїй свободі, вона змушена бути свобідною, – як кажуть 

екзистенціалісти, приречена на свободу. «Свобода людини, – писав 
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Сартр, – передує її сутності і є умовою можливості останньої»
1
. При-

мусова свобода – це наслідок присутності й втручання буття-в-собі в 

буття-для-себе. Тому право-буття-для-себе хоч і призначене забезпе-

чити свободу, але шляхом її часткового обмеження. Тут право балан-

сує, вишукуючи оптимальну межу мінімальної несвободи, яку люди-

на має віддати буттю-в-собі, щоб забезпечити собі максимальну сво-

боду буття-для-себе. В тенденції людина розглядає «буття-для-себе 

як нігілювання буття-в-собі»
2
. 

Примушена свободою шукати своєї повноти, саме через приму-

сову свободу людина сягає дійсної свободи. В свободі і через свободу 

людина стає вільною. Динаміка екзистенціалів складає внутрішній 

механізм свободи, тому свобода – це шлях її екзистенціального пі-

знання. Буття-для-себе – це пошук шляхів до себе, на яких завжди іс-

нує загроза загубитися. Право-буття-для-себе відкриває всі ці шляхи, 

але не гарантує вірного вибору свого власного. Так само, як раніше на 

шляху до себе людина натикалася на річ, тепер їй на перешкоді стала 

інша людина
3
. 

Право як буття-для-іншого 

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

себе – це право людини, то право-буття-для-іншого – це право людей. 

Я на шляху до себе не можу обійтися не тільки без речей, а й без лю-

дей. Вони хвалять мене, тому що я їм потрібен, і цим перетворюють 

мене в річ, вони ненавидять мене, тому що я їх використовую і тим 

самим їх перетворюю в річ. Чим більше використовую, тим більше 

заздрять і ненавидять, чим більше використовують мене, тим більше 

я перетворююсь у напругу, заздрість і ненависть. Людина – це завжди 

конфлікт з іншою людиною. Взаємовигідне використання тимчасове, 

воно неминуче втрачає рівновагу, оскільки кожен все одно намага-

ється швидше іншого вислизнути до себе, а це неможливо інакше, як 

за рахунок іншого і краще за його рахунок, аніж собою сплачувати 

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

2
 Сартр Ж.-П. Там само. – С. 95. 

3
 Простежуючи «яким чином виникає правова проблема», П. Рикер зазначає: «Виникає вона 

в основному через втручання іншого. Адже як тільки з‟являється зв‟язок з іншим, виникає 

проблема рівноправ‟я». (Рикѐр П. Торжество языка над насилием. Герменевтический подход 

к философии права // Вопросы философии. – 1996. – № 4. – С. 28). 
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чужі рахунки. Так право-буття-в-собі, право речей, проникає і в пра-

во-для-інших, право людей, і стає їх ніщо, перетворює кожного іншо-

го в річ, у засіб. «Чи випадкова ситуація боротьби, в якій здійснюєть-

ся становлення держави і права? – ставив питання К. Ясперс і сам же 

відповідав на нього, – Ні, ця боротьба не випадкова, це неминуча по-

гранична ситуація, що визначає сутність держави і права, в цій боро-

тьбі я протистою іншому буттю вже тому, що я є»
1
. Категоричний ім-

ператив Канта – найвідоміша форма протесту проти перетворення 

людини у засіб: «Стався до іншого тільки як до мети». Парадокс у 

тому, що тоді я автоматично стаю засобом іншого. Хто дасть гаран-

тію, що він так само і з таким же успіхом до мене поставиться як до 

мети? Хто краще за мене знає мої цілі, коли я їх ще сам до кінця доб-

ре не усвідомлюю? Чи не є будь-яка діяльність інших, спрямована на 

реалізацію моїх цілей, а отже мене як мети, шкодою для мене, як і 

моя діяльність для інших – перешкодою для їх цілей, цілеспрямова-

ною шкодою? Буття-для-іншого – це в будь-якому випадку конфлікт-

не буття, а екзистенціальна конфліктологія – основа права-буття-для-

іншого. Людина не тільки бореться з собою за самореалізацію, а ви-

мушена з іншими боротися за саму себе. Тим не менше, якби кожен 

був ворогом для іншого, якби істинною була формула «всі люди во-

роги», то суспільство давно б самознищилось. Є якась фундаменталь-

на хибність у вказаній формулі і якась глибинна таємниця в існуванні 

суспільства. Вона постійно непокоїла філософів. Гоббс сформулював 

її в простих словах: «Як можливе суспільство?». Але що може бути 

складніше, ніж відповідь на так просто сформульовані питання?  

Таємниця суспільства є водночас таємницею права, яке лежить в 

основі цього суспільства, скріплює його. Таємниця ж права розкрива-

ється у механізмах і сенсі буття-для-іншого. Право і є формою, і зміс-

том буття-для-іншого. Якщо буття-для-себе є динамікою екзистенціа-

лів, то буття-для-іншого – це взаємодія екзистенціалів. Своєї екзисте-

нції людина може сягти тільки через буття екзистенціалів. Взаємодія 

екзистенціалів і є формою їхнього буття. «Екзистенція осягає себе 

лише в спілці з іншою екзистенцією»
2
, – пише Ясперс. Екзистенціа-

                                                 
1
 Jaspers K. Philosophie. Bd. II. – Berlin, 1956. – S. 233. 

2
 Ясперс К. Смысл и назначение истории. – Москва: ИПЛ, 1991. – С. 442. 
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льність іншої людини, відкрита мені, стає моєю екзистенціальністю, 

моя екзистенціальність, не відкрита іншому, перестає бути моєю, стає 

моїм ніщо, знищує мене. Моя екзистенція потребує зустрічі з іншою 

екзистенцією, як і інші – з моєю, але це не потреба в іншому як у речі. 

Речевість а-екзистенціальна, вона знищує екзистенцію, як і неадеква-

тне нав‟язування своєї екзистенції іншому. Екзистенція передбачає 

свої механізми взаємодії, своє право, відмінне від права-буття-в-собі і 

права-буття-для-себе. Ці механізми утворюють право-буття-для-

іншого.  

Наше існування – це завжди взаємоіснування, це завжди взаємо-

дія існувань. «Як неможливо заперечувати природу, без якої людина 

загине, – відзначає у своїй фундаментальній «Філософії» К. Ясперс, – 

так не може людина відкинути суспільство, професію, державу, 

сім‟ю, шлюб без того, щоб життя не зблідло. Лише в цих інститутах 

людина може здійснити себе»
1
. Тільки буттям-для-іншого я забезпе-

чую буття-для-себе. Кар‟єра як діяльність на благо інших є формою 

моєї самореалізації, шлюб і сім‟я як відповідальність і турбота є умо-

вами мого власного існування. Я завжди не просто перебуваю, я пе-

ребуваю в певній якості – керівника, підлеглого, чоловіка, брата, си-

на, громадянина, покупця, продавця. Ким би я не перебував, я завжди 

зав‟язаний на іншого і так міцно, що мені вже не розв‟язатися, не зві-

льнитися. І коли зв‟язок надто міцний, він починає душити мене, я 

хочу звільнитися від нього чи бодай послабити його. Динаміка буття-

для-іншого мінлива, вона така, що може сприяти, бути формою само-

розвитку буття-для-себе, а може й гальмувати цей розвиток, перетво-

рюючи неекзистенціальних суб‟єктів у самовідштовхуючі буття-в-

собі.  

Кожен акт соціальної взаємодії здійснюється в екзистенціалі 

Als-Sein (як-буття, буття у певній якості),
2
 що займає проміжне ста-

новище між екзистенціалами Dasein і Selbstsein (тут-буття і самобут-

тя). Це означає, що виступаючи як продавець чи покупець, виробник 

чи споживач, керівник чи підлеглий, я неминуче потрапляю в погра-

                                                 
1
 Jaspers K. Philosophie. Bd. II. – Berlin, 1956. – S. 838. 

2
 Вказаний екзистенціал вперше сформульований В. Майгофером у його праці «Буття і пра-

во». Див.: Maihofer W. Sein und Recht. – Frankfurt a/M, 1954. – S. 34. 
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ничну ситуацію, де випробовується моя екзистенція. Перебуваючи в 

екзистенціалі, неможливо поводити себе неекзистенціально, уникну-

ти вибору. ««Інші», котрих називають так, щоб приховати свою сут-

нісну приналежність до них, суть ті, хто в повсякденному бутті з ін-

шими найближче і частіш за все «присутні»»
1
, – зазначає Гайдеггер. 

Водночас – «Присутність екзистує»
2
. Продавати чи виробляти зазда-

легідь бракований товар, експлуатувати підлеглого в інтересах влас-

ної кар‟єри, використати службове становище в корисливих цілях, 

або ж батьківський авторитет у нав‟язуванні певної поведінки синові 

– все це форми перебування в екзистенціалі Als-Sein, у якому певна 

погранична ситуація примушує діяти в одному з двох протилежних 

напрямів (на те вона й погранична ситуація): або в напрямі буття-в-

собі, або в напрямі буття-для-себе. 

Дія в напрямку буття-в-собі – це «втеча від свободи», зрада вла-

сної екзистенції, намагання використовувати інших як річ і перетво-

рювати право-буття-для-іншого в право-буття-за-рахунок-іншого. 

Перетворення іншого в річ автоматично і мене робить річчю, як будь-

яке вбивство є водночас і самогубством, так і ставлення до іншого як 

до буття-в-собі замість збагачення мого буття-для-себе самого мене 

перетворює в буття-в-собі. Це означає, що на рівні права-буття-для-

іншого не можуть бути використані норми права-буття-в-собі і тому 

воно тут є неадекватним виходом із пограничної ситуації екзистенці-

алу Als-Sein. 

Дія ж у напрямі буття-для-себе передбачає і мене тільки в якості 

буття-для-себе. Сприяння самореалізації іншого постає умовою моєї 

самореалізації, а моя самореалізація – умовою самореалізації іншого. 

Тому тут не може не бути задіяна моя екзистенція як найавтентичні-

ша форма моєї самореалізації, а буття-для-іншого не може бути нічим 

іншим, як взаємодією екзистенцій буттів-для-себе. Право, щоб зали-

шатися правом і не перетворюватися в неправо, повинно бути екзис-

тенціальним правом; суспільство, щоб залишатися суспільством і ро-

звиватись, а не перетворюватись у «війну всіх проти всіх», повинно 
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бути правовим суспільством, суспільством екзистенціального права-

буття-для-іншого. 

Право як трансценденція 

Трансценденція задає рух екзистенціалізації
1
. Якщо відношення 

людини до речі й до іншого, як перебування в бутті-в-собі і в бутті-

для-іншого, – це горизонтально-кількісний вимір права, то співвід-

ношення буття-для-себе з транценденцією – це вертикально-якісна і 

визначальна характеристика права. Трансценденція задає сенс і меха-

нізм динаміки як буття-для-себе самого по собі, так і його співвідно-

шення з буттям-у-собі й буттям-для-іншого, задає сенс і їх самих по 

собі. Без трансценденції буття-в-собі і буття-для-себе перетворюють-

ся спочатку в ніщо, а відтак у чисте ніщо-Ніщо, з нею ж вони здатні 

підноситися в своїй сутності у височінь буття-Буття. Таким чином, 

трансценденція – це глибинна основа внутрішньої динаміки буття
2
, а 

право як трансценденція – це фундаментальна основа права як права. 

Хоча Гайдеггер і говорить про «введення ціннісної думки у сферу 

трансцендентного»
3
, для нього трансценденція це все ж таки жахлива 

зустріч людини з Ніщо: «Саме буття в своїй сутності скінченне, – 

пише він, – і виявляє себе тільки в трансценденції висунутого в Ніщо 

людського буття»
4
. Ясперс за трансценденцією бачить не Ніщо, а Бо-

га. «Коли світ усе, то трансценденції немає»
5
. Але людина не річ, во-

на є постійне долання своєї речевості, невпинне долання самої себе, 

трансцендування. «Я ніби вічно є перед транценденцією»
6
. «Людина 

в якості самої себе дарована собі трансценденцією»
7
. «Дійсне буття є 

                                                 
1
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трансценденція (чи Бог)»
1
. Думку К. Ясперса продовжує Бердяєв: 

«Право теж божественне і трансцендентне за своєю природою»
2
. 

Трансцендентність права в тому, що воно не може залишатися 

дійсним автентичним правом, якщо воно не зав‟язане на трансценде-

нцію, якщо воно постійно не трансцендує. Право є правом не в гори-

зонтальній своїй динаміці, а у вертикальній. Право є трансцендуван-

ня. Це означає, що ідеали справедливості, добра, самореалізації лю-

дини – одвічні ідеали права – не можуть бути реалізовані на основі 

незмінних, статичних схем норм права, індиферентних до специфіки 

конкретної ситуації, особливостей особистості, її життя, її екзистен-

ції. Єдиній, неповторній, живій людині протистоїть універсальна, ти-

пова, мертва норма і визначає життя людини. Мертве панує над жи-

вим. Норма – це ніщо людини. Екзистенція – анормативна. Людина 

поза екзистенцією нормативізується, поступово перетворюючись у 

буття-в-собі, а потім і в ніщо. 

Як же бути, коли соціум побудований на праві, право – на нормі, 

а людина, яка утворює суспільство, анормативна істота? Людина ли-

ше тією мірою погоджується на право, якою воно здатне трансценду-

вати, не тільки придушувати людину, а й робити людину людиною. 

Трансценденція – внутрішня властивість права. Без цієї властивості 

людина ніколи б не погодилася на право. Анархізм – це течія, яка не 

розгледіла в праві трансцендентного і тому вважає його перешкодою 

для людини на її шляху до себе. Порожня, мертва норма права – це 

тільки механізм права, який ще повинен бути запущений у роботу. 

Норма здатна трансцендувати. Право це є трансцендування норми. 

Справедливість так само не є щось постійне, незмінне й універсальне, 

вона, як і добро, суперечлива, навіть антиномічна. Суперечливість їх 

знімається в трансцендентному. Дійсне коріння ідеалів справедливос-

ті, рівності, добра – в трансцендентному. Тому трансцендування – 

єдиний спосіб права бути дійсно справедливим. Трансцендування 

права має різні рівні виходу в трансцендентне, яке тільки й може бути 

його критерієм. Право – це трансцендентальна динаміка права, тран-
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сцендентальна динаміка норми права. Рушієм, що забезпечує здат-

ність механізму правової норми трансцендувати, є екзистенція.  

Право як екзистенція 

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

себе – право людини, а право-буття-для-іншого – право людей, то 

право як екзистенція – це право духу. Дух є сутність людини, а екзис-

тенція як дійсне буття людини є її духовна буттєвість. Буття в екзис-

тенції – автентичне буття людини, а право як екзистенція – автентич-

не право людини. Без екзистенції право-буття-в-собі, право-буття-

для-себе і право-буття-для-інших перетворюються в ніщо. Екзистен-

ція є дійсне існування людини як трансцендентальне розгортання єд-

ності в-собі-для-себе-і-для-інших-буття. Екзистенція як дух – її тран-

цендентальна інтенціональність. Існування людини і є постійна зу-

стріч екзистенції з трансценденцією. Саме в трансценденції екзистен-

ція стає екзистенцією, усвідомлює саму себе. Поза трансценденцією 

екзистенція втрачає себе, перетворюється в ніщо. Тому сутність екзи-

стенції – в єдності іманентного й трансцендентного. Екзистенціальне 

ж право як право духу і як сутність права взагалі має бути присутнім 

у будь-якій формі права, щоб воно виконувало функцію права. Це 

означає, що і в праві-бутті-в-собі, і в праві-бутті-для-себе, і в праві-

бутті-для-іншого не просто має бути присутнім елемент екзистенціа-

льного права, він повинен бути визначальним і виконувати функцію 

трансформації есенціальних правових форм, застиглих, статичних, 

масивних в екзистенціальні, рухливі, динамічні, духовні. Право, пе-

ретворене в заформалізовану застиглу норму, з екзистенції перехо-

дить в есенцію, в субстанцію, в масивність. «Есенція і є застигле, 

охолоджене буття»
1
, – пише Бердяєв. Але водночас «свобода перед-

бачає примат екзистенції над есенцією»
2
. «Глибина Existenz є свобо-

да»
3
. Сутність і призначення права теж є свобода. В своїй сутності 

право й екзистенція зливаються. Поза екзистенцією будь-яка форма 

права перестає бути правом.  
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Так, буття-в-собі як право масивності й об‟єктивації захлинає 

людину стихією речевості, стає її тотальною несвободою, її неправом, 

якщо людині не вдається екзистенцією освятити річ, об‟єкт, предмет, 

зробити їх екзистенціальними. Якщо об‟єкт не стає екзистенціальною 

умовою реалізації людини, він стає есенціальною умовою перетво-

рення її в ніщо. Світ тотально протистоїть людині, проте він може 

стати світом людини, якщо вона олюднить його. «Реалізація світу, – 

писав Ясперс, – єдиний шлях екзистенціальної реалізації. Втрачаючи 

світ, ми водночас втрачаємо себе»
1
. Предметне, об‟єктне, речове пра-

во стає правом тією мірою, якою воно задіяне екзистенцією, в якій 

право-буття-в-собі спроможне перетворитися на право-буття-для-

себе. В-собі – це завжди потенція, завжди можливість саморозкриття 

для-себе. Екзистенція і є єдиним механізмом цього саморозкриття, 

єдиною зав‟язкою на трансцендентне. Світ як буття-в-собі постійно 

закликає екзистенцію як останню надію розгортання в буття-для-себе. 

Зрада екзистенції зумовлює деградацію права-буття-в-собі в право-

буття-для-нікого, а потім у тотальне ніщо, в якому гине й сама екзис-

тенція. 

Право-буття-в-собі для того, щоб бути правом, потребує енергії 

екзистенції, тоді як право-буття-для-себе може існувати тільки у фо-

рмі екзистенціального права. Людина як буття-для-себе і є екзистен-

ція. «Буття яким є ми, – зауважував Ясперс, – називається існуван-

ням, свідомістю взагалі, духом або називається екзистенцією»
2
. «Су-

ще, існуюче способом екзистенції, є людина»
3
, – констатує Гайдеґґер. 

Існування засобом екзистенції і є екзистенціальним правом. Право-

буття-для-себе є право екзистенції, автентичне право людини. Право-

буття-в-собі і право-буття-для-іншого – лише форми трансформації 

права екзистенції, хоча й необхідні для її екзистенціальності. Право 

починається з людини, пов‟язане з апріорними формамм її екзистен-

ції і право завершується на людині, завершується в реалізації її екзис-

тенції. «…Буття особистості не може зводитися до того, щоб бути 
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суб‟єктом розумних вчинків певної законовідповідності»
1
, – зазначає 

Гайдеґґер. Саме тому право-буття-для-себе як екзистенціальне право 

людини є центральною і основною формою права, без реалізації якої 

інші форми перетворюються в неправо. 

Сутність права-буття-для-іншого – в зустрічі екзистенцій та їх 

взаєморозгортанні в трансцендентному. Коли ж я чи інші порушуємо 

екзистенціальність зустрічі, то ми із взаємодії буттів-для-себе перет-

ворюємось у взаємодію буттів-у-собі й згортаємо екзистенцію в ніщо. 

Таким чином, можливі форми права, підкорюючись своїм влас-

ним механізмам функціювання, водночас зумовлені взаємодією з ек-

зистенцією, взаємодією екзистенцій, чи саморозвитком екзистенції 

шляхом трансцендування. В будь-якому випадку екзистенціальність 

утворює саму сутність права. Правопорядок же визначає той простір, 

де саме й розгортається екзистенція.  

Екзистенція як право і право як екзистенція означають, що са-

морозвиток і дійсне буття людини є джерелом саморозвитку і дійсно-

го буття права. У свою чергу, саме таке право є формою й екзистенці-

ального саморозвитку людини. В екзистенції знімається суперечли-

вість між об‟єктом і суб‟єктом
2
, правами й обов‟язками, сущим і на-

лежним. Норма права як есенціальна застиглість розігрівається екзис-

тенцією і починає трансцендувати. Тому не можна стверджувати, що 

норми позитивного права суперечать екзистенціальності, що вони 

взаємовиключають одне одного. Онтологічно вони єдині й зливають-

ся в добуттєвому Ungrund-i. Це видно з того, що екзистенція як анор-

мативна свобода сама задає свободу як норму
3
. Ні норма не повинна 

придушувати екзистенцію, ні екзистенція не повинна відкидати нор-

му. Відомий німецький криміналіст Р. Ланде зауважував, що «ми по-

требуємо права, яке не ставить норму над людиною і людину над но-

рмою, але яке знає, що норма й суспільні інститути співвідносяться з 
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екзистенціальним становленням людини»
1
. Правове рішення постає 

тут формою самореалізації людини, тому воно наскільки вільне, на-

стільки ж і обов‟язкове. «Правове рішення в світлі екзистенціальної 

філософії не є свавіллям, – пише Е. Фехнер. – Воно обов‟язкове для 

нас у вищому розумінні, тому що відмовившись від нього, ми відмов-

ляємося від самих себе»
2
. Відмовившись від себе, ми перетворюємося 

в ніщо.  

Право екзистенції це право нас самих і тому екзистенціальне 

право є наше право. Воно вимагає перебування в екзистенції, що 

означає постійний пошук самих себе, свого права, форм своєї саморе-

алізації. «Пізнання є буттєвий спосіб буття-в-світі»
3
. Постійне пі-

знання, гносеологічна інтенсивність є основним способом функцію-

вання екзистенціального права, оскільки екзистенція завжди наро-

джується в конкретній, індивідуальній ситуації, є неповторною та 

унікальною. Правове рішення тут постає як творче, ризиковане й на-

пружене самопородження екзистенції в акті трансцендування. Екзис-

тенціальне право може існувати тільки у формі трансцендування, 

тільки у формі пошуку істини і наближення до Істини. Поза трансце-

ндуванням екзистенція застигає в есенції, набуваючи форми абстрак-

тної, мертвої, байдужої до людини норми права, яка поглинає людину 

і перетворює її в ніщо. Екзистенціальне право це право дійсного існу-

вання людини, в якому вона реалізує свою екзистенцію як своє право. 

Право настільки право, наскільки воно екзистенціальне, екзистенція 

настільки екзистенція, наскільки вона трансцендентальна. Через тра-

нсцендентальну динаміку екзистенція стає правом, а право – екзисте-

нціальною динамікою людини. 

                                                 
1
 Цит. за: Желтова В.П. Философия и буржуазное правосознание. – Москва: Наука, 1977. – 

С. 56-57. 
2
 Fechner E. Rechtsphilophie. Tubingen, 1956. – S. 321. 

3
 Хайдеггер М. Бытие и время. – С. 61. 
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д.ю.н., проф. Владислав Федоренко, 

Національна академія внутрішніх справ 

 

Праворозуміння та його типи  

у сучасному конституційному праві 

 

Проблеми пізнання сутності та змісту праворозуміння були і за-

лишаються одними із найбільш глобальних, дискусійних, сутнісних і 

водночас невичерпних для юридичної науки. Адже, як зазначає 

Р. Циппеліус, «… нині ситуація з людськими пізнавальними зусилля-

ми видається такою, що наші спроби схопити світ у поняттях ніколи 

остаточно не добігають кінця. Поняття, як і теорії, являють собою 

лише тимчасові результати наших зусиль, результати, які піддаються 

критиці коригуванню. Так, у перебігу історії, зокрема, ми зустрічаємо 

дуже відмінні поняття «права», які знову і знову піддаються критиці, 

уточнюються або зовсім відкидаються»
1
. Вочевидь, це твердження 

професора Ерлангенського університету зберігає свою справедливість 

і щодо категорії «праворозуміння».  

Очевидно, що дискурс про праворозуміння нині зберігає свою 

гостроту передусім у загальній теорії права та філософії права. Це по-

яснюється, у першу чергу, вагомою сумою знань щодо сутності та 

змісту праворозуміння, його типології тощо, які стали надбанням ба-

гаторічних досліджень представників відповідних юридичних наук. 

Натомість, конституційно-правова та інші галузеві юридичні на-

уки в Україні залишають питання праворозуміння поза своєю увагою 

та, в кращому випадку, користуються знаннями і уявленнями, сфор-

мованими про праворозуміння в загальній теорії права, або ж вивча-

ють особливості праворозуміння щодо тих правових явищ, процесів, 

режимів і феноменів, які є предметом їх вузькоспрямованих наукових 

досліджень (конкретні права людини чи їх групи, форми народовлад-

дя тощо). Схожий стан речей має місце і в зарубіжній, у першу чергу 

пострадянській юридичній науці. 

                                                 
1
 Циппеліус Р. Філософія права: Підручник / Пер. з нім. – К.: Тандем, 2000. – С. 5. 
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Феноменологія малодослідженості праворозуміння в галузевих 

юридичних науках пояснюється багатьма причинами – нетрадиційні-

стю даної проблематики для радянської та пострадянської юридичної 

науки і, відповідно, відсутністю досвіду подібних досліджень; штуч-

ним розмежуванням проблем праворозуміння та методології право-

вих досліджень як у загальній теорії та філософії права, так і в галу-

зевих правових науках; загалом слабким рівнем дослідження глибин-

них проблем методології самостійних юридичних наук (у більшості 

галузевих юридичних наук наразі відсутні самостійні монографії чи 

навчальні посібники, присвячені методології галузевих правових дос-

ліджень); перебільшеним рівнем абстрактності досліджень праворо-

зуміння та наукового дискурсу щодо цього явища в загальній теорії 

та філософії права, що часто зводить нанівець можливість застосу-

вання відповідних знань в сучасній правотворчій і правозастосовній 

практиці тощо. Не є винятком із цієї закономірності й наука консти-

туційного права України, в якій дослідження питань праворозуміння 

досі залишається відтермінованим. 

Ці та інші чинники створюють загалом хибну, на наш погляд, 

ілюзію щодо відсутності специфічного, особливого різновиду чи типу 

праворозуміння для конституційної та іншої галузевої когнітивної, 

правотворчої та правозастосовної діяльності та щодо абсолютної уні-

версальності правосвідомості для всіх галузей українського права і 

законодавства, а також для всіх видів юридичної діяльності в суспіль-

стві та державі.  

Втім, в українській і зарубіжній юридичній науці здійснювалися 

численні дослідження, зміст яких зводився до обґрунтування право-

свідомості, характерної для окремих видів галузевої юридичної дія-

льності. Натомість, така правосвідомість обумовлює й існування осо-

бливого виду праворозуміння, яке має свою специфіку для певних 

сфер суспільних відносин, урегульованих правом – для конституцій-

ного та інших галузей права.  

Найбільш рельєфно це твердження виявляється саме на прикладі 

конституційного права. Для цієї галузі права властиві такі особливі, 

відмінні від інших галузей права, правові феномени, як Конституція 

України і конституціоналізм. При цьому Конституція України є ре-
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зультатом і водночас визначальним складником вітчизняного консти-

туціоналізму, під яким слід розуміти упорядковану сукупність (сис-

тему) історично сформованих ідеологічно-правових світоглядних по-

глядів на способи і методи ефективного регулювання конституційних 

правовідносин, об‟єктивно сформовану систему конституційного 

права, систему конституційного законодавства, стрижнем якої висту-

пає Основний Закон, систему конституційно-правової науки і освіти, 

а також усталену конституційну правотворчу та правозастосовну 

практику. При цьому дихотомічний взаємозв‟язок Конституції Украї-

ни і конституціоналізму є не лише закономірним, а й бажаним для ро-

звитку конституційної правової держави
1
. Саме ці погляди, точніше 

їх система, і становлять собою основу праворозуміння в конституцій-

ному праві. 

Тобто, можна стверджувати, що конституціоналізм на сьогодні є 

першоосновою конституційного праворозуміння, а система усталених 

політико-правових ідей українських і зарубіжних мислителів давнини 

та сучасності, які сприяли його утвердженню та розвитку, складає те-

оретико-методологічні підвалини для розвитку конституційно-

правової науки, відповідної галузевої правотворчої та правозастосов-

ної діяльності.    

Очевидно, що дослідження теоретико-методологічних проблем 

праворозуміння в конституційному праві не заперечує основних здо-

бутків у пізнанні цього явища в загальній теорії та філософії права як 

у силу їх наукової вагомості, так і з огляду на відсутність самостій-

них, завершених і цілісних концепцій і теорій праворозуміння в кон-

ституційно-правовій науці. Отже, зупинимося на висхідних положен-

нях загальної теорії права та філософії права щодо сутності, змісту та 

типології праворозуміння, які на сьогодні залишаються базовими і 

для науки конституційного права.          

Для загальної теорії права праворозуміння та його типи зберіга-

ють ту ж саму гостроту дискурсу, що й проблеми детермінації істо-

ричних і сучасних правових систем, чи ж питання щодо походження 

                                                 
1
 Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підруч. / За заг. ред. проф. 

В.Л. Федоренка. – 3-вид., перероб. і доопр.; передмов. проф. В. В. Коваленка. – К.: КНТ; Ви-

давництво Ліра-К, 2011. – С. 101. 
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та типів держави. Це пояснюється у першу чергу тим, що категорії 

«право» та «держава» є важливими, а іноді й визначальними явищами 

цивілізаційного життя та суспільного розвитку, а їх розуміння вихо-

дить за межі виключно юридичної науки і формується під впливом 

багатьох чинників і, насамперед, утверджених упродовж тисячоліть 

знань про сутність, зміст, походження права та держави, їх призна-

чення для суспільства. 

Закономірно, що категорія «праворозуміння» сформувалася не 

лише під впливом еволюціонування здобутків юридичної науки, а й 

виявилася очікуваною рефлексією щодо усвідомленого осмислення 

як правознавцями, так і всіма іншими суб‟єктами правовідносин 

(йдеться про суб‟єктів-індивідів) нагальних проблем правотворчої та 

правозастосовної діяльності, гуманістичного призначення права в су-

спільстві та державі. Тобто, праворозуміння, починаючи з періоду, 

який Т.В. Кашаніна назвала стадією «зрілості права», або ж стадією 

«утвердження загальнодержавного права» (XVI-XVII ст.ст.)
1
, сфор-

мувалося як своєрідна програма для цілеспрямованої правотворчої та 

правозастосовної діяльності в інтересах людини і основних суб‟єктів 

публічного володарювання – народу, держави, територіальних громад 

(комун) та ін. 

Одночасно з цим, категорія «праворозуміння», ставши предме-

том для самоутвердження різних історично сформованих юридичних 

шкіл, набула й самостійного значення для юридичної практики. У 

цьому сенсі, загалом можна погодитися з В.В. Лапаєвою, що вся істо-

рія розвитку юриспруденції – це історія боротьби різних типів право-

розуміння, тобто різних підходів до розуміння того, що є сутністю 

права як специфічного явища суспільного буття. Саме сутність права, 

виражена в його понятті, визначає побудову загальної теорії права, а 

через неї впливає на формування доктрини права та догми права, ма-

ючи у такий спосіб визначальний вплив на правотворчу та правоза-

стосовну діяльність. Тому неправильно було б вважати, що науковий 

                                                 
1
 Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: учебн. Пособие / Т. В. Кашанина. – М.: 

Высшее образование, 2008. – С. 236. 
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дискурс про поняття права – це якийсь абстрактний рівень аналізу 

правових явищ, відірваний від конкретних життєвих потреб
1
. 

Разом з тим, наведений російською вченою в цілому вдалий ал-

горитм впливу праворозуміння на правотворчу та правозастосовну 

практику не завжди підтверджується в правовому житті. По-перше, 

слід говорити і про зворотній зв‟язок, коли правотворча та правоза-

стосовна діяльність і їх результати мають вагомий вплив на праворо-

зуміння; по-друге, до сьогодні для більшості держав світу, включно з 

Російською Федерацією, принцип достатньої наукової обґрунтовано-

сті юридичної практики залишається скоріше бажаним, ніж 

обов‟язковим. Щодо останнього, то ситуація, коли юридична практи-

ка ігнорує здобутки юридичної науки, часто пояснюється й 

об„єктивними причинами. Насамперед, відсутністю дієвих для право-

творчої та правозастосовної практики концепцій і теорій, які б мали 

прогностичний характер. 

Натомість, теоретико-методологічні основи праворозуміння, на 

наш погляд, завжди зберігають у собі потенціал для трансформації не 

лише в державну правову політику, а й, в перспективі, у дієву націо-

нальну ідею як доктринальну основу програми національного держа-

вотворення та правотворення. Звичайно ж, за умови, коли їх сутність 

і зміст відповідають шляхетним намірам щодо унормування та захис-

ту основоположних прав і свобод людини, утвердження демократії та 

верховенства права, розбудови громадянського суспільства та право-

вої держави.   

Не зважаючи на те, що категорія «праворозуміння» сформувала-

ся одночасно з категорією «право», єдності поглядів на її сутність і 

зміст нині не існує. Водночас, починаючи із Сократа, Платона і Арис-

тотеля, всі напрямки в теорії сходяться на тому, що право має бути 

концентрованим вираженням ідеалів справедливості, утіленням мо-

ральних принципів, які планують у суспільстві.
2
 І ці підходи, в тій чи 

іншій інтерпретації знаходять своє втілення в більшості поширених 

нині підходів до детермінації категорії «праворозуміння». 
                                                 
1
 Проблемы теории государства и права : учеб. / под ред. В. М. Сырых. – М. : Эксмо, 2008. – 

С. 41. 
2
 Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В. Цвіка / упоряд.: О.В. Петришин, 

С.В. Шевчук, О.Р. Дашківська та ін.; відп. ред. О.В. Петришин. – Х : Право, 2010. – С. 12. 
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Так, на думку сучасних теоретиків і філософів права, праворо-

зуміння – це усвідомлення правової дійсності через призму правових 

теорії, доктрин, концепцій, що є формою пізнання сутності та ролі 

права у регулюванні суспільних відносин
1
; інтелектуальна діяльність 

компетентних осіб, спрямована на пізнання сутності та змісту права, 

а також сукупність правових знань, отриманих у результаті цієї дія-

льності
2
 тощо. 

Узагальнюючи найбільш поширені підходи до сутності та змісту 

праворозуміння, можна дійти висновку, що праворозуміння є осново-

положною категорією юридичної науки, зміст якої визначається на-

явністю історично сформованої системи знань, відображених у кон-

цепціях, теоріях, вченнях і національній правовій доктрині, які є тео-

ретико-методологічним інструментарієм для розвитку юридичної те-

орії та практики.  

Очевидно, що серед усіх відомих ознак і властивостей для кате-

горії «праворозуміння» характерною є багатоманітність її типів. При 

цьому, типи праворозуміння являють собою теоретико-методологічні 

підходи до формування та усвідомлення образу права, його світогля-

дного змісту. У цьому сенсі загалом можна погодитися з В.М. Сирих, 

який пояснює багатоманітність відповідних теоретико-

методологічних підходів з огляду на наступні чинники: 1) складність 

права, багатоманітність його виявів у суспільстві; 2) вплив на процес 

пізнання сутності права правової ідеології та класової боротьби; 

3) різноманітними висхідними філософськими і методологічними об-

ґрунтуваннями
3
. 

Юридичній науці на сьогодні відома велика кількість історич-

них типів праворозуміння, більшість із яких зберігають свою актуа-

льність і нині, та отримують подальший розвиток в різних галузях 

права, включаючи конституційне право. Адже, нині ніхто з учених-

конституціоналістів не буде заперечувати, що бере до уваги у своїх 

                                                 
1
 Юридична енциклопедія : у 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін.]. – К. : 

Укр. енцикл., 2003. – Т. 5: П-С. – С. 48. 
2
 Теория государства и права : учеб. / под ред. Р. А. Ромашева. – СПб. : Изд-во Р. Асланова 

"Юридический центр Пресс", 2005. – С. 194. 
3
 Сырых В. М. Теория государства и права : учеб. для вузов / В. М. Сырых. – 5-е изд. стерео-

тип. – М. : ЗАО Юстицинформ, 2006. – С. 554. 
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наукових розвідках найрізноманітніші, подекуди суперечливі між со-

бою та навіть взаємноспростовуючі теоретико-методологічні підходи 

щодо розуміння сутності та змісту конституційного права, його приз-

начення для людини, суспільства та держави. Натомість, діапазон ви-

токів для конституційного праворозуміння є досить значущим.  

Так, на думку М.В. Цвіка, нині свою наукову цінність повністю 

зберігає гуманістичне вчення школи природного права про існування 

невід‟ємних прав людини, які не можуть бути спростованими чи зву-

женими. Не можна заперечувати значення вчення про історичну зу-

мовленість і унікальний характер права кожної країни світу, яке було 

висунуте історичною школою права. Помітний вплив на теорію пра-

ворозуміння справило вчення реалістичної школи права Р. фон Ієрін-

га, що сконцентрувало увагу на цілях правового регулювання і захис-

ті правом різноманітних інтересів. Особливо значне місце у правовій 

спадщині належить ученню І. Канта, який бачив головне значення 

права у поєднанні свободи окремої людини зі свободою усіх, устано-

вленні певної міри цієї свободи. Зберігають своє значення в сучасних 

умовах і деякі положення нормативізму Г. Кельзена, який наголошу-

вав на необхідності дослідження права насамперед як нормативного 

явища, заклав основи вчення про ієрархічну супідрядність різних 

форм існування права, примат міжнародного права над внутрішньо-

державним. Заслугою психологічної школи права Л. Петражицького є 

детальне обґрунтування психологічної природи праворозуміння. З 

учення соціологічної школи права випливає невідривність норматив-

них положень права від практики його реалізації, яка може, напри-

клад, у вигляді судової практики, набувати самостійного значення. 

Слід віддати належне і марксистському вченню про право
1
.  

Схожі погляди М.В. Цвік разом із іншими представниками   

НАПрН України відстоював і в інших роботах, виділяючи в основі 

різних типів праворозуміння такі історично сформовані школи права: 

1) школа природного права; 2) школа юридичного позитивізму; 

3) соціологічний напрямок у праві; 4) психологічна школа права; 

                                                 
1
 Проблеми теорії права і конституціоналізму у працях М.В. Цвіка / упоряд.: О.В. Петришин, 

С.В. Шевчук, О.Р. Дашківська та ін.; відп. ред. О.В. Петришин. – Х : Право, 2010. – С. 12. 
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5) марксистське вчення про право
1
. Наведені положення відобража-

ють гостроту наукового дискурсу в юридичній науці XX-XXI ст. ст., 

що тривав довкола проблематики типології праворозуміння та уза-

гальнюють його основні теоретико-методологічні здобутки. 

Нагадаємо, що ще в радянській теорії та філософії права значної 

популярності набула концепція типів праворозуміння, обґрунтована 

В.С. Нерсесянцем. Як відомо, починаючи із 80-х роках минулого сто-

ліття цей правознавець виділяв два основних види праворозуміння – 

юридичний і легістський. Перший із них ґрунтувався на сутності та 

змісті категорії jus («право»), а другий – на характеристиці категорії 

lex («закон»), із усіма наслідками, що випливають з такого розмежу-

вання. При цьому, юридичний тип праворозуміння підрозділявся 

В.С. Нерсесянцом на 1) природноправовий; 2) лібертарно-

юридичний, палким прихильником якого й був цей відомий філософ 

права
2
.  

Сучасні теоретики права виокремлюють й інші типології право-

розуміння. Зокрема, на межі століть отримала своє обґрунтування 

т. зв. «емпірична типологія праворозуміння» Г.Г. Бернацького, яка 

передбачає виокремлення таких типів праворозуміння: 

1) теологічний, прибічники якого вбачають сутність права в божест-

венній волі; 2) натуралістичний, представники якого вбачають сут-

ність права в природному розумі; 3) об‟єктивно-ідеологічний, який 

зводиться до визнання об‟єктивного духу, ідеального духовного по-

чатку; 4) суб‟єктивно-ідеологічний, що тяжіє до пояснення сутності 

права крізь призму розуму та психіки людини; 5) містичний, що по-

яснює право як результат дії надлюдських духовних сил; 6) економі-

чний, прихильники якого бачать у праві продовження економічних 

відносин; 7) політологічний, що пов‟язує сутність права з характером 

політичних відносин і політичною діяльністю; 8) соціальний (у вузь-

кому сенсі), прибічники якого розуміють право через усвідомлення 

                                                 
1
 Загальна теорія держави і права / [за ред. М. В. Цвіка та О. В. Петришина]. − Х. : Право, 
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2
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соціальних відносин; 9) формально-догматичний, що зводить сут-

ність права до змісту чинного законодавства
1
.   

Також можна погодитися із сучасними російськими і вітчизня-

ними теоретиками права, що нині прибічники різних наукових кон-

цепцій по-різному приходять до єдиної ідеї про необхідність певного 

інтегрального праворозуміння
2
. Зокрема, С.І. Максимов вважає, що 

інтегральна класифікація, яка б враховувала як традиційні, так і су-

часні методологічні підходи до розуміння права, вимагає звернення 

до порівняно нової для вітчизняного правознавства категорії «право-

ва реальність». Під останньою вчений вбачає філософський еквіва-

лент юридичного поняття «правова система». При цьому, структур-

ними елементами правової реальності виступають уже не ті, чи інші 

правові інститути, а правові феномени (світ змістів). 

Застосування відповідного теоретико-методологічного підходу 

дозволило С.І. Максимову виділити такі типи праворозуміння як спо-

собу осмислення правової реальності чи її окремих аспектів: 

1) правовий позитивізм – на зовнішньому боці правової реальності, 

сукупності норм, забезпечених примусовою силою держави; 

2) правовий об‟єктивізм – на соціальній обумовленості права, його 

укоріненості в житті; 3) правовий суб‟єктивізм, або ж класичні кон-

цепції природного права – на ідеально-моральному боці права, на ідеї 

права, що розкривається в свідомості суб‟єкта; 4) правова інтер-

суб‟єктивність, або ж некласичні концепції природного права – на 

тому змістовному боці права, який виявляється в процесі взаємодії 

суб‟єктів, їх комунікації та інтерпретації їхніх позицій
3
.  

На наш погляд, обґрунтована С.І. Максимовим типологія право-

розуміння виглядає актуальною й для конституційного права. Водно-

час, упродовж всього періоду існування цивілізації простежується 

суперництво, протиставлення, і навіть боротьба двох течій у філосо-

фії права – природно-правової та історичної (позитивної). В основі 
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цього дуалізму права лежать різні підходи до розуміння джерел пра-

ва, його походження
1
. Тобто, саме ці два світоглядні підходи до ро-

зуміння сутності та змісту права залишаються магістральними як в 

загальній теорії права та філософії права, так і в галузевій юридичній 

науці. Відповідне суперництво природно-правового та позитивістсь-

кого типів праворозуміння спостерігається й у конституційному пра-

ві.  

Загальновідомо, що іще до свого втілення та утвердження в кон-

ституційному праві як на теоретичному, так і на практичному рівні, в 

XVIII-XIX ст., поділ права на природне та позитивне мав давні вито-

ки і традиції. Як зазначав член Палати Лордів Великої Британії, відо-

мий фахівець у галузі філософії права Денніс Ллойд, ідея двох видів 

права – одного, що цілком спирається лише на владу людини, і іншо-

го, що декларує своє божественне чи природне походження, і в силу 

цього має пріоритет перед законом, всього лише створеним люди-

ною, – має довгу і складну історію й жива донині
2
. Тому необхідно 

згадати про методологічні витоки природного і позитивного праворо-

зуміння, що були інстальовані в буржуазне конституційне право Єв-

ропи і Америки, і з часом отримали своє логічне продовження в докт-

рині та практиці конституційного права України та інших держав сві-

ту. 

Дискусія щодо первинності природного права чи позитивного 

права, а відповідно, і того чи іншого типу праворозуміння, вбачається 

дещо схоластичною й не може отримати свого остаточного завер-

шення в цьому дослідженні. Традиційно вважається, що ідеї природ-

ного права були споконвічно притаманні людству, а серед витоків ві-

дповідного праворозуміння називають навіть Бога. Водночас, подібна 

позиція, не зважаючи на свою поширеність, видається скоріше дани-

ною європогенним ідеалам гуманізму, ніж достовірним історичним 

фактом. 

Знаковим у цьому сенсі, видається сарказм професора 

М.М. Коркунова, який писав: «Природне право – найбільш старе, 
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найбільш первинне. Воно з‟явилося разом із першою людиною, воно 

передувало будь-якому іншому праву. І ось варто було будь-яку нову 

ідею видати за принцип природного права, вона отримувала в силу 

цього весь авторитет старшості навіть у порівнянні з самим архаїч-

ним правом. Так, римські юристи проводили у життя моральні вчення 

стоїків, видаючи їх за природне право, якому людей навчила сама 

природа. У XVII ст. нові, вільні начала були протиставлені застаріло-

му середньовічному праву як споконвічні витоки природного права»
1
. 

Тобто, теза про «споконвічність» природного праворозуміння підда-

валася критичному переосмисленню правознавців ще століття тому. 

Наведена думка М.М. Коркунова є не лише влучною, а й усуває не-

обхідність подальших дискусій з цього питання. До того ж, ідея пер-

винності природного права і нині вбачається швидше складовою при-

родного праворозуміння, ніж конкретним юридичним фактом. 

Але не можна нехтувати тим, що розвиток природного та пози-

тивного права відбувався на тлі конкуренції та взаємодії між ними. 

Ведучи мову про утвердження природного та позитивного права в 

епоху зародження конституціоналізму та конституційного права в 

XVIII-XIX ст. ст., потрібно розуміти, що і природне, і позитивне пра-

во у цей період були не сформованими системами різнопорядкових 

норм і інститутів права, а швидше історично усталеними теоретико-

методологічними системами правотворчої та правозастосовної діяль-

ності. Зокрема, в історії світового конституціоналізму складно було б 

знайти самостійні конституційні акти, які б можна було ідентифіку-

вати виключно з природним, або виключно з позитивним правом. 

Сутність і зміст природного та позитивістського праворозуміння 

сформувалися в контексті розвитку світової і насамперед – європей-

ської філософії права, і стали результатом багаторічних дискусій про 

співвідношення моралі та права, справедливої та належної поведінки, 

свободи і обов‟язку тощо.  

Залишаючи поза увагою детальний аналіз становлення природ-

ного та позитивного праворозуміння, неодноразово здійснений вче-

ними, відзначимо, що сучасні основи природно-правового мислення, 
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привнесені дещо пізніше в конституційне право, були свого часу за-

початковані Томою Аквінським, який вважав, що існує Божественне 

право, доступне людині тільки через прозріння та природне право – 

зрозуміле кожній розумній людині без будь-якої допомоги та пояс-

нень. У той же час, богослови вперше постали перед проблемою     

відокремлення природного права від права позитивного, яке 

об‟єктивно було регулятором суспільних відносин, але часто знахо-

дилося поза межами християнської моралі. 

Вихід із цієї ситуації Тома Аквінський вбачав у тому, що світсь-

кі людські закони (позитивне право), діють до моменту виникнення 

колізій із правом природним, а у разі виникнення таких колізій пер-

шість залишається за natural law. Тим самим, Тома Аквінський сфор-

мулював положення про природне право як втілення моралі та спра-

ведливості, яким має керуватися суб‟єкт правотворчості при створен-

ні позитивного права. Сучасні дослідники приписують Томі Аквінсь-

кому вислів «Lex iniusta non est lex» – «Несправедливий закон – не за-

кон». Цей принцип може вважатися предтечею теорії, а на сьогодні й 

пріоритетного конституційного принципу верховенства права. Таким 

його зміст залишається й донині в конституціях України і більшості 

інших держав світу. 

Надалі XV ст. подарувало людству ідеологію Гуманізму епохи 

Відродження і Реформації, яку сучасні правознавці ще називають 

«Золотою епохою природного права». Нагадаємо, що формування пе-

рших достовірно відомих конституцій і конституційних актів у XVIII-

XIX ст. здійснювалося під впливом концепцій і теорій прихильників 

теорії природного права (У. Блекстона, Х. Вольфа, 

С.Ю. Десницького, Т. Джеферсона, Г. Гроція, Т. Гоббса, 

Я.П. Козельського, О.П. Куніцина, Дж. Лілберна, П.Д. Лодія, 

Дж. Локка, Дж. Мільтона, С. Пуфендорфа, О.М. Радіщева, 

Ж.-Ж. Руссо, О. Сіднея, Б. Спінози, Ч. Томазія, І.А. Третякова та ін-

ших мислителів), які розглядали державу як форму суспільного жит-

тя, що засновується людьми добровільно на основі взаємної згоди 

шляхом укладення договору
1
. Правовою моделлю такого суспільного 

                                                 
1
 Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець 

XIX – початок XX ст.): Монографія. – К., 2004. – С. 20-21. 
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договору і стали перші конституції та конституційні акти, зокрема, 

декларації прав людини, часів буржуазних революцій у Західній Єв-

ропі та війни за незалежність у Північній Америці. 

Так, для прикладу, французька буржуазна революція дала людс-

тву відому Декларацію прав людини і громадянина від 26 серпня 

1791 року, а війна за незалежність у США – «Біль про права люди-

ни», включений у якості важливої складової до Конституції США 

1787 року. Ці конституційні акти стали основними документами для 

формування не лише французького та північноамериканського кон-

ституційного права, а й конституціоналізму в усій континентальній 

Європі та на Американському континенті. 

Більш близьким для України виявився французький досвід пози-

тивного унормування ідей природного права в конституціях і консти-

туційних актах. Як відомо, французька Декларація прав людини і 

громадянина 1791 року проголошувала: свободу і рівність прав лю-

дини; захист державою свободи, власності, безпеки; право на «опір 

пригніченню»; свободу думки, слова і друку; презумпцію невинува-

тості, а також говорила про невизнання будь-якого ладу «конститу-

ційним» у разі відсутності поділу влади в державі (ст. 16 Декларації). 

Прийнята в 1791 році якобінська Декларація прав людини і громадя-

нина розширювала коло прав і свобод особи та визначала їх гарантії. 

Важливе значення для всього європейського конституційного 

права мала Конституція Франції, розроблена Установчими зборами і 

підписана Людовіком XVI у 1791 році. Вона мала виражати інтереси 

буржуазії та дворянства й закріплювати конституційну монархію у 

Франції, але перманентний характер Французької революції не дав 

змоги реалізувати всі нормативні положення Конституції 1791 року, 

які, серед іншого, закріплювали і природне право комун на облашту-

вання місцевого життя. 

Натомість, незавершеність трансформації природного праворо-

зуміння в повноцінні та дієві конституції відтермінувало їх реаліза-

цію в житті окремих держав і народів, перевело їх у площину консти-

туційно-правової думки. Так, ідеї та ідеали природного права були 

актуальними на той час і для України та узгоджувалися з тогочасни-

ми прагненнями українців до створення національної державності на 
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гуманістичних і демократичних засадах. Про це, зокрема, свідчить 

зміст Конституції Пилипа Орлика 1710 року, яку ряд українських і 

зарубіжних правознавців схильні вважати першою європейською 

конституцією
1
.  

Разом з тим, епоха Відродження та Реформації сприяли й утвер-

дженню позитивістського праворозуміння, обґрунтування якого су-

часні правознавці традиційно пов‟язують із роботами Т. Гоббса, 

Д. Юма, Є. Бентама, Дж. Остіна та теорією «соціальної фізики» 

О. Конта.
2
 Ці мислителі протиставляли свої погляди ідеям природно-

го права і намагалися розмежувати право і мораль. Зокрема, заснов-

ник утилітаризму Єремія Бентам писав: «Багато людей безпристрасно 

говорять про «закон природи» чи природний закон, і потім повідом-

ляють вам свою думку щодо того, що гарно і що погано, і ви маєте 

розуміти, що ці думки є сутністю глав і законів природи»
3
. На думку 

Єремії Бентама, при регулюванні суспільних відносин слід відділяти 

право від моралі, а Дж. Остін вважав, що джерелом права може бути 

лише суверенна влада, тоді як її моральність лежить поза розумінням 

права. Тим самим, прихильники позитивістського праворозуміння 

пропонували розмежовувати моральні настанови природного права і 

позитивні закони, встановлені «людьми для людей» і гарантовані для 

виконання санкціями. 

Отже, відродження ідей та методології природного права та фо-

рмування нових теоретико-методологічних засад позитивізму стали 

тим підґрунтям, яке сприяло правовому регулюванню у перших кон-

ституціях і конституційних актах новонароджених буржуазних суспі-

льних відносин. При цьому, взаємодія природного та позитивного 

права в конституційному праві XVIII-XIX ст. відбувалася не на рівні 

відокремлених нормативних систем природного і приватного права (у 

силу їх відсутності), а як поєднання відповідних ідей і принципів, що 

втілювали природні та позитивні ідеали права, а також на рівні мето-
                                                 
1
 Федоренко В.Л. Конституція гетьмана Пилипа Орлика 1710 року: 300 років досвіду україн-

ського конституціоналізму / В.Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 
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2
 Царьков И.И. Развитие правопонимания в европейской традиции права. – СПб, 2006. – 

С. 268-269. 
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 Бентам Й. Введение в основания нравственности и законодательства / Пер., предисл., при-
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дологічних підходів до унормування цих ідеалів у відповідних кон-

ституціях і конституційних актах.  

З часом, у XIX ст., почали формуватися юридичні школи, що 

дало значний поштовх для розвитку позитивістського праворозуміння 

(сам термін «позитивізм» був введений О. Контом у позаминулому 

столітті). Водночас позитивістське праворозуміння отримувало своє 

продовження в низці правових теорій. У його руслі сформувалися та-

кі відомі концепції, як аналітична теорія (в Австрії та США – 

Ш. Амос, Т. Холланд), теорія нормативізму (в Австрії – Г. Кельзен, в 

Німеччині – Штаммлер, в Росії – П. Новгородцев), соціальна теорія 

права (в Німеччині – К. Маркс, у Росії – В. Ленін)
1
. Теорія позитивіз-

му привертала увагу й українських мислителів-конституціоналістів 

кінця XIX-початку XX ст. (С.С. Дністрянський, М.М. Ковалевський, 

Б.О. Кістяківський, П.Д. Лодій та ін.), роботи яких мали значний 

вплив на формування вітчизняного конституціоналізму. 

Утвердження позитивістського праворозуміння у цей час стиму-

лювало подальший розвиток і вдосконалення ідеології природного 

права. Так, Д.Є. Прокопов відзначав, що за доби т. з. «Нового часу» 

концепції природного права стали предметом таких визнаних фахів-

ців у галузі права як П. Юркевич, Є. Трубецький, В. Соловйов, 

Ф. Тарановський, О. Градовський, Б. Кістяковський, М. Ковалевський 

та ін.
2
. Але політико-правову реформу Російської імперії на початку 

XX ст., втілену в Основних Законах, які С.А. Котляревський називав 

«конституційною хартією»
3
, навряд чи можна було б вважати торже-

ством природного права та європейського конституціоналізму. 

Відповідна тенденція у цей час була властивою для конститу-

ційного розвитку інших держав світу. У XIX – першій половині 

XX ст. концепції природного права не знайшли свого належного вті-

                                                 
1
 Упоров И.В. Естественное и позитивное право : понятие, история, тенденции и перспективы 
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лення в конституційному законодавстві. Переважна більшість тогоча-

сних конституцій і конституційних актів (Конституція Румунії 

1866 р., Конституція Сербії 1869 р., Конституція Туреччини 1876 р., 

Тирновська конституція (Болгарія) 1879 р., Конституція Чорногорії 

1905 р., Конституція Японії 1889 р. та ін.) відтворювали ідеали і 

принципи Прусської конституції, що ґрунтувалась на позитивістсь-

кому праворозумінні та відповідній методології. Занепаду природно-

го праворозуміння сприяв і бурхливий розвиток доктрини парламен-

таризму, яка фактично витіснила в більшості країн, за винятком 

Швейцарського Союзу, ідеали безпосередньої демократії, обґрунто-

вані Ж.-Ж. Руссо. Чи не єдиною спробою відродити ідеали природно-

го праворозуміння у цей період стала Конституція Веймарської рес-

публіки 1919 року. 

Схожі процеси мали місце і в тогочасній юридичній науці. При-

родне праворозуміння поступилося теоріям позитивізму. Правознавці 

в кінці XIX – на поч. XX ст. віддавали перевагу юридичним методам 

дослідження проблем державного права, ігноруючи потенціал мето-

дології приватного права. Іноді тогочасні правознавці заперечували 

навіть можливість раціонального застосування відповідної методоло-

гії. Так, Г. Еллінек висловлював думку про неприпустимість застосу-

вання природноправових методів права для дослідження проблем пу-

блічного права
1
. 

Втім, час спростував категоричність міркувань Г. Еллінека та 

інших прихильників позитивістського праворозуміння, а розвиток 

українського та європейського конституціоналізму в першій половині 

XX ст. довів небезпечність ігнорування ідей гуманізму, демократії та 

верховенства права в контексті цивілізаційного розвитку людства. 

Конституції та конституційні акти, які з‟явилися після I світової війни 

були проникнуті ідеями становлення національної державності (Кон-

ституція Фінляндії 1919 р., Конституція Австрії 1920 р., Конституція 

Чехословаччини 1920 р., Конституція Ліхтенштейну 1921 р., «Берез-

нева» Конституція Польщі 1921 р., Конституція Югославії (Відовдан-

ська конституція) 1921 р., Конституція Латвії 1922 р., Конституція 
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Ірландії 1937 р. та ін.) та навіть певних класових диктатур (зокрема, 

українські радянські конституції 1919, 1929 і 1937 років), але часто 

нехтували природними правами народу на безпосереднє вирішення 

найважливіших питань суспільного та державного життя. 

Показово, що у міжвоєнний період референдуми у державах Єв-

ропи проводилися рідко, а на конституційному рівні закріплювалися 

лише у Веймарській конституції 1919 року (статті 43, 73, 76). Нато-

мість, іноді референдуми використовувалися для легітимізації зага-

лом антинародних рішень, як це було в нацистській Німеччині в 1933, 

1934 і 1938 роках
1
. Схожа ситуація мала місце й щодо природних 

прав і свобод людини – вони конституювалися, але юридичні гарантії 

їх реалізації були недосконалими, здебільшого декларативними.    

Щодо спроб втілення ідей і принципів природного та позитиві-

стського праворозуміння в конституційному праві України доби на-

ціонально-визвольних змагань, то вони мали місце в правотворчій ді-

яльності Центральної Ради і об‟єктивувалися в універсалах Центра-

льної Ради та Конституції УНР 1918 року. Втім, ці акти, будучи кон-

ституційними по суті, не могли вважатися такими за своїм змістом і 

характером позитивного унормування. Так, універсали були звернен-

нями програмного характеру, які містили положення про організацію 

Української держави та її статус
2
. 

«Перемога» позитивізму та позитивістського праворозуміння в 

конституційному державотворенні та правотворення у міжвоєнний 

період сприяла легітимізації недемократичних волюнтаристських ре-

жимів у Італії, Німеччині, Польщі, СРСР, Угорщині, Югославії та ни-

зці інших держав світу. Боротьба політичних лідерів цих держав за 

переділ сфер впливу в світі врешті й розв‟язала II світову війну.   

Після II світової війни відбувається відродження, своєрідний 

«ренесанс» природного праворозуміння та відповідних концепцій і 

теорій розуміння правової реальності, найбільш поширеними із яких 

стали католицькі, філософські та соціологічні. Так, Папа Пій XII, за 
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свідченням Г. Кельзена, у своїй промові висловив думку, що вивчен-

ня історії та розвитку права з найдавніших часів свідчить, що, з одно-

го боку, зміна економічних і соціальних (а іноді й політичних) відно-

син вимагає нових форм постулатів природного права, бо дотеперіш-

ні вже не задовольняють панівних і досі систем, а з другого боку, ви-

дно, що за всіх цих перетворень знов і знов повертаються основні ви-

моги природи, переносячись із покоління в покоління з більшою чи 

меншою нагальністю
1
. Власне, природне праворозуміння після II сві-

тової війни не лише було реабілітованим, а й стало ідеологічно-

правовим стрижнем розбудови повоєнного європейського конститу-

ціоналізму. 

Більшість повоєнних конституцій і конституційних актів (Кон-

ституція ФРН 1949 р., Конституція Данії 1953 р., Конституції Туреч-

чини 1961 та 1982 рр., Конституція Іспанії 1978 р. та ін.) відображу-

вали прагнення до реставрації ідеалів природного права, що позначи-

лося на вдосконаленні конституційно-правових механізмів безпосе-

редньої демократії, розширенні системи конституційних прав і сво-

бод людини і громадянина та нормативному закріпленні конститу-

ційних гарантій цих прав і свобод. Так, повоєнні конституції закріп-

лювали міжнародні стандарти прав людини, встановлені у Статуті 

ООН, Загальній декларації прав людини 1948 р., Європейській конве-

нції з прав людини 1950 р., Пакті про громадянські та політичні права 

1966 р. та інших міжнародно-правових актах. 

До того ж, природне праворозуміння здобуло серйозний науко-

вий потенціал, а традиційні концепції природного права зазнали у цей 

час своєї конструктивної модернізації. Зокрема, Дж. Фініс у своїй ві-

домій роботі «Природне право і природні права» (1980 р.) вбачав у 

праві спосіб створення певних суспільних благ, які потребують коор-

динації зусиль багатьох людей і метод доступу до інших благ. Вчений 

також висловив припущення, що право та теорія права походять від 

морального кодексу
2
. Тобто, співвідношення природного та позитив-

                                                 
1
 Кельзен Г. Чисте Правознавство: З дод.: Проблеми справедливості / Пер. з нім. 

О. Мокровольського. – К.: Юніверсал, 2004. – С. 457. 
2
 Філософія права / За ред. Джоела Фейнберга, Джулса Коулмена; переклад з англ. 

П. Таращук. – К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2007. – С. 26. 
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ного права ототожнювалося з співіснуванням ідеї та форми її втілен-

ня і визнавалося дихотомічним по суті.   

До того ж, у 70-90-х рр. XX ст. доктрина юридичного позитивіз-

му часто асоціювалася зі спростуванням можливості знайти певний 

абсолютний еталон поза самою правовою системою, який би служив 

для перевірки дійсності тієї чи іншої норми, і, якщо необхідно, підс-

тавою для її скасування. Як писав Денніс Ллойд: «Позитивіст, навіть 

притримуючись певної системи абсолютних моральних цінностей, 

може завжди настоювати на тому, що дійсність закону не залежить 

від його відповідності вимогам моралі. … Водночас, сучасний пози-

тивіст не буде наполягати, на відміну від своїх ідейних попередників, 

що завданням юриста являється виключно аналіз правових норм і 

принципів та їх логічне і систематизоване застосування до різних си-

туацій».
1
 Тобто, нова та новітня історія конституційного права позна-

чалися компромісним співіснуванням природного і позитивного пра-

ва та їх взаємодією на рівні відповідних праворозуміння та методоло-

гії. Певні виявлення цієї взаємодії можна виявити навіть в останніх 

радянських конституціях – Конституції СРСР 1977 року та Конститу-

ції УРСР 1978 року, котрі закріплювали принцип суверенітету радян-

ського народу і доволі досконалу систему прав і свобод людини та 

громадянина при збереженні позитивістської методології державного 

права. 

У сучасному конституційному праві України, як на рівні теорії, 

так і на рівні правотворчої та правозастосовної діяльності, складно 

обмежуватися лише природним праворозумінням. Сьогодні непросто 

назвати інститути природного права, які б не отримали свого позити-

вного закріплення в чинному законодавстві і мали б належний рівень 

легітимності. Для прикладу, яскравим виявленням теократичної ідео-

логії природного права можна вважати Преамбулу Конституції Укра-

їни: «… усвідомлюючи відповідальність перед Богом, власною совіс-

тю, попередніми, нинішніми й прийдешніми поколіннями …». Одно-

часно з цим, преамбула Основного Закону закріплює й позитивістсь-

ку методологію, покладену в його основу: «… керуючись Актом про-

                                                 
1
 Деннис Ллойд. Идея права / Перевод с англ. М. А. Юмашева, Ю. М. Юмашев. Науч. ред. 

Ю.М. Юмашев. – Изд. 3-е. – М., 2006. – С. 127, 131. 
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голошення незалежності України від 24 серпня 1991 року, схваленим 

1 грудня 1991 року всенародним голосуванням …».
1
 

Таким чином, природне конституційне право та позитивне кон-

ституційне право є історично сформованими комплексними стрижне-

вими підсистемами (рівнями, або зрізами) конституційного права 

України, результатом і наслідком існування однойменних типів пра-

ворозуміння, які об‟єднують у своєму складі відповідні доктринальні, 

або теоретико-методологічні (ідеї, концепції, теорії, світоглядні 

принципи і методи), та нормативні (інститути і норми конституційно-

го права) структурні елементи, які у своїй взаємодії забезпечують 

всебічне регулювання конституційно-правових відносин.    

Зокрема, природне конституційне право є системою доктрина-

льних ідей і принципів, втілених в інститутах конституційного права, 

норми яких регулюють конституційний принцип народного суверені-

тету та порядок його реалізації, конституційні основи суспільного ла-

ду та загальні принципи розвитку громадянського суспільства і його 

інститутів, основоположні конституційні права і свободи людини, зо-

крема ті із них, які не можуть бути обмежені на підставах, визначених 

у статті 64 Основного Закону, а також конституційні засади дієвості 

місцевого самоврядування в Україні. Натомість, позитивне конститу-

ційне право втілюється в доктринальних ідеях і методах, відтворених 

в інститутах і нормах конституційного права, які унормовують прин-

цип державного суверенітету та легітимні форми його здійснення, 

конституційні основи державного ладу та принципи його охорони, 

порядок організації та діяльності органів державної влади, а також 

правову охорону Конституції України та вимоги щодо конституційної 

правотворчості в цілому. 

Зазначені положення відображають не лише об‟єктивність існу-

вання двох основних типів праворозуміння в сучасному конституцій-

ному праві – природно-правового та позитивістського, – а й підводять 

до думки про невичерпність багатовікового дискурсу про їх первин-

ність і переваги, а також про необхідність виявлення інших, новітніх 

типів праворозуміння в конституційному праві, потенційно спромож-

                                                 
1
 Конституція України, прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Ві-

домості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
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них стати джерелом ефективних теоретико-методологічних підходів 

для подальшого розвитку сучасної конституційної доктрини, відпові-

дної правотворчої та правозастосовної практики. На наш погляд, та-

ким новітнім типом праворозуміння для конституційного права є по-

стпозитивізм як однойменне філософське вчення та методологія пі-

знання конституційно-правових явищ, процесів і режимів.          

В основі постпозитивістської методології лежить багатоголосий 

філософський дискурс про місце, роль та значення позитивізму в іс-

торії філософії, про шляхи розвитку філософської науки після нього. 

На думку українських філософів, фундатори постпозитивізму (Поп-

пер, Кун, Лакатос, Полані, Тулмін, Агассі, Селларс, Феєрабенд та ін.) 

з різних філософських позицій висловлювали скептичне ставлення до 

«самообразу» позитивізму як «єдино законної філософії науки». По-

зитивізм у їхніх оцінках – це лише один з етапів розвитку філософії 

науки, який завершився в другій третині XX ст. і залишив після себе 

не тільки важливі результати, а й безліч невирішених проблем. При 

цьому, для постпозитивізму властивий філософський плюралізм, який 

не передбачає обов‟язкового консенсусу з досліджуваних проблем, 

що породжує множинність альтернативних стратегій цього філософ-

ського явища (такі, наприклад, як фальсифікаціонізм Поппера, мето-

дологія дослідницьких програм Лакатоса, філософія наукових рево-

люцій Куна, філософія особистісного знання Полані, епістемологіч-

ний анархізм Фоєрабенда та ін.).
1
 

Філософія постпозитивізму фактично миттєво отримала своє 

втілення й в однойменній методології правових досліджень, стала те-

оретичною основою нового типу праворозуміння. Але в пострадянсь-

ких республіках, включаючи й Україну, утвердженню поспозитивіст-

ського праворозуміння на початку XXI ст. передували активні спроби 

«пристосувати» успадковану з радянських часів позитивістську мето-

дологію до потреб сьогодення, що мало своїм наслідком феноменоло-

гію неопозитивізму. 

Нині постпозитивістський тип конституційного праворозуміння 

лише утверджується в Україні, конкуруючи з традиційними позитиві-

                                                 
1
 Філософський енциклопедичний словник / Редкол.: В.І. Шинкарук (голова), 

Є.К. Бистрицький, М.О. Булатов, А.Т. Імшуратов та ін. – К.: «Абрис», 2002. – С. 502. 
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стським, неопозитивістським, природно-правовим, а також іншими, 

новими для вітчизняної юридичної науки типами праворозуміння. Які 

ж кваліфікуючі ознаки властиві для цього типу праворозуміння? 

Найбільш характерними властивостями постпозитивістського 

типу праворозуміння є: 1) свідома відмова від принципів і цілей ме-

тодології нормативізму, чітке розмежування права та закону при ус-

відомленні їх дихотомічного зв‟язку; 2) визнання принципу багато-

манітності та різновимірності типів розуміння правової реальності, 

свідоме ігнорування таких ілюзорних цілей, як пошук «єдино прави-

льних принципів і методів» розуміння сутності та змісту права тощо; 

3) тяжіння до взаємодії, або принаймні безконфліктного співіснуван-

ня з іншими типами праворозуміння, спроможність до усвідомлення, 

сприйняття та використання їхніх здобутків; 4) визнання пріоритету 

«історії права» перед «філософією права», дослідження всіх явищ 

правової реальності в контексті їх генезису; 5) широке залучення до 

арсеналу пізнання сутності та змісту права таких «наук про склад-

ність» як синергетика, нерівноважна термодинаміка, хаосологія, нелі-

нійна динаміка, теорія дисипативних систем тощо. Ці та інші власти-

вості постпозитивістського типу праворозуміння, на наш погляд, за-

галом характерні й для конституційного права. 

Водночас, доводиться констатувати, що усталення в конститу-

ційній теорії та практиці відстоюваного нами постпозитивістського 

типу конституційного праворозуміння, як і природно-правового або 

будь-якого іншого, вимагає свого системного наукового обґрунту-

вання, яке має стати результатом серйозних наукових розвідок у дос-

лідженні проблем теорії та практики конституційного праворозумін-

ня. У цьому сенсі, наведена публікація є насамперед предметом нау-

кового дискурсу щодо сутності, змісту та типології конституційного 

праворозуміння, його співвідношення з методологією конституційно-

го права, а також щодо перспектив утвердження в конституційному 

праві постпозитивістського типу праворозуміння. 
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к.ю.н., ст. наук. співр. Тетяна Тарахонич, 

Інститут держави і права  

ім. В. М. Корецького НАН України 

 

Праворозуміння: доктринальні підходи 

 

Процеси глобалізації та диференціації в сучасному світі вплину-

ли на історично сформовані державно-правові інститути, правову си-

стему в цілому, праворозуміння. Цілком упевнено можна стверджу-

вати, що обґрунтування вже існуючих методів та підходів щодо ро-

зуміння права чи формування принципово нових підходів у значній 

мірі залежатиме від власної методологічної спрямованості дослідни-

ка, об‟єкта дослідження та тих завдань, які він ставить перед собою. 

На нашу думку, важливим у даному процесі є не лише окреслення за-

гальних рис різноманітних підходів до права, а і пошук концептуаль-

них засад поєднання, доповнення вже існуючих методологічних по-

зицій з метою взаємного підсилення їх методологічного потенціалу. 

У процесі історичного розвитку правової дійсності поступові кі-

лькісні зміни зумовлюють якісні зміни, на зміну старим поглядам та 

нормам приходять нові, з часом змінюється як форма правових при-

писів, так і їхній зміст, виникають нові зв‟язки та відносини між різ-

ними правовими явищами життя
1
. 

Враховуючи спільний доробок багатьох вчених та незважаючи 

на деякі дискусійні та суперечливі моменти, слід підкреслити, що ка-

тегорія «праворозуміння» не має єдиного розуміння свого змісту, од-

нак в основі кожного із підходів знаходиться один і той же предмет – 

право, а тому потрібно виходити не з протиставлення різноманітних 

шкіл праворозуміння, а з їх координації. 

У науковій літературі діапазон поглядів щодо розуміння права 

досить широкий. Так, В.Л. Кулапов, О.В. Матузов зазначають, що 

право одночасно є і ідеалом, і реальністю, породженням соціального 

порядку і проявом волі, системою нормативів поведінки і вимогами 

                                                 
1
 Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. – М., 

2003. – С. 161. 
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окремих суб‟єктів, інструментом свободи та знаряддям свавілля
1
. Це 

пояснюється насамперед тим, що в силу об‟єктивних та суб‟єктивних 

факторів, зарубіжні та вітчизняні науковці за основу визначення пра-

ва беруть ту чи іншу його особливість. 

 Зазначене обумовило можливість виокремити моністичний та 

дуалістичний підхід до розуміння права
2
. Прихильники моністичного 

підходу в праворозумінні, під правом розуміють формально визначе-

не, загальнообов‟язкове правило поведінки, яке втілює в собі такі 

правові цінності як свобода, рівність, справедливість (С.С. Алексєєв, 

В.С. Нерсесянц, Р.А. Ромашов, М.І. Козюбра, В.В. Копєйчиков, 

М.В. Цвік та ін.).  

Так, С.С. Алексєєв характеризує позитивне право як особливу 

об‟єктивну реальність, інституційне нормативне утворення. Він під-

креслює, що позитивне право є загальновизнаним, наглядним фактом 

і невід‟ємною частиною існуючого у даній державі, офіційного дер-

жавно-публічного життя; діюче право відображається в догмі права, 

що зовнішньо виявляється у вигляді законів та інших актів, юридич-

ної практики тощо; для позитивного права характерні свої специфічні 

властивості; позитивне право відрізняється стійкою внутрішньою 

структурою, математичним характером взаємозв‟язків, співвідно-

шень; для нього є характерними об‟єктивні закономірності існування 

та розвитку
3
. В.С. Нерсесянц розглядає право через поєднання таких 

категорій, як сутність та явище, і розкриває поняття права з точки зо-

ру юридичного лібертаризму через поняття правового закону. Вчений 

зазначає, що право – це система норм, встановлених чи санкціонова-

них державою та забезпечених можливістю державного примусу, що 

відповідає вимогам принципу формальної рівності
4
. Р.А. Ромашов 

аналізує право через його особливості, підкреслюючи, що право – це 
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система тих, що виходять від держави (чи іншого центра публічності) 

загальнообов‟язкових, формально визначених, гарантованих приму-

совою силою держави правил поведінки загального характеру, що є 

регулятором суспільних відносин та таких, що ґрунтуються на прин-

ципах природного права
1
. М.І. Козюбра, використовуючи феномено-

логічний, антропологічний, синергетичний підходи до праворозумін-

ня, підкреслює, що право – складний, багатобарвний, багатогранний, 

багатовимірний, багатозначний феномен, в якому тісно перепліта-

ються духовні, культурні й етичні засади, внутрішньодержавні та мі-

жнародні, цивілізаційні й загальнолюдські аспекти, наукова істина та 

цінності добра й справедливості, досягнення правової теорії та прак-

тичний юридичний досвід, правові ідеали, інституціонально-

нормативні утворення і правові відносини. Вчений підкреслює, що 

розглянути всі ці невід‟ємні властивості права в межах однієї дефіні-

ції практично неможливо
2
. М.В. Цвік, аналізуючи рівні існування 

права (перший рівень – це правовідносини, що виникають безпосере-

дньо на основі фактичних відносин, які склалися у суспільстві; на 

другому рівні держава сама формулює правові норми на основі яких 

виникають відповідні правові відносини), підкреслює, що це не має 

приводити до висновку про існування дуалізму у праві. Вчений за-

значає, що право є моністичним – у тому сенсі, що норми, які закріп-

люють правові деталі та процедури, за змістом є прямим продовжен-

ням основ права, які містять нормативи з найбільш загальних і важ-

ливих питань правового регулювання
3
. 

Прихильники дуалістичного праворозуміння вважають, що по-

ряд з позитивним правом існує природнє (природно-правове вчення), 

або соціальне право (соціологічне вчення) (Є.В. Бурлай, С.Д. Гусарєв, 

О.Д. Тихомиров, П.М. Рабінович та ін. ).  

Є.В. Бурлай, аналізуючи дуалізм природного та позитивного в 

праві, підкреслює, що природно-правовий та позитивно-правовий ас-
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пекти загального праворозуміння розкривають найбільш глибинні рі-

вні пізнання і розуміння сутності права, його природи. Дихотомія 

природного та позитивного права найяскравіше проявляється в онто-

логічному, гносеологічному, логічному, етичному та інструменталь-

ному аспектах проблеми
1
. 

Поряд із зазначеними підходами, в юридичній літературі продо-

вжує існувати природно-правовий підхід до права. З формально-

юридичної точки зору природне право знаходить свій вияв через пра-

вові ідеї, принципи права. Даний підхід дозволяє співвіднести цін-

ність права з тим, наскільки повно його норми та інститути відобра-

жають своїм змістом права і свободи людини і громадянина та охоро-

няють їх специфічними юридичними засобами. Природно-правовий 

підхід розмежовує право і закон. Представники даного підходу вва-

жають, що право не зводиться в своєму розумінні до закону, оскільки 

закон є лише однією із форм його виразу. Але не всякий закон є фор-

мою виразу права, а лише правовий. На їхню думку, право первинне 

по відношенню до держави, держава повинна відображати право в за-

коні
2
. 

На думку С.Д. Гусарєва, О.Д. Тихомирова у сучасній юриспру-

денції домінуючими залишаються парадигми позитивізму та соціоло-

гізму. Парадигма позитивізму базується на філософському позити-

візмі та відповідній формально-догматичній правовій теорії, в основі 

якої лежало заперечення ідей історичної школи права, поділу права 

на природне та позитивне, відмова від аксіологічних аспектів права, 

обмеження юридичної науки вивченням догми права, а тим самим об-

ґрунтування формально-догматичного методу як основного і єдиного 

методу теоретичної юриспруденції тощо. 

Парадигма соціологізму об‟єднує різноманітні школи і концепції 

соціологічного напряму в юриспруденції, до яких належить інстру-

менталізм, функціоналізм, інституціоналізм, реалізм та інші. Вказа-

на концепція виходить з того, що право існує не лише у вигляді норм, 

а й є інструментом у досягненні соціальних цілей, функціонує, діє та 
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реалізується у суспільстві. Тим самим право створюється не держа-

вою, а самим суспільством, соціальними спільнотами у процесі їх 

взаємодії між собою, виступає інструментом, формою та способом 

самоорганізації суспільства. Державі лише делегуються повноважен-

ня з управління суспільством, вона може здійснювати санкціонування 

через нормативно-правові акти, правові взаємодії між рівними та ві-

льними соціальними суб‟єктами
1
. 

Соціологічний підхід до права ґрунтується на його розумінні як 

соціально зумовленого явища, тобто фактичних відносин, що обумо-

влюються правовим регулюванням, відображаються в інтересах, мо-

тивах і меті, у свідомості людей, що згодом відтворюються в діяльно-

сті державних органів і громадських формувань, які висувають нові 

правові рекомендації, а потім і в діяльності законодавчих органів
2
. 

В.І. Гойман пропонує таку модель праворозуміння, за якої в 

праві повинні знаходити відображення суще і належне, пов‟язане з 

визнанням правової активності. Даний підхід дає можливість повніше 

врахувати природно-правове походження права, його генетичний 

зв‟язок із суспільним суб‟єктом – людською особистістю. Правовим 

може визнаватись юридично належне, яке породжене та апробоване 

суспільною практикою, пов‟язане з пріоритетами, цінностями особи-

стості, слугує загальному інтересу, стимулює ініціативність, захищає 

від сваволі та насильства
3
. 

Слід зазначити, що сьогодення юридичної науки викликає необ-

хідність переосмислення концептуальних засад праворозуміння у на-

прямі інтегрування правових шкіл та створення цілісної концепції 

праворозуміння. Інтегративний підхід до права повинен сприйматися 

не як механічне поєднання різних підходів, а як узагальненням осно-

вних позицій різних шкіл праворозуміння, що дасть можливість нада-
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ти праву не тільки нормативного характеру, а і соціального та психо-

логічного спрямування. 

Більшість вчених схиляються до думки, що поняття права та 

праворозуміння не є синонімічними, оскільки поняття права – це бі-

льшою мірою статична категорія, в межах якої аналізуються її ознаки, 

а категорія параворозуміння, на нашу думку, явище динамічне, яке 

аналізує право з точки зору його сутності, процесів виникнення, фун-

кціонування та розвитку. 

Проблема право розуміння надзвичайно важлива як на доктри-

нальному рівні, так і для юридичної практики. Від вирішення цього 

питання залежить повнота та всесторонність наукового аналізу в оці-

нці сутності права, його природи, джерел, механізмів та закономірно-

стей його дії в соціальному просторі. 

Поняття «праворозуміння» можна розглядати як явище соціаль-

ної дійсності, як правовий феномен, як теоретико-методологічний пі-

дхід до розуміння сутності права.  

Поняттям відводиться важлива роль у пізнавальному процесі. У 

юридичній літературі зазначається, що поняття можуть класифікува-

тися на поняття права або законодавства ( юридичні поняття) і право-

ві наукові поняття (правові поняття)
1
. 

Правові поняття – це змістовні наукові абстракції, які в концен-

трованій формі виражають накопичені знання про державу та право
2
. 

Поняття розкриваються через так звані доктринальні дефініції. Саме 

наукові дефініції визначають світоглядний аспект юридичної науки, 

дають можливість більш глибоко усвідомити різноманітні сторони 

об‟єктів, процесів та явищ правової дійсності. 

Важливе місце в аналізі поняття «праворозуміння» відводиться 

феноменологічному підходу. М.І. Козюбра підкреслює, що феноме-

нологія – це вчення, відповідно до якого будь-який феномен, вклю-

чаючи право, має свою власну ідеальну основу, тобто особливий стан 
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буття понять і норм
1
. С.В. Бобровник зазначає, що феноменологія ви-

вчає соціальний світ за допомогою певних форм його пізнання, які 

створюються та існують у межах людської свідомості. Усі соціальні 

явища визначаються як феномени. Залежно від сфери походження 

феноменів формується методологія їх пізнання. Феноменологія від 

трансцендентального суб‟єктивізму (сформована за допомогою мето-

ду редукції через свідомість суб‟єкта об‟єктивна реальність) поступо-

во перейшла до пізнання людського буття у навколишньому світі 

шляхом визнання інтерсуб‟єктивізму (наявності свідомості та діяль-

ності іншого) та необхідності комунікативного зв‟язку між 

суб‟єктами
2
. 

Інтерсуб‟єктивність є відносно новим, у методологічному аспек-

ті, підходом до формування та розуміння сутності права. Принцип ін-

терсуб‟єктивності означає, що сутність права не розчиняється у сві-

домості суб‟єкта чи в зовнішньому соціальному світі, а розкривається 

у взаємодії (комунікації) суб‟єктів. У даному підході ідея природного 

права відроджується у нових соціальних умовах глобалізації та співі-

снування різних культур. У межах даного некласичного праворозу-

міння відбувається перехід від концепції моносуб‟єкта (індивіда чи 

суспільства) до концепції полісуб‟єкта, що знаходить вияв в дискурсі 

(обміні аргументами між різними суб‟єктами з метою досягнення по-

розуміння між ними), та визнання мови як реальності, завдяки якій 

право дане людині і виявляється через можливі комунікації та дис-

курс як спосіб обгрунтування правових норм і принципів. У даному 

підході враховується внутрішній досвід учасника правового спілку-

вання, а право розглядається не як чужа для людини сила, а як спосіб 

її буття
3
. 

На нашу думку, феноменологічний підхід, враховуючи його ко-

мунікативний аспект (спілкування через соціально сформовані та за-
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С. 11.  
2
 Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт: методологічні підходи до дослідження // Правова 

держава. Вип. 20. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – 

С. 115-116.  
3
 Правова система України: історія, стан та перспективи розвитку: у 5 т. – Х.: Право. – Т.1.: 

Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи 

України / За заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – 2008. – С. 54.  
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фіксовані в даному суспільстві знакові системи), надасть можливість 

охарактеризувати праворозуміння як міжгалузевий правовий фено-

мен, заснований на основних ідеях наукової юридичної думки. 

Враховуючи зазначене вище, спробуємо охарактеризувати осно-

вні доктринальні дефініції, які мають те чи інше відношення до дос-

ліджуваної проблеми.  

В юридичній літературі праворозуміння характеризується як 

процес, так і результат цілеспрямованого пізнання та сприйняття пра-

ва як специфічного соціального явища. Наукове пізнання категорії 

праворозуміння вирішує чітко зумовлені пізнавальні завдання, що де-

термінуються як практичними потребами суспільства, так і вимогами 

розвитку вітчизняної науки. Праворозуміння є сукупністю об‟єктивно 

зумовлених, науково обґрунтованих та підтверджених практикою 

ідей, концепцій, поглядів та теорій, які дають уявлення про право, йо-

го сутність та призначення. 

Як зазначає В.Д. Бабкін, праворозуміння – це наукова категорія, 

яка відображає результат процесу пізнання сутності права. Особливе 

місце в процесі праворозуміння посідає проблема співвідношення 

права і закону, вирішення якої залежить від типу праворозуміння
1
. 

В.Л. Кулапов, О.В. Малько погоджуються з думкою, що про-

блема сутності права – це основне питання праворозуміння. Сутність 

права в концентрованій формі відображає головні, стійкі властивості 

даного явища, дозволяє встановити його природу, якісну визначеність 

та необхідність в суспільному житті
2
. 

Сутність права є результатом взаємодії права із явищами соціа-

льної дійсності та частіше всього визначається природою права. Дане 

поняття формується в соціальному середовищі та є продуктом науко-

вого пошуку. А тому пізнати його сутність як певне ціле можливо 

лише на підставі окремого. Вихідною основою пізнання певного 

явища, а в даному випадку категорії «праворозуміння», є неусвідом-

лене, інтуїтивне знання про дану категорію. Процес пізнання катего-

                                                 
1
 Бабкін В.Д. Право і закон: співвідношення понять // Матеріали ХІІІ історико-правової кон-

ференції «Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти (м. Чернівці, 20-22 

травня 2005 р). – Чернівці «Рута», 2005. – С. 4. 
2
 Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права: ученик. – М.: Норма: ИНФА-М, 

2011. – С. 117. 
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рії «праворозуміння» відбувається як процес усвідомлення, кристалі-

зації сутності права. Важливим аспектом у формуванні розуміння 

сутності права мають традиції як певної держави, так і науково-

теоретичні традиції, які встановлюють межі правового усвідомлення 

предмету аналізу. Вивчаючи сутність права, суб‟єкт дослідження зна-

ходиться в межах цих традицій і використовує вже існуючі знання 

про предмет дослідження. 

Будь-які соціально значимі поняття, у тому числі праворозумін-

ня, повинні розглядатися у контексті їх методологічних та практич-

них аспектів, що дає можливість охарактеризувати їх сутність, зміст, 

функціональне призначення, шляхи підвищення ефективності функ-

ціонування тощо. Сьогодення вимагає вироблення науково обґрунто-

ваної методології дослідження праворозуміння, яка б дала змогу сис-

тематизувати наукові погляди щодо даного поняття.  

Методологія не є самостійною наукою, локальною галуззю нау-

кового знання, яка існує ізольовано від всієї системи наук. Вона є за-

гальнонауковим феноменом, притаманним науці у цілому і кожній її 

галузі зокрема. Структурно методологія включає ряд компонентів, 

серед яких слід виокремити систему методів та вчення про них, певну 

світоглядну позицію дослідника та загальнотеоретичні принципи. 

Методології властиві інтегративні якості, її ядром є філософія в єдно-

сті діалектики, гносеології та логіки у пізнавальному процесі. Ця єд-

ність є засобом суб‟єктивного осмислення об‟єктивного розвитку. 

Методологія має декілька рівнів: діалектико-світоглядний, який ви-

значає основні напрями та загальні принципи пізнання у цілому (ви-

щий рівень); загальнонауковий (міждисциплінарний), використову-

ється в процесі пізнання особливої групи однотипних об‟єктів (сере-

дній); приватно-науковий, який застосовується в процесі пізнання 

специфіки окремого об‟єкта (нижчий рівень); перехідний від пізнава-

льно-теоретичної до практично-перетворювальної діяльності, що фо-

рмує загальні шляхи та форми впровадження результатів наукових 

досліджень у практику
1
. 

                                                 
1
 Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции, проблемы философии права. – М., 

2003. – С. 85-86. 
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Варто зауважити, що з методологічної точки зору важливим є 

той факт, що попередні теоретичні дослідження аналізуються, уза-

гальнюються, приводяться у відповідність до реалій сьогодення. Ме-

тою методології науки є насамперед вивчення тих засобів, методів та 

прийомів наукового дослідження, за допомогою яких суб‟єкт науко-

вого пізнання набуває нових знань про реальну дійсність
1
. 

Слід зазначити, що серед всієї сукупності методологічного ін-

струментарію є суто юридичний інструментарій, водночас юридична 

наука використовує для аналізу різних об‟єктів правової дійсності, 

включаючи праворозуміння, способи, прийоми, процедури дослі-

дження, які властиві іншим наукам. 

У науковій літературі зазначається, що методологічний підхід – 

це сукупність знань про процес наукового дослідження
2
; побудовану 

на гранично загальних (філософських) категоріях світоглядну аксіо-

матичну ідею (засаду), яка постулює загальну стратегію дослідження, 

відбір досліджуваних фактів та інтерпретацію результатів досліджен-

ня
3
; зумовлений соціально, ціннісно-світоглядно й теоретико-

методологічно спосіб випрацювання владно-регулятивних рішень у 

сферах правотворення, правотлумачення та правозастосування
4
. 

На нашу думку, важливе місце в юридичній науці повинно бути 

відведене інтегративному підходу до права. В інтегративному підході 

синтезовані природно-правовий, соціально-позитивістський та легіст-

сько-позитивістський різновиди праворозуміння
5
. Дану думку поділяє 

М.І. Козюбра, підкреслюючи, що синтез здобутків різноманітних 

концепцій праворозуміння не тільки можливий, а й необхідний. При-

родно-правовий тип праворозуміння акцентує увагу на праві як духо-

                                                 
1
 Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования: Учеб. пособие. – К.: 

МАУП, 2002. – С. 13.  
2
 Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт: методологічні підходи до дослідження // Правова 

держава. Вип. 20. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. – 

С. 111.  
3
 Рабінович П.М. Наука філософії права: до характеристики предмета й методології // Про-

блеми філософії права. – Т.1. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 24.  
4
 Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення: колективна монографія / А.М. Берню-

ков, В.С. Бігун, Ю.П. Лобода, Б.В. Малишев, С.П. Погребняк, С.П. Рабінович, 

В.С. Смородинський, О.В. Стовба / (Відп. ред. В.С. Бігун). – К., 2009. – С. 210.  
5
 Рабінович П.М. Інтерпретація верховенства права Конституційним судом України (доктри-

нальний коментар) // Право України. – 2006. – № 11. – С. 27-28. 
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вному феномені, на ідеалах справедливості, індивідуальної свободи, 

рівності, суспільної злагоди та інших цінностях, без яких право прос-

то неможливе. Юридико-позитивістський тип праворозуміння зосе-

реджує увагу на нормативно-інституціональних аспектах права, без 

яких такі його вимоги, як визначеність, передбачуваність, упорядко-

ваність, стабільність тощо недосяжні. Соціологічний тип праворозу-

міння переносить акцент з абстрактних ідеалів і нормативно-

правових текстів в площину конкретного, динамічного функціону-

вання права, його дії в реальному житті, насамперед у правовідноси-

нах та юридичних рішеннях
1
. Інтегративний підхід до права, 

об‟єднавши існуючі наукові підходи, надасть можливість охарактери-

зувати право та ті категорії, які з ним пов‟язані, з різних сторін, пока-

завши взаємозв‟язок права з явищами об‟єктивної реальності.  

Слід погодитись з думкою, що евристичні можливості інтегра-

тивної моделі праворозуміння далеко не вичерпані та дозволяють 

зробити суттєвий прогрес у розумінні права в концептуальному та 

потенційному відношенні
2
.  

Узагальнивши сказане, слід підкреслити, що радикальні пере-

творення, які відбуваються в соціально-економічній, політико-

правовій, духовно-культурній та інших сферах суспільного розвитку, 

потребують поглибленого осмислення категорії праворозуміння. 

Складність та динамізм соціального та правового розвитку зумовлює 

необхідність формування нових методів, засобів та принципів пізнан-

ня правової дійсності, включаючи право, як з точки зору її зовнішніх 

зв‟язків, так і її внутрішньої структури. Форми та методи даного 

впливу змінюються в залежності від суспільних потреб та інтересів. 

Важливе місце в процесі впорядкування суспільних відносин нале-

жить саме правовому інструментарію. 

                                                 
1
 Козюбра М.І. Праворозуміння: поняття, типи та рівні // Право України. – 2010. – № 4. – 

С. 19-20.  
2
 Муравський В.А. Актуально-правовой аспект правопонимания // Государство и право. – 

2005. – № 2. – С.13.  
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к.ю.н., ст. наук. співр. Олена Львова, 

Інститут держави і права  

ім. В.М. Корецького НАН України 

 

Буття права в контексті природного праворозуміння 

 

Із здобуттям Україною незалежності та впровадженням консти-

туційного принципу верховенства права неабиякого значення та акту-

альності набуває глибоке усвідомлення цінності природного права та 

його ключової ролі у житті права позитивного. Одвічними цінностя-

ми концепції природного права є право людини на життя, свободу, 

власність, право на повагу до себе та гідний спосіб життя, вони є 

чинниками формування морального кодексу особистості, її правової 

свідомості. Очевидно, що нині орієнтири природного права розши-

рюють сферу свого впливу, завдяки чому межі дії позитивного права 

стають гнучкими для згаданих цінностей.  

Таке право, щоб стати реально діючим та захищеним з боку 

держави, повинно мати свій формальний вираз, тобто бути зведеним 

у певний нормативно-правовий акт, що приймається чи санкціонуєть-

ся державою.  

Право адресоване людині. Однак, втілюючись у нормативно-

правових актах держави, воно обмежується у своїй дії, як правило, 

колом осіб, які проживають на території даної держави. 

Однак, чи завжди такі межі дії права є граничними для його дій-

сного буття? Чи завжди особові, територіальні та часові виміри існу-

вання (чинності) права породжують його до життя чи, навпаки, при-

пиняють дію права? Чи може право просто «бути», незалежно від, так 

би мовити, «людського дотику»? 

В цьому контексті необхідним є з‟ясування не лише розуміння 

права, а й тих його першооснов, про які вели мову філософи, мисли-

телі, юристи минулого та сучасності.  

Серед правознавців вивченням проблем сучасного праворозу-

міння займаються такі провідні вітчизняні та російські вчені, як 

В. Бабкін, Г. Берман, Г. Бернацький, М. Козюбра, В. Малахов, 

М. Марченко, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, Л. Петрова, В. Тацій, 
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В. Тимошенко, Ю. Тодика, П. Рабінович, С. Рабінович, В. Селіванов, 

І. Честнов, В. Четвернін, В. Цвєтков, М. Цвік та ін. 

Філософське обґрунтування природного права та меж його буття 

представлено працями І. Ісаєва, В. Культенка, С. Максимова, 

Ю. Оборотова, С. Сливки, А. Стовби та ін. 

Отже, ми маємо на меті простежити, та, можливо, визначити, чи 

має природне право будь-які граничні межі свого буття. І якщо має, 

то чи не стають дані межі обмеженням його реальної дії. 

Задля цього ми іноді звертатимемося до філософських пошуків, 

адже їм належить чи не більшість здобутків у досліджуваній проблемі 

та віднайдені деяких важливих понять та категорій з питань буття, 

простору, меж саме природного права. Юридична наука на даному 

етапі ще перебуває в пошуках відповіді на згадані запитання, розгля-

даючи дію права переважно в контексті реалізації права позитивного.  

Згідно погляду Арістотеля на право, з одного боку, є право при-

родне, а з іншої – право волеустановче, яке він називає природним 

правом, вживаючи слово «закон» у вузькому розумінні.  

В. Тарановський вказує на існування права реального (тобто по-

зитивного) та ідеального (природного). Так, у своєму «Вченні про 

природне право» він пише: «Позитивному, реальному праву, яке спи-

рається на зовнішні установки, людська думка незмінно протиставля-

ла право ідеальне, авторитет якого засновується виключно на прита-

манній йому внутрішній справедливості, що визначається вимогами 

совісті й розуму. Протилежність реальному праву права ідеального 

витікає з природжених людському духу якостей – критичного відно-

шення до існуючого правопорядку й прагненні до повного ідеалу 

справедливості. Зважаючи на це, можна припускати, що думка про 

ідеальне право має місце на всіх щаблях розвитку правової культу-

ри»
1
. 

В. Тарановський також вказує на релігійне схвалення ідеї при-

родного права та авторитет Божого закону. 

Римське вчення про природно-правові норми було сприйнято 

апостолом Павлом і застосовано до закону морально-релігійного. По-

                                                 
1
 Тарановский В.В. Учение о естественном праве // Из журнала Министерства Юстиции. – 

Март, 1916. – С. 1. 
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ряд із законом від Бога апостол Павло (Римлянам, ІІ, 14-15) визнає 

існування закону, написаного в серцях людей, тобто закону природ-

ного. Завдяки існуванню природного закону, який притаманний лю-

дям від народження, можуть жити цілком законно й язичники, яким 

невідоме Боже одкровення, але які із своєї совісті та розуму дістають 

знання про правду та неправду. Таке вчення апостола Павла тим бі-

льше було придатне для законів громадянського суспільства і таким 

чином освячувало для християн ідею природного права
1
. 

Ідея природного права, яка в середні віки носила теократичний 

характер, не втратила його і у вченнях протестантських письменників 

XVI ст., які ставили авторитет Біблії, особливо книг Старого Завіту, 

законодавства Мойсея, вище за авторитет римського права. 

Сімнадцяте сторіччя відкриває нову еру в історії природного 

права, яке постає у новому розумінні: по-перше, як вільне від над-

природного, по-друге, як раціональне, засноване на чистому розумі, і, 

по-третє, як більш узгоджене з досягненнями тогочасного природо-

знавства. Відповідно до цих тенденцій, нове природне право еманси-

пувалося, перш за все, від надприродного обґрунтування. Г. Гроцій, 

зокрема, наполягав на істинності й обов‟язковості дійсного природ-

ного права навіть у випадку заперечення буття Божого. Г. Лейбніц 

стверджував, що не тому природне право є правильним, бо так велить 

Бог, а, навпаки, Бог тому й приписує нам дотримуватися природного 

права, що воно є правильним
2
.  

Тобто, так звана «правильність» природного права виходила з 

його об‟єктивного характеру. 

М. Лютер писав, що ніхто з юристів не знає, що правильно пе-

ред Богом, і як закон сперечається з благодаттю, так і юристи спере-

чаються з богословами. Тому не теологи мають потребу в юристах, а 

юристи в теологах
3
. 

Таким чином, римське вчення про природне право, яке суміщало 

в своєму кінцевому розвитку морально-філософську та релігійну ідеї, 

                                                 
1
 Тарановский В.В. Учение о естественном праве // Из журнала Министерства Юстиции. – 

Март, 1916. – С. 5-6. 
2
 Спекторский Е. Естественное право у протестантских авторов XVI века. – Ярославль: Ти-

пография Губернского Правления, 1914. – С. 3. 
3
 Там само.– С. 11. 



 

85 

було сприйнято західно-європейською думкою середньовіччя і зали-

шалося міцним здобутком наукової юриспруденції аж до початку 

XVIII ст. 

Аналізуючи сучасні філософські погляди на розуміння природ-

ного права, також можна спостерігати, що вони часто перетинаються 

з біблійним вченням.  

І на сьогодні застосування концепції природного права дозволи-

ло відійти від вивчення права в його суто позитивно-нормативному 

розумінні і визнати верховенство права природного, яке по відно-

шенню до позитивного права перебуває дещо ззовні, становлячи со-

бою джерелознавчу основу законодавства правової держави, але не 

замінюючи її повністю. Концепція природного права є, скоріше, мо-

ральним кодексом особистості й регулює стосунки громадянського 

суспільства та з моральної точки зору впливає на збереження право-

порядку в суспільстві та державі.  

Держава, де панує право, передбачає процес узгодження загаль-

нообов‟язкових правил поведінки з суб‟єктивними інтересами учас-

ників правових відносин. Для системи права притаманні постійні змі-

ни, оновлення. Людина в правовій державі виступає не об‟єктом, а 

суб‟єктом, творцем права. Її основні права і свободи є найвищою цін-

ністю. За ними визнається невід‟ємний та невідчужуваний характер
1
. 

Одвічними цінностями концепції природного права є право лю-

дини на життя, свободу, власність, право на повагу до себе та гідний 

спосіб життя. Вони є чинниками формування морального кодексу 

особистості, її правової свідомості. Вони ж сприяють вирішенню 

проблем політичного, економічного та духовного життя суспільства, 

проблем соціальної сертифікації суспільства
2
. 

Нині можна спостерігати, що межі дії позитивного права стають 

гнучкими для згаданих цінностей. Юридичні закони втрачають ко-

лишню жорсткість своїх кордонів і переорієнтовуються на найвищу 

соціальну цінність – людину. Орієнтири природного права руйнують 

                                                 
1
 Салыгин Е.Н. Теократическое государство. – М.: Моск. общественный науч. фонд, 1999. – 

С. 66-67. 
2
 Культенко В.П. Історико-філософська реконструкція концепції природного права в кон-

тексті аналізу перехідних суспільств: автореф. дис. ... канд. пр. філос. наук.: 09.00.05. – К., 

2004. – С. 13. 
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кордони та виводять правову політику держави до світових загально-

визнаних стандартів. Хоча, звичайно ж, межі дії (чинності) природно-

го і позитивного права в багатьох аспектах будуть відрізнятися.  

А. Поляков пише, що право, як і будь-яка ідеальна сутність, по-

зачасове та позапросторове. Однак ця ідеальна сутність, щоб бути 

правом, повинна отримати «плоть і кров»,тобто об‟єктивуватися, вті-

литися в значиму форму, наповнитися конкретним соціокультурним 

змістом, отримати свою легітимацію в акті соціального суб‟єкта (сус-

пільства в цілому) і передати правову енергію правам і обов‟язкам 

членів суспільства
1
. 

Що стосується простору природного права, то С. Сливка наго-

лошує на розмежуванні сфер позитивного і природного права, у 

зв‟язку з чим звертає увагу на співвідношення обсягів позитивного та 

природного права. Вчений пише, що позитивне право є водночас 

окремим видом природного права. Однак, якщо позитивне право 

утворює лише правове поле, в якому поведінка залежить від конкрет-

но визначених параметрів (принаймні, цього вимагає законодавство), 

то природне право утворює п-вимірний правовий простір, де поведін-

ка залежить не тільки від конкретних, а й навіть від невідомих людині 

параметрів (астрологічні процеси, температурні режими, поведінка 

людини в минулому, спадкові тенденції тощо)
2
.  

Г. Гроцій, засновник школи природного права, у свою чергу, 

вказував на незмінність природного права. Так, він вчив, що закони 

природного права коріняться у самій природі розуму, а тому мають 

таке ж вічне, непохитне значення, як і сам розум; необхідні, як закони 

логіки. І навіть Бог не може їх змінити, так само, як він не може змі-

нити закони логіки чи математики
3
. 

В об`єктивістському напрямі природне право розглядається як 

результат дії чи прояву ідеї, духа, цінностей, ідеальних сутностей і 

                                                 
1
 Поляков А.В. Общая теория права: Курс лекций. – СПб.: Изд-во «Юридический центр 

Пресс», 2001. – С. 175.  
2
 Сливка С. Природне та надприродне право: У 3-х частинах. – Ч. 1: Природне право: істори-

ко-філософський погляд. – К.: Атіка, 2005. – С. 56-57. 
3
 Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. – СПб.: Изд-во «Лань», 1998. – С. 63. 
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т.п., які в своєму реальному бутті є незалежними від свідомості лю-

дини
1
.  

У філософській інтерпретації під законом розуміють об‟єктивні 

зв‟язки явищ і подій, які існують незалежно від того, відомі вони ко-

му-небудь чи ні. Ці закони часто називають об‟єктивними закономір-

ностями
2
.  

Із цього визначення слідує, що людина, свідомо чи несвідомо, 

постійно знаходиться під дією таких об‟єктивних закономірностей.  

Отже, виходячи з вічного буття природних законів, можна гово-

рити також про часовий вимір дії природного права, а саме про те, що 

воно не обмежене часовими параметрами: як відсутній час їх вступу в 

силу, так і відсутній час припинення їх дії. 

Дж. Віко вказує на правило метафізичної юриспруденції, яке ви-

ходить з того, що час не може ні почати ні завершити того, що є віч-

ним, і тому час не створює і не покладає кінця праву. Отже, оскільки 

права вічні за своєю ідеєю, а люди перебувають у часі, то права не 

можуть з`явитися у людей інакше, як від Бога
3
. 

Р. Папаян, досліджуючи християнське коріння сучасного права, 

обґрунтовує певні мінливі та незмінні характеристики права. Так, він 

пише, що основою природного права стали божественні якості люди-

ни, природне право – основою законодавства (позитивного права), за-

кон – фундаментом держави. Держава, яка постійно піддається змі-

нам, не повинна усе ж вступати в протиріччя з найвищою метою, 

якою є те, щоб створена спільнота людей неодмінно слугувала збере-

женню Божого Духа в кожному індивіді
4
. 

Отже, щодо часових характеристик природних законів, можна 

говорити про те, що вони мають об‟єктивний, незмінний характер. 

Вони не мають чітко визначеного часу дії (ні початку, ні кінця). Осо-

бливо це можна простежити на прикладі природних прав людини, на-

приклад, права на життя, яке об‟єктивно існує незалежно від волі лю-

дини, яка отримує це життя. Тобто, людина не в змозі змінити приро-

                                                 
1
 Четвернин В.А. Современные концепции естественного права. – М.: Наука, 1988. – С. 51. 

2
 Сливка С. Природне та надприродне право. – С. 48. 

3
 Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Пер. с итал. А.А. Губера. – Л.: 

Гослитиздат, 1940. – С. 435. 
4
 Папаян Р.А. Христианские корни современного права. – М.: Норма, 2002. – С. 176-177. 
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дний процес народжуваності та смерті, вона лише здатна його пору-

шити своїм неправомірним втручанням. 

Отже, природне право незмінне у часі, в той час як позитивне 

право може мати мінливий та непостійний характер залежно від різ-

номанітних факторів (політичних, економічних, культурних тощо). 

Природне право також не має просторових обмежень свого існування 

та дії. Однак, істинно-моральний зміст природного права, для того, 

щоб набути чинності, гарантованості та реалізації в межах певного 

державно-правового простору, має набути визначеної форми, якою є 

позитивне право у вигляді законодавства. 

С. Сливка, зокрема, вказує на існування так званого духовно-

правового простору. Так, він пише: «Моральна площина ніби прямує 

(розширюється) до духовно-правового простору, в якому свобідна 

воля людини не знає утисків від волі інших людей. Тут діє суверенна 

Божа Воля, природне (духовне) право і всемогутність Бога. Держави, 

які оголосили себе правовими, беруть на себе велику відповідальність 

за людину. Але ця декларація часто не має реалізації. Звідси і випли-

ває величина вимірності правового простору. Для вияву свобідної во-

лі необхідне чиєсь піклування. У природному праві її проявляє Бог, а 

у позитивному – певна держава, яка нібито виявляє суверенну волю. 

У духовно-правовому просторі життєдіяльність людини виглядає до-

сить просто: любити Бога, бути добрим у думках і діях, дбати про ін-

ших. У правовій площині цього явно не вистачає. Бракує придушення 

волі однієї людини іншою, що закріплено у чинному законодавстві»
1
.  

Сфера ж національного права обмежується законодавством, яке 

створюється та підтримується державою. Держава здійснює монопо-

лію у сфері правотворчості. Це ж стосується і сфери застосування 

права. Державні органи не лише створюють право, а й здійснюють 

функції із застосування права щодо інших суб‟єктів. 

Природне ж право є символом усього, в правовому розумінні, 

істинного, незалежного від випадку чи сваволі; є таким, що відпові-

                                                 
1
 Сливка С.С. Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз. – Львів: ЛьвДУВС, 

2006. – С. 24. 
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дає вічним законам справедливості. Воно, на відміну від позитивного 

права, не створюється штучно, а існує від природи
1
. 

Досліджуючи форми, рівні «буття» права, С. Максимов виділяє 

серед них ідею права та позитивне право. Ідея права представляє со-

бою найбільш загальний, абстрактний вираз сутності права, його 

«проект» чи завдання. Вона являє собою ідеал, його форму (в аристо-

телівському розумінні), те, що власне і робить його правом. Позитив-

не право ж являє собою реалізацію ідеї права, яка наділяє її якістю 

дієвої ідеї
2
.  

Отже, юридична сутність меж (кордонів) якраз і полягає в нор-

мативному і нормованому розподілі двох просторово близьких пра-

вопорядків, кожний з яких системно та ієрархічно створений і орієн-

тований на власні цінності та символи
3
. 

Саморуйнівною є ідея про те, що право повністю екзистенціаль-

не, цілком залежить від обставин часу й місця, що до нього не можна 

підходити з позицій істини чи справедливості, що воно не претендує 

на божественне походження чи вічну дійсність
4
.  

Межі дії природного та позитивного права можуть як співпада-

ти, так і відрізнятися. Позитивне право може виявитися зовсім і не 

правом, а природне право може перебувати поза сферою чинності по-

зитивного правового поля. Тобто, природне і позитивне право мають 

різну структуру свого існування (буття, чинності). Позитивне право 

діє в таких чітких вимірах, як час, простір та коло осіб. Природне ж 

право не втрачає свого життя даними обмеженнями. Воно існує, пе-

ребуває поза сферою вказаних параметрів. 

А. Стовба з приводу структури буття права пише: «Уявімо собі, 

що деяка катастрофа знищила всі матеріальні носії права – зводи за-

конів, кодекси, Інтернет-сайти, електронні бази даних, збірники судо-

вої практики... Чи буде це означати, що зникло саме право? Чи озна-

чає це, що можна безкарно вбивати, грабувати, порушувати догово-
                                                 
1
 Шокумов Ю.Ж. Проблемы современного правопонимания. – Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 
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 Исаев И.А. Топос и номос: пространства правопорядков. – М.: Норма, 2007. – С. 178-179. 

4
 Берман Г. Дж. Вера и закон: примирение права и религии / Пер. с англ. Д. Шабельникова и 

М. Тименчика. – М.: Ad Marginem, 1999. – С. 19-20. 
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ри? Очевидно, що ні. Однак, як же буде існувати в такому випадку 

право? Говорячи філософською мовою, чи існує право поза законо-

давством, і якщо так, якою є структура і спосіб його буття?»
1
. 

М. Хайдеггер говорить про час як «горизонт розуміння буття», 

тобто про той феномен, який робить можливим розімкнутість буття 

для людини
2
.  

У філософській літературі також називаються такі виміри буття 

права, як «правове поле», «правовий простір», «природно-правовий 

простір», «надприродно-правовий простір». Так, С. Сливка під пра-

вовим полем розуміє сферу діяльності, яка регламентована позитив-

ним правом і передбачає чіткий перелік дозволів або заборон. Факти-

чно правове поле створює умови, за яких дії людини є можливими. 

Від правового поля відрізняється правовий простір, який має 

значно більше параметрів вимірності. У правовому просторі людина 

діє вільно, на власний розсуд, встановлюючи для себе дозволи і забо-

рони, які, залежно від рівня правових знань, правового виховання, 

можуть виходити за межі позитивного права і це може також призве-

сти до виходу з правового поля. 

Щодо природно-правового простору, то це той самий правовий 

простір, але умови, реальне підґрунтя для нього готує природне пра-

во. Людина, обізнана з дією норм природного права, поводиться віль-

но, але сама себе обмежує природно-правовими нормами, а тому її дії 

є правомірними у філософсько-правовому контексті
3
. 

Ми бачимо, що просторове буття природного права суттєво від-

різняється від позитивного, реальна дія якого пов‟язується з чітким 

визначенням часових, суб‟єктивних і територіальних меж.  

Отже, згідно існуючих підходів до розуміння природного права, 

можна стверджувати, що ідея природного права спирається на такі 

його змістовні характеристики, як об‟єктивність, справедливість, мо-

ральність, універсальність, всезагальність, ідеальність, святість, віч-

ність, незмінність тощо. Зазначені риси, на нашу думку, можна вміс-

тити в таку одну рису, як верховність природного права.  
                                                 
1
 Стовба А.В. Правовая ситуация как источник бытия права. – Х., 2006. – С. 2. 

2
 Хайдеггер М. Бытиѐ и время. – М.: Ad Marginem, 1997. – С. 17, 149. 

3
 Сливка С.С. Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз. – Львів: ЛьвДУВС, 

2006. – С. 85-86. 
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Отже, з огляду на викладений вище аналіз проблеми буття при-

родного права, ми можемо зробити такі висновки. 

Людина не в змозі змінити природні процеси, вона лише здатна 

їх порушити своїм неправомірним втручанням. Оскільки природне 

право, на відміну від позитивного, не має офіційної форми, то людина 

може сприяти його, так би мовити, активізації в суспільному житті 

шляхом включення принципів природного права до національного 

законодавства, після чого можливим є їх гарантування та захист з бо-

ку держави. Хоча моральні, природні засади, які складають першо-

основу буття права, можуть проникати до правової сфери не лише 

шляхом легалізації державною владою, а й стихійно.  

Межі дії природного та позитивного права можуть як співпада-

ти, так і різнитися. Позитивне право може виявитися не правовим, а 

природне право може перебувати поза сферою чинності позитивного.  

Тобто, природне і позитивне право мають різну структуру свого 

існування (буття, чинності). Позитивне право діє в таких чітких вимі-

рах, як час, простір та коло осіб. Для природного ж права дані межі не 

є перешкодою до існування, тобто, воно перебуває поза сферою вка-

заних параметрів. 

Щодо часових характеристик природних законів, можна говори-

ти про те, що вони мають об‟єктивний, незмінний характер. Природ-

не право не обмежене часовими параметрами – як відсутній час його 

вступу в силу, так і відсутній час припинення його дії. Позитивне ж 

право може мати мінливий та непостійний характер залежно від різ-

номанітних факторів (географічних, історичних, політичних, еконо-

мічних, культурних тощо).  

Природне право також не має просторових обмежень свого бут-

тя та дії. Однак, істинно-моральний зміст природного права, для того, 

щоб набути чинності, гарантованості та реалізації в межах певного 

державно-правового простору, має набути певної форми, якою є по-

зитивне право у вигляді законодавства. У зв‟язку з цим вказується на 

відмінність у розумінні понять чинності та дієвості права. 

Щодо позитивного права, то існувати воно може лише як схва-

лене державою веління у вигляді певного нормативно-правового ак-

ту, тобто таке право має набути юридичної чинності (чи законної си-
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ли). Чинність і дієвість також не збігаються у часі, адже норма права 

є чинною ще до того, як стає дієвою. 

Дію природного права, у зв‟язку з цим, ми розуміємо як 

об‟єктивне існування (буття) права, яке не залежить від волі людини 

та від часово-просторових меж, і яке здійснює вплив на усі сфери 

життя людини, суспільства, держави та здатне наповнювати мораль-

но-справедливим змістом позитивне законодавство держави. 

Щодо меж дії природного права, то воно скоріше не має конкре-

тно-визначених часово-просторових параметрів, і, як об‟єктивна за-

кономірність, природне право існує скрізь, де існує й живе людина і 

природа. Такі межі можуть виникнути лише як  результат діяльності 

людини щодо легалізації існуючих природно-правових принципів у 

законодавстві держави, або ж, навпаки, через обмеження на певній 

території чи в певний час застосування природних законів чи ігнору-

вання їхньої дії, що, на наше переконання, є їх порушенням. 

Таким чином, межами дії природного права можуть стати свідо-

мість людини та позитивне право, тобто ті фактори, що залежать від 

суб‟єктивної волі осіб, які встановлюють, застосовують чи іншим чи-

ном реалізують об‟єктивно існуюче право. 
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к.ю.н., доц. Ирина Вершок, 

Белорусский государственный університет 

 

О понятии, структуре и видах правопонимания 

 

Актуализированные в настоящее время исследования право-

понимания в большей своей части касаются осуществления типоло-

гии с целью выявления содержательных характеристик, понятия и 

сущности права в каждой из выделенных разновидностей понимания 

права. Однако отсутствуют детальные общетеоретические разработки 

о сущности самого феномена правопонимания как сложного явления, 

детерминированного рядом субъективных и объективных факторов. 

Отсутствует единообразное научно обоснованное его определение, 

выделение субъектов, объекта, содержания, уровней и назначения 

понимания права. 

Для наиболее глубокого и всестороннего проведения научных 

исследований в сфере правопонимания необходимо максимально по-

лно определить его природу, сущность, а также факторы, обусловли-

вающие его качество. Для уяснения сущности правопонимания преж-

де всего необходимо указать на его тесную взаимосвязь с сознанием 

и правосознанием. С учетом названной взаимосвязи представляется 

необходимым уяснить природу сознания и правового сознания, зна-

чительно влияющих на содержание и качество правопонимания. 

Так, на основе анализа естественнонаучной, а также философ-

ской, психологической, социологической и иной информации об об-

щем сознании необходимо признать, что для сознания, непосредст-

венно связанного с человеческим мышлением, свойственна категория 

«процесс». При этом не «единство психических процессов», а слож-

ный и комплексный биологический, психический, физический и хи-

мический процесс, протекающий в организме индивида, осознающего 

окружающую его действительность. В данном процессе в различных 

сочетаниях задействуются био-, психо-, физиохимические соответст-

венно структуры, вещества, реакции и элементы, нарушение которых 

способно приводить к ущербности, деградации процесса сознания. 

Понимание сознания в качестве процесса предполагает наличие у не-
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го «жизненного цикла» в виде связанных между собой этапов и ста-

дий. К этапам оправдано отнести восприятие, отражение, осмысление 

и выражение различными способами идеализированной в человечес-

ком организме действительности. При этом рассматриваемый жиз-

ненный цикл сознания способен выступать в «усеченных» вариантах. 

Могут иметь место восприятие без отражения; восприятие и отраже-

ние, не завершившиеся осмыслением (воспринял и отразил, но не 

смог или не посчитал необходимым осмысливать); восприятие, отра-

жение и осмысление, не получившие выражения (воспринял, отразил, 

осмыслил, но не смог или не захотел выразить) и т.д. В качестве ста-

дий сознания следует признать: вникание в сущность, содержание и 

значение воспринимаемых реалий, их понимание; привлечение допо-

лнительной информации для осмысления; выражение при определен-

ных условиях и др.  

Сущность сознания заключается в осознании человеком окру-

жающей его действительности, включающей в себя объективный, 

действительный, существующий, не воображаемый мир во всем мно-

гообразии его связей, бытие, окружающую обстановку.  

Таким образом, изложенное позволяет определить сознание как 

сложный и комплексный процесс истинного, ошибочного или ложно-

го восприятия, отражения, осмысления и выражения идеализирован-

ной в индивидуальном человеческом мышлении действительности. 

Действительность, в свою очередь, представляет собой всю совокуп-

ность окружающих человека предметов, явлений и процессов, имею-

щих место в соответствующих сферах его жизнедеятельности. Пос-

ледовательность процесса бытия сознания сводится к восприятию 

зрением, слухом, осязанием и (или) иными органами чувств предме-

тов, явлений действительности, отражению этой действительности в 

соответствующих «отделах» человеческого организма и, в первую 

очередь, мозга; ее осмыслению, словесно-речевому, мимико-

жестовому, иному выражению указанных идеализированных челове-

ческим мышлением предметов, явлений, что в совокупности раскры-

вает индивидуальное субъективное представление осознающего о 

конкретных жизненных реалиях. Это нормальный жизненный цикл 

сознания. Однако, как уже отмечалось, возможны варианты «усечен-
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ных» актов познавательно-мыслительной деятельности, когда какой-

либо из указанных этапов данного цикла может отсутствовать. 

Сознание представляет собой сложный по своей сущности про-

цесс, который необходимо рассматривать как исходную, родовую ка-

тегорию, представляющую нечто общее в предметах, составляющих 

его виды
1
 и разновидности. В качестве видовых категорий, особен-

ных в пределах данного рода, выступают политическое, правовое, 

философское, экологическое, моральное, религиозное сознание.  

В соответствии с названными сущностными признаками созна-

ния и с признанием правосознания специфическим видом общего со-

знания, необходимо охарактеризовать отдельные признаки правового 

сознания. В частности, его можно определить как сложный и компле-

ксный волевой юридически значимый процесс правильного восприя-

тия, отражения, осмысления и выражения идеализированной в инди-

видуальном человеческом мышлении социально-правовой действите-

льности. Сущность правового сознания в наиболее общем значении 

сводится к правдивому (правильному) осознанию индивидами, не об-

ладающими специальными познаниями в области юриспруденции, а 

также лицами, имеющими такие познания, социально-правовой дейс-

твительности. 

Основное назначение правосознания заключается в восприятии, 

отражении, осмыслении и выражении через оценки и знания степени 

оптимальности устройства и действенности государства, его органов 

и общественных формирований, эффективности систем законодате-

льства и права, правотворчества, правореализации, механизма право-

вого регулирования, обеспечения реализации прав и исполнения обя-

занностей, а также возможных направлений и способов совершенст-

вования социально-правовой действительности. Поэтапность процес-

са правосознания не является абстрактной теоретической конструк-

цией. Она или вытекает из законодательства, или имеет вполне лега-

льные основания, особенно в профессиональной юридической деяте-

льности. Во многих отраслях права и законодательства содержатся 

положения, с необходимостью предполагающие восприятие, отраже-

                                                 
1
 Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1986. – С.66. 
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ние, осмысление, выражение индивидами конкретной социально-

правовой действительности.  

В правоведении определены субъекты правосознания в виде ин-

дивидов, их групп и общества, с чем нельзя безоговорочно согласить-

ся. Так, поскольку правосознание представляет собой юридически 

значимый био-, психо-, физиохимический процесс, то реально проте-

кать он может только в организме конкретного человека, причем с 

особенностями, обусловленными отсутствием или наличием у него 

юридической практической либо научной квалификации. На уровнях 

отдельных групп или всего общества возможно обобщенное «выра-

жение содержания и характера правосознания отдельных индивидов, 

образующих соответствующие группы и общество в целом»
1
. 

Наличие субъектов правосознания закономерно предполагает 

существование его объектов, к которым следует отнести право, пра-

вотворчество, правореализацию, государство, государственные орга-

ны, их компетенцию, акты законодательства, отдельные статьи этих 

актов, правотворчество, правореализацию, юридическую ответствен-

ность, т.е. специально не исследуемую, а только осознаваемую пра-

вовую действительность. Для ученых-правоведов как субъектов пра-

восознания, помимо указанных объектов, осознаваемыми объектами 

способны выступать история, формы государства и права, юридичес-

кие догмы, доктрины, систематизация и отрасли законодательства, 

источники, система и отрасли права, правовые понятия, принципы, 

нормы, институты, механизмы правового регулирования, фактичес-

кие обстоятельства, правоотношения и содержание таких отношений, 

правонарушения, их состав, сравнительное правоведение и др. В кон-

кретных научных исследованиях в качестве объектов могут быть вы-

делены, например, юридические нормы, их толкование и реализация, 

правоотношения, индивидуальные предписания применения юриди-

ческих норм, юридические факты и т.д.  

В свою очередь, правопонимание как специфическое направле-

ние правового сознания имеет ряд схожих и отличительных с ним 

черт. Так, схожими признаками правопонимания и правосознания 

                                                 
1
 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учеб. для вузов. – М.: Изд-во НОРМА, 

2002. – С. 270. 
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можно признать их процессуальный длящийся характер, обусловлен-

ный совокупностью биологических, психических, физиологических и 

химических факторов, индивидуальность, направленность на прави-

льное осмысление социально-правовой действительности. В структу-

ре процесса правопонимания представляется целесообразным выде-

лить также четыре этапа: восприятие, отражение, осмысление и вы-

ражение. Специфическими признаками, присущими только для пра-

вопонимания, является его целевая направленность на уяснение сущ-

ности и назначения права, его роли в природной, социально-правовой 

и государственно-правовой действительности. При отсутствии струк-

турных отличий с правосознанием, элементы процесса правопонима-

ния имеют ряд специфических особенностей. Восприятие в данном 

случае имеет целенаправленный характер, оно осуществляется для 

получения адекватной, объективной теоретической и (или) эмпириче-

ской информации о возникновении, развитии и функционировании 

социально-правовой действительности. Осмысление в процессе пра-

вопонимания осуществляется при помощи выбранного инструмента-

рия, с использованием определенной методологии, оно характеризуе-

тся некоторой степенью рациональности, логической последователь-

ности и системности. Выражение в правопонимании заключается в 

формулировке и возможной объективизации систематизированной 

информации о сущности и предназначении права в природной, соци-

ально-правовой и государственно-правовой действительности. 

Качество правопонимания, его глубина зависит от характера и 

адекватности восприятия и отражения субъектом окружающей его 

социально-правовой действительности. К примеру, выражение как 

необходимый атрибут правопонимания может иметь свою объективи-

зацию в построении нормативистской концепции правопонимания, 

нашедшей свое отражение в «чистой теории права» Г. Кельзена, или 

при формулировке решения суда в процессе правоприменительной 

деятельности.  

Правопонимание, как и правосознание, субъективно и зависит 

от личностных качеств конкретного его носителя. При выражении 

правопонимания в определенной логически построенной, практичес-

ки апробированной, претендующей на объективное отражение реаль-
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ной действительности теории, оправдано говорить об определенной 

концепции, школе, течении правопонимания или даже общетеорети-

ческой правовой парадигме. Однако учитывая субъективный харак-

тер данного явления, даже сторонники единого направления право-

понимания имеют свои собственные, отличные от других представи-

телей данного направления, оригинальные идеи, доказательственную 

базу, методологию. Примером может служить наличие множества те-

чений в естественно-правовом типе правопонимания, по-разному об-

ъясняющих природу естественного права и его соотношение с пози-

тивным правом. На каждого субъекта правопонимания оказывает 

влияние его конкретный опыт в социально-правовой действительнос-

ти, мировоззрение, выбранная методология, количество и качество 

теоретических знаний об истории и закономерностях развития. 

Объектами правопонимания можно назвать сущность права и 

его роль в природной, социально-правовой и государственно-

правовой действительности. Для ученых-правоведов как субъектов 

правопонимания, помимо указанных объектов, осознаваемыми объе-

ктами способны выступать история, формы права, юридические дог-

мы, доктрины. В зависимости от степени конкретизации или индиви-

дуализации определенного объекта правопонимания происходит его 

дифференциации, служащая основой для дальнейшей типологии. 

Таким образом, правопонимание можно определить как слож-

ный индивидуальный процесс функционирования правосознания, за-

ключающийся в целенаправленном восприятии теоретической и (или) 

эмпирической информации, ее отражении и специальном научном, 

практическом или научно-практическом осмыслении, а также выра-

жении в виде определенных решений, теорий, идей, о сущности права 

и его роли в природной, социально-правовой и государственно-

правовой действительности. 

Учитывая неразрывную связь общего правосознания и правопо-

нимания, а также их проникновение во многие сферы социально-

правовой действительности и детерминированность элементов такой 

действительности качеством правового сознания и правового пони-

мания, необходимо осуществить классификацию процессов понима-

ния права по различным основаниям.  
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По разной степени общности осознания социально-правовой 

действительности имеются достаточные основания выделить общее, 

особенное и специальное правопонимание. Первое, обладающее ро-

довыми признаками, направлено на восприятие, отражение, осмысле-

ние и выражение любой социально-правовой и государственно-

правовой материи и осуществляется преимущественно в рамках фи-

лософского и философско-правового направления научной мысли. 

Особенное правопонимание, имеющее видовые признаки и распрост-

раняющееся на соответствующие юридические сферы, связано с вос-

приятием, отражением, осмыслением и выражением конституционно-

правовой, административно-правовой, гражданско-правовой, эколо-

го-правовой, финансово-правовой, гражданско-, хозяйственно-, или 

уголовно-процессуальной, иной правовой действительности. Нако-

нец, специальное правопонимание с присущими ему признаками раз-

новидностей, предполагает восприятие, отражение, осмысление и вы-

ражение специализированных явлений и процессов указанной дейст-

вительности.  

С учетом способов осознания социально-правовой действитель-

ности правопонимание оправдано классифицировать на эмпиричес-

кое и теоретическое. Для эмпирического правопонимания характерно 

созерцательное чувственно-опытное восприятие, отражение, осмыс-

ление и выражение указанной действительности. Теоретическое по-

нимание права, не исключающее эмпирический фактор, сопряжено с 

применением научных принципов, подходов и способов восприятия, 

отражения, осмысления и выражения социально-правовых явлений и 

процессов.  

Представляется, что достаточно оправданным необходимо при-

знать выделение общего (экономического, политического) и специа-

льного профессионально-юридического, подразделяемых соответст-

венно на практическое, научное, практико-научное и научно-

практическое, понимание права. Практическое правопонимание сво-

дится к квалифицированному восприятию, отражению, осмыслению 

и выражению социально-правовой действительности. В научном по-

нимании права применяются специальные принципы, методы и сред-

ства восприятия, отражения, осмысления и выражения указанной 
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действительности. Восприятие явлений на данном уровне осуществ-

ляется ученым через призму индивидуализированных категориаль-

ных схем и в большой степени зависит от личностной установки каж-

дого из них. Практико-научный и научно-практический подуровни 

обусловлены преобладанием у осознающего социально-правовую 

действительность индивида практической или, наоборот, научной 

правоведческой подготовки.  

С учетом обоснования возможности дифференциации правосоз-

нания по микро-территориальному, внутригосударственно-

региональному, национально-территориальному, межгосударствен-

ному, межгосударственно-региональному и международному призна-

кам, представляется необходимым разграничение правопонимания по 

схожему критерию. Таким образом, можно выделить национальное 

правопонимание, международное правопонимание и межгосударст-

венное правопонимание.  

Учитывая, что содержание правосознания постоянно развивает-

ся на основе исторически изменяющихся общественных ценностей, 

то и правопонимание имеет свойство преобразовываться, даже в рам-

ках одного направления появляются различные течения. Но правопо-

нимание должно отражать реально существующую правовую дейст-

вительность с учетом национальных, территориальных и временных 

особенностей, коррелировать с существующей идеологией и иными 

мировоззренченскими явлениями, влияющими на выбор методологии 

при изучении сущности права.  

В настоящее время достаточно часто в научных и практических 

кругах появляются ссылки на низкий уровень, плохое качество или 

даже «деформацию» правосознания населения в виде правового ни-

гилизма, идеализма, «ностальгии по праву», что, несомненно, отра-

жается на качестве правопонимания. Это в значительной степени 

обусловлено его не соответствием существующим в обществе ценно-

стям, предопределяющим содержание правосознания. Думается, что 

все чаще встречающаяся применительно к анализу современных реа-

лий теоретическая характеристика правосознания как деформирован-

ного сознания в виде правового нигилизма, идеализма, ностальгии по 

праву, является некорректной, особенно если используется примени-



 

101 

тельно к характеристике всего или большинства населения того или 

иного государства. Деформация в общем смысле представляет собой 

искажение и применяется при характеристике физических тел и их 

состояний с точки зрения нарушения отдельных частей целого. В 

свою очередь, сознание человека имеет нематериальную природу и 

относится к идеальной сфере бытия. В связи с этим весьма усложняе-

тся возможность констатации факта искажения (деформации) право-

вого сознания, особенно если она имеет место в отношении нормаль-

ного здорового человека или групп индивидов, не имеющих патоло-

гий в нервной и психической системах. Тем более, термины «дефор-

мация правосознания» и схожие по смыслу категории обычно приме-

няются при характеристике общественного правового сознания. То 

есть, с признанием факта искажения правосознания в обществе, фак-

тически происходит констатация наличия массового помешательства 

или как минимум психоза на почве права. В данной ситуации ряд 

ученых анализирует лишь внешнее проявление, объективизацию пра-

вового сознания и, соответственно, правопонимания, но не акценти-

рует внимание на его причине, заключающейся в различных, истори-

чески изменяющихся национальных системах ценностей всего обще-

ства и отдельных ценностных представлений конкретного индивида 

как содержания правосознания.  

Признаваемый в качестве деформации так называемый «право-

вой нигилизм» чаще всего не свидетельствует о полном разложении 

человека как личности и вступлении на противоправный путь, нега-

тивном отношении к праву, а, наоборот, может предполагать отрица-

ние идей верховенства права в системе социальной регуляции в поль-

зу норм религии или морали, что будет способствовать его самосове-

ршенствованию в качестве добропорядочного гражданина и его акти-

вной гражданской позиции как члена общества или религиозной кон-

фессии. Ценностная составляющая правосознания данного индивида 

может не совпадать с официально-признаваемыми ценностями, воп-

лощенными в содержание и принципы действия правовых норм. Сис-

тема социального регулирования с присущей ей иерархией на основе 

признанных ценностей для каждого индивида и общества в целом 

может противоречить официальной, признаваемой на государствен-
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ном уровне, что в большей степени будет свидетельствовать о несо-

вершенстве государственного механизма, идущего вразрез с истори-

чески обусловленными национальными интересами и целями.  

Таким образом, правопонимание представляет собой неразрыв-

но связанный и обусловленный правовым сознанием сложный инди-

видуальный процесс, заключающийся в целенаправленном восприя-

тии теоретической и (или) эмпирической информации, ее отражении 

и специальном научном, практическом или научно-практическом ос-

мыслении, а также выражении в виде определенных решений, теорий, 

идей, о сущности права и его роли в природной, социально-правовой 

и государственно-правовой действительности. 
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Цінність права в соціологічному підході до праворозуміння 

 

Задоволення основоположних інтересів, таких як добробут, мир, 

справедливість, виступає метою існування і розвитку будь-якого сус-

пільства в будь-якому історичному періоді. Забезпечення ж суспіль-

них інтересів означатиме повне задоволення всіх індивідуумів 

(суб‟єктивний інтерес) та їх утвердження в суспільстві як цінностей. 

Уявляється, що такий ідеалізований стан суспільства, в якому будуть 

забезпечені інтереси абсолютно всіх його членів, і є найвищою метою 

існування людської цивілізації. Людство ж у своєму розвитку не 

спромоглося винайти більш ефективного способу регулювання суспі-

льних відносин, ніж право. Саме за допомогою правового забезпе-

чення у регулюванні різноманітних суспільних відносин останні на-

бувають впорядкованості та визначеності. Тому, з одного боку, важ-

ливість права як соціального регулятора, насамперед як регулятора 

поведінки, зумовлена існуванням суспільства і включенням окремого 

індивідуума в це суспільство, що породжує велику кількість відносин 

і зв‟язків індивідуума з іншими членами суспільства. З іншого боку, 

будь-які відносини, в які вступає окремий індивідуум, мають на меті 

задоволення останнім свого суб‟єктивного інтересу і не завжди задо-

волення такого інтересу – наприклад корисливого інтересу, що поля-

гає в досягненні матеріального благополуччя – не порушуватиме ін-

тереси інших членів суспільства. В такому розумінні право виступає 

тим критерієм, який покликаний до певної міри узгодити інтереси 

суб‟єктів суспільних відносин. 

Зазначене дає змогу звернути особливу увагу на соціологічний 

підхід в юриспруденції, згідно з яким цінність права полягає насам-

перед у тому, що воно спрямоване на забезпечення і задоволення сус-

пільних інтересів. Незважаючи на те, що соціологічний підхід 

пов‟язує ефективність правового регулювання з правом, яке походить 
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із фактично існуючих відносин, які склались в різних соціальних гру-

пах або колективах, і тим самим передбачає існування сформованої 

суспільної правосвідомості, він має велике прикладне значення для 

формування правової системи тих держав (в тому числі і України), 

які не мають значного досвіду в даній сфері. А тому дослідження пи-

тання утвердження цінності права на основі соціологічного підходу у 

праворозумінні є актуальним для забезпечення правового регулюван-

ня суспільних відносин і побудови ефективно діючого законодавства. 

Питання цінності права для людини і суспільства досліджені в 

роботах таких вчених-правознавців, як: В.Д. Зорькін, В.О. Туманов, 

В.П. Тугарінов, В.С. Нерсесянц, Н. Неновскі, А. Поєзна, 

М. Михайлова та інші. Соціологічне дослідження права проводили в 

свій час, зокрема: С.А. Муромцев, М.М. Коркунов, М.М. Ковалевсь-

кий, Б.О. Кістяківський, Ю.О. Тихомиров та ін. Разом з тим, застосу-

вання соціологічного підходу в обґрунтуванні цінності права потре-

бує додаткових досліджень, які дали б змогу чітко визначити цінність 

права для суспільства.  

Метою даної статті є з‟ясування питання про цінність права на 

основі соціологічного підходу та встановлення сукупності чинників, 

необхідних для утвердження цінностей права в суспільстві. 

Як відомо, соціологічний підхід у праворозумінні виник напри-

кінці XIX – на початку XX ст. у Західній Європі і на сучасному етапі 

відзначається існуванням ряду напрямів, серед яких: юриспруденція 

інтересів; теорія «живого» або «вільного» права; концепція солідари-

зму; концепція інституціоналізму; концепція прагматизму; концепція 

інструменталізму; концепція реалізму
1
. Хоча загалом представники 

соціологічного підходу не проводять ціннісну характеристику і 

з‟ясування моральних засад права, але все ж таки право для них є 

перш за все соціальним явищем, яке породжене суспільством, що, в 

свою чергу, вказує на те, що право є досягненням людської культури. 

Право ж, як культурна цінність, проявляється через власну, інструме-

нтальну та соціальну цінність, остання виступає засобом утвердження 

права як цінності в суспільстві. 

                                                 
1
 Алаіс С. І. Проблема праворозуміння в основних школах права: дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01 / С. І. Алаіс. – К., 2002. – 203 с. 
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Констатуючи те, що соціологічний підхід у право розумінні, 

який наділяє право соціальною цінністю, є недостатнім для розкриття 

однієї із сторін прояву цінності права, необхідно виділити складові та 

критерії, завдяки яким право постає як соціальна цінність. Цілком 

очевидно, що соціальна цінність права є комплексною категорією, яка 

передбачає, по-перше, втілення правом загальної, групової та індиві-

дуальної волі (інтересів) абсолютно всіх учасників всієї сукупності 

суспільних відносин; по-друге, закріплення за правом можливості бу-

ти ефективним засобом забезпечення та існування стабільності і по-

рядку різноманітних відносин; по-третє, надання особливого значен-

ня праву у сприянні розвитку тих відносин, у яких зацікавлені як 

окремі індивіди, так і суспільство в цілому. Саме інтерес в соціологі-

чному підході виступає тим критерієм, який визначає «ставлення» до 

права як соціальної цінності та спрямовує розвиток права, кінцевою 

метою (соціальним ідеалом) якого є забезпечення інтересів суспільст-

ва як сукупності інтересів всіх індивідів. А тому і «ставлення» до 

права як соціальної цінності визначатиметься тим, в якій мірі загальні 

інтереси суспільства виражатимуть різні, і навіть протилежні за сут-

ністю, інтереси окремих індивідів або колективів. 

Засновник юриспруденції інтересів – одного із напрямів соціо-

логічного підходу – німецькиий юрист Рудольф фон Ієринг (1818-

1892) проблему співвідношення егоїстичних інтересів окремих інди-

відів та забезпечення практичного успіху в забезпеченні інтересів су-

спільства пропонував вирішувати через примусове встановлення по-

рядку, який можливе тільки завдяки праву, що є результатом досвіду 

людських відносин – «право є сукупністю життєвих умов суспільст-

ва…», виступає як «сукупність діючих в державі примусових норм» 

та забезпечує законний порядок життя через «правомочність особи 

здійснювати захист моральних засад свого життя»
1
. Разом з тим, 

Р. фон Ієринг, визначаючи право як юридично захищений інтерес, в 

основі якого знаходяться «життєві умови індивіда»
2
, дає нам можли-

вість стверджувати про важливу роль у забезпеченні соціальної цін-
                                                 
1
 Иеринг Р. фон. Борьба за право / Р. фон Иеринг; пер. с нем. Н. М. Губского. – СПб.: АО тип. 

дела в Спб., 1909. – 67 c. 
2
 Иеринг Р. фон. Цель в праве. – Т. 1 / Р. фон Иеринг; пер. с нем. В.Р. Липкого, 

Н.В. Муравьева, Н. Ф. Дерюжинского. – СПб.: Изд. Н. В. Муравьева, 1881. – 412 с. 
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ності права суб‟єктивного права, яке є «здоровим правовим почут-

тям» (усвідомленням недопущення правопорушень і значення діяль-

ної сили в праві), спрямованим на забезпечення матеріальних умов 

фізичного існування людини та інші блага, які, на думку окремого ін-

дивіда, мають найважливіше значення для його життя
1
.  

Таким чином, у вченні Р. фон Ієринга можна виділити цінність 

суб‟єктивного права, яка полягає у: а) формуванні «здорового право-

вого почуття» індивідів суспільства; б) сприянні у здійсненні вчинків, 

які спрямовані на забезпечення життєвих благ індивідів в сфері дії 

права; в) усвідомленні всіма індивідами обов‟язку утверджувати па-

нування права. 

У вченні Р. фон Ієринга соціальну цінність має об‟єктивне пра-

во, яке знаходить практичне вираження, що полягає у примусовому 

встановленні правопорядку в існуючих умовах суспільного життя в 

інтересах самого ж суспільства. 

Але, разом з тим, захищений інтерес, який є критерієм у сприй-

нятті права як цінності, має суб‟єктивний характер (сам Р. фон Ієринг 

не розкрив сутність інтересу) і може «спотворювати» цінність права, 

тим самим він не є абсолютним критерієм цінності права. Зокрема, 

поділяючи погляди Р. фон Ієринга та зазнавши впливу вчень німець-

ких мислителів Карла Маркса (1818-1883) і Фрідріха Енгельса (1820-

1895) про класову сутність права, латиський політичний діяч, пись-

менник, юрист Петро Іванович Стучка (Петерис Стучка) (1865-1932) 

вказував на те, що право втілює систему (порядок) суспільних відно-

син, що відповідає інтересам пануючого класу і охороняється органі-

зованою силою цього класу. Як показує історичний досвід, право як 

класовий інтерес втрачає свою цінність, перетворюючись на засіб то-

талітарної держави. Тому сприйняття права як соціальної цінності 

можливе лише за умови, коли право втілює інтереси всіх індивідів, а 

не окремих соціальних груп, і в сукупності ці інтереси постають і як 

загальний суспільний інтерес, і як результат «примирення» і підко-

рення суб‟єктивних інтересів суспільним прагненням в утвердженні 

правопорядку і покращенні життя людини. 

                                                 
1
 Иеринг Р. фон. Борьба за право / Р. фон Иеринг; пер. с нем. Н. М. Губского. – СПб.: АО тип. 

дела в Спб., 1909. – 67 c. 
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Інший представник соціологічного підходу, засновник «школи 

вільного права» Євген Ерліх (1862-1922) походження права 

пов‟язував з уже існуючими порядками в окремих соціальних групах, 

об‟єднаннях, спілках і звичаями, які утвердилися в повсякденній 

людській діяльності. Тобто, джерелом формування права виступає 

суспільство і при цьому норми права можуть утворюватись як зако-

нами, так і громадською самодіяльністю. Аналіз концепції Є. Ерліха 

дає змогу охарактеризувати цінність права саме як «цілого права сус-

пільства» через сукупність низки складових, а саме право: а) повинне 

виражати ідентичність правопорядку, який є результатом утверджен-

ня організації повсякденної людської діяльності, і правопорядку, який 

закріплюється на основі законів; б) вказувати місце і завдання індиві-

да всередині кожної спілки; в) забезпечуватись не примусом, а «по-

чуттям необхідності правопорядку». 

Ідеї солідаризму були вперше висловлені засновником соціоло-

гії, французьким філософом Огюстом Контом (1798-1857), і знайшли 

свій подальший розвиток у поглядах французького соціолога, заснов-

ника французької соціологічної школи Еміля Дюркгейма (1858-1917). 

Е. Дюркгейм вважав благом для суспільства забезпечення суспільно-

го виробництва на основі класового поділу праці і обов‟язку суспіль-

них класів спільно і солідарно працювати, що є ознакою домінування 

«колективної свідомості» в суспільстві. Право ж покликане тільки ві-

дображати результат «колективної свідомості» – соціальну солідар-

ність: «… ми можемо бути впевненими, що знайдемо втілені в праві 

всі суттєві різновиди соціальної солідарності», «…право відтворює 

основні форми соціальної солідарності»
1
. Інший французький юрист, 

державний діяч Леон Буржуа (1851-1925) виходив з того, що кожний 

індивід отримує користь від участі в соціальних групах, а тому пови-

нен мати почуття обов‟язку перед суспільством в досягненні блага, 

яке неможливе без усвідомлення солідарності, на що повинне бути 

спрямоване і право. Засновник концепції солідаризму, французький 

юрист, професор юридичного факультету в Бордо Леон Дюгі (1859-

1928) основне досягнення суспільства вбачав в пануванні солідарнос-

                                                 
1
 Дюргейм Э. О разделении общественного труда / Э. Дюргейм. – М.: Волтерс Клувер, 1996. – 

234 с. 
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ті й гармонії (ці категорії виступають як соціальні цінності), а забез-

печення такого панування є обов‟язком і повинністю щодо виконання 

своїх місій (соціально необхідних функцій) сукупністю класів, що 

становлять суспільство. Існування ж суспільних класів викликане не-

рівністю людей, громадяни мають усвідомлювати свою належність до 

того чи іншого класу (соціального прошарку), а також необхідність 

соціальної солідарності. Усвідомлення необхідності соціальної солі-

дарності становить норму соціальної солідарності, головним змістом 

якої є відмова від порушень і позитивна діяльність, спрямована на ре-

алізацію норми соціальної справедливості. 

Ідеї солідаризму і концепція Л. Дюгі дають змогу охарактеризу-

вати цінність права як такого, що є: а) відображенням форм соціаль-

ної солідарності; б) відображенням «колективної свідомості» та усві-

домлення необхідності в соціальній солідарності; в) утвердженням 

соціальної справедливості; г) спрямованим на досягнення гармонії 

всіх суспільних відносин і благополуччя в суспільстві. При цьому 

всезагальна соціальна справедливість виступає як ідеал, до якого 

прямує суспільство у своєму розвитку, для досягнення якого служить 

право. 

Концепція інституціоналізму була розроблена Моріусом Оріу 

(1859-1929) і, зокрема, знайшла підтримку у працях соціолога Пити-

рима Олександровича Сорокіна (1889-1968), російського державного 

діяча і юриста Муромцева Сергія Андрійовича (1850-1910). М. Оріу, 

закріплюючи за соціальними спільнотами (сім‟я, трудові колективи 

тощо) інтегративну функцію (забезпечення цілісності суспільства) і 

задоволення інтересів індивідів та їх об‟єднань, вбачав роль права у 

регулюванні соціальних відносин – у врівноваженні протилежних ін-

тересів індивідів, їх об‟єднань, соціальних груп і т. д., в результаті чо-

го такі відносини стають правовими, тобто забезпечується правовий 

порядок. Урівноваження відносин можливе завдяки охопленню фак-

тичних станів правом, і, як наслідок, перетворенню їх у правові (легі-

тимізація) та домінуванню усвідомлення людьми справедливості і пі-

дкорення своїх прагнень розумним процесам колективного утворен-
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ня
1
. Таким чином, цінність права на основі вчення М. Оріу проявля-

ється через взаємозв‟язок: а) регулювання правом діяльності фактич-

но існуючих об‟єднань, б) забезпечення рівноваги і встановлення 

правопорядку у відносинах та в) відображення правосвідомості, що 

відповідає почуттю справедливості людини. 

П. Сорокін наділяв право першочерговим організуючим елемен-

том колективних об‟єднань, які являють собою лише «об‟єктивацію 

та уособлення правових норм та правових переконань всіх або вирі-

шальної більшості групи»
2
. А тому цінність права для колективів 

сприйматиметься лише тоді, коли переконання індивідів відобража-

тимуться у нормах права. 

Практичну користь права у регулюванні конкретних соціальних 

відносин один із представників концепції прагматизму, американсь-

кий теоретик права Олівер Вендель Холмс (1841-1935) вбачав в судо-

вих рішеннях, заперечуючи при цьому загальні пропозиції, які вті-

люються у праві. 

На сучасному етапі розвитку правової думки соціологічний під-

хід у праворозумінні головним чином представлений двома концеп-

ціями: інструменталізму та реалізму. Саме у поглядах відомого пред-

ставника концепції інструменталізму американського юриста Роско 

Паунда (1870-1964) цінність права розкривається через соціальну 

цінність, що полягає у забезпеченні як порядку у відносинах, так і 

правопорядку в суспільстві загалом на основі дії права як ефективно-

го інструменту регулювання відносин
3
. Р. Паунд вбачав вищу мету 

права у досягненні загальносуспільних цінностей (злагоди, добробу-

ту, миру і т. д.), які виходять з інтересів існуючого суспільства та 

охоплюються пануванням правопорядку, що забезпечує 

                                                 
1
 Ориу М. Основы публичного права / Ориу М.; пер. с фран. / под ред. Челяпова Н. с предисл. 

Пашуканиса Е. – М.: Изд-во Ком. Акад., 1929. – 783 c. 
2
 История политических и правовых учений: [учеб. для вузов] / [Графский В.Г., Золотухи 

на Н М., Мамут Л.С и др.]; под общ. ред. чл.-кор. РАН, д. юр. н, проф. В.С. Нерсесянца. – 

[2-е изд. стереотип.]. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 736 с. 
3
 Адыгезалова Г. Э. Правовая концепция американской социологической юриспруденции 

XX века (Роско Паунд, Толкотт Парсонс и Гарри Бредемейер): дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.01 / Г. Э. Адыгезалова. – Краснодар, 2004. – 197 с. 
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«…примирення і гармонізацію конфліктуючих людських інтересів»
1
, 

спрямованих на досягнення цінностей і постулатів сучасної цивіліза-

ції. 

Концепція реалізму була започаткована американським цивіліс-

том, професором Колумбійського університету Карлом Ллевелліном 

(1893-1962), і знайшла прихильників серед таких американських 

юристів, як Джером Френк (1889-1957), Натан Бенджамін Кардозо 

(1870-1938). Концепція реалізму в праворозумінні дає можливість 

здійснювати оцінку цінності права як ефективного регулятора суспі-

льних відносин, виходячи із практики вирішення спорів, які виника-

ють між окремими індивідами. Так, згідно поглядів Д. Френка, право, 

яке втілює різні ідеали, моральні цінності та суспільні орієнтири, за-

лишається абстракцією доти, доки воно не знайде своє виявлення у 

вирішенні конкретної справи, і тільки після цього можливе виник-

нення в індивіда суб‟єктивного права. Н. Б. Кардозо велике значення 

в утвердженні права як цінності надавав судовому процесу, який зда-

тний забезпечити справедливість і суспільну корисність вирішення 

справи
2
. Таким чином, концепція реалізму цінність права розкриває 

через: а) вирішення конкретних справ в дусі суспільної користі; 

б) спрямування практики вирішення спорів в досягненні моральних 

ідеалів (добра, справедливості і т. д.); в) соціально-психологічний 

вплив рішень на усвідомлення права окремим індивідом. 

Провівши аналіз концепцій соціологічного підходу в праворозу-

мінні з точки зору значимості (цінності) права для суспільства, можна 

зробити такі висновки: а) право є соціальною цінністю за умови, що 

воно є ефективним інструментом соціального контролю: інструмен-

тальна цінність права є проявом соціальної цінності; б) право утвер-

джується як цінність через «колективну свідомість» (Л. Дюгі), «здо-

рове правове почуття» (Р. фон Ієринг); в) соціальна цінність права за-

лежить від інтересів суспільних груп, колективів; г) суспільні відно-

сини, життєві умови виступають джерелом права, а критерієм ціннос-

ті права є справедливість у забезпеченні регулювання відносин; 
                                                 
1
 Pound R. Social control through law. New Haven: Yale Univ. Press; Oxford Univ. Press, 1942. – 

138 p. 
2
 Дробязко С.Г., Козлов В.С. Общая теория права: [учеб. пособие для вузов]. – Мн.: Амалфея, 

2005. – 464 с. 
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ґ) соціальна цінність права полягає у забезпеченні соціальної єдності 

(Р. Паунд), правопорядку в суспільному житті. 

Таким чином, соціологічний підхід в праворозумінні дає змогу 

охарактеризувати цінність права як мінливу категорію, що залежить 

від суспільних інтересів, реально існуючих відноси та практики ви-

рішення справ. 
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к.ю.н., доц. Андрій Машков, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

«Широкий» погляд на поняття «праворозуміння»  

як категорію загальнотеоретичної юридичної науки 

 

1. Праворозуміння є тим поняттям (для пересічної свідомості) та 

категорією (для професіоналів – юристів та вчених), навколо та під 

безпосереднім визначальним впливом якої формується весь комплекс 

поглядів на правову дійсність та в значній мірі визначається характер 

і напрямок правової поведінки соціальних суб‟єктів. При цьому, ска-

зане вірне як щодо індивідуальних соціальних суб‟єктів – окремих 

осіб, так і для колективних соціальних суб‟єктів, включаючи етноси, 

раси тощо.  

Зрозуміло, що в такому випадку проблематика, пов‟язана з пра-

ворозумінням, є однією з центральних проблем соціальних (в тому 

числі юридичних) наук, а тим паче загальнотеоретичної юридичної 

науки, якою є теорія держави і права.  

Саме тому категорію «праворозуміння» можна розглядати як 

центральну та системоутворючу категорію юридичної науки. Не ви-

падково В. Нерсесянц писав, що для теорії права і держави як базис-

ної юридичної науки (а тому і для юриспруденції в цілому) вихідне і 

визначальне значення має покладений в її основу той чи інший тип 

розуміння права
1
. 

До сказаного слід додати, що таке ставлення до поняття (катего-

рії) праворозуміння сьогодні є вже достатньо поширеним, хоча ще 

декілька десятиліть тому ця теза навряд чи отримала б беззаперечну 

підтримку. 

2. Праворозуміння, як об‟єкт наукового пізнання, як наукова 

проблема, є багатоаспектним та складним явищем, навколо якого 

тривають бурхливі, але не завжди достатньо наукові дискусії. Зокре-

ма, дискусійним є тлумачення самого поняття «праворозуміння». 

                                                 
1
 Нерсесянц В.С. Юриспруденция. Введение в курс общей теории права и государства. – М., 

1998. – С.3. 
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3. Те визначення поняття «праворозуміння», що існувало та 

продовжує існувати у сучасній вітчизняній науковій літературі (яке 

можна розглядати як «завужене» або «вузьке»), відповідно до якого 

праворозуміння – це «наукова категорія, що відображає процес і ре-

зультат цілеспрямованої мислячої діяльності людини, яка включає у 

себе пізнання права, його сприйняття (оцінку) і відношення до нього 

як до цілісного соціального явища»
1
, уявляється не тільки помилко-

вим з наукової точки зори, а й неприйнятним з практичної, оскільки є 

серйозною перешкодою для теоретико-прикладного осмислення са-

мого феномену праворозуміння, визначення його місця та значення в 

край складній системі соціально-політичної (в тому числі державно-

правової) дійсності.  

Зазначений підхід до тлумачення поняття «праворозуміння», 

окрім іншого, не дає змоги побудувати цілісну, ефективну, внутріш-

ньо несуперечливу та практично значущу концепцію механізму вини-

кнення та розвитку праворозуміння, як на рівні окремо взятого інди-

віда, так і на рівні колективних соціальних суб‟єктів (етносів, рас то-

що). А це, в свою чергу, не дає змоги вибудувати адекватну теорію 

формування та коректування соціально затребуваних типів праворо-

зуміння як реальної основи для забезпечення позитивних (соціально-

відповідальних) форм правової поведінки суб‟єктів. 

4. Більш науково обґрунтованим та прийнятним з практичної 

точки зору уявляється так би мовити «широке» тлумачення праворо-

зуміння – як сукупності поглядів та оцінок соціальних суб‟єктів щодо 

того, що являє собою право, яка його соціальна сутність, цінність, 

призначення, який його зміст та форми прояву, що визначають пове-

дінку (пасивну чи активну) цих суб‟єктів у суспільних відносинах. 

                                                 
1
 Теория государства и права / Под ред. Корельского В. М., Перевалова В. Д. – М., 1997 – 

С. 217. Аналогічної точки зору притримається переважна більшість авторів (див. наприклад, 

Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави і права. – Львів, 2003 – 

С. 268; Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И. Элементарные начала общей 

теории права / Под общ. ред. проф. В.И. Червонюка. – М., 2003. – С. 61; Сурилов А.В. Теория 

государства и права. – К.-Одесса, 1989. – С. 238-239; Юридична енциклопедія. – Т. 5. – К., 

2003. – С. 48 і т.д.) 



 

114 

В останні роки такий широкий погляд на тлумачення поняття 

«праворозуміння» починає поширюватись у вітчизняній юридичній 

науці
1
.  

5. «Широкий» підхід до категорії «праворозуміння» навіть не 

зміщує, а практично повністю переставляє акценти щодо механізму 

виникнення, формування та кореляції праворозуміння як на індивіду-

альному, так і колективному рівнях його прояву, тобто зазначений 

підхід фактично спричиняє (точніше: повинен спричинити) перегляд 

всіх аспектів організації та забезпечення функціонування згаданого 

механізму. Зокрема, у цьому разі праворозуміння перестає бути ре-

зультатом виключно цілеспрямованого осмислення правової дійснос-

ті суб‟єктом (в тому числі й в процесі навчання та виховання остан-

нього), а набуває більш складного забарвлення, в межах якого на пе-

редній план виходить підсвідомо-емоційна сторона формування пог-

лядів суб‟єкта на право та явища, які з ним пов‟язані. 

Зазначене випливає з того, що якщо праворозуміння – це «нау-

кова категорія, що відображає процес і результат цілеспрямованої 

мислячої діяльності людини, яка включає в себе пізнання права, його 

сприйняття (оцінку) і відношення до нього як до цілісного соціально-

го явища», то воно не може виникнути у суб‟єкта спонтанно. Більше 

того, в такому разі ми можемо і повинні вести мову фактично лише 

про достатньо розвинені форми праворозуміння – професійні та нау-

кові (інше питання у цьому випадку – це ступінь науковості та про-

фесійності цих форм).  

Де-факто таке визначення праворозуміння заперечує існування 

праворозуміння у дитини, неосвічених (неграмотних) осіб, у багатьох 

пересічних індивідів, у яких в процесі їх життя не виникло бажання 

(та/або потреби, та/або можливості) зосередитись на цілеспрямовано-

му пізнанні (осмислені) права та його проявів. 

Однак таке твердження вочевидь не відповідає дійсності. 

6. Інша справа, коли праворозуміння тлумачиться у «широкому» 

сенсі або іншим близьким чином, як, наприклад, це робить академі-

ком АПН України П. Рабінович, який визначає праворозуміння як 

                                                 
1
 Наприклад, близьку позицію до зазначеної ми знаходимо у П. Рабіновича (див.: Рабіно-

вич П. Сутність праворозуміння // Право України. – 2007. – №9. – С. 3-7). 
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«відображення у людський свідомості за допомогою поняття, позна-

чуваного терміном «право» (чи будь-яким іншим однозначним з ним 

словом або символом) того явища, яке оцінюється як корисне для за-

доволення потреб існування та розвитку певного суб‟єкта або ж без-

посередньо цих потреб
1
 … праворозуміння – це інтерпретація того, 

що, власне, відображає поняття, назване словом «право»
2
.  

Тут праворозуміння пов‟язується з «відображенням у людський 

свідомості» правової дійсності (її окремих елементів), при чому це 

відображення не обов‟язково є результатом «цілеспрямованих» сві-

домих процесів та процедур. Тобто, формування праворозуміння 

тлумачиться не тільки і не стільки як форма свідомої цілеспрямованої 

діяльності, формами якої є в першу чергу навчання та виховання.  

В такому випадку неважко побачити, довести та зрозуміти, що 

таке відображення має одночасно підсвідому (в тому числі інтуїтив-

ну) та свідому цілеспрямовану складові. Більше того, лише на певно-

му етапі формування уявлення суб‟єкта про право може виникнути 

необхідність у діях, пов‟язаних з цілеспрямованим «пізнанням права, 

його сприйняттям (оцінкою) і ставленням до нього» з метою форму-

вання у суб‟єкта «цілісного» погляду на право як на специфічне соці-

альне явище. 

Важливо також зауважити, що між усвідомленням та цілеспря-

мованим пізнанням в науковому сенсі останнього словосполучення є 

велика відстань, можна сказати – прірва.  

7. Пануюче, так би мовити, «звужене» («вузьке») розуміння ка-

тегорії праворозуміння не узгоджується ні з практичною стороною 

справи, ні з даними науки, зокрема психологічної, яка власне й за-

ймається вивченням механізму «активного відображення суб‟єктом 

об‟єктивного світу, в побудові суб‟єктом невід‟ємної від нього карти-

                                                 
1
 Тут шановний академік, напевно, неправий, в тому аспекті, що не завжди і не усякий 

суб‟єкт оцінює право «(чи будь-яким іншим однозначним з ним словом або символом)», як 

явище «корисне для задоволення потреб існування та розвитку певного суб‟єкта». Суб‟єкт 

може відчувати та розглядати право і як не корисну річ, річ, яка заважає реалізації його пот-

реб, інтересів тощо. 
2
 Рабінович П. Сутність праворозуміння // Право України. – 2007. – №9. – С. 4. 
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ни цього світу та саморегуляції на цій основі своєї поведінки і діяль-

ності»
1
. 

Зовсім інша ситуація виникає у разі, коли праворозуміння тлу-

мачиться як сукупність поглядів та оцінок соціальних суб‟єктів сто-

совно того, що являє собою право, яка його соціальна сутність, цін-

ність, призначення, який його зміст та форми прояву, що визначають 

поведінку (пасивну чи активну) цих суб‟єктів у суспільних відноси-

нах. В цьому випадку підхід до визначення категорії «праворозумін-

ня» досить органічно «стикується» з психологічними теоріями фор-

мування уявлень та понять у людини.  

Таким чином, вбачається, що сьогодні з наукової та практичної 

сторін є всі підстави перейти від «вузького» тлумачення категорії 

праворозуміння, яке пов‟язує його формування з процесом «ціле-

спрямованої мислячої діяльності людини», що включає в себе пізнан-

ня права, його сприйняття (оцінку) і відношення до нього як до ціліс-

ного соціального явища, до більш «широкого» його розуміння, коли 

праворозуміння розглядається як сукупність поглядів та оцінок соціа-

льних суб‟єктів стосовно того, що являє собою право, яка його соціа-

льна сутність, цінність, призначення, який його зміст та форми про-

яву, що визначають поведінку (пасивну чи активну) цих суб‟єктів у 

суспільних відносинах. 

Останній підхід до тлумачення категорії «праворозуміння» дає, 

зокрема, можливість сформувати більш чітку та адекватну практично 

значущу теорію формування та корегування праворозуміння у конк-

ретних соціальних суб‟єктів. Це стає можливим насамперед за раху-

нок того, що ми можемо поглянути на природу цього феномену як 

складну форму взаємодії емпіричного досвіду та емоційно-

психологічної сторони буття суб‟єкта, що пов‟язані з правовою дійс-

ністю, з урахуванням потенційної можливості саморефлексії 

суб‟єктом свого правового досвіду та тих емоцій, хвилювань тощо, 

які у нього виникають у зв‟язку з цим досвідом.  

                                                 
1
 Психология / Под. ред. А.В. Петровского. – М., 1990. – С. 299. 
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Верховенство права як принцип сучасного правопорядку 

 

Світ у людському вимірі є досить хитким. Можливо, одним з 

основних чинників, що здатний зберегти його баланс, є Право – суть 

справедливості та вищої цінності. Верховенство права як фундамен-

тальний принцип сучасного правопорядку відображає загальне над-

бання людства – ідеали свободи, демократії, прав людини. 

У сучасних умовах розвитку юридичної науки дослідження по-

няття верховенства права є актуальним, враховуючи, перш за все, ту 

обставину, що домінування у радянському праві легістського типу 

праворозуміння та ототожнення права і закону не давало можливості 

повноцінно вивчати дане правове явище. Сьогодні, коли у національ-

них правових системах держав Європи дана концепція вже давно ві-

дображена у відповідних правових теоріях та законодавстві західних 

країн, вона стала мірилом демократичності суспільства у країнах так 

званого пострадянського простору. Проте роль та місце даного явища 

в теорії та практиці правового регулювання уточнюється та дискуту-

ється. В Україні є ціла низка дослідників, які здійснюють розробку 

цієї проблеми на високому науковому рівні: С. Головатий, М. Козюб-

ра, А. Колодій, Н. Оніщенко, П. Рабінович, О. Скакун та інші.  

«Верховенство права» – це явище, яке не піддається точному ви-

значенню. Ані юристи міжнародної комісії ООН, aнi Європейський 

суд з прав людини не дають визначення цьому поняттю. Можна лише 

визначити структурні елементи, які є його складовими; тобто верхо-

венство права – це система цілей, цінностей, інститутів i процедур, 

які гарантують i забезпечують захист прав людини i основоположних 

свобод
1
. Елементи цієї системи мають утворювати мережу гармоній-

                                                 
1
 Головатий С.П. Верховенство права: ідея, доктрина, принцип : автореф. дис. ... д-ра юрид. 

наук : спец. 12.00.01 / С. П. Головатий. – К., 2008. – 44 с. 
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но узгоджених зв‟язків, що й формують цілісну правову картину за-

значеного явища.  

На думку М. Козюбри, утвердження верховенства права і функ-

ціонування правової держави можливі за умов, коли в суспільстві по-

слідовно і неухильно втілюються в життя такі вимоги, як повага до 

прав і свобод людини; верховенство Конституції; принцип поділу 

влади; законність; обмеження дискреційних повноважень, тобто при-

йняття рішень державними органами і посадовими особами на влас-

ний розсуд; принцип визначеності, що означає вимогу чіткості підс-

тав, цілей і змісту нормативних приписів; принцип пропорційності, 

який регламентує співвідношення між поставленою метою та засоба-

ми і способами її досягнення; принцип правової безпеки і захисту до-

віри; незалежність суду і суддів
1
. Проведена автором правова харак-

теристика так званих підпринципів розкриває методологічну складо-

ву утворення та впровадження в суспільне життя ідеї верховенства 

права.  

Для грецьких філософів ідея вищої справедливості була синоні-

мом демократії. Рівність всіх громадян перед законом вважалася най-

вищим досягненням полісної демократичної системи, оскільки одна-

кові правові стандарти застосовувалися як до аристократа, так і до 

ремісника. Багато фахівців у галузі права вважають Платона та Аріс-

тотеля засновниками цієї послідовної інтелектуальної традиції. Кон-

цепція верховенства права отримала своє логічне продовження у ста-

родавніх римлян. «Призначення магістрату в тому, – писав Ціцерон у 

трактаті «Про закони», – щоб управляти та віддавати справедливі, ко-

рисні і закономірні розпорядження. Відповідно до того, як магістра-

тами управляють закони, так народом управляють і магістрати, і це 

дає підстави говорити, що магістрат – це закон, який стверджує, а за-

кон – це безмовний магістрат». Тобто Ціцерон стверджує, що управ-

ляють закони, а не окрема особа, яка представляє орган управління, а 

верховний статус закону опирається на відповідність природному 

праву – закону розуму. 

                                                 
1
 Див.: Козюбра М. Верховенство права і Україна // Право України – 2012. – № 1-2. – С. 35-

53. 
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Відлік розвитку правової думки щодо принципу верховенства 

права пов‟язаний з ім‟ям англійського політичного діяча і вченого 

Дж. Гаррінгтона, який у 1656 р. вжив цей термін у значенні «імперії 

законів, а не людей», що являє собою інтерпретацію думки Арістоте-

ля про те, що держава, яка керується законами, є вищою за державу, 

яка керується людьми
1
. 

Через період Середньовіччя і забуття принцип Верховенства 

права отримав свій подальший розвиток в епоху Відродження. Зна-

менита Велика хартія вольностей – документ, який заснував і закрі-

пив вперше поняття «законного порядку» – став джерелом і синоні-

мом сучасного конституціоналізму, прав людини, демократії. «До-

тримання законів, які людина сама собі встановлює, є найвищою сво-

бодою. Народ, що їх встановлює, має бути єдиним їх джерелом», – 

продовжив славні традиції в епоху лібералізму Жан-Жак Руссо. 

Концепція «панування права», яка склалася в захiднiй правовій 

традиції, є фундаментальною складовою правової культури захiдного 

суспільства. Її призначення – максимально забезпечити права людини 

i захистити їх від держави. В рамках англосаксонської політико-

правової традиції ця концепція отримала назву Rule of Law. У романо-

германських країнах її називають Rechtstaat. Але це не просто рiзне 

мовне вираження одного й того ж явища – панування права. Це, перш 

за все, різне бачення та тлумачення цього явища. В Англії, а пiзнiше й 

у США, ідея панування права матеріалізувалась в iнститутi сильного, 

незалежного суду, який став своєрідним буфером мiж iндивiдом та 

владою, що користується великою довiрою порiвняно з законами та 

розпорядженнями рiзних владних iнститутiв. Утверджується тезис 

про автономність, незалежнiсть особистості та iдея обмеженої держа-

ви. Традиційне англосаксонське трактування принципу «панування 

права» зводиться до встановлення такого конституційного порядку, 

за якого суд, а не законодавець володiв би повноваженнями остаточ-

ного вирішення питання про те, що є правом, а що ним не є
2
. 

Термiн «верховенство права» вперше вжив у ХІХ столiттi бри-
                                                 
1
 Golding M. Retroactive Legislation and Restoration of the Rule of Law // Annual Review of Law 

and Ethics. – 1993. – № 1. – P. 172. 
2
 Марченко М.Н. Правовые системы современного мира / М.Н. Марченко. – М.: Изд-во «Зер-

цало», 2008. 
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танський юрист А. Дайсі.  

Словосполучення «rule of law» має 3 значення:  

1) відсутність в уряду свавільних повноважень карати громадян 

або вчиняти дії, що спрямовані проти життя та власностi;  

2) підкорення будь-якої людини, незалежно від її статусу, зага-

льному закону та судам загальної юрисдикції;  

3) панування духу законностi, під яким розумiється особлива 

властивiсть англійських iнститутiв, а саме те, що захист прав індиві-

дів походить не з загальних, абстрактних конституційних принципiв, 

а встановлюються судами при розглядi конкретних справ
1
. 

Феномен верховенства права може бути розкритий тільки за 

умови дотримання певних гносеологічних позицiй щодо права: по-

винно мати місце розрiзнення права i закону; право слід розглядати 

не як акт державної волі, а як соціальний феномен, пов‟язаний iз та-

кими категорiями, як справедливiсть, свобода, рівність, гуманізм. 

Право має розглядатись у нерозривному зв‟язку з правами людини. 

Саме верховенство права пов‟язується з підпорядкуванням 

суспiльству й громадянину державних органів i конституцiйного ре-

гулювання такого підпорядкування за допомогою визначення повно-

важень, сфер i можливостей державного втручання в особисте життя 

громадян, правової регламентацiї цих аспектів дiяльностi держави з 

одночасним утворенням iнституцiйних та iнших гарантiй прав люди-

ни
2
. 

Так, А. Дайсі пише, що перше значення термiну «панування 

права» зводиться до такого: «ніхто не може бути покараний i нести 

відповідалъністъ особисто або своїм майном у разi вiдсутностi пев-

ного порушення закону, що доведено звичайним законним способом 

перед звичайним судом»
3
. Автор відзначає, що в цьому сенсі пануван-

ня права являє собою контраст з будь-якою урядовою системою, зас-

нованою на застосуванні посадовцями широкої та свавільної приму-

сової влади. 

                                                 
1
 Леони Б. Свобода и закон / Бруно Леони. – М.: Изд-во ИРИСЭН, 2008. 

2
 Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / відп. ред. 

Н.М. Оніщенко. – К.: Вид-во «Юрид. думка», 2008. 
3
 Дайси А.В. Основы государственнаго права Англии / Перевод О.В. Полторацкой; Под ред. 

П.Г. Виноградова. – М.: Типографiя Т-ва И. Д. Сытина, 1907. 
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Одним з найбільш конкретних (серед багатьох декларативних) 

визначень зазначеного терміна є досить розгорнута дефініція, яку на-

дав Футей Богдан А. – суддя Федерального Суду Претензій США, ра-

дник робочої групи з розробки проекту Конституції України, прийня-

тої 28 червня 1996 року. У своїй статті «Конституційна реформа і 

верховенство права» він пише про те, що існує багато ознак верхо-

венства права, серед яких найважливішими є такі: 

1. Верховенство права означає, що кожен громадянин (як прива-

тна особа, так і державний службовець) підкоряється закону. Жодна 

особа, незалежно від статусу, не може бути понад законом. Особливо 

важливо, щоб джерелом права був народ України. 

2. Концепція справедливості полягає у винесенні судових рі-

шень і базується на принциповій важливості процесуального права. 

Президент США Авраам Лінкольн у своїй промові у 1861 році перед 

Конгресом Сполучених Штатів з приводу заснування Федерального 

Суду Претензій Сполучених Штатів наголосив, що уряд має такий же 

самий обов‟язок гарантувати справедливе правосуддя супроти себе на 

користь своїх громадян, як і забезпечувати правосуддя між приват-

ними особами. 

3. Важливість забезпечення особистих прав і свобод: свобода 

слова, право збиратися мирно, свобода преси, свобода віросповідан-

ня, рівність перед законом, право на оскарження в суді, право на пра-

вову допомогу і незалежний суд. Якщо саме суд не забезпечуватиме 

права людини, особливо меншин та найменш захищених груп, то нор-

ми Конституції залишатимуться тільки декларацією на папері. 

4. Політична система повинна базуватися на розподілі влади з 

відповідною системою стримувань і противаг. Така система вимагає 

незалежності судової гілки влади. Як ринкова економіка не може іс-

нувати без приватної власності, так само не можна досягти верховен-

ства права, якщо немає незалежної судової влади
1
. 

Професор М. Козюбра зазначає, що мета верховенства права – 

це не просто формальне забезпечення порядку, передбаченого зако-

нами та іншими нормативними актами, встановленими державою, а 

                                                 
1
 Футей Богдан А. Конституційна реформа і верховенство права // Стратегічні пріоритети. – 

2008. – №2 (7). – С.194-198. 
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утвердження такого правопорядку, який обмежує абсолютизм держа-

вної, передусім виконавчої, влади, ставить її під контроль суспільст-

ва, створюючи для цього відповідні правові механізми
1
. А принцип 

верховенства права набуває самостійного значення, відмінного від 

традиційної теорії та практики принципу верховенства закону, коли 

право не ототожнюється із системою встановлених або санкціонова-

них державою загальнообов‟язкових норм поведінки, тобто коли має 

місце теоретичне і практичне розрізнення права і закону, коли право 

розглядається як соціальний феномен – явище, безпосередньо 

пов‟язане з такими фундаментальними категоріями, як справедли-

вість, свобода, рівність, гуманізм, тобто з категоріями природного 

права
2
. 

Сучасне розуміння органічної характеристики принципу верхо-

венства права можна передати словами судді Конституційного Суду 

ФРН Е. Бьокенфьорда: «Неможливо гарантувати свободу шляхом фо-

рмальних юридичних приписів; свобода може бути гарантована тіль-

ки у межах фундаментальної системи цінностей, що міститься у Кон-

ституції»
3
. Конституційний Суд ФРН з цього приводу зазначив у ві-

домій справі принцеси Сорайя: «За наявності певних обставин право 

може існувати й над позитивними нормами, що приймаються держа-

вою, право, яке походить із конституційного правопорядку як змісто-

вної всеохоплюючої системи, функції якої й полягають у корегуванні 

писаних норм. Суди мають завдання знаходити це право та реалізува-

ти його через рішення, що мають обов‟язкову силу»
4
. 

Принцип верховенства права для українського законодавства не 

новий, проте проблема розуміння верховенства права полягає у різ-

них підходах до тлумачення цього поняття, що підтверджує: відсут-

ність уніфікованого розуміння феномену верховенства права, 

                                                 
1
 Козюбра М.І. Права і свободи людини і громадянина в умовах становлення правової держа-

ви в Україні. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно правове забезпечен-

ня реалізації та захисту / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. – К., 2007. – C. 20-21. 
2
 Козюбра М. Принцип верховенства права у конституційному правосудді // Закон і бізнес. – 

2000. – № 17. – С. 10. 
3
 Bockenforde E. The Origin and Development of the Concept of the Rechtsstaat. – New York, 

1992. – P. 67. 
4
 Kommers D. The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany. – Durham and 

London, 1997. – 2 nd edition. – P. 125. 
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пов‟язана з багатогранністю розуміння самого поняття «право» (як 

природного права, природних прав людини; права як системи загаль-

нообов‟язкових формально визначених правил поведінки; 

суб‟єктивного права суб‟єкта відносин) і з тим, що в ч. 1 ст. 8 Кон-

ституції України міститься лише згадка про верховенство права: «В 

Україні визнається і діє принцип верховенства права»
1
. Проте творці 

Конституції не вказують на обсяг цього поняття, хоча й підкреслю-

ють його «дієвість» словами «визнається і діє». Якщо припустити, що 

ч. 2 цієї ж ст. 8 «розшифровує» зміст принципу верховенства права 

(виголошеного у ч. 1), то бачимо фактичне зведення його до верхо-

венства Конституції України. Так, у ч. 2 ст. 8 Основного закону вка-

зується: «Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони 

та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції 

України і повинні відповідати їй». У такий спосіб підкреслюється 

лише верховенство Конституції в ієрархічній системі нормативних 

актів (законів і підзаконних актів). Іншими словами, верховенство 

права як принцип прирівнюється до визначення місця Конституції в 

системі нормативних актів за критерієм юридичної сили, що не мо-

жемо вважати достатнім. У Конституції не дається самого визначення 

цього поняття, а це декларативний підхід. Відсутність змістовного 

наповнення призводить до сумніву стосовно віднесення України до 

правової держави, тим більше, коли реальність постійно нагадує про 

стабільно високий рівень правопорушень, злочинності й корупції, про 

прірву між доходами багатих і бідних, про систематичне порушення 

прав і свобод громадян. За цих умов правова держава для України не 

реальність, а ідеал, наближення до якого можливе лише за умов ви-

рішення як теоретичних, так практичних проблем підвищення ролі 

права і закону в регулюванні суспільних відносин. 

На рівні поточних законів принцип верховенства права згаду-

ється неодноразово, але його зміст розкритий лише в одному – у ч. 1 

ст. 8 Кодексу адміністративного судочинства України, де передбаче-

но: «Суд при вирішенні справи керується принципом верховенства 

права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи ви-

                                                 
1
 Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами) // Відомості Верховної Ради 

України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 
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знаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість 

діяльності держави». При цьому потрібно враховувати також ч. 2 цієї 

ж статті: «Суд застосовує принцип верховенства права з урахуванням 

судової практики Європейського Суду з прав людини». Разом з тим, 

треба мати на увазі, що наведена норма має процесуальний характер і 

адресована лише адміністративним судам. 

Принцип верховенства права знаходить своє відображення і в 

Господарському кодексі України від 16 січня 2003 року № 436-ІV, в 

ст. 5 якого зазначається: «Конституційні основи правового господар-

ського порядку в Україні становлять: … визнання і дія в Україні 

принципу верховенства права»
1
. Посилання на принцип верховенства 

права зустрічаємо і у ст. 4 Закону України «Про Конституційний Суд 

України» від 16 жовтня 1996 року № 422/96-ВР: «Діяльність Консти-

туційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства пра-

ва, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, 

повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих 

ним рішень»
2
. 

Тому важливе значення відіграє правова позиція Конституцій-

ного Суду України з цього питання. У підпункті 4.1 мотивувальної 

частини рішення Конституційного Суду від 2 листопада 2004 року 

зазначено: «Верховенство права – це панування права в суспільстві. 

Верховенство права вимагає від держави його втілення у правотворчу 

та правозастосовну діяльність, зокрема у закони, які за своїм змістом 

мають бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедливості, 

свободи, рівності тощо...». 

Принцип верховенства права є одним з найважливіших європей-

ських принципів та головною засадою європейського права. До нор-

мативно-правових актів України поняття «верховенство права» ввій-

шло з Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 

1950 року, яка в результаті ратифікації Верховною Радою України 

стала частиною національного законодавства, а також з ряду міжна-

                                                 
1
 Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Вер-

ховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19–20, № 21–22. – Ст. 144. 
2
 Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 р. № 422/96-ВР // Відо-

мості Верховної Ради України. – 1996. – № 49. – Ст. 272. 
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родних договорів, учасником яких є Україна
1
. Законом України «Про 

ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод лю-

дини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до 

Конвенції» Україна визнала обов‟язковою юрисдикцію Європейсько-

го суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і 

застосування Конвенції
2
.  

Наприклад, ст. 3 Статуту Ради Європи встановлює головну умо-

ву, дотримання якої обов‟язкове для всіх членів Ради Європи: «Кож-

ний член Ради Європи обов‟язково має визнати принципи верховенс-

тва закону та здійснення прав i основних свобод людини всіма особа-

ми, що знаходяться під його юрисдикцією, i має щиро та ефективно 

співробітничати в досягненні мети Ради, визначеної у главі I»
3
. З 

огляду на це, можна зробити висновок про те, що визнання принципу 

верховенства закону є запорукою вступу до Ради Європи. 

Європейський суд з прав людини розкриває зміст принципу вер-

ховенства права через формулювання вимог, які виводяться з цього 

принципу: про якість закону, захист від свавілля, про доступ до суду, 

вимогу (принцип) правової визначеності, про обов‟язковість судових 

рішень, про невтручання законодавчої влади у здійснення правосуд-

дя.  

Співвідношення принципів верховенства права та верховенства 

закону: «Одним з проявів верховенства права є те, що право не обме-

жується лише законодавством як однією з його форм, а включає й 

інші соціальні регулятори, зокрема норми моралі, традиції, звичаї 

тощо, які легітимовані суспільством і зумовлені історично досягну-

тим культурним рівнем суспільства. Всі ці елементи права об'єдну-

ються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї права, яка 

значною мірою дістала відображення в Конституції України»
4
. 

                                                 
1
 Кампо В. Судова доктрина верховенства права: український досвід в європейському кон-

тексті / В. Кампо // Юридичний журнал. – 2008. – № 12. – С. 116–124. 
2
 Закон України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод лю-

дини 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» від 

17.07.1997 р. № 475/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 40. – Ст. 263. 
3
 Статут Ради Європи: Міжнародний документ від 05.05.1949 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001 
4
 Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного 

Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 
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Отже, Конституційний Суд України наголошує, що верховенст-

во права – це «панування права в суспільстві», і не передбачає його 

ототожнення із законом, адже не кожен закон є правовим (справедли-

вим). Далі Конституційний Суд характеризує верховенство права, 

пов‟язуючи його з ідеями соціальної справедливості, свободи, рівнос-

ті тощо. Він вважає, що справедливість, свобода, рівність є тими за-

гальнолюдськими цінностями, без яких не можливе повноцінне люд-

ське існування та розвиток. 

Ототожнення права із законом неправильне тому, що останній 

«іноді може бути й несправедливим, у тому числі обмежувати свобо-

ду та рівність особи». А суд на підставі верховенства права зо-

бов‟язаний витлумачити положення закону у такий спосіб, щоб це за-

безпечувало права особи. Цим забезпечується пріоритет прав людини 

при вирішенні справи. Проте принцип верховенства права на даний 

час здебільшого залишається декларацією, потребує подальшого за-

кріплення та впровадження в практичній сфері. 

Визнання принципу верховенства права є неоціненним надбан-

ням України як демократичної держави. Він спрямований, врешті-

решт, на досягнення гідного людини життя. Але для цього дотриман-

ня вказаного принципу має неухильно забезпечуватись всіма гілками 

влади. Інакше не уникнути «перекосів» у його дотриманні. Якщо пар-

ламент припускається прийняття приписів, які не відповідають дано-

му принципу, виконавча і судова гілки влади повинні відповідним 

чином реагувати на це. Значну роль в цьому процесі має відігравати 

судова влада. Поки що їй не надається того значення, яке вона має у 

західних країнах, де визнають можливість існування права незважаю-

чи на приписи державної влади. 

Сучасний стан нормативного закріплення принципу верховенст-

ва права в чинному законодавстві України характеризується недоста-

тньою конкретизацією змісту означеного принципу та основних ознак 

(критеріїв) його належного дотримання як органами публічної (дер-

жавної та самоврядної) влади, так і громадянами. 

В сучасних умовах, коли світ переживає екoнoмiчну i соціальну 

                                                                                                                                                                  

69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш м'якого покарання) 

від 2 листопада 2004 року № 15-рп/2004 // Офіційний вісник України. – 2004. – № 45. 
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кризу, коли чітко виявилася неcпрoмoжнicть як соціалістичного, так і 

кaпiтaлicтичнoгo вaрiaнтiв подальшого розвитку суспільства, людст-

во має поставити принцип верховенства права за орієнтир пошуку на 

шляху до самозбереження, національної самоідентифікації та цивілі-

заційного порядку. 
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к.ю.н., доц. Олександр Костенко, 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка 

 

Ця стаття присвячується світлій пам’яті доцента ка-

федри теорії права та держави юридичного факультету Київ-

ського національного університета імені Тараса Шевченка 

Михайла Івановича Неліпа.  

  

Казка про те, як право чудо ловило,  

або евристика нормативності 

 

«Чудо – це непізнаний закон природи, 

який неможливо пізнати  

в силу відсутності дива його пізнання» 

 

Казковий пролог передгаданого чудом слова 

Є бажання, які мріють, щоб їх загадали. Бажання, які усі своє 

життя шукають того, хто міг би їх загадати, того, хто був би гідний 

цього. Але, на жаль, не усім дано знайти того, хто може це здійснити. 

І цим бажанням нічого не залишається, як загадувати самих себе. Ба-

жання самих бажань. Чи можна загадати «чудо»? І чи буде «чудом» 

здійснення цього дивовижного бажання? Але чи захоче саме «чудо», 

щоб його загадали? Чи бажає саме «чудо» відбутися? Що є справжнім 

бажанням нашої буденної реальності? І чи так вже неможливі «пра-

вові» претензії до закону всесвітнього тяжіння? 

Але у чому полягає нормативність «чуда»? Чи є небезпечним 

сенс «чуда» для власного «слова» як його носія? Чи зможе «слово» 

здолати спокусу нормативністю свого дивовижного сенсу? Чи захоче 

поділитися з «правом» таємницею своєї зустрічі з «чудом»? Чи готове 

пожертвувати «чуду» свій власний образ та з‟єднатися з його сенсом 

в цій дивовижній реальності? Чи може сама віра «слова» в неможли-

вість свого сенсу стати основою віри в «чудо» як себе самого? Може 

тому «чудо» самого «слова» є особливим виміром його сенсу? І цей 

вимір знаходить в собі певну казкову реальність. Саме казка стає спо-

віддю «слова» про свою реальність. Саме казка стає реальністю нере-



 

129 

ального «слова». Саме у казці слово «слово» знаходить свою абсолю-

тну свободу. Свободу усіх сенсів і свободу від усіх сенсів. Свободу 

від самого «слова» свобода. Тільки у казці свобода не боїться реаль-

ності. Тільки у дзеркалі казки «чудо» та диво не будуть вбивати сво-

боду своїх таємничих один для одного сенсів.  

Чи існує у мисленні про «право» межа? Що означає для нас те, 

що буде по її інший бік? Чи можемо ми мислити у «праві» те, що є 

немислимим? Чи витримає «слово» «право» це немислиме мислення 

або мисляче немислення? Може й наше праворозуміння неможливе 

без присутності у «слові» «право» нормативної нісенітниці? І якщо 

значення «слова» готове до пошуку власного безглуздя, чи захоче 

«право» побачити власну істину у дзеркалі «οξύμωπον»? Як зміниться 

саме «слово» «чудо», опосередковане «правовим» сенсом? Чи готове 

«право» пожертвувати своєю власною передбачуваністю заради зу-

стрічі з «чудом»? Чи під силу «праву» умовити сенс свій «словний» 

стати свідком його зустрічі з «чудом»? Чи зможе «слово» «право» за-

манити «чудо» у пастку розуміння самого себе? І взаємний нормати-

вний вимір «права» й «чуда» чи не стане пасткою для природи їх вла-

сного «слова»? 

У нашій казці і слово «слово», і слово «право» і слово «чудо» 

наче зачаровані лапками. Наче вирішили зробити капкани для своїх 

власних сенсів. Але хто примушує нас відрізняти «слова» від їх сен-

сів? Може сам λόγορ? Але чи знайде Логос у цій казці свою постмо-

дерністську реальність? Чи погодиться сам стати її героєм? Може то-

му й потрібно бути вдячним казкам, які дають можливість реальності 

Логосу відчути свою власну казковість на її сторінках. Бути вдячним 

казкам, які не стають цензором свого власного змісту, які не бояться 

навіть смерті своєї казковості. Але чи зобов'язані казки допомагати 

одна одній? Ось казка людини Канта подарувала сюжет казці людини 

Гегеля. Тільки чомусь остання не відповіла взаємністю... Напевно, 

найстрашніша війна, яка тільки можлива, це війна між казками. Може 

саме в цій війні і народжується їхній справжній сенс, а тому казка є 

найказковішою правдою у світі…. Правдою, що окутана цілою безо-

днею питань, відповіді на які не бояться своєї реальності. А Ваші від-

повіді потрапляли у нескінченість казкових запитань? 
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Філософська казка про казкову філософію 

А чи можлива взагалі така казка? Що саме буде казкового в ній? 

Чи може бути казка найбільш філософською з усіх казок? Казка, яка 

самій філософії допомагає знайти казковий вимір… Чи можлива вза-

галі філософія без казки, а казка без філософії? Чи не боїться сама фі-

лософія сюжету про «чудо»? У чому дивовижність філософської каз-

ки? Хто є суб'єктами «чуда» в її сюжеті? Ті, кому дано це «чудо» 

вчинити або ті, хто випробовує його дію? Чи може «чудо» бути су-

б'єктом самого себе? Хто більше потребує «чуда»? Кого саме воно 

потребує? Яку саме реальність «чудо» шукає у казці? Може свою 

власну? Та й, власне, хто є казкарем? Чому взагалі він вирішив пові-

дати про «чудо»? Може сама казка є проблемою казкаря? І він сам як 

експериментатор намагається зрозуміти, що буде, якщо буде «чудо»? 

І ось вже сам казкар йде назустріч «чуду» у своїй казці. А може назу-

стріч «чуду», як казці, у самій казці? І завдяки «чуду» у казці наро-

джується інша казка? Казка, яка вже живе своїм життям, а «чудо» 

стає своїм власним казкарем. Казкарем, який панує над своїми влас-

ними сенсами. Казкарем, для якого немає нічого неможливого. Каз-

карем своїх власних можливостей, що приміряють на себе будь-які 

форми реальності. Казкарем, що урівноважує байдужість до своїх те-

мних або світлих сенсів. Казкарем, якому все одно, добрий чи злий у 

нього голос. Казкарем, який може заховати обличчя свого сюжету у 

маску буденного та повсякденного. Казкарем, у долі якого перетина-

ються усі виміри пізнаного та ще непізнаного, а також того, що взага-

лі пізнати не можна. Ось чому для казкаря й сама казка є шляхом у 

невідому йому реальність. Реальність, що очікує казку як «чудо». Ре-

альність, що перетворюється у новорічну ніч з її бажаннями нового 

щастя та недовірою до щастя старого. Де стикаються келихи утопій 

та антиутопій. Де можливість і неможливість поглинають погану не-

скінченність один одного. Де минуле наївно намагається обдурити 

власну нормативність, перетворюючи чарівною брехнею сенси наших 

найулюбленіших «слів». Де нормативність бажає собі не відати межі 

свого майбутнього. Де втомлена від самопізнання вічність вже не 

знає, що робити з міріадами своїх нових сенсів, а тому відпускає їх 

щасливих та хмільних на волю. Ось і летять вони крізь незліченні 
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осколки старих на божевільний карнавал нормативності. А Вас не ля-

кає їх незвичний сміх над закінченою історичністю та завершеною 

досконалістю старого мовчання? 

Казка про те, як питання чудо ловили 

Яким може бути запитання про «чудо» ? Чи може бути «чудо» 

чистим запитання про себе самого? Що може бути «чудом»? Як мож-

на говорити про «чудо» і чи може бути про нього єдине уявлення? 

Якими законами можна виміряти багатовимірну неспівмірність «чу-

да»? Що для «чуда» важливіше: віра в нього або заперечення цієї ві-

ри? Чи завжди ми готові до зустрічі з «чудом»? А якщо не готові, то 

чому? В силу страху залишитися з ним наодинці та побачити інакше 

себе самих? А може лише за «чудом» залишається «право» вибору? 

Може саме ця вибірковість «чуда» й не дозволяє вірити в нього? А 

може «чудо» завжди приходить інкогніто? І нам не дано осягнути бі-

льше, ніж його слід? 

Але чи буде «слово» «чудо» безпосереднім слідом власної диво-

вижності? Невже саме в цю мить «чудо» може пройти скрізь «слово», 

торкаючись свого сенсу? Яким має бути «слово», щоб зафіксувати 

сенс «чуда»? Що означає знати, розуміти, осягати й бачити «чудо»? В 

якій реальності його шукати? Якою логікою відповідати на ці питан-

ня? Чи повинна сама логіка бути частиною нашої реальності? Чи, 

може однієї логіки замало? І чи не лякатиме нас те, що й сьогодні не 

існує згоди у відповіді на питання: що таке реальність?  

Колись людина Пелєвіна підглянула, як латинське «res» у «сло-

ві» «реальність» знущається зі свого власного сенсу. Сенсу, який досі 

шукає у світі речей свою «речову» суть. Але чи очікує «чудо» на наш 

пошук його реальності? Може йому комфортно наодинці із собою? А 

може подобається лякати нас своєю трансцендентною непередбачу-

ваністю? А може в різних реальностях й розуміння «чудо» різне? І те, 

що для однієї реальності буде «чудом», для іншої – повсякденністю, а 

для третьої, можливо, й порожнечею. Для однієї – порятунком, а для 

іншої злочином. Для однієї – вічним самооновленням Логосу, а для 

іншої – його божевільним запереченням. Чи можемо ми взагалі поба-

чити зіткнення різних реальностей зі своїм власним «чудом»? Чи мо-
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же бути конфлікт між цими дивами? Чи буває ланцюгова реакція 

«чудес»? Чи тотожне «чудо» собі самому у своєму належному відо-

браженні? Чому іманентне «чудо»? Кому і яким чином можна розпо-

вісти про «чудо»? Чи маєте Ви «право» не вірити цим рядкам? А мо-

же це Ваш обов‟язок? Чи існують суміжні авторські «права» щодо 

співрозуміння «чуда»? Чи можливе свідоцтво про «чудо»? В якій каз-

ці його можна отримати? Ось чому казки так вірять у свій дивовиж-

ний сенс. Казковий сенс виправдання «чуда». Дивовижний сенс як 

слід, залишений «чудом» у нашій казковій долі.  

«Слово» без сенсу самотнє. Справжня таємниця «слова» – «чу-

до» – полягає у пошуку цим «словом» свого власного сенсу. І зустріч 

цього сенсу з «чудом» його власного «слова». Може і для «слова» 

«право» буде «чудом» абсолютність його власного сенсу? Але завдя-

ки якій дивовижній силі «праву» вдається зрозуміти свій первісний 

сенс? Чим вимірюється «чудо» у самому собі? Що означає «чудо» у 

долі нормативності? Що є «право» як «чудо»? Чи зобов‟язаний хтось 

дати відповідь на це питання? Що у «праві» можна прояснити, вгада-

ти та виміряти лише «чудом», самою природою дивного? Може в си-

лу блукаючої у природі «права» цієї дивовижної константи ми так і 

не можемо досягти згоди у розумінні суті «права»? Який статус по-

винні мати «слідчі органи» з розслідування факту порушення «чу-

дом» нашої суверенної нормативності? Чи довіримося логіці людини 

Конан Дойля щодо дослідження відбитків «чуда»? Чи знову повіримо 

чистій й холодній логіці гарячого серця людини Дзержинського? Але 

чи довіряє «чудо» будь якій логіці щодо власної ідентифікації? Чи є 

логічний вимір «чуда»? Хто захоче бути свідками «правового» розу-

міння «чуда», а може й самого «права» як «чуда»? Чи можна відмо-

вити «праву» у прагненні розуміти себе як «чудо»? Як можна зобра-

зити «чудо» «права»? Що буде пензлем, фарбами та полотном «пра-

ва»? Чи зможе «право» стати метою та засобом свого дивовижного 

перетворення та втілення? І чи зможуть «правові» «слова» стати 

юридичним виміром «чуда», виміром його нормативності?  

Казка про те, як слово свій правовий сенс шукало 
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Колись людина Епікура казала, що треба встановити те, що ро-

зуміється нашими «словами». Але хто повинен це встановити? Світ 

«слів» є світ «слів», які проживають наше життя як свої власні сенси. 

Світ «слів» є реальність самих себе. Ми читаємо «слова» своєю реа-

льністю, яка осягає свої сенси через «слова». Але чи є у «слова» інша 

реальність? Реальність, яка нам не належить? Реальність як шлях, 

притулок і порятунок усіх наших сенсів, які ми для себе вважаємо 

вищими. Реальність абсолюту, «слово» якого ризикує відкритися сен-

сам нашої реальності як «чудо». Реальність, де «слово» виявляє себе 

як владу λόγορ. Може таку реальність шукала людина Геракліта? Реа-

льність Логосу, завдяки якому осягається дія божественного в єдності 

можливого й неможливого, буття та небуття. Реальність Логосу, що 

дарує нам свою нормативність. Нормативність, що вимірює реаль-

ність наших «слів». Нормативність, яка відбиває вищі сенси нашої 

реальності. Нормативність, яка пізнає у собі власну «правову» зміс-

товність. Змістовність, що освячується Логосом «слова». Але чи по-

в'язаний сам λόγορ своєю нормативністю? У чому нормативна пара-

доксальність Логосу? Може вона є його примхою? А тому наші «сло-

ва» завмирають, коли Логос грає у свою нормативність, як рулетка в 

щось російське. Завмирають у передчутті смерті своїх тільки наро-

джених сенсів, які холосте клацання своєї долі приймають як диво 

швидкоплинного порятунку. Ось чому сенси ніколи не будуть вірити 

у можливу зраду Логосу, радіючи дарованій їм закономірності самих 

себе. А Ви вірите у вічну універсальність власного закону, що рятує 

«слова» від самотності перебування у Вашій душі? Кого спокушають 

Ваші сенси красою своєї нормативності? Навіщо Ви охороняє свою 

«правову» таємницю? Може це таємниця самого «чуда», що осягнуло 

долю Вашої нормативності? 

А може все інакше? І нам слід вибратися з пастки λόγορ? І саме 

«чудо» є «словом», народженим як чистий сенс, а не як переживання 

досвіду цього сенсу? Дивовижне пізнання природи «чуда» як «сло-

ва». Пізнання абсолютності його назви, позначення, опису, промов-

ляння. Пізнання й відповідальності за усю непізнану природу цього 

«слова», що порівнює свої пізнані та непізнані сенси. Ось чому чита-

ти «слова» означає шанування природи їх непередбачуваних сенсів. 
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Сенсів, які завжди шукатимуть досконалого втілення у «слові». Але 

не всім буде даровано знайти форму свого словесного буття, своєї 

словесної нормативності. Скільки сенсів вже майже вічність чекають 

на диво свого розпізнавання? Диво надбання у «слові» своєї істини. 

Страшно сенсу залишитися навіки наодинці з собою. А тому й ряту-

ються вірою у дивовижність своєї зустрічі з єдиним «словом» своїм. І 

лише «слово» «чудо» подібно до людини Дон Жуана боїться знайти 

свій єдиний та останній сенс, а тому й зупиняє його час, вбиваючи 

абсолютністю миттєвого кохання. Може тому у «чуді» є щось негати-

вне, деяке нормативне «ніщо»? Ніщо як форма чистого існування неі-

снуючого «слова», як живе переживання неіснуючого сенсу у сенсі 

самої нормативності. Нормативності, що виходить на полювання за 

вільними й незалежними сенсами, демонструючи свій нормативний 

голод подібно до волі людини Шопенгауера, яка бачила свою реаль-

ність, примушену до нормативного самогубства. А Ви відчуваєте ці 

голодні «слова» власної нормативності? Нормативності, яка позбав-

ляє свої внутрішні сенси свободи, панує над ними, примушує служи-

ти собі, обслуговувати свою первинну досконалу форму. Форму ніщо. 

А ось вже й самі сенси у нормативних нашийниках тримають у мета-

фізичній напрузі свободу свого власного «слова». А Ви чуєте «слово» 

людини Карла Маркса, яке робило рабами власні сенси? 

А може все інакше? Безневинна реальність сенсів ніколи не 

втрачає надію на «чудо» свого порятунку. Вірить у вічне повернення 

«чуда» з його владою примирити їх із оновленою реальністю «слів»... 

«Слів», що готові скласти гімн на честь гармонії з їх сенсами, яким 

вже буде дано підпорядкувати їх символічний бунт. Сенсами як істи-

нами «слів», їх живою правдою. Сенсами, що зупиняють рух норма-

тивності. Сенсами, яким дано зупинити мить людини Гете. Мить са-

моусвідомлення нормативності. Нормативності, що відчує потребу у 

постулаті власної відповідальності перед собою, а також перед тим, 

хто є більшим, ніж вона сама. Може саме тому й можливе диво освя-

чення духом преамбули ієрархії конституційних «слів»? Але чи не 

бояться «слова» Конституції про відповідальність перед Богом свого 

власного сенсу? Що може врятувати ці «слова» від цієї відповідаль-

ності? Такими вже самодостатніми, упевненими у своїй правді та 
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призначенні являються сенси цих «слів»? Чи не стануть гріхом лес-

тощі «правоназв» й брехлива рефлексія «правотворчого» образу? Чи 

врятує їх віра у свій імперативний імунітет? Чи врятує ці сенси від 

страху перед своєю власною правдою – розподіл влади між ними? І 

чи не єдиною гарантією на цій війні всіх проти всіх стане саме недо-

віра та страх? Може тому здаються такими чужими один одному 

«слова» в стрункому натовпі юридичного тексту?  

А можливо, все інакше? І лише «слово» «право» завдяки своїй 

дивовижній романтичності, вишуканості філософської невизначенос-

ті може задати нормативний консенсус у ці відчужені сенси? Лише 

«праву» судилося зробити знайомими лише одному йому незнайомі 

«слова». Лише «праву» судилося наповнити їхні сенси «правовим» 

змістом, приносячи в жертву ціннісну брехню і функціональну не-

правду. Але чи не побоїться «право» стати заручником влади власних 

«правових» «слів» з їх маленькими нормативними сенсами? Чи поже-

ртвує «право» первісною самотністю свого власного сенсу як маніфе-

стом свого ідеального небуття, своєї смерті? Чи пожертвує норматив-

ною чистотою, первозданністю, необтяженою пізнанням реальності? 

Чи відчує «право» відповідальність подібно до людини Екзюпері за 

свої приручені «слова» та сенси? Чи не покине «право» цю балакучу 

державу самовпевнених «слів» з маленьким нормативним німбом? Чи 

дочекається «право» дива їх «правового» перетворення? Чи зможуть 

ці маленькі «слова» стати справжніми «правовими» нормами, норма-

ми шляхетної нормативності? Чи готові вони на диво власного пере-

родження й воскресіння сенсів у духовному вимірі «права», у досяг-

ненні його нормативної діалектики? Диво нашого перебування усере-

дині себе, в духовності свого сенсу, у чистоті своєї рефлексії, її влас-

ної іманентності. Диво трансформації рефлексії у зовнішню форму 

написанности, здатності знайти реальність свого зображення і позна-

чення як формальної основи зустрічі з мислячим спогляданням іншої 

людини, зустрічі з його власною нормативністю, що вимірює й оці-

нює нас. Диво усвідомлення необхідності кинути виклик реальності в 

її природній тілесності та матеріальності. Диво осягнення законів її 

внутрішнього сумніву та самозаперечення. Диво осягнення безпосе-

реднього руху усіх можливих досвідів, всепоглинаючого руху всесві-



 

136 

ту в його цілісності й закінченості, досконалості. Диво духовного та 

живого усвідомлення усього дивовижного досвіду, його діалектично-

го виміру та героїчної філософізації. Тільки чи вистачить в нас самих 

власного світла, щоб побачити диво цього «чуда»? Чи для цього пот-

рібна абсолютна темрява? Може люди й створили «слова», щоб не 

бачити власну реальність?  

А чи змогли б Ви визначити різницю між літерою та духом люд-

ського закону в очах Бога та Диявола? Чи захищені Ваші «слова» від 

сенсів останнього? Може саме за дух людського закону йде між ними 

боротьба? 

Казка про право на божевілля 

У праворозумінні «право» знаходиться у стані війни з собою, в 

кривавому пошуку своїх нових вимірів. «Право» задає самому собі 

власний нормативний вимір. У «праві» ми приречені бачити свій ев-

ристичний номос у перманентному народженні й смерті власних сен-

сів. Сама нормативність освячує цей «правовий» кругообіг. Сама но-

рмативність, як верховна жриця необхідності, примушує «право» 

страждати у пізнанні власних закономірностей. Примушує «право» 

бути жертвою народження власних закономірностей, засуджених на 

заперечення, неправильність і помилковість, на спокусу свого безум-

ства гносеологічною смертю. Чи не божевільним є «право» коли: 

 заперечує власну нормативність знищенням усіх своїх нормати-

вних вимірів? 

 притягає до нормативної відповідальності свої старі сенси? 

 обдурює власні норми зрадою власній правильності? 

 оновлює своєю мертвою правдою живу неправду того, що готу-

ється стати істиною? 

 пізнає межі свого власного покарання та прокляття? 

 вірить у свою святість, породжену власним злочином? 

 шукає «чуда» подолання своїх нормативних меж? 

 спростовує саму можливість «чуда»? 

 очікує на «чудо» власного порятунку…? 

Що може врятувати Вас від «правового» безумства? Жертов-

ність… Що може спокутувати нестерпність Вашої нормативної само-
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тності? Віра у власне «чудо» своєї нормативності… Що може подо-

лати цю самотність? Віра у власну владу як «чудо». Віра у наділюзо-

рний вимір своєї уяви, що вимірюється владою і стає владою... Вимір, 

який оновлює «право» своєю абсолютною новизною. Новизною по-

шуку своїх владних меж, своїх перших та останніх раціональних сен-

сів. Може саме бажання влади бачити себе як «чудо» й робить «пра-

во» «правом»? А відтак і допомагає «праву» вийти за свої межі. До-

помагає зробити «право» царськи божевільним. Саме «правові» фан-

тазії влади намагаються примусити реальність бути достовірною. І в 

цьому безумстві влада «права» і «право» влади сповідують диво своєї 

дзеркальності. Але й готові при цьому принести у жертву зображення 

один одного за «право» бути «чудом» лише для себе. «Чудом» диво-

вижної єдності свого мертвого й живого змісту. Єдності, що переві-

ряється війною «правових» сенсів-праворозумінь, яких «право» гото-

ве віддати на заклання, як гладіаторів один одному… Але й на що ще 

піде «право», щоб дізнатися про справжню ціну власної нормативно-

сті? Яку абсолютну ціну готове заплатити, щоб побачити у «чуді» 

своє власне дивовижне відображення? Чи захоче «чудо» стати свід-

ком цієї «правової» трагедії? Чи не посміхнеться цим зруйнованим 

«правовим» млинам втомленими очима людина Сервантеса? А може 

«право» на останню посмішку і є гарантією того, що ми вже більш 

ніколи не спокушатимемо нормативність своєю поетичною ілюзорні-

стю, пораненою праведністю та крихкою рицарською справедливіс-

тю…? 

Казка про нормативне натхнення 

Нормативність – муза Бога. Муза, що спустилася до нас як доля і 

як Його подарунок. А тому осягнути нормативність можна тільки як 

власну долю. Осягнути натхненно! Бо хіба не був натхненним Бог, 

що створював нас? Хіба можна без натхнення приймати Його дару-

нок? А тому сама можливість прийняти нормативність у дарунок є 

можливістю здійснення «чуда». «Чуда» як радісного переживання 

співучасті у нормативному натхненні Всевишнього! «Чуда» як мож-

ливості бачити свої власні фантазії, утопії та марення Його очима! 

Перейнятися Його мірою! Віддатися міфу нормативності, що окриляє 
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нас своїми сенсами. Міфу як першоджерелу усіх норм. Міфу, як авто-

графу Бога на незаплямованості людської пам'яті. Міфу, де визначена 

сама визначеність долі. Міфу, де панує й служить одночасно гармонія 

усіх норм, правил, канонів, законів і встановлень людських. Міфу, в 

якому погоджена абсолютність часу й миті. Міфу, в якому померла 

історія, так і не народившись. Міфу як єдності божественного та люд-

ського, природного і того, що не може бути названо цим «словом». 

Міфу як долі самої нормативності стати «правом». Долі тих, хто, мо-

жливо, ще тільки готується отримати свою природну форму. Долі 

тих, хто прагне свого народження, очікуючи в дар цілу вічність. Очі-

куючи виявлення у собі достовірно живого, розумного й власне люд-

ського. Лише осягаючи нормативність божественного, людині буде 

дано створити свій власний міф як гімн самій собі. Згадаємо віру лю-

дини Лейбніца в нашу дивовижну можливість зрозуміти власну душу, 

якій дано відчути передвстановленість власної гармонії... А звідси й 

обов'язок «права» виявити свою закономірну співмірність формі на-

шого духу. Навіть самій нірвані може бути надано право знайти місце 

відпочинку в нашій душі… Навіть загальний приціл кантівського ім-

перативу не страшний живому людському теплу у моральній нескін-

ченності душі. Імперативу, зобов'язаного знати ціну людської гармо-

нії. Імперативу, скрізь призму якого ми бачимо свою власну дуаліс-

тичну реальність. Реальність як частку від ділення свого свавілля на 

свою свободу. Реальність, що сповідується нашій душі щодо долі 

власної гармонії. Реальність, що здатна прийняти усю справедливу 

несправедливість нашої суті. Прийняти несправедливу справедли-

вість душі іншої людини, вибачаючи парадокси її гріха. Гріха, від 

якого не допоможе втекти й самозакохана логіка. Гріха, який не спо-

кутувати жертвопринесенням старої ненависті новій. Гріха, який не 

спокутувати взаємним пробаченням відносної й абсолютної істин, 

взаємним покаянням правди та брехні – блудних дітей нашої совісті... 

І, можливо, тоді ми зрозуміємо й людину Ніцше як вічного свідка ду-

елі гармонії та дисгармонії у самому собі… Зрозуміємо, що ненави-

дить гармонія у дисгармонії своєї долі. Якої відплати шукає… Але чи 

справедливою буде міра відплати, яку ми визначаємо собі самі? Чи 

врахує наша справедливість відмінність між долею людини та Бога? 
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Чи стане наша відплата самим собі людським прийняттям покаяння 

самого Бога? Прийняттям Його покаяння у нашій природі. Покаяння 

за власну несправедливість, що рятує нас. Може тому й «право» є мі-

рою цієї відплати. Відплати за саму можливість гармонії. Відплатою 

як ціною самого «чуда». Але що у природі «права» ненавидить у собі 

дивовижне? Чи обмежує «право» «права» власної Музи? Чи гідно 

«право» живого втілення нормативного безсмертя фантазій минулих 

поколінь? Чи гідно воно бути свідком смерті поколінь майбутніх? Чи 

відчуває закон «право» красиво говорити про власну смерть? Чи ря-

тує краса «права» нормативність власного закону? Чи має «право» 

заради власного порятунку принести собі у жертву його логічну кра-

су? Чи може «право» не бути натхненним катом свого власного зако-

ну? 

Казка про новину ніщо 

«Те, що взагалі може бути сказане, може бути сказане ясно, а 

про що неможливо говорити, про те слід мовчати», – сказала людина 

Витгенштейна. А можна мовчати про «чудо»? Чи є «право» промов-

ляння себе самого у будь-якому реченні, яке хоче це промовляння 

зробити законом, законом своєї власної спроможності, стійкості та 

розумності? Яким приходить «право» у світ слів, світ значень, сенсів, 

символів, що створюються самою вічністю, міріадами обставин нор-

мативності? Коли «право» починає скептично посміхатися законам, 

що заперечують його власні сенси? Яка ціна тієї посмішки, створеної 

людиною Леонардо да Вінчі, яку «право» бере у безстрокову оренду 

для зустрічі вічної власної нормативності? І чи не засміється реготом 

богів, який дано було почути людині Гомера, коли зрозуміє, чому 

сенс старих «слів» має бути прояснений сенсом нових? Чому без ста-

рих «слів» нові «слова» не можуть навчитися ходити на ногах своїх 

несміливих сенсів? Але може саме тому й допомагають вони новому, 

щоб це могло допомогти прояснити їх власну застарілу суть, яка по-

чинає помирати від власного звикання до себе. Ось чому старе так 

потребує нового, а нове виступає як справжнє «чудо» перетворення 

старого, його новим осмисленим буттям. «Чудо» нового прояснює в 

нас щось метушливе, несправжнє, небезпечне й страшне… Прояснює 
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те, що б хотіло знайти в нас забуття. «Чудо» пояснення новим – це 

сила збереження достовірності нашої тимчасовості як гарантії нашого 

нормативного безсмертя. Але чи буде достатньо увічнити себе в цій 

нормативності, що зупинила час ? Чи не боїмося ми в суті зайвої від-

вертості та нової правди про самих себе? Адже прийде час й те, що 

нас прояснило в якості нового, саме стане старим і також потребува-

тиме прояснення себе новою генерацією нового. А тому може нам й 

не потрібно будувати собі цей вічний пам'ятник? Може більш важли-

вою є думка про те, що старому дано згадати той час, коли воно саме 

було новим, обтяженим новими сенсами і новими іменами? Час, коли 

можна було сміливо посміхатися вмираючим сенсам минулого…  

Ось чому сенс «права» був завжди чудодійним рятівним засо-

бом, а можливо й філософським каменем, що захищає нас від перет-

ворення на ніщо. «Право» захищає у природі нормативності те, що 

ніколи не зможе отримати форму «слова». «Право» наче норматив-

ною кольчугою облягає голу душу людської долі. Ось чому треба так 

обережно поводитись із «словами», що допомагають «праву». «Сло-

вами», що мають «право» на невідчужуваність своїх старих сенсів. 

Невідчужуваність, що дає «словам» надію на порятунок як порядок, 

якому байдужа різниця між новим і старим…. Але що саме в нас шу-

кає нового? Чому іноді старе вимагає зіштовхнути себе у безодню но-

вого? Що допомагає нормативності рятувати свою суть у цій безодні? 

Віра у майбутнє, яке знає, що повинно вмерти, а що має бути врято-

вано? Врятовано від зникнення у нескінченній новизні перетворень 

мільярдів всесвітів. Врятовано від зникнення в абсолютній новизні 

ніщо. Ніщо, що видає себе за справжню душу нового. Ніщо, що бажає 

нескінченого пізнання власного абсурду. Ніщо, що розриває зв'язок 

нового із старим. Ніщо, що знищує закон причинності, а тому й наше 

«право» на старе як минуле… 

Але хто є тим чарівником, кому дано протистояти цьому ніщо? 

Хто здатен з'єднати нове із старим в особливому вимірі власної нор-

мативності? Хто гарантує себе збереження власної гармонії? Хто ря-

тує себе від спростування закону закономірностей? Хто здатен перет-

ворити й перевтілити ірраціональну суть нового, встановлюючи кон-

сенсус між ордою нових сенсів, що вриваються в його світ за пошу-
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ком «слів»? Хто рятує себе від чорної діри евристичності, що погли-

нає попередній сенс будь якого «слова»? Хто рятує власне «слово» 

від самогубства? Хто здатен знищити абсолютність тотожності й не-

тотожності, здатен заборонити вбивати породження своєї безневинної 

новизни? Хто не відчуває страху перед нескінченністю та безоднею 

нового? Хто в силах обдурити незбагненність хаосу, що входить у йо-

го світ «словами» Апокаліпсису? Хто здатен перемістити вічність 

минулого у вічність сьогодення? Хто рятує себе, але може врятувати і 

нас всіх від внутрішнього божевілля всесвіту…?  

Казка про те, як чуду щось нове снилося 

А ось вже й нова ніч. Старі миті світла перетворюються на но-

вий морок. Хто в ньому може знайти світло, що втратило себе само-

го? Ви чекаєте на сон як «чудо»? «Чудо» перетворення згаслого мо-

року старого в наповненість світлим сенсом нового? Чи на мудрість 

ранкового «чуда», що пробудилося від фантазій ночі? «Чудо» 

невідання того, як старе перетворюється на нове. Але чому в мить 

цього перетворення ми зобов'язані спати? Що є справжньою ціною 

нашого сну? Ціною «чуда»? Але чи буде дивний сон за нормативною 

негодою? І знову наше старе на краю евристичної безодні, де панує 

сліпа сила нового. У цій безодні ми передчуваємо іншу абсолютність 

або абсолютність іншого. Ми лише в миті від трансцендентності, від 

іншого всесвіту як джерела нового. Нове являється нам як «чудо» на 

кордоні цієї трансцендентності. Нове як те, що можливо відірвалося 

від субстанції невідомого. Субстанції де неможлива наша норматив-

ність. І те, що є для нас «чудом», з'являється з-за меж цієї чужої нам 

нормативності. «Чудо» стає заручником нашої новизни, але й заруч-

ником законів нашої нормативності й закономірності. «Чудо» втікає в 

наш світ, рятуючи його від вічності божевілля старого. І чим більше 

воно хоче вирватися з того світу, тим більш є дивовижним для нас. 

Наш світ рятує «чудо» як нове. Але ця втеча в полон нормативності 

нашого світу чи ні здається йому втечею в бажаний ним хаос? Нове 

уривається у світ нашої нормативності як у простір, в якому воно хо-

че знайти свободу. Свободу свого іншого буття. Але як «чудо» нове 

постає лише на межі цього переходу. Але як добре відчути себе «чу-
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дом»! Побачити в собі те, що вже не є законом свого попереднього 

буття. Але який час буття «чуда» як нового? Чи «чудо» може бути 

собою лише мить після порушення кордону? А може лише цей кор-

дон і є сферою буття нового, є справжнім помешканням «чуда»? Зо-

ною хаосу як континууму буття «чуда»… Але надто швидко засмок-

тує «чудо» інша нормативність, запрошуючи його на нову роль зако-

ну…. Але яка різниця, де бути законом? Хто з нашого закону 

сьогодні захоче стати «чудом» в іншій нормативності? Хто захоче 

принести туди наш власний хаос? Але й чи можлива договірна теорія 

обміну «чудом» між оцими світами? Чи взагалі має «чудо» харизму 

дисидента? А можливо, і шпигуна? Можливо, їх навіть обмінювати 

можна, як резидентів? А Ви б могли стати дисидентом у Вашій нор-

мативності? Чи бажали отримати право на притулок у новому іншого 

виміру? Бо немає «чуда» у власній вітчизні?  

Але, можливо, все більш цинічно? І ця межа, цей трансцендент-

ний кордон, як казино, в якому нормативності грають зі своїми зако-

нами в евристичну рулетку… І на кону стоять саме їх власні закони… 

Нормативність, що програла, віддає свій закон, що й розважає як «чу-

до» іншу нормативність. Вам не здається «чудною» думка людини 

Епікура, яка казала, що боги живуть в міжсвітових просторах і зовсім 

не втручаються у розвиток природи та людські справи? Боги, які зна-

ходяться у спокої і не чують благання людей… Не піклуються ні про 

них, ні про світ…. Але хто сказав про це філософу?  

Казка душевності або душевна казка 

Ми можемо пізнавати світ з раціональною упевненістю у прави-

льності й результативності істинного пізнання. Знання нашої власної 

душі, усіх форм її нормативності. Що робить наша безсмертна душа, 

коли забуваючи про свою позачасовість, починає осягати правила по-

ведінки, немов з чистого аркуша? Що відчуває наша душа, коли діз-

нається, що є правила для самої душі? Що у самій душі сприймає ці 

правила? Що відчуває наша душа, коли порушує власні правила пі-

знання своєї природи? Коли відчуває власну неправильність? Що 

глибше у своїй правильності в людині: її совість або її душа? Чому 

правил, які нам приємні значно менше? А правил, до яких ми взагалі 
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байдужі найбільше? Можливо тому, що самі правила «байдужі» до 

нас? І чому існує конфлікт між «правом» і душею? Може тому, що 

«право» на бажає знайти в собі власну душу? Чи має душу юридич-

ний текст? Чи нормативність «слова» має свою юридичну душу як 

імперативну примару? Чи можемо ми побачити в юридичній особі ві-

дображення його юридичної душі? Чи має юридичну душу злочинець 

та чи можна її покарати? Є різниця між вироком для тіла та душі? І 

взагалі хто саме може ухвалити вирок самій душі? Що легше людині 

Суду: засуджувати до покарання матеріальність або душу людини? 

Що робити судді з жахливим розумінням, що він є самим Богом, коли 

засуджує душу? Чому душа самого судді боїться в цьому признатися 

собі? А може й суддя в цій ситуації й не вважає себе суддею? Адже 

легше частіше засуджує нас той, хто не визнає себе в якості судді. 

Буденна нормативність жорстокіша, ніж юридична нормативність. 

Ось й ховає суддя свою душу за сенсом «слів» , засуджуючи їх на 

роль як суддів, так й катів. Ось й перекладає провину своєї власної 

відповідальності на самий закон. Але засуджуючи згідно із законом, 

чи ні засуджує він, спасаючи себе, сам закон? А тому чи потрібно на-

вчати студентів-юристів відчуттю провини самого закону? Начати 

карати «слово» закону на засудження його власними сенсами. Засу-

дження на вічне нормативне покарання в одиночній камері минулого. 

Покарання безоднею самотності. Бачите цей кодекс як штахетину в 

тісній бібліотечній огорожі, де немає Біблії? Куди зараз дивляться йо-

го «слова» в абсурді свого минулого? «Слова», що назавжди втратили 

свої живі сенси. «Слова», що дивляться в дзеркало свого власного ви-

року? Чи бачите Ви безодню своїх власних мертвих «слів», сенси 

яких назавжди засуджені сьогоденням? Чи в цій безодні й Ваші «сло-

ва» чекають на «чудо»? «Чудо» нескінченої віри у справжність своєї 

минулої долі…. 

Наймовчазніша казка 

Чи можлива нормативна молитва? Яка ціна нормативного мов-

чання? Яка природа «слів», яким не надають «права» звучати? Яка 

природа тих «слів», які самі позбавляють себе «слова»? «Слів», мов-

чання яких задає собі ідеальний вимір. «Слів», яким дано зв'язати 
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обітницею мовчання й сам закон. Закон як мовчання та мовчання як 

закон. Чи готові ми до нормативної безмовності закону? Може саме у 

безмовності дано почути «чудо» як молитву закону до витоків своєї 

нормативності? Тільки чи маємо ми «право» знати ці незримі й нечу-

тні «слова»? І хто вважає себе суб'єктом цих «слів» ? Може ті, для ко-

го поліс був місцем благого та вищого у своїй відкритості промов-

ляння «слова»? Місцем прекрасного спілкування спільності спільни-

ків. Спільності, яка задавала пропорціональність своєму «слову» . 

Спільності, де сам демос шукав співмірність у красі «слів» , що бажа-

ли стати загальною молитвою. Молитвою як джерела «слова». Дже-

рела незримого у своїй свободі та вільного у своїй примарній красі. 

Молитвою як заходу справедливості, яка оновлює реальність. 

«Народ безмолвствует» – було сказано людиною Пушкіна. Але 

мовчання народу може бути його «словом»? Кому даровано «право» 

вимовити істину народного «слова»? Кому дано «право» промовчати 

її? Хто може бути співмірним та співзвучним істині цього «слова»? 

Хто суб'єктивністю голосу свого може кинути виклик духу народно-

му, його знанню про себе? І чи чує Бог голос народний? Чи може бу-

ти цей голос власним голосом Бога? Чи вірить в це сам народ? Чи 

може народ просити Бога замовити за себе слівце? Хто може бути 

співвимірним голосу самого Бога, якщо народ не вірить в себе? І чи 

буде цей голос голосом самого «чуда»? «Чуда» вічного оновленого і 

перетвореного «слова», в якому народ приречений шукати власну 

співмірність. Співмірність долі своїй долі Бога. Може розуміння цієї 

співмірності й дарує надію на «чудо» розуміння безодні народної ду-

ші? Але яким є це «чудо»? «Чудо» виборчої системи як виборчої ру-

летки свого нового гріха? «Чудо» виборчої віри кожного з нас у свою 

справжню обраність Богом? Тільки чому так дурнувато виглядають 

ті, хто голосує сам за себе, підкреслюючи своє прізвище у виборчих 

індульгенціях? Тільки чому принцип виборності так і не став «взаєм-

ною подякою», про яку мріяла людина Арістотеля? Чи розуміємо, що 

вибираємо маску влади з рисами свого власного обличчя? Чию долю 

ми викреслюємо у бюлетені, переносячи на неї свою ненависну са-

мим собі суть? Чи ні нормативну порожнечу своєї душі таємно запо-

внюємо, щоб потім продати, скинувши в урну, як смертельну воронку 
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самої влади? В урну, як долю для підрахунку голів людиною Гийоте-

на. Тільки чи має народ «право» стати членом рахункової комісії? І 

чи має «право» народ бути присутнім на страті власної суверенності? 

І чому йому так подобається страчувати своїм мовчанням власний го-

лос?  

Казка про голос чисел 

Логос і голос. Числа як «слова» на вагах «слів» як чисел. Арис-

тократичне очікування «чуда» депутатської «считалочки», що піщин-

ками суверенних митей намагається обдурити минуле майбутнім. 

Сльози юних норм оплакують минуле на плазмовому серці загальної 

волі. Розірваною долею людини Шекспіра помирають норми, наро-

джуючи надію нової нормативності. А може хтось чує крик цієї ма-

ленької та крихкої істоти? Але чи потрібна Логосу ця новонароджена 

відповідь? Чи потребують на цю відповідь живі та вмираючі, хворі й 

здорові, існуючи й забуті, природні та не дуже, зухвалі й скромні, па-

фосні та приземлені, підготовлювані до смерті й такі, що не відають 

про неї нормативні сенси? Може цій маленькій новонародженій нор-

мативності вже пора благати про помилування? І Ви бачите занесе-

ний над її власною долею меч Логосу, подібно Хроносу, готовий 

знищіти свої власні смислові миті. А може це Ваш власний меч? І Ви 

погодилися на роль ката, глядача та судді одночасно… А може цією 

нормативною миттю є Ваша власна доля? І Вам байдуже чи є Ви жер-

твою чи самогубцем на лобному місці підрахунку голосів… Але чи 

усім дано почути у своєму власному «слові» голос Логосу? Що мож-

на взагалі почути в ірраціональному хорі голосів у розірваному кон-

тинуумі напівпорожніх й божевільних крісел, обдурених примарніс-

тю своїх емпіричних наповнювачів? Чи врятують ці голоси змови та 

умови, обмовки та скоромовки, заговорювання та промовляння? За 

яку ціну вони готові віддатися й продатися, жертвувати та сміятися, 

мовчати й захоплюватися? І які, саме, «слова» готові померти за про-

світу та освячення своїх сенсів Логосом? Яким голосам хоч на мить 

судилося стати справжнім сенсом у проясненні Логосом своєї норма-

тивності? Може парламент є колективним виправданням гріховної 

крадіжки нових «слів» у божевільній новизні Логосу? І знову словес-



 

146 

ні числа обчислені «словами» служать віддано владі у пастці норма-

тивних аксіом. Може тому наша душа так вірить у щастя, як в диво-

вижне число піфагорійців – щасливу комбінацію долі в лотереї слове-

сної нормативності… 

Конституційна казка 

Закон подібний до казки, де правда натякає на брехню з її влас-

ним відчуттям справедливості. І черга законів, що змінюють один од-

ного, є жертвопринесенням нормативної брехні. Брехні як ревнощів 

справедливості. Ревнощів до істини. Справедливість боїться побачити 

своє істинне відображення у законі. А якщо й побачить себе, то роз-

биває це дзеркало…. Ось ми й дивимося у дзеркало закону очима 

справедливості. А ті закони, що пішли від нас, наче читають самі собі 

себе на ніч. Читають ці страшні казки минулого державі, як нічному 

сторожу кривих дзеркал нормативності. Ніч нормативності. Самот-

ність «слова», яке не може розгледіти достовірність своїх сенсів. Са-

мотність сенсів, що вислизнули від тяжіння «слова». Самотність 

«слова», де ноуменальність загубила феноменальність. Самотність, 

що примушує «слово» брехати. А може ця брехня є його самогубст-

вом? Самогубство «слова» як спосіб вбити справжні сенси реальнос-

ті. Самогубство «слова», що волає до втраченої в їх глибині справед-

ливості як останньої безсловесної молитви. У справедливості завжди 

є деяка закінченість, деяка остання точка. Точка нормативності. Але 

де починається початок справедливості? Чи можна вважати справед-

ливою спробу «слова» стати цією справедливістю? Бо є й такі сенси 

«слів», які ніколи не захочуть власної інтелігібельної смерті. Бо зна-

ють страх власного «слова» перед реальністю. Знають, як «слово» 

може соромитися власних сенсів. Як може роздвоювати їх, зіштовху-

вати один з одним, і в цій ворожнечі здійснювати й своє власне смис-

лове самогубство. Ось чому так важливо знати, що знаходиться за 

межею «слова». Знати, яким саме справжнім та чистим сенсам воно 

може довірити свій порятунок. Які сенси не мститимуть «слову» за 

те, що не отримали його тіло? Може саме ці сенси і несуть нам «чу-

до»? «Чудо» нашого порятунку усупереч «слову». Порятунку за ме-

жами «слова». Порятунок святою голизною сенсу, який ніколи не за-
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хоче, та й не зможе прикритися «словом». А доки ми насолоджуємося 

ідеальною формою своєї рани та метафізичним болем від визнання 

своєї словесної провини. Провини, як кривавого малюнка власного 

підпису під вироком своєї матеріальності. Може тому є конституції, 

які подібно до революції вбивають своїх батьків? Так і самі «права» 

вбивають свої гарантії, що не виправдали їхніх надій… Як самі «сло-

ва» з їх власною правдою готові страчувати сенси, що їх вигадали….. 

Казка про нормативність права 

Чи тотожна нормативність структурованій цілісності універса-

льних закономірностей всесвіту? Чи є тотожним сам внутрішній зміст 

нормативності її зовнішній формі? Чи є «право» внутрішнім виміром 

нормативності, її іншою реальністю та особливою сферою її буття? 

Можливо, саме у «праві» закономірності нормативності осягають се-

бе як закономірності. Норми нормативності знаходять у «праві» влас-

ну аристократичність, але й, можливо, саме тому є для «права» важ-

ким тягарем. Навіщо потрібне «праву» «чудо»? Щоб не відчувати се-

бе людиною Сізіфа? «Чудо» долання «правом» необхідності норма-

тивності. Чи може «право» повстати завдяки «чуду» проти власної 

нормативності? Чи можуть закономірності «права» відмовитися ви-

значати та конкретизувати закономірності нормативності? Може 

справжнє «чудо» буде тоді, коли бунт «права» примусить саму нор-

мативність змінити свої власні закони? Але в яких власних вчинках 

та нормах відбивається природа «чуда»? Що ближче до «чуда»: вчи-

нок або його норма? Чи може бути вчинок без норми або норма без 

вчинку? Яку ціну повинно віддати «право» за «чудо» визволення від 

тяжіння нормативності всесвіту? Чи готове «право» залишитися на-

одинці із власною нормативністю та законами свого буття? Чи не очі-

кує й «право» доля самої нормативності? Що може зсередини кинути 

виклик «праву»? Сама свобода? Влада самої суб'єктивності, яка розд-

воює правосвідомість, створює опозиційний рух нормативної крові та 

чорною дірою ірраціональності знищує впорядковану філософію 

«правової» нормативності. Тому «право» своєю суб'єктивністю засу-

джує себе на смерть власної нормативності. Нормативність суб'єкти-

вності – наче ракова пухлина виміру правових норм. Виміру законо-
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мірностей, які вбивають самі себе. Виміру сліпої нормативності, де 

навіть людина Шопенгауера не зможе думати. Виміру аномії, яку вза-

галі неможливо уявити, яка не має законів уяви, законів «слова». Не-

вже це все є платою за «чудо»? Невже вірус «чуда» знищує будь-яку 

нормативність? Чи все ж таки є інстинкт нормативного збереження? 

Що саме у «праві» не дасть подолати кордон між світом нормативно-

сті й світом абсолютної аномії, чистою нормативністю та чистим хао-

сом? Може для цього потрібний новий вимір «чуда» у природі самого 

«права»? «Чудо» його власного виміру, що приборкає власний хаос 

як власну річ у собі.  

Яка нормативна природа «чуда»? Хто і що є справжнім його 

джерелом? Світ нормативності? Чи світ хаосу та аномії? Світ норма-

тивності, який хоче нас зробити ще більш впорядкованими, співвимі-

рними, гармонійними? Або світ, що бажає заповнити нас свою де-

структивністю, нормативною смертю? Але чи може бути нормативне 

безсмертя? Чи може «право» бути впорядковане Логосом як зрозумі-

лою закономірністю свого власного сенсу? Чи має логічний кінець ця 

боротьба двох всесвітів за «право»? Сама нормативність не відає межі 

свого «правового» виміру, не знає, в якій саме частині або точці її ко-

нтинууму знаходиться «право». Але й «право» не знає, що саме у 

природі нормативності йому дано вичерпати. У цьому їх взаємному 

невіданні і виникає щось ірраціональне та нове. Може саме в цій тра-

нсцендентності і є джерело «чуда»? Власною нормативністю «чудо» 

вносить дисгармонію у взаємодію закономірностей всесвіту та «пра-

ва».  

Тільки внаслідок того, що світ божевільний та ірраціональний, є 

надія на його дивовижне впорядковування. І любов до його результа-

ту – повсякденності – є процесом трансформації ноуменального у фе-

номенальне. Це перетворення є боротьбою всередині самої природи 

нормативного. Боротьба між «чудом» та повсякденністю – в їхньому 

взаємному визначенні один одного, взаємному бажанні убити свої 

первинні сенси. Але й вижити при цьому. А тому у нормативній по-

всякденності завжди є розрив, деякий особливий простір, слід, а може 

і рана, як нагадування нам про «чудо». 
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Казка про те, як право щастя шукало 

Ми бачимо «чудо» у парадоксах суб‟єктивної нормативності, 

коли: 

 «право» визначаємо як обов'язок, а обов'язок як «право»; 

 визначаємо обов'язок мати «права» і свободи; 

 визначаємо обов'язок бути вільною особою; 

 визначаємо власну свободу і «право» як обов'язок перед іншими 

людьми; 

 визначаємо власну свободу і «право» як обов'язок перед самими 

собою; 

 виконуємо свої обов'язки як свою свободу і справжнє «право»; 

 проголошене законом «право» є обов'язком розуміння природи 

свободи і можливостей інших людей; 

 принцип конституції про те, що перелік «прав» не є вичерпним, 

зобов‟язує нас мати ще й інші «права», які не визначені законом та 

які не можуть бути взагалі визначені у повному обсязі у будь-якому 

законі. 

Це у свою чергу: 

 визначає обов'язок знати, що подібні «права» мають інші люди; 

 визначає, що їхнє бажання бути вільнішим, ніж Ви, повинно бу-

ти захищено Вашим обов'язком розуміти саме таку природу їхнього 

права; 

 визначає обов'язок знайти і для себе самого неіснуючі у законі, 

але існуючі у Вашій природі права; 

 визначає наше «право» на «дурну» нескінченість наших «прав»; 

 визначає «право» на нескінченну абсурдність нашої 

суб‟єктивної свободи як власного обов‟язку перед абсолютною імпе-

ративністю нормативності. 

«Права» і свободи є проривом або перериванням нормативної 

поступовості «словесного» виміру «права». Суб'єктивне «право» – це 

розрив нормативності нашої суб'єктивності. У «правах» і свободах ми 

стаємо чудотворцями свого індивідуального виміру нормативності, 

виміру нормативності свого власного «слова», його сенсу, його реа-

льності. Цей вимір дає нам можливість вийти у суб'єктивний простір 
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самої нормативності. Дає можливість вийти в простір заперечення ці-

єї суб'єктивності, в простір власної аномії, свого власного заперечен-

ня. Людина у суб'єктивному «праві» знаходиться на межі своєї влас-

ної суті, в просторі своєї власної долі, в якій є своїм власним Богом. 

«Ставте правильні запитання», – сказала людина Пікассо. Бо мало ба-

чити лише те, що було, мало лише запитувати: чому воно було? Важ-

ливіше побачити те, що могло бути, і запитати: а чому ні? Хтось ба-

чить свої «права» і запитує: чому саме вони є «правами»? А хтось ба-

чить те, що лише могло б бути нашими «правами» і запитує: а чому 

вони не можуть бути ними? Наші суб'єктивні «права» повинні уміти 

ставити будь-які запитання про себе та відповідати на них. Ставити 

навіть найбільш божевільні запитання. І саме відповіді на них здатні 

перетворити суб'єктивність нашого «права» на «чудо» нашої долі. 

Суб'єктивне «чудо»! Ось чому влада так побоюється саме цього на-

шого «правового» виміру… Хто притягне владу до відповідальності 

за неможливість гарантувати «чудо»? Хто буде вимагати з влади дос-

тупність «чуда» свого суб'єктивного «права»? Хто зможе побачити 

наше суб'єктивне «чудо» в іконах чистої справедливості та канонах 

абсолютної природності? Нездійснене «чудо» маркірує реальність 

влади та паралізує її через знайомство зі своїм ідеальним відображен-

ням…. 

А може і Ви колись приміряли образ ідеального громадянина 

Цицерона? Чи сподобалася Вам маска влади цього чудотворця? Імпе-

ративної влади обов‟язкової справедливості. Справедливості, якою 

скуті і пов'язані в ім'я «чуда» спасіння власної громадянської душі. 

Душі, яка повинна стати республіканським храмом, де справедливість 

буде молитися за своє спасіння. Бачите цей нескінченний натовп чу-

дотворців, які моляться за владу власної справедливості? Владу, якій 

не страшна доля «слів» власної молитви… Скажіть, а де в храмі дер-

жави знайти чудотворні ікони світської справедливості й правди? І чи 

не соромно владі публічно підтверджувати свою присутність в іншо-

му Храмі? Чи може бути сором справжньою межею між двома хра-

мами? Але в якому храмі владі молитися за міру справедливості Ва-

шої душі? Помолиться за спасіння її загальності, безневинність та на-

ївність… За спасіння Вашої нормативної самотності, власного імпе-
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ративного щастя. За порятунок Вашого «права» на нормативну істину 

загального? А Ви? Чи готові Ви помолитися за владу? Чи потребують 

чудотворці влади Вашої молитви? Чи почують себе Вашими «слова-

ми»? Чи осягнуть сенс власної трагедії, що вони є владою лише влас-

ної сліпоти? Чи відчують Вашу невіру в їхню власну свободу? Чи го-

тові будуть потиснути руку Вашої свободи? Чи не стане Ваша свобо-

да заручницею щастя їхньої справедливості? Чи захоче Ваша свобода 

поділитися власною мірою з їхньою свободою? Чи можна взагалі ді-

литися свободою? Чим може бути сплачена подібна щедрість? Хто 

має «право» на щастя нашої свободи? Чи готові Ви загальністю сво-

боди виміряти індивідуальність щастя? Чи волелюбне щасливе суспі-

льство? Чи має «право» на розуміння щастя сковане суспільство лю-

дини Томаса Мора? Хто взагалі має владу щастя? Що для свободи 

означає «право» на нещастя? Може зміст цього права знала людина 

Гегеля, коли визначала «нещасну свідомість» людини? Та й, можли-

во, людина Пушкіна саме тому й не вірила у щастя… Але хто щасли-

віший: той, хто ревнує до своєї або до чужої свободи? Можливо, і 

«права» ми розуміємо лише як порожні можливості в силу відчуття 

себе дуже нещасливими? Нещастя є долею загального буття…. Може 

тому ми й вимагаємо у держави гарантії хоча б дуже маленького щас-

тя? Але чи маємо ми «право» вимагати цієї гарантії у власної свобо-

ди? Хто зможе воскресити в нас надію на можливість нормативного 

щастя? Може віра в те, що свобода рівноцінна праву на «чудо»? А 

«право» на «чудо» є щастям самої свободи…?  

Казка про те, як Суд сам себе засуджував 

Чи захоче «слово» відпустити «чудо» від себе як свій божевіль-

ний сенс? Чи захоче перервати його зберігання в тюремному музеї 

свого вічного покарання? Чи буде «чудом» свобода самого «слова»? 

«Слова», яке відчайдушно виборює спасіння свого єдиного живого 

сенсу в нескінченності мертвих символів нормативності. Норматив-

ності напередодні свого власного Страшного Суду… Напередодні ві-

чної смерті того, що вже пізнало свою істину. Мертву істину норма-

тивної реальності, покриту саваном ідеальної історії в закінченості та 
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абсолютному виконанні її задуму. Задуму, який готовий зустріти 

Страшний Суд над самим собою за: 

 те, що не зміг подолати віковічну суперечливість людської при-

роди… 

 ідеальну суперечність свого нормативного змісту цій природі... 

 те, що в самому собі не зміг подолати єдність номоса і аномії, 

логічного та ірраціонального, мертвого і живого, реального та ілюзо-

рного… 

 слабкість та податливість законам діалектики…. 

 за душу, продану самій антиномічності, за любов до свого влас-

ного заперечення…. 

 за естетику справедливого абсурду….. 

 за небажання духу контролювати норми своєї матеріальності…. 

Але чому цей Суд є Страшним? Тому, що засуджується щось 

живе у нормативності, те, що так і не стало у нормативності нормати-

вністю… Тому що невідомий і майбутній тріумфатор у природі нор-

мативності. Хто буде цим переможцем: живе над мертвим чи мертве 

над живим…? Але якщо повинно вмерти мертве, чи має воно «право» 

на виправдання? Хто захоче бути адвокатом мертвої нормативності? 

Може саме живе? Можливо саме це й буде «чудом»? Дивом спасіння 

та виправдання нормативності завдяки нормам, які приходять з влас-

ної вічності та йдуть назад в нескінченність суду над собою, долаючи 

свою власну нормативність... Дивом суду Суду над собою завдяки 

необхідності зіштовхнути обман зі своїм самообманом як заручника і 

визволителя, свідка й потерпілого, обвинуваченого й суддю...  

Засудження «чудом» виправдання людського виміру його ж вла-

сним виміром…. Але чи буде «чудом», якщо цей Суд буде тривати 

вічність? Та чому все ж цей Суд є Страшним? Тому що наш адвокат 

не вірить у рятівну силу власних «слів», що породжують взаємний 

сумнів та страх. Страх від готовності обдурити свою власну нереалі-

зовану ідеальність, свій чистий сенс самих себе. Страх від байдужості 

до ідеалу своєї досконалості, до реального виміру реалізації ідеаль-

них сенсів. Страх не відповісти на запитання – в чому більше дива: у 

найідеальнішій правовій реальності або у реальності правового ідеа-
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лу? Страх самого «слова», якого жахає власний рух по чистоті та без-

посередності свого сенсу. Страх від неможливості дати відповідь на 

запитання: чи не буде смертельним цей рух для самого ідеалу? Але 

які сенси можуть витримати абсолютну тяжкість невпевненого в собі 

«слова»? І чи мають «право» юні та крихкі сенси скинути з себе лан-

цюги старих «слів» ? Які «слова» стануть відповіддю за спокушені 

ними і вже даремні сенси? Може тому «слово» «право» має «право» 

на звільнення від нормативності своїх сенсів? Саме тому «право» хо-

че бачити себе як Ангела власної гармонії свого «слова» та його сен-

су. Ангела, звільненого від вічного вантажу нормативної втоми. Ан-

гела, вільного від реалізованості вічно старого юридичного буття. 

Ангела, здатного розірвати неспівмірність нашої об'єктивності. Анге-

ла, що відроджує первинну достовірність нашої чистої суб'єктивної 

суб'єктності. Ангела, що відроджує в нас вільність польоту у міріади 

можливих нормативних всесвітів. А Вам зустрічався цей Ангел? Мо-

же Ви бачили його «правові» крила...?  

Коротка казка про парадокс-дурня 

А що власного може сказати дурень на суді логіки як вбивця 

своєї власної правди? Може саме дурні найчастіше й зустрічаються з 

дивами. Та й самі дива чи не є диваками у божевільні нормативності? 

І взагалі, яка різниця в його очах між верховенством права у державі 

«права» та «правовим» верховенством у «правовій» державі?  

Казка про кафедральне чудо (остання) 

«Чудо» як удача. Яким таємничим є оновлююче перетинання 

траєкторії долі цих «слів». Оновлення, яке не має «право» на закін-

чення…. Оновлення, якому й початку не було, тому що й сам початок 

не міг бути оновленням. У цьому є первинна парадоксальність еврис-

тики як методології «чуда». Методології нашого стрибка у незвідане. 

Стрибка у безодню Логосу з бажанням виміряти свою евристичну 

мужність, пронумерувати щасливою істиною свою нещасливу долю. 

Але що визначає філософію оновлення? Ненависть до минулого та 

сьогодення? Бажання принести їх в жертву? У жертву майбутньому 

як блаженному переживанню нового?  
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І знову біг… І знову затвердження кандидатських й докторських 

тем… Затвердження надії на диво... Знову передстартове хвилювання 

нового шукача «правових» пригод перед безоднею евристичного са-

мообману. Знову презентація конфлікту між «словами» у назві теми 

дисертації та невіруючими стрілами «слів» тих, хто спостерігає за 

черговим претендентом на «чудо». Ось чому так незатишно «словам» 

у публічному оголенні претензій їх шукаючих сенсів. Сенсів, які не-

відомі для самих себе, невідомі власній реальності, яка чекає від них 

дива дотику до істини їх «слова». Але чи захоче сама істина бути сві-

дком публічного самообману як самозахисту цих сенсів? Самозахис-

ту власної хиби від агресивної правди «слів» іншої реальності... Але 

чи зможе цей шукач обдурити нашу «правову» віру у неможливість 

його зустрічі з «чудом»….? 

Чи готове обдурити власну нормативність найгеніальніше пра-

ворозуміння? У чому полягає «чудо» нормативного самообману? Як 

норма творчості спокушає нормотворчість? Чому нормотворчість 

може й не помітити творчості самих норм? Може тому, що ці норми є 

живими істотами, які вправі обрати суб'єкта свого творіння? Обрати 

долю цього суб‟єкта в істині власної темпоральності? Але вимір якої 

істини лякає ці норми у нашій долі? Чого ми більше побоюємося: іс-

тини минулого, сьогодення чи майбутнього? Може саме завдяки цьо-

му страху ми й обираємо свій власний шлях у пошуках нормативної 

новизни? Змінюємо норми буття, щоб забути його минуле… Спогля-

даємо лише сьогодення щоб не віддати себе у жертву майбутньому… 

Насолоджуємось короткочасністю «чуда» як істини….  

Але є й ті, хто лише дивиться зі сторони, як ллється чужа схола-

стична кров за ковток справжнього дива. Але чи захоче «чудо» стати 

суддею у вічному протистоянні Ваших «слів» з їх власним сенсом? І 

чи оптимістичним буде його вирок? А Ви не боїтеся випадково зу-

стрітися з «чудом» як дивовижною істиною власного наукового без-

глуздя? 

 

Р.S. «… представитель международной организации по защите 

прав осужденных … сообщала, что «около 500 осужденных, отбы-

вающих наказание …. отказались завтракать и обедать в знак про-
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теста против нечеловеческого отношения к ним сотрудников адми-

нистрации колонии. По словам осужденных, сотрудники жестоко 

избивают заключенных, прибывающих по этапу, угрожают заклю-

ченным насилием, обливают их мочой и всячески унижают…..» 

З інформаційного повідомлення 
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к.ю.н., доц. Олександр Яременко, 

Вінницький державний педагогічний університет 

ім. М. Коцюбинського 

 

Праворозуміння сутності та місця інформаційного права  

в системі національного права України 

 

Впровадження ідеї побудови глобального інформаційного суспі-

льства, яка набула широкого поширення в переважній більшості країн 

світу, обумовлює необхідність правового впорядкування суспільних 

інформаційних відносин. Однією із ключових проблем цього процесу 

є визначення галузевої належності норм, що регулюють відносини, до 

об‟єктного складу яких входить інформація. Активне застосування в 

сучасній юриспруденції терміну «інформаційне право» актуалізує на-

укові дослідження праворозуміння його сутності та місця в системі 

права України.  

Нормативістська концепція права, покладаючи в основу права 

сукупність правових норм, які формалізуються в нормативно-

правових актах, активно оперує поняттям «галузь права». Як зазначає 

Д.А. Керімов, «автономність різноманітних суспільних відносин, їх 

відокремленість і відносно самостійне існування передбачає і відпо-

відну відносно ізольовану область правових спільностей, які в юри-

дичній науці називаються галузями права. При цьому, системна єд-

ність права та його диференціація, поділ на галузі права всередині ці-

єї єдності є не суб‟єктивно-довільними, а об‟єктивно детерміновани-

ми»
1
. 

Історичні коріння дослідження проблем галузевого поділу сис-

теми національного права України сягають кінця 30-років 20-го сто-

ліття, коли радянськими вченими були започатковані дискусії щодо 

критеріїв диференціації права на галузі, які продовжувалися до 80-х 

років цього ж століття. В результаті було знайдено кілька критерії ро-

змежування права на галузі: на основі предмету правового регулю-

                                                 
1
 Керимов А.Д. Система права и систематизация законодательства / А.Д. Керимов // Право и 

образование. – 2003. – № 1. – С. 17.  
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вання, на основі методу правового регулювання, на основі поєднання 

предмету і методу, на основі об‟єкта правового регулювання.  

На думку Бачило І.Л., повноцінність галузі права може бути ви-

значена за наявності трьох її складових, а саме самостійності предме-

та і методу щодо інших галузей права, нормативно-правової основи, 

достатньої для формування окремої галузі законодавства, наявність 

окремої навчальної та доктринальної дисципліни
1
. 

Динаміка системи права передбачає її структурні зміни, що зна-

ходить свій прояв, зокрема, у появі нових галузей права та розширен-

ні предмету регулювання вже існуючих галузей. В юридичній науці 

називається кілька причин появи нових галузей права. Так, Бачи-

ло І.Л., вважає, що підставою і причиною виникнення будь-яких соці-

альних регуляторів є наявність та реальне існування об‟єктів, з при-

воду яких виникають певні зв‟язки; формування і реалізація певних 

видів соціально значимої діяльності 
2
. 

Батурін Ю.М. спирається на думку, що для з‟ясування специфі-

ки правового регулювання нових суспільних відносин необхідно дос-

лідити правові наслідки такого відокремлення, а саме: чи виникають 

нові суб‟єкти суспільних відносин; наскільки оновлюється сфера сус-

пільних відносин та її зміст; чи з‟являються нові об‟єкти суспільних 

відносин; які особливості зовнішніх умов, що призводять до виник-

нення, зміни та припинення суспільних відносин
3
. 

Іойриш А.І. виходить з того, що питання виділення нових галу-

зей права залежать від зацікавленості суспільства в такому виділенні, 

розвитку нової галузі права, у вдосконаленні правового регулювання 

конкретної групи суспільних відносин
4
. 

Сорокін В.Д. наголошує, що будь-яка галузь права повинна 

пройти ряд стадій у своєму системному формуванні. Якщо уявити 

цей процес схематично в загальних рисах, норми повинні 

                                                 
1
 Бачило И.Л., Копылов В.А. Есть ли основания для создания отрасли «Информационное пра-

во» / И.Л. Бачило, В.А. Копылов // Информационное общество. – 1999. –Вып. 6. – С. 49.  
2
 Бачило И.Л. Информационное право. Роль и место в системе права Российской Федерации / 

И.Л. Бачило // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 5.  
3
 Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права / Ю.М. Батурин. – М., Юрид. лит-ра, 1988. 

– С. 35. 
4
 Иойрыш А. И. Концепция атомного права: науч. изд. / А.И. Иойрыш. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 

С. 34. 
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об‟єднуватися в правові інститути, які є соціальними системами. По-

дальший розвиток цього виду норм за наявності державного інтересу 

повинен призвести до зміцнення зв‟язків між ними, що врешті-решт 

призведе до утворення структури на один порядок вище – галузі пра-

ва
1
. 

Тіунова Л.Б. приходить до висновку, що виникнення нових га-

лузей права відбувається в результаті об'єктивної диференціації сус-

пільних відносин, її державно-правової оцінки, а також ступеня роз-

виненості відповідної галузі правових норм (консолідація норм, сис-

тематизація законодавства)
2
. 

Що стосується безпосередньо проблеми виникнення інформа-

ційного права, то цей процес слід пов‟язувати із виокремлення інфо-

рмаційних суспільних відносин у відносно самостійну сферу з одно-

часною конвенгерцією інформаційної сфери із традиційними сферами 

суспільної життєдіяльності – економічною, політичною, культурною. 

При цьому інформаційне середовище слід розглядати як необхідну 

умову існування людства, оскільки, як цілком слушно зазначає 

А.Д. Урсул, інформація як властивість всіх матеріальних об‟єктів іс-

нує та існувала завжди і ніколи не виникала
3
. В той же час, з початку 

50-х років 20-го століття інформація набула глибокого узагальнюю-

чого характеру, почала поширюватися на різні сфери і стала загаль-

нонауковою категорією, що мало вплив на розвиток суспільних наук, 

в тому числі юридичних. Інформація стала володіти юридично зна-

чимими якостями, до яких відносяться: певна самостійність інформа-

ції по відношенню до свого матеріального носія; можливість багато-

разового використання однієї і тієї ж інформації; збереження її в по-

чатковому стані після використання; збереження її у передаючого 

суб‟єкта після передачі; здатність до збереження, інтегрування, нако-

                                                 
1
 Сорокин В.Д. Метод правового регулирования. Теоретические проблемы / В.Д. Сорокин. – 

М.: Юрид. лит-ра, 1976. – С. 36.  
2
 Тиунова Л.Б. Системные связи правовой действительности: Методология и теория. – СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 1991. – С. 94. 
3
 Урсул А.Д. Природа информации. Философский очерк / А.Д. Урсул. – М., Политиздат, 1968. 

– С. 38.  
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пичення, «стиснення»; можливість кількісного визначення інформа-

ції; системність
1
.  

Одна із перших наукових концепцій праворозуміння інформа-

ційного права базувалася на тому, що інформаційні відносини набу-

вають самостійного юридичного значення в системі державного 

управління. Так, Венгеров А.Б., підкреслюючи необхідність дослі-

дження інформаційних процесів, вказував на нові інформаційних 

явища в сфері державного управління, які потребують наукового ана-

лізу: становлення в суспільстві соціально-економічної і науково-

технічної інформації як відносно самостійного ресурсу виробництва і 

управління; відділення процесів реєстрації, збору, зберігання, переда-

чі і обробки інформації від процесів прийняття рішення; відділення 

функції виробництва інформації від функції її використання; поява 

спеціальних органів для підготовки інформації для прийняття управ-

лінського рішення; виникнення інформаційних систем; поява нової 

галузі промисловості – виробництво техніки для інтенсифікації інфо-

рмаційних процесів, нових методів господарювання та професій; роз-

виток нових способів зберігання та накопичення інформації тощо. 

Венгеров А.Б. хоч і влучно зазначав, що визріли умови для того, щоб 

основоположна магістраль розвитку правової системи « економіка – 

політика – право» доповнилася напрямом «інформація – політика – 

право», уникав політичних аспектів інформаційних відносин і вито-

ками інформаційного права вважав тільки процеси автоматизації 

управління та економіки
2
. 

Слід відзначити, що обумовлення процесів становлення системи 

правового регулювання інформаційних відносин такими технічними 

аспектами, як інформатизація, комп‟ютеризація, розвиток електрон-

но-обчислювальних машин, є характерним для радянської юридичної 

науки. Так, Батурін Ю.М. підкреслював, що в процесі інтеграції ін-

форматики і юриспруденції виділилося два нових напрямки: кіберне-

                                                 
1
 Венгеров А.Б. Категория «информация» в понятийном аппарате юридической науки / 

А.Б. Венгеров // Советское государство и право. – 1977. – № 10. – С. 71. 
2
 Венгеров А.Б. Право и информация в условиях автоматизации управления (Теоретические 

вопросы) / А.Б. Венгеров. – М., Юрид. лит., 1978. – С. 8-9.  
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тика в юриспруденції (правова кібернетика) та правові проблеми, що 

виникли внаслідок комп‟ютеризації та інформатизації
1
. 

Керімов Д.А. ще в 1962 році писав: «Виникла невідповідність 

між досягнутим рівнем механізації і автоматизації основних галузей 

народного господарства і відсутністю такої в управлінні цими проце-

сами, що зумовило різке відставання продуктивності праці службов-

ців державного апарату від продуктивності праці в сфері виробницт-

ва. Ця обставина висуває необхідність постановки питання про впро-

вадження комплексної автоматизації в діяльність державного апара-

ту, зокрема, про використання засобів і методів кібернетики в процесі 

державного управління з метою отримання певних результатів з мі-

німальною затратою часу, праці та енергії. Тому ідеї кібернетики по-

чали проникати, хоча і з великим запізненням, також в науку про 

державне управління, в юридичну науку»
2
. До предмету правової кі-

бернетики радянські вчені відносили кількісні закономірності в пра-

возастосовній та правоохоронній діяльності адміністративних орга-

нів; системно-структурні зв‟язки в праві, в процесах управління орга-

нами юстиції; закономірності створення, сприйняття, зберігання, об-

робки юридичної та іншої соціально-економічної інформації з метою 

підвищення ефективності організаційної взаємодії в державно-

правовій сфері суспільства
3
. 

В той же час, на розвиток наукових досліджень в сфері інфор-

маційно-правових відносин впливала діюча в СРСР державна система 

правового регулювання обігу інформації, яка відповідала цілком кон-

кретним соціально-політичним, соціально-економічним та правовим 

реаліям. До них відносилися: фактична монопольна власність держа-

ви на інформаційні ресурси країни; сувора централізація міжнародно-

го обміну інформацією, адміністративно-репресивний характер 

управління системою захисту інформації, можливість обмеження 

                                                 
1
 Батурин Ю.М. Компьютерное право: краткий реестр проблем / Ю.М. Батурин // Советское 

государство и право. – 1962. – № 11. – С. 63.  
2
 Керимов Д.А. Кибернетика и право / Д.А. Керимов // Советское государство и право. –1962. 

– № 11. – С. 100.  
3
 Шляхов А.Р. Предмет, задачи и система правовой кибернетики / А.Р. Шляхов // Основы пра-

вовой кибернетики. – М., 1977. – С. 174. 
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правових основ захисту інформації підзаконними актами, просторо-

во-часова локалізація ймовірних загроз захисту інформації
1
. 

У сучасній російській правовій думці існує кілька підходів до 

інформаційного права. Найбільш широке визначення інформаційного 

права пропонує Бачило І.Л.: «Інформаційне право – сукупність докт-

ринальних положень юридичної науки, правових норм Російської 

Федерації, які утворюють самостійний масив національного права, 

норм міжнародного законодавства, а також стан правової свідомості 

суб‟єктів права у сфері інформаційної діяльності і відносин, 

пов‟язаних з інформаційними ресурсами, функціонуванням інформа-

ційних систем і мереж в умовах застосування сучасних інформацій-

них технологій, спрямованих на забезпечення безпечного задоволен-

ня інформаційних потреб громадян, їх організацій, держави і суспіль-

ства в цілому, забезпечення адекватної реалізації юридичної системи 

на порушення встановлених законодавством правил у сфері інформа-

ції та інформатизації»
2
. Включення в наведену дефініцію поняття 

правосвідомості та теоретичних положень юридичної науки свідчить 

про те, що Бачило І.Л. розглядає інформаційне право поза межами 

нормативістської концепції права.  

Інший російський вчений Ю.А. Тихомиров відносить інформа-

ційне право до однієї із публічних галузей права, предметом правово-

го регулювання якого є інформаційні відносини
3
.  

В той же час, Городов О.О. розглядає інформаційне право в яко-

сті комплексної галузі права, що регулює специфічні групи інформа-

ційних відносин, які складають відокремлений, але тісно взаємодію-

чий з іншими галузями права предмет регулювання
4
.  

Копилов В.А. визначає інформаційне право як систему соціаль-

них норм і відносин, які охороняються державою і виникають в інфо-

                                                 
1
 Мамонов Н.Е. Информационное законодательство и социальные запросы современности / 

Н.Е. Мамонов // Научно-техническая информация. Серия 1. Организация и методика инфор-

мационной работы. – 1999. – № 5. – С. 33. 
2
 Бачило И.Л. Информационное право. Роль и место в системе права Российской Федерации/ 

И.Л. Бачило // Государство и право. – 2001. – № 2. – С. 5. 
3
 Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебн. для юрид. фак. и вузов / Ю.А. Тихомиров. – М.: 

БЕК, 1995. – С. 211.  
4
 Городов О.А. Основы информационного права России: Учебн. пособ. / О.А. Городов. – 

СПб., 2003. – С. 234.  
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рмаційній сфері – сфері виробництва, перетворення і споживання ін-

формації і відносить до основних об‟єктів правового регулювання ві-

дносини, які виникають при здійсненні інформаційних процесів – 

процесів створення, збору, накопичення, зберігання, пошуку, поши-

рення і споживання інформації
1
. 

У сучасній вітчизняній юридичній науці також є кілька підходів 

до інформаційного права.  

Так, Арістова І.В. визначає інформаційне право як нову компле-

ксну галузь права, яка регулює сферу суспільних відносин щодо по-

шуку, отримання, передачі, виробництва та поширення інформації
2
. 

Брижко В.М., кваліфікуючи інформаційне право як галузеву 

юридичну науку, що вивчає інформаційні відносини та інформаційну 

діяльність в суспільстві, вважає його призначенням правове впоряд-

кування цих відносин і діяльності, встановлення в цілому правового 

положення державних органів, суспільних організацій, засобів масо-

вої інформації, підприємницьких структур та інших суб‟єктів, що ре-

гулюють публічні інформаційні відносини в певних сферах, а також 

приватноправові відносини різних суб‟єктів інформаційної діяльності 

з громадянами
3
.  

Марущак А.І. відносить до предмета регулювання інформацій-

ного права відносини щодо збирання, зберігання, захисту, викорис-

тання, поширення інформації
4
.  

Цимбалюк В.С. трактує інформаційне право як систему право-

вих норм, що регулюють множину дій, спрямованих на задоволення 

інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і держави
5
. 

На думку Кохановської О.В., термін «інформаційне право» спо-

чатку з‟явився в неюридичних джерелах і був покликаний уособлю-

                                                 
1
 Копылов В.А. Информационное право: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. / В.А. Копылов. – 

М.: Юристъ, 2003. – С. 14.  
2
 Арістова І.В. Державна інформаційна політика та її реалізація в діяльності органів внутріш-

ніх справ України: організаційно-правові засади. Автореф. дис. ... д. ю. н: спец. 12.00.07 / І.В. 

Арістова. –Харків, 2002. – С. 4.  
3
 Брижко В.М. Методологічні та правові засади упорядкування інформаційних відно-

син: монографія / В.М. Брижко. – К.: ТОВ «Пан Тот», 2009. – С. 103.  
4
 Марущак А.І. Пріоритети розвитку інформаційного права України / А.І. Марущак // Право і 

інформація. – 2011. – № 1. – С. 22.  
5
 Цимбалюк В.С. Інформаційне право (основи теорії і практики): Монографія / В.С. Цимбалюк. 

– К.: «Освіта України», 2010. – С. 105.  
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вати в собі скоріше бажання узагальнити розрізнені інформаційні до-

слідження і надати їм зрозумілої форми для вирішення комплексу 

правових проблем, тому більш виваженим є ведення мови про ком-

плексне інформаційне законодавство. Коріння інформаційного права 

слід шукати у цивільному праві. Сам термін слід сприймати і розумі-

ти як узагальнене поняття, яке з‟явилося шляхом перенесення бачен-

ня представників природничих наук у правову площину. Інформати-

ка, кібернетика потребували правового врегулювання – і це прагнен-

ня втілилося у термін «інформаційне право». В широкому розумінні 

«інформаційне право» також можна розуміти як міру свободи особи-

стості в інформаційній сфері; у моністичному розумінні – як систему 

правил поведінки в інформаційній сфері
1
.  

Таким чином, в сучасній юридичній науці мають місце різнома-

нітні підходи до праворозуміння сутності та місця інформаційного 

права в системі права України. Інформаційне право розглядається в 

суб‟єктивному і об‟єктивному значенні, як галузь юридичних знань, 

як комплексна галузь права, як галузь публічного права, як складова 

приватного права тощо. 

Слід відмітити, що дискусії щодо появи нової галузі права но-

сять теоретичний характер, оскільки в Україні немає нормативно ви-

значеного переліку галузей національного права. В той же час, існує 

Класифікатор галузей законодавства України, затверджений наказом 

Міністерства юстиції України № 43/5 вiд 02.06.2004 р., метою якого є 

забезпечення виконання завдань з організації та ведення еталонної 

бази даних правової інформації, необхідної для формування правової 

політики, підвищення ефективності правового регулювання, реаліза-

ції програм законопроектних робіт, забезпечення правової реформи в 

Україні, вдосконалення обліку актів законодавства, а також забезпе-

чення автоматизованого обміну правовою інформацією. У цьому 

Класифікаторі інформаційні відносини включені до рубрики «Зв'язок, 

                                                 
1
 Кохановська О.В. Цивільно-правові проблеми інформаційних відносин в Україні: Дис. ... 

д.ю.н.: 12.00.03 / О.В. Кохановська. – Київ, 2006. – С. 59, 68. 
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інформація та інформатизація», що також може бути приводом для 

наукової дискусії
1
.  

Важливе значення має також паспорт спеціальності 12.00.07 – 

адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, 

де визначені основні напрями досліджень у галузі інформаційного 

права: інформаційна сфера як об‟єкт права; методологія інформацій-

ного права; предмет, метод і система інформаційного права; інформа-

ційне законодавство та напрями його розвитку; правовідносини в ін-

формаційній сфері; правові аспекти формування, розвитку, охорони та 

захисту інформаційних ресурсів; державна політика та державне 

управління в інформаційній сфері; правові засади організації та коор-

динації дій органів державної влади в єдиному інформаційному прос-

торі України; поняття та правовий режим інформаційних ресурсів; 

правовий режим інформаційних технологій, інформаційних систем і 

мереж; інформаційна безпека та її місце в системі забезпечення націо-

нальної безпеки; захист інформації з обмеженим доступом і прав на 

неї; захист інформаційних систем і прав на них; інформаційне право 

зарубіжних країн
2
. 

Реалізація цих напрямків дослідження дасть можливість подаль-

шого розвитку науки інформаційного права і сприятиме прийняттю 

нормативно-правових актів щодо ефективного регулювання відносин в 

інформаційній сфері.  

                                                 
1
 Наказ Міністерства юстиції України № 43/5 вiд 02.06.2004 р. «Про затвердження Класифі-

катора галузей законодавства України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. 
2
 Постанова ВАК України від .08.10.2008 р. № 45-06/7 «Про затвердження нової редакції пас-

порта спеціальності 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне 

право» // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 2. – С. 7. 
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РОЗДІЛ ІІ. ПІЗНАННЯ ПРАВА 

 

д.ю.н, проф. Ольга Скакун, 

Крымский экономический институт 

Киевского национального экономического 

 университета им. Вадима Гетьмана 

 

Науковедческие проблемы общей теории государства и права 

 

Активное развитие юриспруденции в последние два десятилетия 

обусловлено, как минимум, такими факторами: включением в сферу 

исследования новых явлений и процессов; обновлением методологи-

ческого инструментария; формированием нового понятийно-

категориального аппарата. Общая теория государства и права стре-

мится не отставать от требований времени, от тех перемен, которые 

произошли в обществе за период после провозглашения независимос-

ти Украины. Они выразились в созревании новых экономических от-

ношений на базе признания на конституционном уровне разных форм 

собственности, развитии евроинтеграционных процессов, перехода от 

политического и идеологического монизма к политико-

идеологическому плюрализму, который актуализировал методологи-

ческий плюрализм и стимулировал научный дискурс вокруг вопроса 

о понимании права.  

Известно, что общая теория государства и права как наука и 

учебная дисциплина изначально наделена рядом функций, среди ко-

торых принципиальное значение имеет методологическая функция. 

Соответственно ей общая теория государства и права должна слу-

жить мировоззренческой основой понимания право-государственных 

явлений и процессов, создавать универсальный юридический язык 

(понятийно-категориальный аппарат), который обеспечивает одина-

ковость в классификации и оценке этих явлений и процессов. Дейст-

венность этой функции зависит от степени развитости науковедчес-

ких проблем общей теории государства и права. Остановим внимание 

на некоторых из них.  
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Выполняет ли общетеоретическая юриспруденция присущую ей 

методологическую функцию в развитии отраслевых юридических ис-

следований? 

Этот вопрос не риторический и, казалось бы, надо ответить 

«да», учитывая тот факт, что специалисты в области общей теории 

государства и права прилагают значительные усилия, чтобы состоя-

ние теоретических юридических исследований находилось на надле-

жащем уровне. Но такой ответ не будет правильным, поскольку не по 

всем вопросам общая теория государства и права первенствует срав-

нительно с философией права и отраслевыми юридическими наука-

ми.  

Как юридическая наука и учебная дисциплина теория государс-

тва и права совершенствуется за счет, главным образом, традицион-

ных проблем: источники права, правотворчество, правоотношения, 

правоприменение, юридическая ответственность, а также государст-

венная власть, государственное устройство и т.п. Они служат темами 

конференций, предметами диссертационных исследований, моногра-

фий. Конструктивно используются достижения зарубежной науки ХХ 

– начала ХХІ столетий: русской; в переводе – английской, немецкой, 

французской. Среди переводных изданий популярны «Западная тра-

диция права: эпоха формирования» Г. Дж. Бермана (1998), «Общая 

теория права» Жан-Луи Бержеля (2000 г.), «Юридическая методоло-

гия» Райнгольда Циппелиуса (2004 г.), а также публикуемые в жур-

налах переводы трудов ряда известных зарубежных ученых и др. 

Научная тематика теоретиков права обогащается за счет дина-

мичности политико-правовой реальности, формирования новых отра-

слей права (информационное право, гендерное право, ювенальное 

право, медицинское право, энергетическое право и т.п.), изменения 

правовых границ внутри традиционных отраслей права (администра-

тивного, гражданского и др.). Появлению новых общетеоретических 

научных направлений (права человека, верховенство права и др.) спо-

собствуют реалии национальной и межнациональной жизни: право-

вые позиции Конституционного Суда; решения Европейского Суда 

по правам человека, Европейские конвенции, хартии, декларации и 

другие документы. Источниковедческая база общей теории государс-
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тва и права расширяется также за счет развития международного пра-

ва и сравнительного правоведения.  

Общетеоретические знания обновляются благодаря использова-

нию всего методологического инструментария – общих подходов, 

методов, принципов. Немалую роль в активизации общетеоретичес-

кой юриспруденции сыграли научные дискурсы относительно право-

понимания – определение причин и неизбежности плюрализма пони-

мания права
1
, типов и уровней правопонимания

2
, значения повторяе-

мости общественных отношений для исследования правопонимания
3
; 

обоснование преимуществ социолого-антропологического
4
, аксиоло-

гического
5
, коммуникативного (варианта интегрированного)

6
 и дру-

гих типов правопонимания. Типы правопонимания, по сути, являются 

многообразными философскими и общенаучными концептуальными 

подходами к определению сущности права, затребованными юрис-

пруденцией, в том числе вследствие развития естественных, социаль-

ных и гуманитарных наук и введения их достижений в правовую ма-

терию. 

Однако, при всех имеющихся научных успехах, общая теория 

государства и права далеко не всегда способна выполнить свою мето-

дологическую функцию относительно отраслевых наук – поставлять 

общие методы и принципы познания, понятия и категории, на кото-

рые опираются и которыми руководствуются другие юридические 

науки. 

Представляется, что перспективность развития общетеоретичес-

кого юридического знания состоит, прежде всего, в его конкретиза-

ции, в многогранном комплексном исследовании специальных (уз-

ких) научных проблем общей теории государства и права, разработке 
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 Рабинович П. Правопонимание: сущность, причины и неизбежность плюрализма, совре-

менное европейское измерение // Право Украины. – 2011. – № 1. – С. 8-24. 
2
 Козюбра Н. Правопонимаание: понятие, типы и уровни // Право Украины. – 2011. – № 1. – 

С. 25-38. 
3
 Цвик М. Правопонимание (значение повторяемости общественных отношений для его исс-
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ее метатеории и теоретического осмысления многовековых отечест-

венных и зарубежных достижений в этой области знаний. Вокруг ка-

ждой рациональной, даже достаточно узкой идеи, выдвинутой для 

решения проблемы, должны группироваться интеллектуальные силы 

теоретиков-правоведов, способные путем столкновенья разных точек 

зрения («мозгового штурма») вырабатывать новый уровень знаний.  

Формирование специальных (узких) направлений научных иссле-

дований в общей теории государства и права – одна из ее науковед-

ческих проблем. Кроме развития традиционных теорий, отличающих-

ся высоким уровнем всеобщности (теория нормотворчества, теория 

правореализации и др.), энергично формируются, обычно на основе 

институтов права, специальные (узкие) направления – конкретные те-

ории. Они проходят сходные этапы формирования: 1) «дотеоретичес-

кий» – вызревание проблемной ситуации, когда проблема еще не осо-

знается, но ощущаются временные сбои в обычной теоретической де-

ятельности и предлагаются разные варианты ее решения в разнообра-

зных областях юридической науки без их консолидации в общетеоре-

тической сфере, то есть без проявления интереса теоретиков права; 

2) теоретический (исследовательский) – теоретики права ставят науч-

ные вопросы в результате выяснения круга эвристических задач, пре-

дшествующих проблеме, подтверждают наличие проблемных ситуа-

ций, которые требуют нетривиальных способов решения
1
; устанавли-

вают специфику методологии их исследования, уточняют понятийно-

категориальный аппарат; 3) теоретический (научный) – обосновывае-

тся система теоретических знаний как новое направление, как опре-

деленная конкретная теория, осознается проблема на основе вызрев-

шей проблемной ситуации, уточняются взаимосвязи в ее постановке 

между общей теорией государства и права, философией права, разли-

чными общественными науками; вводится теоретически уточненный 

понятийно-категориальный аппарат во всеобщее юридическое науч-

ное обращение. Указанные этапы развития прошли специальные (уз-

кие) теории – теория закона, теория юридической техники, теория 

                                                 
1
 Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). – К.: Аттика, 2001. – С. 98. 
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юридических ошибок, теория компетенции, теория функций государ-

ства и др.
1
 

Система идей, которые составляют специальные (узкие) теории: 

а) стимулирует развитие других конкретных теорий; б) обогащает 

традиционные теории, то есть теории высокого уровня обобщения; 

в) внедряется в отраслевые юридические науки на соответствующем 

методологическом уровне.  

Ныне теории возникают на глобальном и регионально-

континентальном, межгосударственном уровнях (порождаются объе-

ктивным процессом интеграции мировой экономики, финансов, 

средств массовой информации и др.), на местном и региональном 

внутригосударственном уровнях (вследствие реализации принципов 

децентрализации и подчиненности относительно региональной влас-

ти, принципа субсидиарности относительно органов местного самоу-

правления). В результате формируются новые направления – теория 

юридической регионалистики, как внутригосударственной, так и ре-

гионально-континентальной, межгосударственной.  

Правоведами признано, что прогресс в развитии общей теории 

государства невозможен, если основой формирования ее специаль-

ных (узких) теорий служит сугубо национальная почва. Также без по-

знания национального права невозможно разработать конкретные те-

ории международного права. Широкое проникновение международ-

ного права в систему национального права (признание государством 

международно-правовых стандартов, общечеловеческих принципов) 

предполагает, что создание конкретных теорий в рамках националь-

ного права должно осуществляться с учетом формирования права на 

глобальном и регионально-континентальном (межгосударственном) 

уровнях.  

Насущной проблемой, которая активизирует развитие общей 

теории государства и права, является усовершенствование ее собс-

твенной метатеории и метатеории юридической науки. Термин 

«метатеория» (от гр. «мета» – сверху, над) означает теорию, которая 

                                                 
1
 Обращение к разработке специальных (узких) теорий в сфере общей теории государства и 

права наблюдается еще в советский период, о чем свидетельствует, например, монография: 

Черноголовкин Н.В. Теория функций социалистического государства. – М.: Юрид. лит., 1970.  
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анализирует свойства другой теории (ее объект, предмет, структуру, 

методы и др.). Поэтому такую теорию называют объектной или пред-

метной теорией. Относительно теории государства и права метатео-

рия является теорией о теории
1
. В учебниках по теории государства и 

права она составляет их меньшую часть (метатеория), в которой со-

общается о самой науке – ее предмете, цели, задачах и функциях; по-

этапной эволюции; особенностях методологии; атрибутах строения – 

составе и структуре; понятийно-категориальном аппарате. В большей 

(содержательной) части дается информация о содержании структур-

ных составляющих ее предмета (теория). Такое изложение материа-

ла, когда разделам, посвященным основному содержанию теоретиче-

ских проблем, предшествуют разделы с теоретическим анализом сос-

тава самой научной дисциплины и ее методологического инструмен-

тария, придает цельность ее структуре и содержанию, служит обос-

нованием наименования. Метатеория, будучи одним из аспектов нау-

коведения (если науковедение понимать в узком значении, то оно и 

метатеория совпадают), выступает вторым уровнем научного позна-

ния, на котором его дальнейшее движение вперед требует рефлексив-

ности научно-теоретического знания, «вплетения саморефлексии в 

саму ткань научного исследования»
2
. 

Повышение уровня методологической функции общей теории 

государства и права, которую она выполняет в системе юридических 

наук, требует четкого установления элементов ее собственной мета-

теории и метатеории юридической науки
3
. Знание метатеорий спо-

собствует анализу глубинных основ конкретных теорий, проверке 

надежности их методологий, организационному развитию новых про-

грессивных теорий. Благодаря метатеории определяется право теории 

на существование и дальнейшее развитие, стимулируется ее реорга-

низация в направлении приращения нового знания.  

                                                 
1
 Протасов В.Н. Некоторые вопросы правовой метатеории // Государство и право. – 2009. – 

№ 11. – С. 87. 
2
 Лекторский В.А. Субъект. Объект. Познание. – М., 1980. – С. 302. 

3
 Методологию права относили к метадисциплине в широком понимании этого слова еще в 

70-е годы ХХ в. См.: Лукич Радомир. Методология права. – М.: Прогрес, 1981 (перевод с се-

рбо-хорватского монографии, которая в оригинале вышла в 1977 г.). – С. 27-28. 
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Разработка метатеории общей теории государства и права, как и 

всей юридической науки, способна послужить интеллектуальной ин-

вестицией в ее развитие в форме приобщения к новейшим технологи-

ям, без которых немыслим научный прогресс в юриспруденции. Пу-

тем комплексного, целостного исследования всех составных элемен-

тов метатеории общей теории государства и права, на их основе уста-

навливается место этой научной и учебной дисциплины в системе со-

циальных и юридических наук, определяется ее научный статус. Про-

ведение исследований по вопросам предмета и объекта, цели и задач, 

функций, методологии отраслей юридической науки во всей их пол-

ноте означает постановку метатеоретичних вопросов юридической 

науки на научную почву.  

При этом целесообразно в исследованиях и учебниках четко 

придерживаться отдельности в анализе вопросов метатеоретической 

и содержательной частей теории государства и права, не рассматри-

вать их в смешении, а отводить вопросам метатеоретичного содержа-

ния специальные разделы, параграфы в первой части работы. Отрад-

но, что современная юридическая учебная литература в Украине, как 

правило, имеет содержание, соответствующее такому принципу по-

строения. Правда, не всегда необходимые элементы метатеоретиче-

ской части излагаются с достаточной глубиной и четкостью. А со-

временные концепции предметной теории, логические и четкие, опи-

раясь почти на один и тот же доказательный материал, нередко име-

ют разный, даже противоположный, теоретический результат, что не 

является показателем научного прогресса. 

Научного решения требует проблема соотношения объекта и 

предмета науки, которые (совместно с целью, задачами, функциями 

и структурой) отвечают за ее наименование. В юридической науке 

утвердилось понимание того, что ее объект и предмет – взаимосвя-

занные категории, но не однопорядковые явления. Объект науки – те 

факты (явления и процессы), которые изучаются наукой, выступают 

определенной сферой ее деятельности, исследовательского внимания, 

научных интересов. Предмет науки – то, что непосредственно наблю-

дается в данном объекте, подлежит изучению, должно войти в систе-

му науки. Предмет науки пребывает в границах объекта науки, одна-
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ко предмет не совпадает полностью с объектом науки; объект науки 

шире предмета; предмет может быть срезом, частью, характерной 

особенностью объекта. С методологической точки зрения свойства 

объекта и конструкции предмета науки пребывают в отношениях по-

знавательного соответствия, а не тождества
1
. Использование разных 

проявлений объекта науки оказывает содействие всестороннему по-

ниманию ее предмета.  

Разумеется, что без субъекта нет объекта, так как субъектом 

включается объект в его познавательную деятельность. Если объек-

том юридической науки является правовая реальность, которая поз-

нается учеными, идентифицирующими себя с той или другой облас-

тью этой науки, то предмет науки представляет собой теоретическую 

модель такой реальности, которая создается самой наукой (учеными) 

с помощью применения определенных исследовательских средств – в 

пределах существующих знаний об объекте. Можно сказать иначе 

(используя рассуждения российского правоведа В.Н. Протасова): ко-

гда речь идет об объекте науки, то под наукой понимается опреде-

ленная сфера деятельности, из которой выступает фигура ученого как 

субъекта такой деятельности, который определяет поле, границы, об-

ласть исследовательской деятельности. А когда ставится вопрос о 

предмете науки, то имеется в виду, прежде всего, уже не сфера деяте-

льности, а наука как система знаний
2
.  

Некоторые ученые относят к объекту юридической науки всю 

реально существующую в стране право-государственную надстройку 

(правовую реальность) – право-государственные институты, право-

вые нормы, правоотношения, правопорядок, правотворчество, право-

применение и т.п. Это оправданно, когда исследователь, руководст-

вуясь справедливым суждением о том, что объект юридической науки 

выступает не иначе как в виде объективной правовой реальности, не 

переходит границу между юридическими явлениями, институтами и 

учреждениями и политическими, экономическими и другими явлени-

                                                 
1
 Тарасов Н.Н. Объект и предмет юридической науки: подходы и методологические смысли 

различения // Правоведение. – 2010. – № 1. – С. 25. 
2
 Протасов В.Н. Указ. работа. – С. 89. 
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ями, институтами и учреждениями, не поглощает «юридическую» 

материю политической, экономической и т.п. 

Конечно, влияние политологии, экономической теории и других 

общественных наук на юриспруденцию, как и политики, экономики 

на право, должно учитываться. Обогащение юридической науки но-

выми терминами, формулами, идеями (в том числе и за счет связан-

ных с ней политических, экономических и других научных дисцип-

лин) позволяет более полно анализировать правовой материал, наче-

рчивать перспективы развития права, прогнозировать и предусматри-

вать будущее юридической науки. Вместе с тем, это не значит, что 

объектом познания юридической науки может быть как юридическая, 

так и неюридическая материя. Неюридическая среда может составить 

содержание объекта юридической науки вместе с юридической мате-

рией лишь в той части, которая имеет к ней непосредственное отно-

шение, и в той мере, которой с ней связана, «работает» на нее.  

Ведущие современные правоведы предлагают переосмыслить 

предметное поле отечественной общетеоретической юриспруденции, 

считая такое переосмысление одним из условий включения Украины 

в евроинтеграционные процессы в области науки и образования. Так, 

профессор Н.И. Козюбра, исходя из того, что любая наука должна 

иметь лишь один предмет, подчеркивает, что «предметообразующим 

для общетеоретической юриспруденции, как и для юридической 

науки в целом, может выступать понятие права». Что касается госу-

дарства как необходимого компонента юридической науки вообще и 

общетеоретической юриспруденции в частности, то его познание мо-

жет происходить лишь с точки зрения взаимодействия с правом
1
.  

В таком же духе профессор П.Е. Недбайло еще в 1971 году пре-

достерегал, что игнорирование специфики права приводит к забве-

нию специфики предмета юридической науки. Предметом последней 

он считал «право как специфическое общественное явление, как нор-

мативный регулятор общественной жизни, как средство нормирова-

ния экономического и другого общественного отношения, особен-

                                                 
1
 Козюбра М. Переосмислення предметного поля вітчизняної загальнотеоретичної юриспру-

денції як одна з умов її включення в євроінтеграційні процеси в галузі науки і освіти / Про 

українське право. – Число IV. – К.: Грамота, 2009. – С. 39-40. 
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ность которого состоит в государственной обязательности его норм и 

государственном обеспечении соблюдения их»
1
. При этом объектами 

юриспруденции он называл право и государство. И, отмечая их орга-

ническое единство, П.Е. Недбайло считал, что правовед должен исс-

ледовать в государстве (как объекте познания) его юридический ас-

пект. Правда, некоторые современные российские ученые пошли по 

другому пути – предлагают выделить в общей теории государства и 

права три подтеории: теория права, теория государства, теория пра-

восознания
2
.  

Учитывая приведенные теоретические характеристики объекта и 

предмета, возникает вопрос: а не происходит ли иногда отождествле-

ние объекта и предмета юридической науки (в том числе и общей 

теории государства и права)? Как указывалось выше, объектом науки 

считаются те явления и процессы, которые изучаются наукой, на ко-

торые направлено научное познание субъекта, а предметом науки – 

то, что непосредственно изучается в этом объекте, подлежит исследо-

ванию, постоянно находится в процессе научного познания. В таком 

случае объектом общей теории государства и права является правовая 

реальность, право и государство в связи с правом (или конкретные 

государства, как современные, так и те, что существовали в истории 

государственно-организованного общества
3
). Предметом же высту-

пают основные закономерности становления, оформления, функцио-

нирования права и государства (как юридического явления), выра-

женные в обобщенном виде в понятиях, категориях, принципах, тео-

ретических конструкциях, с помощью которых раскрываются объек-

тивные свойства право-государственных явлений и процессов
4
.  

Разграничивая теорию права и теорию государства и не отвергая 

их органической связи как объектов юридической науки, российский 

ученый В. Протасов определяет в отдельности их предметы. Предмет 

                                                 
1
 Недбайло П.Е. Введение в общую теорию государства и права. – К.: Вища школа, 1971. – 

С. 6. 

 
2
 Малахов В.П. Методологические и мировоззренческие проблемы современной юридичес-

кой теории: монография / В.П. Малахов, Н.Д. Эриашвилии. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2011. – С.9. 
3
 Протасов В.Н. Некоторые вопросы правовой метатеории // Государство и право. – 2009. – 

№ 11. – С. 89. 
4
 Скакун О.Ф. Теорія права і держави. – К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. – С. 3. 
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теории права – субстанциональные, функциональные и генезисные 

характеристики, общие для всех типов права и для индивидуальных 

(конкретных) правовых систем всех исторических эпох, а также ти-

пология права. А предмет теории государства – субстанциональные, 

функциональные и генезисные характеристики, общие для всех типов 

государств и конкретных государств всех исторических эпох, а также 

типология государства
1
. По обыкновению, наименование научной 

дисциплины зависит прежде всего от объекта и предмета, а также от 

цели и задач познания. Задачи обуславливают ее функции; функции 

определяют ее построение, структуру как системы определенной ин-

формации. Однако именно предмет научной дисциплины является 

ответственным элементом содержания метатеории и связующим зве-

ном между самой дисциплиной (ее содержательной частью) и ее ме-

татеорией. 

В Украине и зарубежных государствах не существует единого, 

общепризнанного наименования науки, которая изучает обобщенные 

закономерности развития государства и права. «Теория права» являе-

тся понятием сугубо немецким, которое употребляется в государст-

вах континентально-европейского региона. Оно не присуще англо-

американской правовой мысли, оперирующей понятием «юриспруде-

нция». «Общая теория государства и права»
2
 – наиболее распростра-

ненное наименование в Украине и России, с которым в последнее 

время конкурирует название «общетеоретическая юриспруденция» 

(она не сводится к области правоведения, а включает государствове-

дение как свою важнейшую составляющую)
3
.  

                                                 
1
 Протасов В.Н. Указ. работа. – С. 89. 

2
 Слово «общая» подчеркивает, что в рамках теории государства и права существуют еще и 

специальные (узкие) теории. Кроме того, имеются теории отраслевые – конституционного, 

административного, гражданского, уголовного и других отраслей права, а также теории от-

дельных институтов права. 

 
3
 Впервые в учебной юридической литературе Украины вопрос об общетеоретической 

юриспруденции как варианте названия, близкого к общей теории государства и права, был 

поставлен проф. Скакун О.Ф. См.: Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедиче-

ский курс) / Пер. с укр. – Х.: Эспада, 2007. – С. 21. Ныне коллектив ученых-теоретиков права 

национального университета «Одесская юридическая академия» впервые в Украине подго-

товил учебник под названием «Общетеоретическая юриспруденция». См.: Общетеоретичес-

кая юриспруденция: учебный курс: Учебник / Под ред. Ю. Н. Оборотова. – О.: Юрид. л-ра, 

2011. Одним из рецензентов указанного учебника является автор данной статьи. 
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Таким образом, перспективными науковедческими проблемами 

общей теории государства и права являются, как минимум, такие: ра-

зработка специальных (узких) теорий как показатель все большей 

конкретизации научного знания; изучение ее метатеории и метатео-

рии юриспруденции; проведение обобщающего анализа специальных 

(узких) направлений, теорий, развиваемых отечественными и зарубе-

жными научными школами в прошлом и настоящем. Анализ теорети-

ческих проблем на общем и конкретном уровнях дает возможность 

оценить внутреннюю структуру теории государства и права как диа-

лектическое единство специальных (узких) научных теорий. Истори-

ческая эволюция общей теории государства и права предстает как 

процесс роста специального (узкого) научного знания: с одной сторо-

ны, развиваются ее положения о конкретном предмете исследования, 

а с другой – в границах конкретных научных теорий идет накопление 

проблем, решение которых не под силу традиционным теориям, то 

есть теориям более высокого уровня обобщения
1
.  

Перед теоретиками права Украины стоит ряд назревших науко-

ведческих проблем (решаемых с привлечением опыта зарубежных 

ученых): переосмыслить объектно-предметную сферу общей теории 

государства и права и юридической науки в целом; усовершенство-

вать ее метатеорию; уточнить ее наименование (энциклопедия права, 

теория права, теория государства и права, общая теория государства 

и права, общетеоретическая юриспруденция); четко определить ком-

плексный характер ее предмета – как в связи с философией права, со-

циологией права, догматикой права, так и в соотношении с предлага-

емыми новыми дисциплинами (например, общей теорией процессуа-

льного права
2
, сравнительным правоведением). Необходимо уйти от 

бесконечного дискурса о предпочтительности того или иного типа 

правопонимания; принять многообразие концептуальных подходов к 

трактованию сущности права (как мировоззренческого видения обра-

за права учеными); корректно и аргументированно использовать типы 

правопонимания в научном познании права, в частности в синтезе его 
                                                 
1
 Липень С.В. Развитие общей теории как процесс конкретизации научного знания // Госу-

дарство и право. – 2009. – № 10. – С. 78. 
2
 Протасов В.Н. О насущной потребности в новой учебной дисциплине – «общей теории 

процессуального права» // Государство и право. – 2003. – № 12. – С. 53-59. 
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измерений – реального и идеального. Ведь каждый тип правопонима-

ния (как и само право) является продуктом сознания, результатом от-

ражения и социально-субъективной интерпретации реально сущест-

вующих социальных закономерностей, тенденций, связей, отноше-

ний, противоречий и т.п. 

Указанные науковедческие проблемы вызваны объективными 

факторами экономического, политического и социально-культурного 

развития; процессами концептуального переосмысления соотноше-

ния человека, общества, государства, возрастанием роли права в этом 

соотношении; расширением юридического сектора, касающегося 

прав человека и гражданина; углублением взаимосвязи и взаимодейс-

твия международного, регионально-континентального и националь-

ного права; универсализацией и унификацией права; тенденцией гло-

бализации.  
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 імені Ю. Федьковича 

 

Діалектика позитивного і природного у правовому пізнанні:  

проблема методологічних підходів 

 

В сучасних умовах глибокі якісні зміни відбуваються як в 

об‟єктивних суспільних відносинах, що є предметом правового регу-

лювання, так і в ціннісних сферах суспільної правосвідомості. Ці 

складні, часто суперечливі перетворення вимагають формування но-

вої правової дійсності, звільненої від міфів та догм, повернутої на 

благо людини, її природних прав та законних інтересів, які проголо-

шені найвищою цінністю, найголовнішою метою держави. Забезпе-

чити їх вже не може право, спрямоване виключно на досягнення фо-

рмальної рівності, а тільки таке право, що виступає засобом забезпе-

чення свободи людини і громадянина, справедливості щодо неї, ефек-

тивного захисту прав у разі їх порушення. Водночас переоцінка пог-

лядів на право провідними правниками сучасності сприяє істотним 

змінам, які відбуваються й у вітчизняній юриспруденції. Якщо раніше 

всіма силами захищалась «чистота» позитивного права, то тепер такі 

виступи стали рідкістю. В юриспруденції все більшого поширення 

набуває висновок про те, що однобокість позитивізму повинна бути 

подолана синтетичним поєднанням його з природним правом, при 

якому позитивна форма і природно-правовий зміст повинні доповню-

вати одне одного. Так, на думку О. Костенка, поняття «природне пра-

во» належить розглядати як засіб для відображення першого аспекту 

права, а саме його природного змісту, натомість «позитивне право» – 

для відображення другого його аспекту – соціальної форми
1
. Розгля-

даючи питання про співвідношення права природного й позитивного, 

розрізняючи їх як два самостійні способи осмислення правової реаль-

ності, С. Максимов зауважує: «Якщо з погляду позитивізму фактичне 

– це позитивність, тобто існування права в нормах чи інших правових 

                                                 
1
 Костенко О. Основне питания правознавства з позицій соціального натуралізму / 

О. Костенко // Проблеми філософії права. – Т. ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 73. 
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феноменах, то з погляду природного – це таке суще, котре містить у 

глибині своїй сутність права. Тобто, якщо позитивізм наголошує на 

формі права, то природно-правова теорія – на його змісті, виводячи 

справедливість із зовнішніх для нього відносин, ототожнюючи право 

з цими відносинами»
1
. В зв‟язку із цим заслуговує на увагу позиція 

С. Сливки, згідно з якою позитивне право повинне бути синхронним 

до природного права, при формуванні першого необхідно використо-

вувати норми другого, в іншому разі, якщо позитивне право буде су-

перечити здоровому глузду та природному праву, воно буде не дов-

говічним
2
. Схожі міркування висловлює і Л. Петрова: «Принципи 

природного права можуть бути втілені в багатьох нормах позитивно-

го права. Правомірність останніх ґрунтується саме на природному 

праві. Це є критерієм розмежування правового і неправового зако-

нів»
3
. Німецький філософ права О. Хoффе з цього приводу відзначає: 

«природне право є надпозитивною правовою ідеєю, і саме виходячи з 

неї позитивне право оцінюється як легітимне або як нелегітимне... 

Призначення природного права – відкривати шлях надпозитивної 

критики права»
4
. 

Водночас останнє твердження відображає ще один аспект про-

блеми діалектичного взаємозв‟язку природного і позитивного в пра-

ві – гносеологічний. Позиція правового позитивізму, що вважає пози-

тивність вирішальною ознакою реальності права, може бути вираже-

на класичною формулою екзистенціалізму: «Існування передує сут-

ності». Іншими словами, все, що законодавець виражає у формі пра-

ва, завжди має сутність права. Отже, правовий позитивізм виходить із 

пріоритету екзистенціального елемента права над ессенціальним і 

зводить сутність права до його існування. Із цієї тенденції поглинання 

сутності права його існуванням, позитивністю випливає найбільш ре-

акційне й уразливе положення правового позитивізму: для природи 

                                                 
1
 Максимов С. Правовая реальность: опыт философского осмысления: [монография] / 

С. Максимов. – Х.: Право, 2002. – С. 65. 
2
 Сливка С. Природно-правові джерела формування позитивістської концепції / С. Сливка // 

Проблеми філософії права. – Т. І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 173. 
3
 Петрова Л. Думки щодо підручника професора С. Алексєєва / Л. Петрова // Право Украї-

ни. – 1995. – № 2. – С. 41. 
4
 Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии 

права и государства / О. Хеффе. – М.: Гнозис, 1994. – 320 с. 
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права байдуже, який зміст позитивується. І хоча теоретично позиція 

позитивізму незаперечна, вона неприйнятна в ціннісному відношенні 

і тому спростовується практичним негативним досвідом тоталітарних 

диктатур. Цей досвід змушує зробити важливий «метафізичний ви-

сновок» про те, що хоча дійсність права більшою мірою пов‟язана з 

його позитивністю, право виражає правову сутність тільки тоді, коли 

містить цю сутність, тобто якщо в його змісті певним чином відобра-

жене природне право
1
. 

Інакше кажучи, позитивне право зумовлене розвитком суспіль-

них відносин, які складаються по-різному у кожному конкретному 

суспільстві і державі, і лише відображає ці відносини у позитивних 

формах права. Однак, при цьому основні комплекси суспільних від-

носин у різних сферах людської діяльності потребують не просто по-

зитивної форми, а її змістовної правової наповненості. Позитивне 

право як система обов‟язкових, захищених державою норм поведінки 

повинне формуватися не стихійно, а з обов‟язковим урахуванням фу-

ндаментальних, природних і невідчужуваних прав людини і громадя-

нина. Квінтесенція цієї вимоги зводиться до того, що позитивне право 

лише у такому випадку набуває стосовно людини якості захисної си-

ли й непроминущої цінності, і дозволяє розв‟язати наболілі проблеми 

правової дійсності
2
. Без такого поєднання виникають переважно нор-

ми, які ускладнюють практичну реалізацію природних загальнолюд-

ських ідеалів та цінностей, а на певному етапі – роблять таку реаліза-

цію фактично неможливою. 

Пізнання антиномій екзистенціального існування й ессенціаль-

ної сутності, визначеної формальності й етичного змісту може бути 

специфічною формою пізнання іншої гносеологічної антиномії – пі-

знання тактико-технічної і духовно-екзистенційної першооснови пра-

ва, аналіз якої, зі свого боку, має важливе значення і для сучасного 

права. Тут треба відповісти на запитання про те, що є первинною та 

основною складовою правового процесу – дух чи буква, ідея чи тех-

ніка. Право не може бути не оформленим, безтілесним; форма не мо-
                                                 
1
 Максимов С. Правовая реальность: опыт философского осмысления: [монография] / 

С. Максимов. – Х.: Право, 2002. – С. 164. 
2
 Зазаева Н. Интеграция естественно-правового и позитивисткого правопонимания / 

Н. Зазаева // Философия права. – 2005. – № 4 (16). – С. 7. 
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же бути пустою, беззмістовною; однак коли форма поглинає зміст, 

сублімує ідею, вона просто знищує дух, а разом із ним – і саме право. 

За своєю сутністю право є духом. Про духовну природу права писав 

ще Г.В.Ф. Гегель: «Підгрунтя права – це загалом духовне», а система 

права – це «світ духа, породжений ним самим, мовби другою нату-

рою»
1
. Пошук духовного підґрунтя права є наслідком усвідомлення 

цілковитої неспроможності й немочі безідейно-бездуховного права. 

Це розуміння недостатності та мізерності для повноцінного правово-

го життя зовнішніх форм прояву права, не сповнених внутрішнім 

глибинним змістом. Водночас юридична техніка, юридична буква – 

важливий елемент права, без якого його існування також неможливе. 

Багато досягнень права зроблені у формі й завдяки юридичній техні-

ці. Однак якщо припустити, що саме техніка визначає право, виникає 

небезпека заміни права технікою, відсутністю в ньому ідеї та справе-

дливості. При такому підході, коли право зображають у вигляді інве-

нтаризованих конструкцій, норм і законів, зникає «душа права», а за-

лишається лише його «соціальне тіло». Обмеження змісту права, ви-

значення його лише як зовнішньої форми регулювання суспільних 

відносин веде до втрати глибинного, сутнісного розуміння права та 

його значення як умови духовної самореалізації особистості. Але 

здійснити це призначення здатне лише духовне право, зміст якого ро-

зкриває категорія справедливості. Саме завдяки духовно-

субстанційній справедливості право стає правом. Лише за таких умов 

воно є одночасно життєво-матеріальним і сутнісно-ідеальним, врахо-

вує потреби та інтереси людини, дає впевненість і гарантію того, що 

особливість правової ситуації, в якій вона опинилася, неодмінно вра-

ховується, а вирішення цієї ситуації буде не лише адекватним особ-

ливим життєвим умовам та обставинам, а й відповідатиме її духовній 

природі. 

Ось чому класичні західні й сучасні вітчизняні філософи-

правники надають такого великого значення духовній основі права 

при його творенні та застосуванні, ідеї прийняття рішень відповідно 

                                                 
1
 Гегель Г.В.Ф. Введение в «Философию права» // Гегель Г.В.Ф. Собрание сочинений / 

Г.В.Ф. Гегель. – М., 1963. – Т. 7. 
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до букви позитивного права у єдності до природно-правової духовної 

реальності. Суддя не мусить застосовувати закон, йдучи услід його 

букві, бо на цьому шляху педантичного пристосування неможливо 

відшукати справжню справедливість. Між загальним правилом, за-

кріпленим у законі, і одиничним випадком завжди залишається роз-

біжність, що вимагає того, щоб закон був модифікований судовим 

рішенням. 

«Буква закону» – це тільки схема, контур забезпечуваної ним 

поведінки, її збірний образ. У зв‟язку із цим перед правозастосувачем 

завжди залишається питання про конкретний зовнішній духовний 

«вигляд» такої букви
1
. Юридична матерія є пасивним субстратом, і 

щоб вона вдосконалювалась в той проміжок часу, який даний їй, вона 

повинна розвиватися згідно із законами духу. Тільки він може оживи-

ти юридичну матерію, надати їй істинності й цінності. Без нього по-

зитивне право є лише нагромадженням, набором юридичних норм
2
. 

Ніде право не може бути вище духу, всякі спроби суб‟єкта відійти від 

духу приводять лише до одного – до руйнування самої основи права. 

Останнє є однією із «видимих» у соціальному житті форм прояву дії 

духу. Дух права полягає в прагненні застосувати для розв‟язання 

конфліктів лише правові засоби, які, діючи в комплексі, зорієнтовані 

на юридичні дозволи, тобто право має на меті цивілізувати суспільні 

відносини
3
. Право не речове в тому смислі, що його не можна відчути 

в предметно-матеріальному плані: це стає можливим тільки на ідеа-

льному рівні. Іншими словами, поза духом право втрачає свою онто-

логічну буттєвість. 

За теоретичними проблемами визнання субстанційної першоос-

нови букви чи духу, антиномічності позитивного й природного у пра-

ві лежить фундаментальне розмежування діалектичного й метафізич-

ного світоглядів, юридико-позитивістського і онтологічно-

теологічного способів мислення, належність до яких, зі свого боку, 
                                                 
1
 Наумов А. Судебный прецедент как источник уголовного права / А. Наумов // Российская юс-

тиция. – М., 1994. – №1. – С. 10; Наумов А. О судебном прецеденте как источнике права / 

А. Наумов // Современные тенденции развития уголовной политики и уголовного законодате-

льства. – М., 1994. – С. 31. 
2
 Байниязов Р. Дух и право / Р. Байниязов // Философия права. – 1999. – № 1 (13). – С. 21. 

3
 Бандура О. Деякі аспекти взаємного зв‟язку цінностей та істини у праві / О. Бандура // Про-

блеми філософії права. – Т. ІІ. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С. 113. 
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відображає методологічну позицію юриста у його професійній діяль-

ності.  

Осмислюючи практичну ситуацію, юрист формує для себе певну 

світоглядну платформу, методологічні основи, компоненти яких він 

поміщає у правовий простір для вироблення цілеспрямованої лінії 

професійної діяльності. Методологічну позицію юриста у професій-

ній діяльності відображає застосування правових норм. Особливу ме-

тодологічну роль у застосуванні правових норм відіграє стадія пошу-

ку правової норми відповідно до конкретного правового явища. Цей 

процес залежить не тільки від теоретичних знань юриста, а й від 

практичного досвіду, методологічної правомірності самостійного об-

ґрунтування юридичних значущих фактів, умілого тлумачення право-

вої норми
1
. 

Так, для юриста, який дотримується позитивістського рпаворо-

зуміння, юридичний силогізм – зв‟язок норми права з конкретною 

життєвою ситуацією – завжди даватиме правильний результат. Сило-

гізм, що виходить із конкретної норми, завжди відповідатиме на за-

питання: застосовується норма до тієї чи іншої ситуації чи ні. Відпо-

відно до такого методологічного підходу, користуючись відомою ци-

татою фахівця у галузі методології К. Енгіша, застосування права ві-

дбувається за допомогою кидання погляду «туди-сюди» – то на нор-

му, то на ситуацію, а також за допомогою такого самого почергового 

переходу від аргументації, яка використовується в ситуації, до аргу-

ментації, яка стосується норми
2
. У цьому випадку мотивація вибору 

методологічної позиції ґрунтується на чинному законодавстві з «під-

тасовкою» під конкретну міру покарання, але така методика застосу-

вання правових норм не завжди може забезпечити справедливе вирі-

шення конкретної ситуації. Для юристів з такою методологічною ос-

новою діючі норми завжди хороші. Однак, як зазначає Є. Ерліх, «не-

зважаючи на формальну тотожність таких норм, у різних ситуаціях 

вони можуть трактуватись зовсім по-різному. Тому потрібно завжди 

проникати в суть того змісту, який лежить за зовнішньою формальні-
                                                 
1
 Сливка С. Вступ до методології філософії права: Методичні вказівки для самостійної робо-

ти [для студентів магістратури] / С. Сливка. – Львів: ЛьвДУВС, 2008. – С. 13. 
2
 Вюртенбергер Т. Останні тенденції у сфері юридичної методології / Т. Вюртенбергер // 
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стю норми. Як неможливо вивчити сімейне право без опису сім‟ї або 

пояснити майнове право, не знаючи видів речей, так неможливо розг-

лядати договірне право без проникнення у зміст укладених договорів. 

Тому юриспруденція має прагнути до створення діючих норм людь-

ми, які цілком присвятили себе вивченню життя суспільства з юриди-

чної точки зору, і володіють тонким чуттям реальних речей. А основ-

ною проблемою у цьому є проблема так званого «вільного знахо-

дження права» й ролі спеціалістів-судів у такому процесі»
1
. 

Вбачаючи корінний недолік абсолютизації юридико-

позитивістського способу мислення в його нездатності зрозуміти 

смислову цілісність правової реальності, Л. Петрова стверджує: «Слід 

подумати, що станеться з нашим психічним і соціальним світом, як-

що він буде зведений до суто зовнішніх відношень, що вимірюються. 

Немає ніякого сумніву, що в цьому випадку справжнє проникнення в 

соціальну реальність унеможливлюється. Кожний конкретний факт 

чи подія містить у собі ціле, тож якщо ми хочемо зрозуміти такий 

конкретний феномен, як ситуація чи нормативний зміст якого-небудь 

середовища, то суто механічної схеми недостатньо, і необхідно ввес-

ти додаткові концепти, які дозволяють адекватно зрозуміти смислові, 

невимірні елементи»
2
. 

Прагнення до чіткості, визначеності положень, орієнтація на 

юридичну практику роблять позитивізм привабливим для юристів. 

Але зведення складного феномена права винятково до позитивного 

права робить юридичний позитивізм уразливим для критики. На дум-

ку німецьких компаративістів К. Цвайгерта і Х. Кьотца, «вивчення 

лише національного позитивного матеріалу обмежує повноту і різно-

маніття можливостей, які має юрист для вирішення будь-якої право-

вої проблеми»
3
. Будь-яка даність стосується лише поверхні того, про 

що вона свідчить. І навпаки, пізнання проникає в глибину, його тен-

денція полягає в тому, щоб виявити внутрішнє. Індукції юридико-

                                                 
1
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позитивістського мислення залишаються, по суті, незавершеними, ні-

коли не даються як даність, здебільшого їх треба знайти. Коли б таке 

мислення вже було даним, то не було б потреби в подальшому про-

никненні у нього і в науковому методі. Пізнання ніколи не може бути 

справою на рівні даності. Це категоріальна праця вищих синтезів, які 

мусить здійснювати свідомість, що пізнає. 

Позитивістська школа готує висококваліфікованих фахівців з 

юридичної техніки, нездатних, проте, до самостійного мислення. Та-

кий стан речей має місце ще й сьогодні, коли провідні правники оріє-

нтують юриста-практика бути суворо, беззастережно обмеженим за-

коном, незалежно від його уявлень щодо правості останнього. Як ре-

зультат – однобокість і неповнота правопізнання, спрощене уявлення 

про правову діяльність, що розвивається. Тому думка Г. Шершеневи-

ча про те, що «юридичні науки страждають догматизмом, оскільки 

базуються на поняттях, які вони сприймають без будь-якої критики»
1
, 

залишається актуальною і сьогодні. Юрист не повинен займатися 

тільки вивченням того, що є, обмежуватись розумінням та інтерпре-

тацією суті норми, не ставлячи питання, чи могла б вона бути кра-

щою. Адже, крім спеціальної діяльності юриста, існує людська пот-

реба досліджувати ідею справедливості або те, яким має бути право
2
. 

Як слушно зауважує Д. Керімов, «немає нічого простішого, ніж зав-

жди і всюди бачити в праві самі правові норми, проголошувати їхню 

сукупність «чистим правознавством». Озброєний такого типу нехит-

рим ученням, юрист у будь-якій законодавчій системі легко знахо-

дить необхідні йому норми, розуміє їхній смисл, так чи інакше їх за-

стосовує й перебуває в захваті від осягнення істини. Але істина здебі-

льшого виявляється десь «по той бік»
3
. 

Натомість у сучасній західній філософії, що розвинулася в руслі 

філософського ідеалізму, методологічна увага зосереджена на транс-

цендентальну філософію, згідно з якою субстанційною сутністю пра-

ва є справедливість. Остання відзначає онтологічну антиномію пози-

тивізму, яка полягає у тому, що, з одного боку, формальна визначе-
                                                 
1
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ність правового регулювання забезпечує такі потрібні властивості, як 

чіткість, зрозумілість, організованість правових відносин, а з іншого 

боку – це форма, що з часом виходить у своїй інтенції на небуття. На-

справді реальне буття не статичне, а динамічне, прогресивно-

регресивне, але у жодному разі не незмінне. Догматизм же завжди 

стоїть на перешкоді утвердження нового і прогресивного
1
. Основна 

гносеологічна вада догми полягає у тому, що вона завжди постає як 

істина, схематизує, конструює будь-які зміни, а все інше, як неістин-

не, має підганятись під неї. Саме у цьому виражається небезпека й 

ускладнення, що ведуть нерідко до спотвореного, неналежного нор-

мотворення і нормозастосування. Завдання догматичного методу зво-

диться до групування й коментування діючого права, тобто до емпі-

ризму, розвитку сухої формалістики і бюрократичної рутини. Однак в 

умовах ускладнених процесів суспільного розвитку, наявності мате-

ріальних і духовних, економічних і соціальних, політичних і право-

вих чинників впливу право не можна вважати конструкцією міцно 

з‟єднаних одна з одною норм, які чітко і точно дозволяють знайти ві-

дповідь на будь-яке запитання, як протягом тривалого часу прийнято 

було вважати в методології права. Навпаки: система права складаєть-

ся зі значної кількості принципів і засадничих начал, до яких, за умо-

ви відсутності необхідної конструкції, слід звертатися, щоб знайти 

рішення у кожному конкретному випадку
2
. Подібні принципи права 

визначають, як слід здійснювати «добудову права». Як зазначає 

Р. Ціппеліус, «часто трапляються ситуації, за яких на певному етапі 

застосування правової норми виникає потреба встановити і заповнити 

прогалину в правовому регулюванні, порушується питання про її 

співвідношення з певними загальними принципами права або 

з‟являються кілька варіантів її тлумачення»
3
. За таких умов очевидно, 

що догматичний підхід до розуміння права не може охопити всього 

різноманіття властивостей, притаманних йому, не сприяє пізнанню 

істинної природи правових інститутів. Внаслідок цього догма пере-

                                                 
1
 Козловский А. Право як пізнання: Вступ до гносеології права / А. Козловський. – Чернівці: 

Рута, 1999. – С. 48. 
2
 Вюртенбергер Т. Останні тенденції у сфері юридичної методології / Т. Вюртенбергер // 

Український правовий часопис. – 2004. – № 7 (12). – С. 5. 
3
 Ціппеліус Р. Юридична методологія / Р. Ціппеліус. – Чернівці: «Рута», 2003. – С. 17. 
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буває у «відриві» від дійсних потреб практики. Осторонь залишається 

важлива площина контекстуальної проблеми, що в ідейно-

світоглядній площині характеризує більш глибинні, більш активні, 

динамічні, нелінійні, синергетично опосередковані сторони розвитку 

й становлення статичного права, які позитивне, догматичне право 

принципово не в змозі істинно визначити і вивчити. 

Сучасне право вже не може задовольнятися роллю формальної 

системи, а потребує глибшого фундаменту, щоб за зовнішньою, юри-

дичною формою проглядало те, що називається справедливістю. То-

му право має відповідати ідеалу справедливого. Ідеал справедливості 

вищий щодо позитивного права; людина мусить прагнути до цього 

ідеалу і може як орієнтир використати природне право, яке детермі-

новане зовсім іншою методологією – трансцендентальною, синерге-

тично структурованою та опосередкованою, що утворює нелінійну, 

непозитивну, об‟ємну площину вимірювання. На відміну від позити-

візму з його незмінним сповідуванням методології діалектичного ма-

теріалізму, що стосується безпосередньої дійсності, зміни конкретних 

частковостей, і схиляється до некритичного сприймання реальності з 

усіма її недоліками, трансцендентальне пізнання має справу з тим, що 

можливе. Воно виходить за межі безпосередньої реальності і зверта-

ється до можливості систематичних змін, які в ній містяться
1
. У тран-

сцендентальному пізнанні проблема не «затушовується» і навіть не 

відсувається на друге місце «онтологічно», а підхоплюється в повно-

му обсязі і просувається до вирішення. Крім цього, такий підхід не 

вириває зі системи чинників тих або інших суспільних процесів їх 

окремі елементи з подальшою їх абсолютизацією, а з‟ясовує явище 

загалом, у всьому багатстві його проявів. 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна 

констатувати той факт, що як позитивістська, так і природно-правова 

концепція мають не лише онто-, а й гносеологічну структуру, і мо-

жуть бути віднесені за своєю онтологією до певної світоглядної пози-

ції з відповідною їй гносеологією. Наявність різних гносеологічних 

інтенсивностей неодмінно призводить до появи різного методологіч-

                                                 
1
 Петрова Л. Фундаментальні проблеми методології права (філософсько-правовий дискурс): 

Автореф. дис. ... д. ю. н.: спец. 12.00.12 / Л. Петрова. – Х., 1998. – С. 2. 
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ного інструментарію, який, зі свого боку, сприяє неоднозначному об-

ґрунтуванню проблем права. Якщо емпірична методологія формує 

доктрину, яка визначає право як сукупність норм, що виражають во-

лю держави, і забезпечуються її примусовими санкціями, то метафі-

зична методологія обґрунтовує духовну сутність права, щоб за зовні-

шньою юридичною формою проглядало те, що називається справед-

ливістю. Крім того, теоретична дискусія, що ставить в основу мето-

дології правопізнання дотримання позитивного чи природно-

правового, догматичного чи трансцендентального підґрунтя, має ще й 

практичну значущість. Виняткове застосування догматизму, дефор-

малізму як методологічної позиції у професійній діяльності обмежу-

ється лише вивченням об‟єктивного права, національного позитивно-

го матеріалу; сприяє механічній підтасовці окремої норми під конк-

ретну міру покарання, що не завжди забезпечує справедливе вирі-

шення ситуації. За змінюваними юридичними нормами, неусталеним 

законодавчим масивом знаходиться дещо більше – стала ідея права, 

яка допомагає осягнути істинний дух і сенс юридичних приписів по-

зитивного права. Лише оволодівши цією ідеєю права, можна віднайти 

розбіжність між належним і сущим, духом і дійсністю, окремим і за-

гальним, осягнути начала правового мислення, які дозволять в майбу-

тньому розібратися в усіх інших питаннях права. Діалектична єдність 

у праві компонентів природного і позитивного привносить стійкість, 

прогнозованість і стабільність у правових відносинах, сприяє ефекти-

вному захисту, реалізації фундаментальних прав і свобод людини, в 

результаті чого право виконує роль охоронця і стимулятора суспіль-

ного життя. 
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Юридична природа і правове значення  

положень доктрини кримінального права  

при здійсненні кримінально-правової кваліфікації 

 

Питання про джерела тієї чи іншої галузі права було, є і буде, 

очевидно, однією із найбільш актуальних проблем відповідної галузі, 

в тому числі і кримінального права. При цьому, як зазначає 

В.Л. Федоренко, в теорії галузевих юридичних наук утверджуються 

самостійні концепції джерел права, які не у всіх випадках корелю-

ються з підходами до вирішення цієї проблеми у загальній теорії пра-

ва
1
. 

Останнє особливо характерне для теорії кримінального права, в 

якій сформувалися два принципово різні підходи до джерел криміна-

льного права, на що мною вже зверталась увага в попередніх публі-

каціях. Умовно їх можна позначити як «традиційний», який до остан-

нього часу був домінуючим, та «широкий», або «нетрадиційний». 

Традиційний підхід ґрунтується на відомій концепції «джерелом пра-

ва може бути лише закон»
2
. У більш розгорнутому вигляді і будучи 

адаптованою до сучасних умов, ця концепція має вигляд: «джерелом 

кримінального права може бути лише кримінальне законодавство; 

кримінальне законодавство (законодавство України про кримінальну 

відповідальність) становить Кримінальний кодекс України; таким чи-

ном єдиним джерелом кримінального права є Кримінальний кодекс». 

Саме традиційний підхід до джерел кримінального права знайшов 

своє втілення у положеннях ст. 3 Кримінального кодексу України 

(далі по тексту – КК України або КК). Широкий підхід відносить до 
                                                 
1
 Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти: 

Монографія / В.Л. Федоренко. – К.: Ліра – К, 2009. – С. 167 
2
 Див.: Шапченко С.Д. Поняття джерела та система Особливої частини кримінального права 

України. Особлива частина кримінального права як складова юридичної науки та як навча-

льна дисципліна // Кримінальне право України: Особлива частина: Підручник для студентів 

юрид. вузів і фак. / За ред. П.С. Матишевського, С.С. Яценка, П.П. Андрушка. – К.: Юрінком 

Інтер, 1999. – С. 10. 
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джерел кримінального права всі форми «офіційного буття» тих нор-

мативних приписів, які мають кримінально-правовий характер (в 

яких наявний елемент кримінально-правового змісту). Згідно з цим 

підходом до джерел кримінального права належать: а) Конституція 

України; б) Рішення Конституційного Суду України; в) КК 2001 року 

та КК 1960 року; г) міжнародні договори, що містять нормативні 

приписи кримінально-правового характеру, згода на обов‟язковість 

яких надана Верховною Радою України. В межах цього підходу 

окремі криміналісти доповнюють зазначені джерела ще кількома, зо-

крема Законом України «Про застосування амністії в Україні» від 

01 жовтня 1996 р.,
1
 законами «Про амністію», які періодично прий-

маються Верховною Радою України
2
, та Положенням про здійснення 

помилування
3
.  

Мною також зверталась увага на те, що між «традиційним» і 

«широким» підходами, останній з яких у найбільш концентрованому 

вигляді репрезентується А.Є. Жалінським, можна виділити принаймні 

декілька проміжних позицій, зокрема: 1) позиція, згідно з якою дже-

релами кримінального права, окрім Кримінального кодексу, є Кон-

ституція України і Рішення Конституційного Суду України; 

2) позиція, згідно з якою джерелами кримінального права є також но-

рмативно-правові акти з інших галузей права, використання яких 

                                                 
1
 Законом від 02 червня 2011 р. № 3465-VІ Закон «Про застосування амністії в Україні» ви-

кладено в новій редакції // Голос України. – 2011. – 30 червня. 
2
 Всього Верховною Радою України прийнято 11 Законів про амністію: «Про амністію осіб, 

які брали участь у масових акціях протесту проти несвоєчасних виплат заробітної плати, пе-

нсій, стипендій та інших соціальних виплат» від 21 листопада 1996 р. № 533/96-ВР; «Про 

амністію з нагоди першої річниці Конституції України» від 26 червня 1997 р. № 401/97-ВР; 

закони «Про амністію» від 24 липня 1998 р. № 61-ХІV, від 16 липня 1999 р. № 1005-ХІV, від 

11 травня 2000 р. № 1713-ІІІ, від 05 липня 2001 р. № 2593-ІІІ, від 11 липня 2003 р. № 1131-ІV, 

від 31 травня 2005 р. № 2591-ІV, від 19 квітня 2007 р. № 955-V, від 12 грудня 2008 р. № 660-

VІ та Закон «Про амністію у 2011 році» від 14 червня 2011 р., на який Президентом України 

накладено вето. Проект цього Закону з пропозиціями Президента України від 05 липня 

2011 р. був розглянутий Верховною Радою України 07 липня 2011 р. і прийнятий як закон. 
3
 Див.: Положення про порядок здійснення помилування громадян, засуджених судами Укра-

їнської РСР: Затверджено Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 09 липня 

1990 р.; Положення про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами України, 

затверджене Указом Президента України від 31 грудня 1991 р. № 22; Положення про поря-

док здійснення помилування, затверджене Указом Президента України від 12 квітня 2000 р. 

№ 588/2000; Положення про здійснення помилування, затверджене Указом Президента 

України від 19 липня 2005 р. № 1118/2005; Положення про порядок здійснення помилування, 

затверджене Указом Президента України від 16 вересня 2010 р. № 902/2010. 
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обов‟язкове при застосуванні кримінально-правових норм з бланкет-

ними диспозиціями; 3) позиція, згідно з якою джерелом кримінально-

го права є судовий прецедент (рішення ЄСПЛ, рішення Конституцій-

ного Суду України); 4) позиція, згідно з якою до джерел криміналь-

ного права належать і роз‟яснення вищої (вищих) судової інстанції 

(інстанцій) – постанови, прийняті Верховним Судом України до на-

брання чинності Законом «Про судоустрій і статус суддів» від 

07 липня 2010 р., та постанови, які будуть прийматись Вищим спеціа-

лізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ).  

Поняття джерел кримінального права мною визначалось як нор-

мативні приписи та правові позиції (правозастосовні орієнтири) – су-

дові прецеденти імперативного характеру, що містяться у документах 

(актах) правового (юридичного) характеру, які підлягають 

обов‟язковому врахуванню і застосуванню (обов‟язковому викорис-

танню) при застосуванні кримінального закону і на які має бути без-

посередньо зроблене посилання або у формулі кваліфікації та форму-

люванні обвинувачення, або у мотивувальній частині вироку та ін-

шому процесуальному акті (ухвалі, постанові органу досудового 

слідства (слідчого), постанові прокурора) для обгрунтування кримі-

нально-правової кваліфікації дій підозрюваного, обвинуваченого, під-

судного, засудженого, призначення покарання, застосування інших 

заходів кримінально-правового характеру, а також заходів криміна-

льно-процесуального характеру у вигляді фактичного обмеження 

прав і свобод зазначених осіб.  

Джерелами кримінального права, на мій погляд, виходячи із на-

веденного запропонованого визначення поняття «джерела криміналь-

ного права», мають бути визнані: 

1) Конституція України, норми якої теоретично можуть застосо-

вуватися як норми (закони) прямої дії, і окремі з яких застосовува-

лись в такій якості в період дії КК України 1960 р.; 

2) Кримінальний закон: а) Кримінальний кодекс України 2001 р. 

та Кримінальний кодекс України 1960 р.; б) Закон «Про застосування 

амністії в Україні» від 01 жовтня 1996 р. № 392/96-ВР в редакції За-

кону від 02 червня 2011 р. № 3465-VІ «Про внесення змін до Закону 

України «Про застосування амністії в Україні» та інших законодав-
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чих актів України»: в) закони «Про амністію», які періодично прий-

маються Верховною Радою України; 

3) правові позиції Конституційного Суду України, викладені у 

прийнятих ним рішеннях; 

4) міжнародно-правові договори (норми міжнародно-правових 

договорів), згода на обов‟язковість яких надана Верховною Радою 

України і які стали частиною національного законодавства України; 

5) правові позиції Європейського суду з прав людини (далі –

ЄСПЛ), викладені у його рішеннях, в яких дається тлумачення норм 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 ро-

ку, а також дається оцінка змісту окремих ознак складів злочинів, пе-

редбачених національним законодавством, з позиції їхньої відповід-

ності положенням норм Конвенції, як вони тлумачаться (розуміються, 

визнаються і конкретизуються) ЄСПЛ; 

6) нормативно-правові акти регулятивного законодавства, зок-

рема при застосуванні кримінально-правових норм з бланкетними 

диспозиціями, за допомогою яких визначається (конкретизується) 

зміст окремих ознак складу злочину, вчинення якого інкримінується 

особі (ознаки діяння, предмета, знарядь вчинення злочину, ознаки 

суб‟єкта); 

7) правові позиції Верховного Суду України, викладені у його 

рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяви про перегляд 

судового рішення з мотивів неоднакового застосування судом каса-

ційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо 

подібних суспільно небезпечних діянь. Юридична сила таких рішень 

Верховного Суду України безпосередньо Законом «Про судоустрій і 

статус суддів» від 07 липня 2010 р. № 2453-VІ не встановлена (не ви-

значена). Пунктом 1 ст. 38 цього Закону встановлено лише, що Вер-

ховний Суд України переглядає справи з підстав неоднакового засто-

сування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми ма-

теріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаче-

ному процесуальним законом. Частиною 1 ст. 400
12

 КПК України, яка 

була внесена Законом № 2453- VІ від 07 липня 2010 р., встановлено, 

що підставами перегляду Верховним Судом України судових рішень, 

що набрали законної сили, є: 1) неоднакове застосування судом каса-
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ційної інстанції одних і тих самих норм кримінального закону щодо 

подібних суспільно небезпечних діянь (крім питань призначення по-

карання, звільнення від покарання та від кримінальної відповідально-

сті), що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень; встано-

влення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана 

Україною, порушення Україною міжнародних зобов‟язань при вирі-

шенні справи судом.  

Згідно з ч. 2 ст. 400
22

 КПК в редакції Закону № 3932-VІ від 

20 жовтня 2011 р., якщо Верховний Суд України установить, що су-

дове рішення у справі, яка переглядається з підстави, передбаченої 

п. 1 ч. 1 ст. 400
12

 цього Кодексу, є незаконним, він скасовує його пов-

ністю або частково і приймає нове судове рішення, яке має містити 

висновок про правильне застосування норми кримінального закону 

щодо суспільно небезпечного діяння та обґрунтування помилковості 

висновків суду касаційної інстанції з цього питання. Частиною 3 

ст. 400
22

 КПК передбачено, що якщо судове рішення у справі перег-

лядається Верховним Судом України з підстави, визначеної п. 2 ч. 1 

ст. 400
12

 цього Кодексу, Верховний Суд України скасовує оскаржува-

не рішення повністю або частково і має право прийняти нове судове 

рішення або направити справу на новий розгляд до суду, який виніс 

оскаржуване рішення. 

Законом № 3932-VІ від 20 жовтня 2011 р. стаття 324 КПК допо-

внена частиною п‟ятою, якою передбачено, що обираючи при поста-

новленні вироку норму кримінального закону, яке підлягає застосу-

ванню до суспільно небезпечних діянь, суд зобов‟язаний враховувати 

висновки Верховного Суду України, що викладені у рішеннях, при-

йнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення 

з підстави, передбаченої п. 1 ч. 1 ст. 400
12

 цього Кодексу. 

Юридична сила таких рішень визначена ч. 1 ст. 400
25

 КПК, згід-

но з якою прийняте у цьому випадку рішення Верховного Суду Укра-

їни є обов‟язковим для всіх суб‟єктів владних повноважень, які засто-

совують у своїй діяльності зазначену норму закону, та для всіх судів 

України. Положення, аналогічні передбаченим ст. 400
12
, ст. 400

22
, 

ст. 400
25

 та ч. 5 ст. 384 КПК, містяться у ч. 1 ст. 360
7
 ЦПК України, 

ч. 1 ст. 244
2
 КАС України, ч. 1 ст. 111

28
 ГПК України. При цьому у 
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зазначених статтях ЦПК, КАС України встановлено, що суди зо-

бов‟язані привести свою судову практику у відповідність до рішень 

Верховного Суду України. 

А.Е. Жалінський зазначає, що для вирішення добре відомих 

практиці проблем щодо поняття і видів джерел кримінального права 

не вистачає пізнавальної та управлінської волі. Коло цих проблем, 

вважає А.Е. Жалінський, можна окреслити як далеку від практики 

ідеалізацію змісту принципу законності і ролі кримінального закону, 

яка примушує субєкта правозастосовчої діяльності діяти за їх замов-

чуванням. Це стосується, – пише А.Е. Жалінський, – джерел криміна-

льного права, легітимізації, тобто перевірки правового, конституцій-

ного характеру кримінального закону, його реальних функцій і т.п. 

На думку А.Е. Жалінського, необхідна розробка інструментальної те-

орії кримінального закону, яка б не ігнорувала реальні труднощі, а 

переборювала б їх. Необхідність розробки названої теорії А.Е. Жалін-

ський обґрунтовує тим, що прийняття більш-менш складних рішень 

при застосування кримінально-правових норм очевидно вимагає ін-

формації, що міститься не лише у кримінальному законі. Потрібна 

зміна ставлення до звороту «джерело кримінального права», сприй-

няття його розуміння як будь-якої форми закріплення інформації, що 

належить до кримінального закону і не суперечить йому
1
. 

Однак при цьому, зазначає А.Е. Жалінський, необхідно: 

а) постійно з‟ясовувати зв'язок відповідних джерел із кримінальним 

законом, особливо можливі суперечності; б) визначати юридичне 

значення різних джерел, вибудовувати їх (джерел – П.А.) ієрархію ві-

дносно кримінального закону, враховуючи у ряді випадків спірність 

суджень про юридичну силу тих чи інших джерел. Іншими словами, 

необхідно, з одного боку, забезпечити врахування всіх співвідносних 

з кримінальним законом джерел права, а з іншого – не допускати під-

міни кримінального закону іншими джерелами права.  

Підзаконними джерелами кримінального права, на думку 

А.Е. Жалінського, слід вважати об‟єктивізовані тексти, у яких міс-

тяться судження, що мають ознаки співвідносності, нормативності і 

                                                 
1
 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: Теоретико-инструментальный ана-

лиз. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – С. 285. 
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визначеності, про зміст і умови застосування кримінального закону. 

А.Е. Жалінський при цьому зазначає, що хоча таке визначення дже-

рела кримінального права відрізняється від тих, що наводяться у 

юридичній літературі, особливо у роботах із загальної теорії права, 

однак можливі заперечення пом‟якшуються поділом джерел криміна-

льного права на групи в залежності від їх юридичного значення і – 

головне – місця в ієрархії щодо кримінального закону, а ще більш ва-

жлива практична обставина: небезпечніше ігнорувати реальну прак-

тику застосування кримінального закону, ніж побоюватись порушен-

ня усталеного понятійного апарату
1
. 

Ієрархія джерел кримінального права, на думку 

А.Е. Жалінського, має такий вигляд: 

1) Конституція РФ; 

2) загальновизнані принципи і норми міжнародного права; 

3) норми галузей права; 

4) постанови Пленуму Верховного Суду РФ; 

5) інші правозастовні рішення; 

6) кримінально-правова доктрина.
2
 

При цьому А.Е. Жалінський зазначає, що до інших правозасто-

совних рішень належать досудові рішення і рішення судів, які не є 

вищими, що являють собою, як правило, інформаційне джерело, бу-

дучи включеними у оцінку правозастосовної практики у формі аналі-

зів, узагальнень, баз даних тощо, що досить переконливо, на думку 

А.Е. Жалінського, показано Н.М. Кропачовим, який вважає, що «не-

обхідною передумовою ефективного функціонування судової систе-

ми має бути «кругообіг інформації» між усіма суб‟єктами, що беруть 

участь у процесі правозастосування
3
, та що з позиції матеріального 

права проблема використання правозастовних рішень як іншого дже-

                                                 
1
 Уголовное право: Учебник: В 3 т. – Т.1. Общая часть / Под общ. ред. д. ю. н., проф., засл. 

деятеля науки РФ А.Э. Жалинского. – М.: Издательский дом «Городец», 2011. – С. 234-235. 

Зверну увагу на те, що у анотації до підручника зазначається, що він суттєво змінює звичні 

підходи до вивчення кримінального права на юридичних факультетах російських вищих на-

вчальних закладів, та що у ньому розглядаються і питання, які зазвичай не висвітлюються у 

навчальній літературі. 
2
 Там же. – С. 235-237. 

3
 Уголовное право России: Общая часть: Учебник / Под ред. Н.М. Кропачева, 

Б.В. Волженкина, В.В. Орехова. – СПб., 2006. – С. 316-317. 
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рела права пов‟язана з: а) виявленням і врахуванням схожих обставин 

для забезпечення принципу рівності; б) аналізом законності і справе-

дливості прийнятих рішень у матеріально-правовому аспекті
1
. 

Щодо кримінально-правової доктрини як джерела права 

А.Е. Жалінський зазначає, що у російській правозастовній практиці 

оцінка суджень спеціалістів кримінального права, які утворюють 

єдину систему у сфері кримінально-правових знань, що склалася і в 

цілому прийнята спеціалістами, не є, на перший погляд, поширеною, 

однак при вирішенні складних питань практики використовуються 

найбільш авторитетні коментарі до КК РФ і – рідше – монографії, 

оскільки неявно вважається, що у таких коментарях відображені пог-

ляди, що вже отримали визнання. При цьому А.Е. Жалінський зазна-

чає, що у кримінально-правовій доктрині також існує певна ієрархія – 

у ній можуть бути виділені: панівний погляд, який не зустрічає запе-

речень; прийняті погляди, не спростовані серйозними аргументами; 

спірні питання; погляди меншості.
2
 

Слушними є міркування А.Е. Жалінського про те, що будь-який 

випадок звернення до кримінального права наглядно доказує, що не-

обхідна його адресату інформація, як правило, виходить за межі кри-

мінального закону, і внаслідок цих реально існуючих, а не передбачу-

ваних теоретично обставин, адресат кримінального права, у якій би 

ролі він не виступав, повинен знати, яка інформація йому необхідна 

для здійснення кримінально-правової оцінки чи формулювання кри-

мінально-правового судження, чи для вирішення кримінально-

правової задачі; адресат кримінального права повинен знати, де ця 

інформація міститься, який ступінь її обов‟язковості (нормативності), 

в якому співвідношенні знаходяться блоки інформації, що міститься у 

різних текстах
3
. 

Тому варто погодитися з А.Е. Жалінським, який обґрунтовано 

зазначає, що значний, інколи найважливіший обсяг інформації про 

кримінальний закон міститься в системі теоретичних суджень і реко-

                                                 
1
 Уголовное право: Учебник: В 3 т. – Т. 1. Общая часть / Под общ. ред. д. ю. н., проф., засл. 

деятеля науки РФ А.Э. Жалинского. – М.: Издательский дом «Городец», 2011. – С. 236-237. 
2
 Там же. – С. 236-237. 

3
 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный ана-

лиз. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – С.287. 
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мендацій, тобто в доктрині кримінального права, – таким чином, 

з‟ясування кримінального закону, робота з ним практично немислима 

без звернення до доповнюючого законодавства і кримінально-

правової доктрини
1
. 

Ознаками інших джерел кримінального права А.Е. Жалінський 

називає кримінально-правову відносимість, нормативність і визначе-

ність, аналіз яких необхідний при визначенні юридичної сили того чи 

іншого джерела кримінального права.  

Під відносимістю А.Е. Жалінський розуміє значимість суджень, 

що містяться у підзаконних джерелах, для розуміння і застосування 

кримінального права, що потребує оцінки, наприклад, правових по-

зицій Конституційного Суду РФ, їх включення у зміст кримінального 

права; під нормативністю – наявність у ньому суджень, виражених у 

різній формі, що володіють такими властивостями, як авторитетність 

або дійсність, правова регулятивність чи можливість їх застосування 

до необмеженого кола осіб, які можуть і не бути повною нормою, 

тобто повним загальнообов‟язковим правилом соціальної поведінки, 

але видозмінювати її зміст або давати підстави для певного її розу-

міння; а під визначеністю – з‟ясування об‟єкта судження, тобто знан-

ня, до чого він відноситься, його смислу і можливості і, що особливо 

важливо, співвіднесення його із веліннями кримінального закону
2
. 

А.Е. Жалінський робить висновок про те, що під джерелами 

кримінального права розуміють усі текстуально існуючі способи ви-

раження кримінально релевантної інформації, змістом якої дійсно або 

передбачувано є зв‟язуючі адресата кримінально-правові приписи, те, 

у чому виражене кримінальне право, і форми, у яких воно об‟єктивно 

представлене адресату. Все, на що у кінцевому підсумку спирається 

кримінально-правове рішення, і що міститься як у законі, так і в ін-

ших джерелах кримінального права, є, на думку А.Е. Жалінського, 

джерелом кримінального права
3
. 

                                                 
1
 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный ана-

лиз. – С. 287. 
2
 Уголовное право: Учебник: В 3 т. – Т.1. Общая часть / Под общ. ред. д. ю. н., проф., засл. 

деятеля науки РФ А.Э. Жалинского. – М.: Издательский Дом «Городец», 2011. – С. 237-239. 
3
 Там же. – С. 240. 
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Серед українських вчених також є прихильники визнання докт-

рини кримінального права одним із його джерел. Зокрема, 

М.П. Куцевич, констатувавши, що наукові дослідження в сфері кри-

мінального права зазвичай розглядаються лише як джерело додатко-

вої інформації роз‟яснювального характеру щодо змісту ознак складу 

злочину, які зафіксовані в нормі кримінального закону, зазначає, що в 

ряді випадків результати наукових досліджень у сфері кримінального 

права України виконують принципово іншу роль, оскільки беруть 

безпосереднюучасть у формуванні змістовних ознак протиправного 

діяння, передбаченого в Особливій частині КК України, і впливають 

на застосування кримінально-правових норм. При цьому 

М.П. Куцевич виділяє «три напрями означеного впливу правової док-

трини на утворення змісту протиправного діяння та застосування 

норм кримінального закону».  

По-перше, це вироблення правил розв‟язання так званої конку-

ренції кримінально-правових норм. Навіть найпростіша ситуація кон-

куренції загальної та спеціальної норм розв‟язується виключно згідно 

з виробленим в науці кримінального права правилом – в цих випадках 

повинна застосовуватись лише спеціальна норма, втім, подібні нор-

мативні приписи в КК України відсутні.  

По-друге, це визначення форми вини, яка відображає психічне 

ставлення суб‟єкта до вчиненої ним протиправної дії (бездіяльності), 

та вини, яка відображає психічне ставлення суб‟єкта до спричинених 

його дією (бездіянльністю) протиправних наслідків. Завдяки такому 

визначенню специфіки вини як ознаки конкретного злочину: а) відбу-

вається системне визначення ознак складу конкретного злочину; 

б) встановлюється співвідношення складу досліджуваного злочину зі 

складами інших злочинів, з‟ясовуються ситуації конкуренції норм, 

визначаються суміжні склади злочинів та відповідні критерії розме-

жування.  

Третім напрямом є визначення форми вини, яка характеризує 

конкретний різновид злочину з подвійною формою вини в цілому – 

умисний він чи необережний. Специфіка вини, яка характеризує зло-

чин в цілому, є важливим чинником, який впливає на кримінальну ві-

дповідальність суб‟єкта, оскільки враховується: а) при призначенні 
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покарання як один з показників ступеня тяжкості вчиненого злочину 

(п. 3 ч. 1 ст. 65 КК України); б) при визначенні можливості звільнення 

від кримінальної відповідальності, звільнення від відбування призна-

ченого покарання, заміни невідбутої частини покарання більш 

м‟яким, в тому числі в порядку застосування амністії
1
. 

М.П. Куцевич зазначає, що питання, які вирішуються правовою 

доктриною, за юридичною значимістю не поступаються тим, що вре-

гульовані нормами КК. Зокрема форма вини, з якою може бути вчи-

нено злочин, і яка характеризує його в цілому, є такою ж ознакою 

злочину, як і саме діяння, яке завжди конкретизується в нормі КК 

України. З цього М.П. Куцевич робить два принципові висновки: 

1) наукові дослідження в окреслених ним напрямах їх використання 

при застосуванні кримінального закону виконують таку ж роль, як і 

нормативні положення КК України, зокрема ті, в яких законодавцем 

зафіксовано конститутивні ознаки складу злочину, що дозволяє розг-

лядати доктрину як джерело кримінального права навіть при позити-

вістському розумінні права як такого; 2) встановлення правил 

розв‟язання ситуацій конкуренції, визначення конкретної форми вини 

як ознаки злочину мало б здійснюватись не на доктринальному, а на 

нормативному рівні, що потребує внесення відповідних змін до КК, 

однак до цього роль наукових досліджень в процесі творення змісту 

та застосування норм кримінального права України, фактично вико-

нувана нею, цілком закономірно зумовлює необхідність перегляду 

домінуючої позиції щодо його джерел в бік визнання й правової док-

трини джерелом кримінального права України
2
. 

Вартим уваги є міркування О.М. Костенка, який вважає, що пра-

вова доктрина, однією з різновидів якої є доктрина кримінальної юс-

тиції, є формою існування правової культури людей, що застосовують 

Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси. Правова докт-

рина, спеціальним видом якої є кримінально-правова доктрина, на 

                                                 
1
 Куцевич М. Місце доктрини в системі джерел кримінального права України // Вісник Київ-

ського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – Ви-

пуск 86. – С. 71-72. 
2
 Куцевич М. Місце доктрини в системі джерел кримінального права України // Вісник Київ-

ського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. – 2011. – Ви-

пуск 86. – С. 72-73. 
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думку О.М. Костенка, – це уявлення про природу права, яким людина 

має керуватися, створюючи законодавчий акт або застосовуючи йо-

го
1
. 

О.М. Костенко вважає, що застосування закону, у тому числі 

згідно з «інструментальною» концепцією закону, культура застосу-

вання Кримінального і Кримінально-процесуального кодексів є осно-

вним чинником ефективності кримінальної юстиції, а властивості са-

мих кодексів – додатковим, та що формою існування правової куль-

тури людей, що застосовують Кримінальний і Кримінально-

процесуальний кодекси, є правова доктрина, однією з різновидів якої 

є доктрина кримінальної юстиції. 

Застосування закону, у тому числі Кримінального і Криміналь-

но-процесуального кодексів, на думку О.М. Костенка, неможливе без 

наявності правової доктрини в голові тих, хто його застосовує (ви-

ділено мною – П.А.). Людина, яка береться застосовувати закон без 

правової доктрини, нагадує «вершника без голови». Доктрина – це 

свого роду інструкція, не діючи за якою, для прикладу, користувач не 

зможе ефективно використовувати той або інший засіб (прилад, ін-

струмент, препарати тощо). Іншими словами, як показує досвід люд-

ської діяльності, для того, щоб чим-небудь користуватися, людині 

потрібно чимось керуватися. У застосуванні закону роль керівного 

начала виконує те, що називається доктриною. 

Правову доктрину, на думку О.М. Костенка, можна визначити 

як уявлення про природу права, яким людина має керуватися, ство-

рюючи законодавчий акт або застосовуючи його. Спеціальним видом 

правової доктрини є кримінально-правова доктрина.  

Зразком доктрини кримінальної юстиції, вважає О.М. Костенко, 

може служити доктрина, сформульована Чезаре Беккаріа, в основі 

якої знаходиться уявлення про природність права, виражене у вигляді 

ідеї природного права, і яка й сьогодні продовжує бути доктриналь-

                                                 
1
 Костенко О.М. Компетенція кримінальної юстиції і перспективи її розвитку в Україні // 

Держава і право суверенної України: проблеми теорії і практики: Матеріали наукової конфе-

ренції до 20-ї річниці незалежності України (Київ, 21 червня 2011 р.) / За ред. академіка НАН 

України Ю.С.Шемшученка; упоряд. В.П. Горбатенко, І.О. Красіна. – К.: Видавництво 

«Юридична думка», 2011 . – С. 268. 
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ною основою кримінальної юстиції у прогресивних правових систе-

мах країн світу
1
. 

Доктрина права взагалі і доктрина кримінальної юстиції зокрема 

повинні ґрунтуватися, на думку О.М. Костенка, на «золотому прави-

лі» юриспруденції: не чини свавільно, тобто всупереч законам соціа-

льної природи, і тоді твій вчинок не буде правопорушенням, у тому 

числі і злочином, що, відповідно до принципу соціального натураліз-

му, визначається як протиприродне, передбачене кримінальним зако-

ном, небезпечне діяння особи, що є виявом її комплексу сваволі та 

ілюзій
2
. 

Вартим уваги є міркування О.М. Костенка щодо впливу доктри-

ни на формування правової свідомості і правової культури (в їх ши-

рокому розумінні) правозастосувача – інструкції, якою керується 

правозастосувач. Очевидно, у подібній інтерпретації роль доктрини у 

правозастосуванні в кримінальному провадженні проявляється у двох 

аспектах: 1) у формуванні внутрішніх переконань, уявлень про зміст 

кримінально-правових норм, які, за образним висловлюванням 

О.М. Костенка, є свого роду інструкцією, якою керується, здебільшо-

го підсвідомо, правозтосувач; 2) як писані джерела, в яких виклада-

ються погляди фахівців-«тлумачів» кримінального права щодо змісту 

кримінально-правових норм, до яких звертається правозастосувач 

при здійсненні кримінально-правової оцінки дій (поведінки) конкрет-

ної особи.  

С.О. Сунєгін, зазначивши, що будь-яка правова система харак-

теризується, окрім правової культури і правосвідомості, і наявністю 

ідеологічної складової, яка полягає передусім у системі концептуаль-

но оформлених правових думок та ідей відповідного суспільства, за-

вдяки яким усвідомлюється та оцінюється ставлення людей до право-

вих явищ та права в цілому. Отже, ідеологічний елемент правової си-

стеми включає в себе насамперед правову доктрину, правову культу-

ру та правову свідомість. 

У сучасній юридичній літературі термін «доктрина» вживається 

у кількох значеннях: 

                                                 
1
 Костенко О.М. Вказана праця. – С. 268. 

2
 Там же. – С. 269-270. 
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 як вчення або філософсько-правова теорія; 

 як думки вчених-юристів з тих чи інших питань – щодо сутності 

й змісту різних юридичних актів, питань правотворчості та правоза-

стосування; 

 як наукові роботи найавторитетніших дослідників у галузі дер-

жави і права; 

 як коментарі різних кодексів або окремих законів
1
. 

Доктрина посідає важливе місце в системі джерел романо-

германського права. Безпосереднє використання доктрини як джерела 

права характеризує період римського права, коли доктринальні праці 

найвидатніших юристів того часу – Ульпіана, Папініана, Гая, Павла 

та Модестіна – були джерелами права, на які посилалися судді при 

вирішенні конкретних справ
2
. 

Доктрина є специфічним джерелом права, яке і нині існує у пра-

вових системах деяких країн. Специфіка цього джерела права полягає 

в тому, що доктрина являє собою не результат практичної діяльності 

органів держави або певних людських співтовариств, виражений у 

нормативно-правових актах, договорах, судових рішеннях і звичаях, а 

обґрунтовані та розроблені вченими-юристами положення, конструк-

ції, ідеї, принципи та судження з проблем права, що мають певну 

юридичну силу, і яким притаманні властивості регулятора суспільних 

відносин. Наприклад, давньоримськими юристами джерелом права 

визнавалися відповіді у вигляді суджень і думок знавців права, яким 

було дозволено створювати право
3
. 

Тільки використання доктрини дає можливість орієнтувати 

юридичну діяльність на прогресивний розвиток права і держави, тоб-

то на істинну необхідність
4
. 

У сучасних правових системах романо-германського типу докт-

рина як джерело права застосовується: 

                                                 
1
 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение. – С. 349-350. 

2
 Порівняльне правознавство: (правові системи світу): Монографія / За ред. О.В. Зайчука, 

Н.М. Оніщенко. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – С. 36. 
3
 Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М.:Инфра-М, 

1996. – С. 91. 
4
 Порівняльне правознавство: (правові системи світу): Монографія / За ред. О.В. Зайчука, 

Н.М. Оніщенко. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – С. 38. 
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 на етапі розробки та прийняття законопроектів, коли соціальні 

інтереси виявляються у правових концепціях та ідеях і, отже, впли-

вають на процес правотворчості та правову систему в цілому; 

 при наявності істотних прогалин у праві; 

 при вирішенні конкретних питань суддями «відповідно до уста-

новленої в науковій літературі думки» тощо
1
. 

Відповідно до більш загального підходу Н. Пархоменко звертає 

увагу на те, що правова доктрина характеризує юридичне мислення 

та праворозуміння, є віддзеркаленням правових поглядів представни-

ків юридичної науки
2
. 

Основними причинами, які зумовлюють значний вплив доктри-

ни на правотворчу та правозастосовчу діяльність, є: 

 за допомогою відповідних положень доктрини розробляється 

понятійно-категоріальний апарат юридичної науки, її методологія, 

якими користується законодавець; 

 доктрина виробляє багато правових принципів, а також правові 

норми, які через діяльність законодавця набувають загально-

обов‟язкової сили. При цьому правова норма слугує проміжною лан-

кою між загальними принципами права та практичним вирішенням 

справи;  

 при створенні нормативно-правового акта законодавець керу-

ється науково-доктринальним підходом до розуміння права та тлума-

чення правових категорій; 

 при тлумаченні норм права суб‟єкт правозастосування зверта-

ється за допомогою до коментаря відповідного закону, який має док-

тринально-професійний характер. Це особливо важливо у разі необ-

хідності подолання прогалин і колізій у праві або законодавстві
3
. 

Характеризуючи вплив доктрини на правозастосування в право-

вих системах романо-германського типу, компаративісти підкреслю-

                                                 
1
 Гордимов А.В. Місце і роль доктрини у загальній системі джерел права // Держава і право: 

Зб. наук. праць: Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2009. – Вип. 43. – С. 60. 
2
 Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології: Монографія. – К.:Юрид. 

думка, 2008. – С. 89. 
3
 Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение. Основные типы (семьи) правовых систем 

мира. – С. 150-151. 
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ють, що для суддів континентального права цілком звичним є звер-

нення у процесі судових розглядів до думки інших юристів, особливо 

до думки вчених. Як зауважують німецькі юристи, суддя не відкине з 

легким серцем те, що усі визнають правильним
1
. Тому не випадково 

значний авторитет серед юристів романо-германського права має до-

ктринальне тлумачення законів.  

Таким чином, правова доктрина, правова культура та правосві-

домість є елементами правової системи і включаються до статичного 

блоку її структури, оскільки втілюються у певних наукових ідеях, 

концепціях, положеннях, теоріях, міркуваннях, цінностях тощо, які 

визначають певну юридичну модель (зразок) та мають інформаційний 

характер і лише за умови їх використання можуть забезпечити більш 

досконалий рівень регулювання суспільних відносин.  

Як уже зазначалося, відповідь на запитання про поняття і види 

джерел кримінального права залежить від того, про джерела криміна-

льного права як галузі права, науки чи навчальної дисципліни йде 

мова, тобто від того, в якому значенні (розумінні) вживається термі-

но-поняття «кримінальне право». 

Якщо вести мову про кримінальне право як науку, то, безпереч-

но, окрім джерел кримінального права як галузі права, її джерелом є, 

перш за все, доктрина кримінального права – монографічні коментарі 

до норм КК, підручники, навчальні посібники, а також матеріали 

практики – конкретні кримінальні справи, розглянуті судами, уза-

гальнення судової практики, роз‟яснення вищих судових інстанцій 

щодо практики застосування кримінального законодавства, які є 

об‟єктом наукових досліджень, аналізуються студентами при вивчен-

ні кримінального права. Такими ж є джерела кримінального права як 

навчальної дисципліни. Джерелами кримінального права як науки і 

навчальної дисципліни є також проекти нормативно-правових актів, 

якими передбачається внесення змін до кримінального і регулятивно-

го законодавства.  

Безсумнівним є те, що кожен суб‟єкт правозастосування (слід-

чий, прокурор, суддя) у кримінальному провадженні постійно зверта-

                                                 
1
 Эннекцерус Л. Курс Германского гражданского права / Пер. с нем. К.А. Граве. – М.: Изд-во 

иностранной лит-ры, 1949. – С. 154. 
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ється до положень доктрини кримінального і кримінально-

процесуального права, відображених, перш за все, у науково-

практичних коментарях до норм Кримінального і Кримінально-

процесуальних кодексів України, в яких дається саме доктринальне їх 

тлумачення. Але науково-практичні коментарі і являють собою саме 

тлумачення норм КК чи норм КПК.  

Особливого значення положення доктрини набувають у випад-

ках, коли вони стосуються положень, які не врегульовані у криміна-

льному законі, тобто має місце неповнота законодавчого регулюван-

ня. Неповноту кримінального законодавства в науковій літературі 

здебільшого називають прогалинами в кримінальному законі, але, 

очевидно, про прогалини у кримінальному законі у власному розу-

мінні говорити недоречно і некоректно
1
. 

З часом окремі положення щодо застосування кримінального за-

кону, розроблені доктриною кримінального права, знаходять відо-

браження у самому кримінальному законі. Наприклад, у КК 2001 р. 

дається визначення закінченого і незакінченого замаху, вчинення 

злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організо-

ваною групою і злочинною організацією; поняття повторності, суку-

пності і рецидиву злочинів та ін., які не містилися у Кримінальному 

кодексі 1960 р. У КК 2001 р. суттєво розширено коло обставин, що 

виключають злочинність діяння. Всі названі питання вирішувались у 

доктрині кримінального права, рекомендації якої фактично широко 

застосовувались у правозастосовчій практиці.  

Для чинного кримінального закону є характерною неповнота 

врегулювання багатьох положень, що стосуються застосування окре-

мих інститутів його Загальної частини. Ці положення розробляються 

також доктриною кримінального права і викладаються, перш за все, 

як рекомендації у коментарях до окремих норм КК. Слід наголосити 

на тому, що про неповноту, а тим більше про прогалини у криміналь-

ному законі, можна вести мову лише щодо його Загальної частини.  

                                                 
1
 Див.: Андрушко П.П. Поняття прогалин у кримінальному законі: їх види, шляхи подолан-

ня // Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування і перспективи удоскона-

лення. Прогалини у кримінальному законодавстві. Міжнародний симпозіум, 12-13 вересня 

2008 р. Тези і реферати доповідей, тексти повідомлень. – Львів, 2008. – С. 18-25. 
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Положення, розроблені в доктрині кримінального права, знахо-

дили своє відображення у роз‟ясненнях Пленуму Верховного Суду 

України і, очевидно, будуть використовуватись і враховуватись Ви-

щим спеціалізованим Судом України з розгляду цивільних і криміна-

льних справ при наданні судам роз‟яснень з питань застосування за-

конодавства.  

Потрібно звернути увагу на те, що органи досудового слідства, 

прокуратури і судді (суди) досить часто звертаються до навчальних 

закладів і наукових установ, зокрема до Інституту держави і права 

НАН України ім. В.М. Корецького, Київського національного універ-

ситету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Юриди-

чна академія імені Ярослава Мудрого» із запитами щодо надання на-

укових висновків з питань застосування окремих норм та інститутів 

кримінального права, а також висловлення наукової (доктринальної) 

позиції щодо кримінально-правової оцінки дій певних осіб у конкре-

тних кримінальних справах. Правові позиції науковців, викладені у 

таких висновках, здебільшого враховуються правозастосовчими ор-

ганами, в тому числі в частині кримінально-правової кваліфікації. 

Водночас положення з питань застосування кримінального за-

кону, тлумачення його норм, розроблені доктриною кримінального 

права, носять рекомендаційний характер, вони можуть враховуватися, 

а можуть і не враховуватися органами досудового слідства і судом. 

Не можна погодитися з виділенням загальноприйнятих положень з 

окремих питань у доктрині кримінального права. Таких положень a 

priori не може бути. На положення доктрини кримінального права з 

окремих питань застосування кримінального закону, навіть якщо їх 

умовно вважають загальноприйнятими, тобто такими, що поділяють-

ся всіма науковцями, не може бути посилання у процесуальних актах 

органів досудового слідства і суду в обґрунтування рішень, що ними 

приймаються.  

Джерелами кримінального права як галузі права можуть і по-

винні визнаватись лише ті акти, в яких викладені правові позиції ор-

ганів, які, згідно із законом, уповноважені їх надавати (у нормативно-

правових актах) чи висловлювати. Останнє стосується правових по-

зицій ЄСПЛ, Конституційного Суду України і Верховного Суду 
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України, прийняті ним з підстав і в порядку, встановлених статтями 

400
12

-400
25

 КПК. Правові позиції, викладені такими органами у при-

йнятих ними актах, підлягають обов‟язковому врахуванню і застосу-

ванню органами досудового слідства і судом при обґрунтуванні рі-

шень, що ними приймаються.  

Положення доктрини як джерело права можуть застосовуватися 

в окремих галузях права, у яких допускається застосування аналогії 

права та/або аналогії закону при вирішенні питань правової оцінки 

певних ситуацій, не врегульованих позитивним правом, але вони не 

можуть застосовувати як джерело кримінального права і адміністра-

тивного права.  

На думку Ю.Ю. Колосовського, рівень правової культури суспі-

льства істотно залежить від професійної культури юриста – особи, 

покликаної стати вище своїх звичок, бажань, яка повинна робити 

свою справу так, як цього вимагають вищі інтереси суспільства. Пе-

ршим кроком до утвердження себе як особистості в галузі реалізації 

права є юридична освіта, яка повинна забезпечити знання й розуміння 

професійної мови та майстерності, необхідні для практикуючого 

юриста, включаючи розуміння правових та етичних обов‟язків, прав і 

основних свобод людини, визнаних законодавством країни й міжна-

родним правом
1
. 

Ю.Ю. Колосовський зазначає, що правова культура юриста по-

лягає у критичному творчому осмисленні правових норм, законів, 

правових явищ з точки зору їх гуманістичного, демократичного і мо-

рального змісту
2
. Вчений робить висновок, що: визначальний вплив 

на утвердження правових цінностей у правовій державі має профе-

сійна правосвідомість, насамперед правосвідомість юристів і пред-

ставників правоохоронних органів, зміст якої становлять не тільки 

професійні знання в галузі права, а й здатність їх застосувати; форму-

вання професійної правової свідомості відбувається насамперед у 

процесі спеціальної підготовки (наприклад, під час навчання в юри-

дичному закладі) та здійснення юридичної діяльності. Особливої ува-

ги заслуговує правосвідомість суддів, співробітників органів внутрі-

                                                 
1
 Там же. – с. 33.  

2
 Там же. – с. 33-34. 
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шніх справ, СБУ, прокуратури, урядовців та інших груп, діяльність 

яких, в свою чергу, впливає як на формування правосвідомості насе-

лення в цілому, так і на формування правосвідомості окремих осіб
1
. 

На основі узагальнення різноманітних трактовок правової куль-

тури та правосвідомості, що наведені у наукових джерелах, 

Ю.Ю. Калиновський пропонує таке визначення цих термінів: правова 

культура – це система позитивних проявів правової дійсності, що 

концентрує в собі досягнення юридичної науки і практики і, висту-

паючи внутрішньою духовною стороною правової системи, пронизує 

правосвідомість, право, правовідносини, законність і правопорядок, 

правотворчу, правозастосовну та інші види правової діяльності
2
. При 

цьому Ю.Ю. Калиновський уточнює, що, разом з тим, під правовою 

культурою в широкому сенсі прийнято розуміти усе позитивне, що 

створене людством у правовій сфері, і у цьому аспекті правова куль-

тура відображає стан правосвідомості, юридичної науки, якість роз-

робки текстів законів, рівень професіоналізму правоохоронних та ін-

ших правозастосовних органів, розвиток правової науки та освіти. У 

вузькому ж розумінні, правова культура – це рівень знання права 

членами суспільства і їх ставлення до права, а також престиж права в 

суспільстві. Під правосвідомістю Ю.Ю. Калиновський розуміє суку-

пність оціночних думок та настанов, що визначають ставлення 

суб‟єктів соціальних відносин (соціальних груп, страт, окремого гро-

мадянина або суспільства в цілому) до права й чинного законодавст-

ва, а також практика його застосування, правових (або неправових) 

звичаїв, ціннісних орієнтацій, які регулюють людську поведінку в 

юридично значущих ситуаціях. Правова культура і правосвідомість 

взаємообумовлюють існування та функціонування одна одної
3
. 

Ю.Ю. Калиновський зазначає, що залежно від носія правової 

культури та правосвідомості розрізняють: правову культуру та право-

                                                 
1
 Там же. – с. 34. 

2
 Правова культура в умовах становлення громадянського суспільства: Монографія / За ред. 

проф. Ю. Битяка та доц. І. Яковюка. – Х.: Право, 2007. – С. 5. 
3
 Правосвідомість і правова культура як базові чинники державотворчого процесу в Україні: 

монографія / Л.М. Герасіна, О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань та ін. – Х.: Право, 2009. – С. 11-

12. 
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свідомість суспільства; правову культуру та правосвідомість профе-

сійної групи, правову культуру та правосвідомість особистості.  

Зазначивши, що, на думку фахівців, правову культуру особисто-

сті складають: правосвідомість і правове мислення; правомірна пове-

дінка; результати правомірної поведінки й правового мислення, 

Ю.Ю. Колосовський пише, що правова культура особистості (загаль-

на і соціально-професійна) передбачає: наявність правових знань та 

юридичної інформації.  
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д.ю.н., проф. Ігор Безклубий, 

Юрій Різник, 

Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка 

 

Проблема вини у працях Г.К. Матвєєва:  

сутність підходу вченого та його сучасне значення 

 

В умовах світової економічної та фінансової кризи, яка не оми-

нула осторонь і національну економіку України, особливо пошире-

ними стають випадки умисного невиконання учасниками зобов‟язань 

своїх договірних обов‟язків (зокрема, у формі відмови від виконання 

обов‟язку зі сплати певних грошових коштів). Причин цього економі-

сти називають декілька, в тому числі і специфіку ментальності на-

родного підприємця.  

При цьому метою даної роботи є розгляд проблеми вини в ци-

вільному праві, тобто категорії правової та психологічної одночасно; 

з цієї позиції, особливої актуальності набуває розгляд та узагальнення 

фундаментальних положень теорії вини, розробленої видатним циві-

лістом Г.К. Матвєєвим
1
. 

Як справедливо зазначає вчений, поняття вини як суб'єктивної 

підстави цивільно-правової відповідальності може бути віднесено до 

числа найважливіших категорій цивільного права. Правильне наукове 

тлумачення цього юридичного поняття неможливо у відриві від основ 

суспільного, державного та правового устрою. Вина є, звичайно, пра-

вовим поняття, але розкрити його зміст неможливо за допомогою од-

них юридичних прийомів, оскільки загально-психологічними перед-

умовами поняття вини є такі філософські категорії, як свобода волі і 

свідомість людини, її активна діяльність, спрямована на зміну об'єк-

тивного світу тощо, які в свою чергу можуть бути з'ясовані лише в 

тому випадку, якщо будуть розглядатися як історичні, тобто щодо 

конкретних умов місця і часу. 

                                                 
1
 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. – К.: Изд-во Киевского университета, 

1995. – С. 206. 
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У радянській цивілістичній літературі утвердилася думка, що 

вина в цивільному праві – обов‟язковий і рівноцінний елемент складу 

цивільного правопорушення; в такій якості вина не протиставляється 

іншим елементам складу, а розглядається у тісному взаємозв‟язку і 

єдності з ними. З урахуванням цього вина в радянському цивільному 

праві визначається як психічне ставлення порушника соціалістичного 

цивільного правопорядку у формі умислу або необережності до своїх 

протиправних дій та їх шкідливих наслідків
1
. 

З огляду на це, перед тим, як приступити до юридичного пояс-

нення поняття вини, Г.К. Матвєєв проводить загальнопсихологічний 

аналіз цього поняття. 

Психологічне пояснення поняття цивільно-правової вини не-

можливе без з'ясування загальнофілософських положень про свободу 

людської волі та її співвідношення з необхідністю людських вчинків. 

Ф. Енгельс писав: «Неможливо міркувати про мораль і право, не тор-

каючись питання про так звану свободу волі, про осудність людини, 

про відношення між необхідністю і свободою». 

Це найважливіше положення марксистської філософії, – зазна-

чає в своїх роботах Г.К. Матвєєв, – має безпосереднє відношення до 

проблеми вини. Вчений підкреслює, що безсилля і порочність буржу-

азних теорій вини пояснюється тим, що вони ґрунтуються на непра-

вильному розумінні свободи і необхідності. Їх судження про вину 

вкладаються в примітивні правила детермінізму та індетермінізму, 

які механістично протиставляють свободу і необхідність, не розкри-

ваючи діалектичного зв'язку і єдності цих категорій. Не випадково 

численні, але безплідні буржуазні вчення про вину завжди грунтува-

лися на одній з двох головних концепцій: або на фаталістичному при-

реченні поведінки людини об'єктивним законам природи і суспільст-

ва, або ж на концепції безумовної і абсолютної свободи волі, незале-

жної від цих законів. В буржуазній літературі ці концепції були пред-

ставлені: перша французьким матеріалізмом, друга німецькою ідеалі-

стичною філософією. 

                                                 
1
 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском правє. Киев: Издательство Киевского госу-

дарственного университета, 1955. – С. 178. 
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Користуючись поняттям вини і розглядаючи її як підставу ци-

вільно-правової відповідальності, радянські цивілісти до 

Г.К. Матвєєва приділяли недостатньо уваги визначенню змісту цього 

поняття. У більшості випадків вони обмежувалися тим, що зводили 

вину до умислу і необережності. На противагу їм, радянські криміна-

лісти присвятили вивченню поняття вини спеціальні роботи, розро-

били досить розгорнуте вчення про вину, внаслідок чого встановила-

ся традиція, в силу якої радянські цивілісти, визначаючи вину, брали 

за основу те, що писалося криміналістами про неї. 

Той факт, що цивілісти користувалися визначенням поняття 

вини, сформульованими наукою радянського кримінального права, не 

слід вважати негативним, оскільки загальне поняття вини як вини пе-

ред державою і всім народом та як суб'єктивної підстави цивільної, 

кримінальної та інших видів юридичної відповідальності за радянсь-

ким правом виявлялося, при найближчому розгляді, єдиним. Втім, це 

не звільняло радянських цивілістів від обов'язку розробити власне 

вчення про вину, оскільки, незважаючи на спільність поняття вини в 

радянському праві, вина в цивільному праві має цілу низку істотних 

специфічних рис, і часто набуває особливого змісту: «вина юридич-

них осіб», «спільна вина», відповідальність за «чужу вину», випадки 

«безвинної відповідальності», – поняття і принципи, невідомі кримі-

нальному праву, але без яких не можна розкрити поняття вини у ци-

вільному праві. 

У доктрині радянського кримінального права вина визначалася 

зазвичай як психічне ставлення особи до скоєного діяння у формі 

умислу або необережності
1
. 

Легко побачити, що це визначення вини тісно дотримується ле-

гального опису, який розглядає вину як обов'язковий елемент складу 

злочину, а разом з тим і як необхідну (суб'єктивну) підставу криміна-

льної відповідальності. 

Протягом тривалого часу це визначення поняття кримінальної 

вини було панівним в нашій літературі. Водночас, сучасники 

Г.К. Матвєєва піддали його критиці; ціла низка авторів вважали наве-

                                                 
1
 Герцензон А.А. Уголовное право: общая часть. – М., 1948. – С. 334. 
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дене визначення недостатнім. Так, Б.С. Маньковський вважав, що це 

визначення не розкриває соціальної природи винності
1
. 

На думку Б.С. Маньковського, правильне розуміння вини не 

може виходити з абстрактної постановки питання про психічні форми 

поведінки людини. «Марксистське розуміння вини в кримінальному 

праві, – пише він, – засноване на тісному зв'язку форм психічної по-

ведінки суб'єкта з оцінкою даної поведінки законодавцем, що вира-

жає інтереси панівного класу»
2
.  

Виходячи з цього, Б.С. Маньковський дав таке визначення по-

няття вини: «вина в радянському кримінальному праві є психічне 

ставлення до діяння особи у формі умислу або необережності, яке ро-

зцінюється соціалістичним законодавством як злочинна поведінка, 

що представляє небезпеку для радянського правопорядку». 

Інші заперечення нормативне визначення вини зустріло з боку 

Б. С. Утєвського. Він запропонував розрізняти, з одного боку, вину як 

елемент складу злочину, а з іншого– вину як загальну підставу кри-

мінальної відповідальності. Перша, на думку автора, охоплює психі-

чне ставлення суб'єкта до діяння у вигляді умислу чи необережності, 

друга розглядається як самостійний інститут кримінального права 

(що виходить за рамки складу злочину), побудований на основі соці-

ально-політичної оцінки винного діяння людини. 

Склад злочину, на думку Б.С. Утєвського, включає в себе і ви-

ну у вигляді умислу або необережності. Але наявність у діях поруш-

ника складу злочину, – вважає він, – ще не означає визнання поведін-

ки особи злочинною: поведінка особи, що вчинила склад злочину, 

стає злочинною лише в тому випадку, якщо вона оцінюється судом як 

винна поведенка. «Вина як загальна підстава кримінальної відповіда-

льності, – пише Б.С. Утєвський, – включає в себе і вину як суб'єктив-

ну сторону злочину. Але вона включає в себе і багато іншого...»
3
. Во-

на включає в себе: 1) суб'єктивні та об'єктивні обставини, що харак-

теризують підсудного, вчинений ним злочин, а також наслідки, умови 

та мотиви цього злочину; 2) негативну морально-політичну оцінку 

                                                 
1
 Маньковский Б.С. Проблема ответственности в уголовном праве. – М., 1949. – С. 114. 

2
 Трайнин А.Н. Учение о составе преступления. – М., 1946. – С. 68. 

3
 Утевский Б.С. Вина в советском уголовном праве. – М., 1950. – С. 59. 
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всіх цих обставин; 3) переконання суду, що дії підсудного на підставі 

цієї оцінки повинні спричинити кримінальну відповідальність. 

«Таким чином, – підсумовує автор, – вина як загальна підстава 

кримінальної відповідальності – це сукупність обставин, що заслуго-

вують на переконання радянського суду, негативної громадської (мо-

рально-політичної) оцінки від імені соціалістичної держави і вимага-

ють кримінальної відповідальності підсудного». 

Водночас, на думку Г.К. Матвєєва, висновки Б.С. Утєвського 

про вину як оціночну категорію неприйнятні для науки радянського 

цивільного права, оскільки вони не сприяють успішному вирішенню 

проблеми підстав цивільно-правової відповідальності та подальшому 

зміцненню соціалістичної законності, і дають привід розглядати вину 

не як реальний психологічний процес, що існує незалежно від сприй-

няття його судом, а як явище, існування якого ставиться в залежність 

від судової оцінки, при якій вина особи ототожнюється із судженням 

суду про винність цієї особи. 

Поняття вини в радянському праві, звичайно, не може бути ві-

дірване від політичної оцінки поведінки особи, яка вчинила проти-

правне (а отже, і суспільно небезпечне) діяння. Але суб'єктивне став-

лення правопорушника до вчиненого ним діяння і його результату з 

одного боку та негативну оцінку правопорушення з іншого не можна 

протиставляти одне одному
1
. При вирішенні питання про відповіда-

льність правопорушника беруться до уваги обидва ці моменти. При 

цьому важливо відзначити, що момент оцінки (засудження) правопо-

рушення проходить завжди подвійну стадію: абстрактну, коли держа-

ва висловлює своє негативне ставлення до протиправного вчинку в 

законі, і конкретну, коли суд або інший державний орган засуджує 

певне правопорушення, вчинене даною особою. І закон, і суд, засу-

джуючи дані антигромадські дії, завжди припускають, що ці дії пере-

бувають у певному психічному зв'язку з діячем, є плодом його свідо-

мості і волі. Іншими словами, винними визнаються завжди лише про-

типравні дії. М. М. Агарков писав: «Дія може бути умисною, тобто 

діяч може передбачити і бажати настання результату, але вона не бу-

                                                 
1
 Пионтковский А.А. Против извращения понятия вины по социалистическому уголовному 

праву // Соц. законность. – 1952. – №2. – С. 43. 
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де винною, якщо дія не є протиправною. Рівним чином, необереж-

ність буде виною лише у випадку, якщо спричинена необережністю 

дія буде протиправною»
1
. З цим висновком погоджується і 

Г.К. Матвєєв: дія, вчинена в стані необхідної оборони, може бути 

«умисною», але ця дія не буде розцінюватися як винна, а тому не ви-

кличе і відповідальності за заподіяну шкоду, навіть якщо така буде 

заподіяна. 

Отже, дія може бути визнана винною тільки в тому випадку, 

коли вона визнається протиправною
2
. Інакше винність завжди припу-

скає протиправність, але не навпаки. Дія може бути протиправною, 

але не винною, тобто умисною або необережною, – наприклад, при 

казусі, коли наявні протиправна дія, її шкідливий результат і причин-

но-наслідковий зв'язок між дією і результатом, але немає вини запо-

діювача. Встановивши, що в даному випадку шкода є суб'єктивно-

випадковою, суд звільнить заподіювача від відповідальності. 

Відтак вирішуючи питання про відповідальність, суд разом з 

тим певним чином оцінить і суб'єктивне (психічне) ставлення особи 

до своїх дій, але це не означає, що оціночний момент має значення 

тільки при визначенні винності. Не менше значення оціночний мо-

мент може мати і при встановленні протиправності в діях даної осо-

би. Скоріше можна припустити, що оцінкою протиправності дій суд 

займеться раніше, ніж перейде до оцінки винності. На думку вченого, 

основна ознака вини полягає в психічному ставленні особи до своїх 

дій. Оскільки, однак, ці дії є завжди протиправними (вина немислима 

за відсутності протиправності), то у визначення поняття вини необ-

хідно внести вказівку на протиправність дій правопорушника, і цим 

підкреслити те вихідне для юристів положення, згідно з яким вина 

може бути розглянута лише у єдності з протиправністю та іншими 

елементами правопорушення. Поширювати же «оціночний момент» 

тільки на одну вину було б неправильно, – цілком обґрунтовано підк-

реслює Г.К. Матвєєв. 

Позиція Г.К. Матвєєва з приводу співвідношення вини і проти-

правності дещо схожа з думкою Агаркова М.М., який визначав вину в 

                                                 
1
 Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. – М., 1940. – С. 146. 

2
 Новицкий И.Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. – М., 1950. – С. 319. 



 

216 

радянському цивільному праві як психічний стан правопорушника. 

Він писав: «Умисел і необережність особи, що зумовили скоєне ним 

правопорушення, називаються виною. Вина є, таким чином, певним 

психічним станом правопорушника». 

Це визначення вини виходить з єдності винності і протиправ-

ності, але не ототожнює цих понять. Між тим, по шляху ототожнення 

винності і протиправності йшли багато радянських юристів і, зокре-

ма, X. І. Шварц в цивільному праві і М.А. Чельцов в кримінальному, 

які без усяких застережень зводили вину до протиправної поведінки. 

Так, X.І. Шварц писав: «Ми розуміємо під виною всяке відхилення 

дієздатного громадянина від нормальної поведінки громадянина соці-

алістичного суспільства...»
1
. Ще більш категорично висловлювався 

М.А. Чельцов: «Громадянин карається за вчинення злочину, за винне 

порушення законодавчої заборони, інакше кажучи, норми поведінки. 

Така протиправна поведінка і є виною, що викликає правовий осуд»
2
. 

Однак, у цих визначеннях нічого не говориться про вину як 

психічне відношення правопорушника: будь-яка протиправна поведі-

нка розглядається в цьому випадку як винна і навпаки. Таким чином, 

протиправність є підставою цієї відповідальності, причому останнє 

поняття стає в цьому разі просто зайвим. 

З таким твердженнями, на думку Г.К. Матвєєва, погодитися не 

можна. Вина і протиправність є однаково необхідними підставами 

цивільної (і кримінально-правової) відповідальності. Ні вина, ні про-

типравність, взяті окремо і незалежно один від одного, не можуть 

служити достатньою підставою відповідальності за вчинене цивільне 

(і кримінальне) правопорушення. Тільки єдність цих двох рівноцін-

них підстав (в сукупності з іншими підставами – причинно-

наслідковим зв‟язком і наявністю заподіяної шкоди) може виявитися 

достатньою умовою відповідальності у цивільному (і кримінальному) 

праві. У зв‟язку із цим, протиставлення або змішування цих понять є 

абсолютно неприпустимим
3
. 
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 Шварц X.И. Значение вины в обязательствах из причинения вреда. – М., 1939. – С. 36. 
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Інше вирішення питання про «оціночний момент» в цивільному 

праві таїть у собі небезпеку ототожнення вини особи із судженням 

суду про винність цієї особи, при якому суб'єктивне переконання су-

ду виявляється єдиним критерієм визначення винності. Це суперечить 

прямій вимозі закону, що зобов‟язує ухвалювати судове рішення на 

основі об'єктивних фактів дійсності, до числа яких належить і вина як 

реальний психологічний процес, що існує незалежно від сприйняття 

його судом. Завдання суду зводиться до того, щоб за допомогою всіх 

можливих доказів достовірно з'ясувати цей процес і відобразити його 

у своєму рішенні. 

Не важко побачити, що неспроможність оціночної теорії поля-

гає в тому, що вона переглядає основи матеріалістичного розуміння 

вини як певного факту об'єктивної дійсності, а на практиці веде до 

підриву законності. 

Також неприйнятною для цивільного права є викладена вище 

пропозиція про введення в право особливого поняття «винність» як 

загальної підстави відповідальності, відмінної від поняття вини як 

елемента складу правопорушення та як суб'єктивної підстави відпові-

дальності. 

У запропонованому розумінні поняття «винність» включає в 

себе як об'єктивні (протиправна діяння, його наслідки, причинний 

зв'язок між ними), так і суб'єктивні (умисел, необережність, мотив, 

мета і т. д.) підстави відповідальності. 

Як бачимо, поняття «винність» у даному випадку тотожне по-

няттю складу правопорушення, причому склад правопорушення ви-

являється вже не підставою відповідальності, а лише приводом для 

постановки питання про відповідальність, що завдає удару по стабі-

льності складу, а значить, – і по стабільності законності. 

Практика судових органів у цивільних справах ніколи не опе-

рувала поняттям «винності», – справедливо нагадує Г.К. Матвєєв. Не 

має воно під собою і теоретичних підстав. Введення поняття «вин-

ність», відмінного від поняття вини як суб'єктивної підстави відпові-

дальності (а разом з тим і як елемента складу правопорушення), дава-

ло б привід розглядати вину як формальну категорію, тобто як абст-

рактне психічне ставлення особи до своїх дій, у відриві від протипра-
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вності, шкідливості і причинної зумовленості цих дій. Введення в на-

уку радянського цивільного права особливого поняття «винність» як 

загальної підстави відповідальності вчений вважає зайвим і шкідли-

вим. 

Такою загальною підставою цивільно-правової відповідальнос-

ті може бути лише склад цивільного правопорушення як діалектична 

єдність його об'єктивних і суб'єктивних елементів. Таким чином, мо-

жна зробити висновок, що вина з позицій Г.К.Матвєєва є необхідним 

і рівноцінним елементом складу цивільного правопорушення. У цьо-

му аспекті вина не протиставляється іншим елементам складу, а розг-

лядається в тісному поєднанні і єдності з нею. 

Розглядаючи вину як психологічний аспект діяльності особи, її 

існування цілком правильно пов‟язували із наявністю волі.  

Неодноразово зазначалося, що колективну волю не можна роз-

глядати як просту суму індивідуальних воль членів колективу; що, 

будучи вираженою назовні, воля колективу набуває якісно нових 

ознак, які не притаманні простій сукупності воль окремих фізичних 

осіб. Але при глибшому осмисленні цього твердження постає запи-

тання: «Якщо воля є продуктом психічної діяльності, як вона може 

змінюватися поза психікою? Що є тим субстратом, на якому, як стве-

рджують деякі науковці, постає якісно нова воля юридичної особи?». 

З тим, що воля неможлива без психіки, погоджувалися і автори зга-

даних тверджень, визнаючи, що воля лише «виражається назовні»
1
, 

отже формується всередині, в свідомості людини.  

Враховуючи це, вину в цивільному праві за Матвєєвим можна 

визначити як психічне ставлення порушника цивільного правопоряд-

ку до своїх протиправних дій та їхніх шкідливих наслідків у формі 

умислу або необережності. При цьому окремі українські дослідники 

зазначають, що ідея використання вини як критерію визначення роз-

міру майнового компенсаційного обов‟язку, що покладається на за-

подіювача шкоди, входить в очевидну суперечність з таким сталим 

догматом інституту цивільно-правової відповідальності, яким є пре-

                                                 
1
 Матвеев Г.К. Вина в советском гражданском праве. К.: Издательство Киевского государст-

венного университета, 1955. – С. 206.  



 

219 

зумпція вини правопорушника
1
. Напевно, саме такого роду міркуван-

нями було зумовлено рішення законодавця не включати до ст. 1167 

Цивільного кодексу України (далі – ЦК) положення, аналогічного 

тим, що сформульовані у ч. 2 ст. 614 і ч. 2 ст. 1166 ЦК: «відсутність 

своєї вини доводить особа, яка порушила зобов‟язання» – ч. 2 ст. 614 

ЦК; «особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, 

якщо вона доведе, що шкоди завдано не з її вини» – ч. 2 ст. 1166 ЦК. 

Водночас складається враження, що окреслені відмінності у правово-

му регулюванні різних видів відносин цивільної відповідальності досі 

не знайшли достатньо чіткого відображення у практиці здійснення 

судочинства.  

Принагідно варто зазначити, що у вітчизняному цивільному за-

конодавстві вина давно і успішно виконує різноманітні регулятивні 

функції. Серед іншого, можна згадати про давню та цілком виправда-

ну міркуваннями доцільності практику використання цього правового 

засобу як дієвого інструмента в розв‟язанні проблеми неможливості 

розмежування, точного виокремлення або невизначеності характеру 

фактичного впливу різноспрямованих причинних зв‟язків, яка може 

поставати внаслідок поєднання «зустрічних» винних дій боржника і 

кредитора. Адже створення конструкції «змішаної вини» зумовлене 

переважно труднощами визначення того, яку частку шкоди, завданої 

потерпілому, можна вважати безпосереднім наслідком поведінки 

правопорушника, а яка має бути покладена на кредитора – з огляду на 

те, що певні негативні результати вирішальною мірою виникли вна-

слідок неправильних дій самої потерпілої особи. 

Отже, при цьому юридичне значення може надаватися тільки 

якомусь конкретному ступеню її вини, а розмір відповідальності зо-

бов‟язаного суб‟єкта зумовлюватися визначеним у рішенні суду від-

сотковим співвідношенням індивідуальних провин сторін. Слід стве-

рджувати, що основні ідеї вчення Г.К. Матвєєва про вину як цивіль-

но-правову категорію актуальні і необхідні й сьогодні. 

                                                 
1
 Примак В.Д. Вина і добросовісність у цивільному праві: теорія, законодавство, судова прак-

тика / В.Д. Примак. – К.: ЮРІНКОМ ІНТЕР, 2008. – С. 432. 
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д.ю.н., проф. Роман Шишка, 

Міжрегіональна фінансово-юридична академія 

к.ю.н., доц. Олександр Шишка, 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

 

Механізм правового регулювання цивільних правовідносин 

 

Питання механізму правового регулювання приватних правовід-

носин та його вихідних засад давно є предметом досліджень у право-

вій науці, але досі не втратило своєї актуальності, про що свідчать 

роботи С.С. Алексєєва і наразі у цивілістиці С.О. Погрібного, а також 

інших дослідників. Постала навіть проблема неузгодженості окремих 

його елементів, зокрема тлумаченням понять «засади цивільного за-

конодавства» (ст. 3 ЦК України) та «принципи цивільного права», 

які, на наш погляд, з огляду на різний обсяг цих понять не  можуть 

бути визнані тотожними. Неоднозначно розуміються і інші вихідні 

для цивільно-правового регулювання категорії, зокрема правоздат-

ність та дієздатність держави, Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування. 

Слід зазначити, що на рівні навчальної дисципліни навіть у ро-

бочих програмах провідних вищих навчальних закладів юридичного 

профілю цим питання приділяється недостатня увага. Як свідчить 

наш досвід, лише окремі випускники магістратур можуть дати визна-

чення правового механізму та вказати його елементи. У підручних і 

посібниках це питання не висвітлюється. Тож виникає запитання: з 

чим пов‟язана така ситуація? Чи порушена проблема не є настільки 

методологічно значимою, з чим важко погодитися, чи, можливо, вона 

проявляється лише щодо окремих інститутів цивільного права, зок-

рема договірного права, чи просто незаслужено ігнорується. На наш 

погляд, останній варіант найближчий до істини. Мета цієї роботи – 

звернути увагу на дослідження проблем механізму правового регу-

лювання цивільно-правових відносин, визначитися у його розумінні 

та використанні, зосередити увагу науково-педагогічних працівників 

у цьому напрямку. 
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Категорії «механізм цивільно-правового регулювання», «меха-

нізм регулювання цивільних правовідносин» активно використову-

ються як базові при вирішенні нагальних проблем та завдань цивіль-

но-правового регулювання. Парадокс полягає в тому, що немає їхнє 

загальновизнане розуміння відсутнє, а суб‟єктивна базова категорія є 

сумнівним підґрунтям для проведення наукових досліджень і отри-

мання достовірних результатів. Можна погодитися з тим, що меха-

нізм правового регулювання – це узята в єдності система правових 

засобів, способів і форм, через які нормативність права переводиться 

в упорядкованість суспільних відносин, чим задовольняються інте-

реси суб'єктів права, встановлюється і забезпечується правопорядок 

(«належне» у праві стає «сущим»). Його основними ознаками є те, 

що: 

1) механізм правового регулювання є складовою механізму со-

ціального регулювання взагалі і супроводжується політичним, еко-

номічним, етичним та іншим видами соціального регулювання; 

2) як широка за обсягом категорія, механізм правового регулю-

вання охоплює всі явища правової дійсності: засоби (норми права, 

суб'єктивні права і юридичні обов'язки, рішення судів тощо, об'єкти-

вовані в правових актах); способи (дозволяння, зобов'язування, забо-

рони); форми (використання, виконання, додержання, застосування); 

3) механізм правового регулювання становить собою систему 

правових засобів, способів, форм, що перебувають у взаємозв'язку і 

взаємодії. Кожна з них виконує специфічні функції і впливає на зміст 

інших частин, а також результат функціонування механізму в цілому; 

4) механізм правового регулювання є динамічною частиною 

правової системи суспільства, проявляється у напрямках правового 

впливу та його стадіях, забезпечує відповідність поведінки учасників 

суспільних відносин приписам правових норм; 

5) механізм правового регулювання забезпечує встановлення 

правопорядку у суспільстві взагалі та у регулюванні окремих відно-

син зокрема. 

Механізм правового регулювання складають елементи, які є 

обов'язковими, зокрема: 1) норми права, об'єктивовані в нормативно-

правових актах, а за їх відсутності – принципи права, які забезпечу-
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ють врегулювання правовідносин за аналогією права; 

2) правовідносини та їх елементи, зокрема об‟єкт, учасники 

(суб‟єкти), підстави виникнення, зміст; 3) акти застосування норм 

права. Кожний елемент виконує специфічну роль у регулюванні дія-

льності суб'єктів правовідносин. 

Проблема не зводиться лише до відсутності єдиного розуміння 

категорії «механізм правового регулювання суспільних відносин». У 

науковій літературі механізм правового регулювання визначається як 

послідовний ланцюг зміни окремих правових явищ: норма права, що 

регулює цивільні правовідносини – юридичний факт – права і 

обов‟язки, які набуваються у цивільних правовідносинах – реалізація 

цих прав та виконання обов‟язків, а за необхідності – захист поруше-

ного права та інтересу
1
, або ж як частина соціального механізму, яка 

діє з ним у єдності для забезпечення прав людини, а також форму-

вання загальної і правової культури населення. Уже у таких тлума-

ченнях закладена своєрідна «міна» для стабільного врегулювання су-

спільних відносин. Так, включена у наведені визначення зміна окре-

мих правових явищ так чи інакше призводить до зміни у структурі 

правовідносин, а за таких умов домогтися єдності правового регулю-

вання надто складно. Норма права так чи інакше охоплює собою і пі-

дстави виникнення правовідносин,і їхній зміст, а зміст передбачає 

здійснення цивільних прав та виконання обов‟язків.  

Підсистемами такого механізму є: механізм реалізації, який 

включає заходи, спроможні створити умови для реалізації прав і сво-

бод людини; механізм охорони, який включає заходи з профілактики 

правопорушень для утвердження правомірної поведінки особи; меха-

нізм захисту прав, що включає заходи та способи, які призводять до 

відновлення порушених прав неправомірними діями і притягнення до 

відповідальності осіб, які вчинили ці правопорушення. Кожна із них 

має своє завдання, засоби, способи та навіть форми. В принципі ро-

зуміння правового механізму більш-менш встановилось і ніким не за-

перечується і зводиться до того, що він є важливим науково-

гносеологічним поєднанням окремих елементів, за допомогою яких 

                                                 
1
 Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному 

праві України: монографія / С.О. Погрібний – К.: Правова єдність, 2009. – 304 с. 
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забезпечується регулятивна та охоронна функція врегулювання пра-

вовідносин. Механізм цивільно-правового регулювання – упорядко-

вана система правових інститутів, які закріплюють можливість одних 

учасників правовідносин оцінити свою діяльність при здійснення сво-

їх прав та охоронюваних законом інтересів, а інших – утримуватися 

від свавільного втручання. 

Механізм цивільно-правого регулювання правовідносин охоп-

лює ті юридичні конструкції, завдяки яким досягається мета правово-

го регулювання і вирішення конкретного завдання вступу у такі пра-

вовідносини чи перебування у них. Співвідношення цих юридичних 

конструкцій полягає у тому, що вони як «несущие конструкции пози-

тивного права»
1
 забезпечують «идеальную модель урегулированных 

правом общественных отношений и их элементов»
2
. Таким чином, 

механізм правового регулювання – це упорядкована та вивірена ча-

сом і практикою система правових інститутів, на основі яких форму-

ється юридична модель чи типова бездоганна схема правових відно-

син, яка у подальшому використовується для врегулювання конкрет-

них правовідносин. Структура механізму цивільно-правового регу-

лювання правовідносин забезпечує втілення ідеальної моделі норми 

права у дійсність як результату і мети такого врегулювання. Її елеме-

нти можуть проявлятися за умови надання їм чіткої та стабільної пра-

вової форми – певного загального чи спеціального інституту права. 

З огляду на зазначене нагальними для становлення особливостей 

правового механізму регулювання цивільних правовідносин є:  

 встановлення тих елементів механізму цивільно-правового ре-

гулювання правовідносин, які забезпечують досягнення мети право-

вого регулювання;  

 визначення напрямків та засобів впливу механізму цивільно-

правового регулювання на поведінку членів громадянського суспіль-

ства при вступі у правовідносини і учасників цих правовідносин;  

                                                 
1
 Тарасов Н.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании (методологиче-

ские проблемы) // Российский юридический журнал. – 2000. – № 3. – С. 35. 
2
 Черданцев А.Ф. Логико-языковые феномены в праве, юридической науке и практике. – Ека-

теринбург: УИФ Наука, 1993. – С. 132. 
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 усунення колізій між окремими елементами механізму цивільно-

правового регулювання та недопущення їх дублювання;  

 приведення елементів механізму цивільно-правового регулю-

вання правовідносин до загальновизнаних вимог правового регулю-

вання приватних відносин у світі та, зокрема, країнах ЄС; 

 встановлення особливостей прояву елементів механізму цивіль-

но-правового регулювання правовідносин щодо нових об‟єктів циві-

льного права та сфер правового впливу цивільного права. 

Основне у встановленні логіки розвитку цивільних правовідно-

син, намаганні видати бажане за дійсне («ахілесова п‟ята» сучасного 

розуміння правовідносин) та, зокрема, тих його елементів, які визна-

чають зміст правовідносин. Власне, тим напрямкам і присвячена ро-

бота. Щодо першого, загальновизнано, що метою правового регулю-

вання є впорядкування суспільних відносин, зокрема їх закріплення 

чи визнання, закріплення і охорона певного стандарту у законодавст-

ві, що визначає юридично значиму поведінку учасників цих право-

відносин та оцінку її з боку держави, суспільства і, нарешті, міжнаро-

дного співтовариства. 

Встановлення розуміння механізму правового регулювання по-

лягає у тому, щоб надати йому державно-владного характеру, надати 

поведінці членів соціуму юридично значимий характер, змусити уча-

сників правовідносин слідувати встановленим чи санкціонованим 

державою правилам поведінки і тим підпорядкувати їх правовому по-

рядку. При цьому у приватній сфері, на відміну від публічної, такі 

стандарти, як свідчить майже трьохтисячолітня практика застосуван-

ня положень римського приватного права, суттєвих змін не перетер-

півають. Міняються лише її акценти: то традиційно першість визна-

ється за регулюванням майнових відносин з певною метою, то як у 

ЦК України – особистим немайновим відносинам.  

Так чи інакше, йдеться про мету правового регулювання та його 

пріоритети, які важливі для суспільства на певному етапі його розви-

тку. З огляду на ст. 3 Конституції України, наразі йдеться про задово-

лення прав та інтересів людини, витіснення та блокування деструкти-
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вних форм прояву людської поведінки чи свавілля
1
. Гуманітарний ас-

пект розвитку світового співтовариства – данина усвідомленню важ-

ливості людини та необхідності розкриття її потенціалу – після періо-

ду ігнорування такого напрямку у правовому регулюванні заслуговує 

на повернення у лоно загальноизнаних цінностей. Тільки вільна лю-

дина здатна творити і вирішувати ті важливі економічні, соціальні 

проблеми, які загрожують існуванню цивілізації. 

З цієї метою обираються напрямки правового впливу на поведі-

нку членів суспільства взагалі і окремих правовідносин зокрема. Це 

досягається правовими та неправовими засобами. До другої категорії 

належить вихованням поваги до права та охоронюваних ним благ, ін-

формація, і навіть технічні, а із введенням новітніх інформаційних 

технологій, – і програмні та технічні засоби. Останні дедалі більше 

ґрунтуються на імперативах і передбачають безумовне приєднання до 

визначених програмними засобами та, наприклад, провайдерами, 

предметів та умов їх використання чи набуття на них прав. При цьо-

му, в мережі Інтернет ці відносини є інтегрованими і забезпечувалися 

спочатку виключно програмними засобами, а потім і правовими. 

Механізм правового регулювання приватних відносин, по суті, 

забезпечує переведення змісту правоздатності осіб, компетенції пуб-

лічних утворень (держави, Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування) у конкретні суб‟єктивні права та юридич-

ні обов‟язки. При цьому передбачаються певні «ретранслятори» ме-

ханізму виконання приписів чи рекомендацій норм права із 

суб‟єктивним баченням змісту самого права та підстав його виник-

нення. Завдяки цьому приписи об‟єктивного права інколи перетво-

рюються у їх протилежність, а право – у зло чи зловживання 

суб‟єктивним правом. 

Це забезпечує втілення можливостей у реальність як перший 

крок правового регулювання, що досягається завдяки закріплення пе-

вних стандартів прав людини, загальної правоздатності юридичних 

осіб, чіткого визначення статусу суб‟єктів публічно-правових відно-

син. Правоздатність у своєму змісті є досить широкою і надає людині 

                                                 
1
 Скакун О.Ф. Теория государства и права (энциклопедический курс): Учебник. – Х.: Эспада, 

2005. – 840 с. 
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можливість трансформувати абстрактні права та обов‟язки, які є по-

чатково рівними для всіх, у конкретні суб‟єктивні права та юридичні 

обов‟язки, і таким чином персоналізувати правовідносини.  

Трансформація правоздатності у реальні суб‟єктивні права та 

юридичні обов‟язки є першим етапом механізму правового регулю-

вання у загальнодозвільному чи спеціальному порядку. Перше перед-

бачає безумовне набуття прав та створення юридичних обов‟язків, 

друге – наявність певних передумов чи навіть дозволів. Відповідно, 

коли для набуття прав необхідні дозволи, механізм їх врегулювання є 

комплексним, оскільки надання дозволів належить до компетенції 

державних органів чи органів місцевого самоврядування. Це стосу-

ється реєстраційних процедур, внаслідок яких набувається спеціальне 

становище учасника правовідносин із притаманним йому 

суб‟єктивними права та юридичними обов‟язками. 

Врегулювання відносин здійснюється через вплив на них шля-

хом встановлення норм цивільного права з метою упорядкування цих 

відносин відповідно до об‟єктивно виправданих, апробованих прак-

тикою ідеальних моделей. Відтак основним критерієм є мета право-

вого регулювання: загальна – забезпечити безперешкодне здійснення 

суб‟єктивних прав і охоронюваних законом інтересів у приватній 

сфері, надійну їх охорону; однакове врегулювання окремих видів ци-

вільно-правових відносин.  

Відомо, що норми цивільного права впливають на учасників 

правовідносин і спонукають їх здійснювати свої цивільні права та ви-

конувати обов‟язки у бажаному та безконфліктному напрямку, а в ра-

зі виникнення конфлікту прав та охоронюваних законом інтересів ви-

рішити суперечку на засадах саморегуляції та змагальності. Тож ре-

гулювання цивільних правовідносин досягається як існуванням самих 

норм цивільного права та інструментальної (механізмової) системи, 

яка дозволяє втілити в життя диспозицію норми цивільного права. У 

ній визначається належне (модель поведінки, яка трансформує зміс-

товні відносини у правові), яке за допомогою підстави виникнення 

правовідносин перетворюється у суще (наближене до приписів норм 

права). Механізм трансформації абстрактних положень диспозицій 
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норм права у дійсну практику і отримав назву механізму правового 

регулювання. 

Визначальним елементом правового регулювання визнана норма 

права – нормативна основа механізму правового регулювання, яка 

охоплює інші елементи механізму правового регулювання. Норма 

права як обов'язкове правило поведінки встановлює для суб'єкта як 

можливі варіанти дій, визначає суб'єктивні права та можливості щодо 

реалізації охоронюваних законом інтересів, так і необхідний варіант 

поведінки – суб'єктивні юридичні обов'язки. Завдання норми права в 

механізмі правового регулювання полягає в тому, щоб: а) визначити 

загальне коло учасників правовідносин (взагалі і у конкретних право-

відносинах зокрема); б) встановити зміст суспільних відносин (зміст 

поведінки суб'єкта), а також визначити об'єкти правовідносин; 

в) визначити гіпотезу чи обставини, за яких слід керуватися даним 

правилом поведінки; г) розкрити саме правило поведінки (диспози-

цію) вказівкою на права і обов'язки учасників відносин, що регулю-

ються, характер їх зв'язку між собою, а також державно-примусові 

заходи, що можуть бути застосовані у разі невиконання юридичних 

обов'язків. 

У правовій науці щодо механізму правового регулювання скла-

лись певні підходи, зокрема: 1) взята в єдності сукупність правових 

засобів, якими забезпечується правовий вплив на суспільні відносини 

та складається з юридичних норм, правовідносин та актів реалізації 

суб‟єктивних прав та здійснення юридичних обов‟язків, а в іншій ве-

рсії – нормативних актів, правосвідомості та правової культури
1
. В 

останніх роботах він відніс до механізму правового регулювання пев-

ні елементи: юридичні норми; правові відносини, акти реалізації прав 

та обов‟язків; 2) сукупність елементів, зв‟язків і динамічних законо-

мірностей, необхідних та достатніх для врегулювання одного елемен-

тарного акту поведінки
2
; 3) норми статутного права чи позитивне 

право, юридичні факти, права та обов‟язки учасників цивільних пра-

вовідносин, поведінка учасників правовідносин при реалізації прав та 
                                                 
1
 Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве / 

С.С. Алексеев. – М.: Юрид. лит. 1966. – 186 с. 
2
 Протасов В.Н. Что и как регулирует право: Учеб. пособие / В.Н. Протасов. – М.: Юристь, 

1995. – 96 с. 
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виконанні обов‟язків, а за необхідності – при захисті порушеного 

права чи охоронюваного законом інтересу
1
. Проте, на наш погляд, не 

можна погодитися з ототожненням механізму правового регулювання 

та наслідками такого регулювання, зокрема законністю та правопо-

рядком. Тим більше, що самі правовідносин – результат правового 

регулювання і вони не можуть існувати поза самим правом чи право-

вими нормами. 

Суб‟єктивні права та обов‟язки учасників правовідносин також є 

результатом правового регулювання. Вони – пробний камінь для ме-

ханізму правового регулювання. Якщо суб‟єктивні права безпереш-

кодно здійснюються, а юридичні обов‟язки виконуються без примусу, 

то правове регулювання ефективне. Якщо ж навпаки, то слід визна-

чити ті елементи правового механізму, які не забезпечують належно-

го правового регулювання, і виправити чи замінити їх. 

В ідеалі механізм правового регулювання повинен охоплювати 

ті елементи правовідносин, які піддаються правовому впливу взагалі, 

зокрема: учасників правовідносин на стадіях їх розвитку, правоохо-

ронні та судові органи при формуванні їх позицій при оцінці самих 

правовідносин і поведінки у них її окремих учасників. Ними також 

можуть бути і окремі різновиди правовідносин, в яких здійснюється 

поглиблення і уточнення зазначених елементів.  

Для характеристики правового механізму регулювання суспіль-

них відносин може бути використано методологічний прийом кіл Ей-

лера. Як приклад розглянемо загальний підхід до визначення предме-

та та методу правового регулювання, що вказано у ст. 1 ЦК України. 

У взаємодії вони встановлюють каркас чи генетичний код правового 

регулювання цивільних правовідносин, який надалі є пробним каме-

нем та загальним критерієм галузевого підходу. Це у подальшому по-

слідовно має проводитися нормами позитивного цивільного права, 

які є основою чи нормативною базою такого регулювання. Така ідея 

зафіксована у ст. 4 ЦК України.   

Норми права визначають зміст інших елементів механізму пра-

вового регулювання цивільних правовідносин, забезпечують їх існу-

                                                 
1
 Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному пра-

ві України: монографія / С.О. Погрібний – К.: Правова єдність, 2009. – 304 с. 
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вання та застосування. У диспозиції норм права змодельовано ідеал 

цих правовідносин, який у подальшому з огляду на вимоги ст. 19 

Конституції України є мірилом чи стандартом в оцінці судом самих 

правовідносин та їх окремих видів і елементів. Норми цивільного 

права містять дозволи, рекомендації, заборони та стимули
1
. 

Надалі ми повинні виходити із того, на що здатне впливати пра-

во, та через які елементи правовідносин цей вплив здійснюється. Цей 

методологічний підхід дає змогу виключити зі складу механізму пра-

вового регулювання випадкові, несуттєві елементи, чи саме правовід-

ношення – наслідок правового регулювання. Прагматизм цивільних 

правовідносин забезпечує послідовний ланцюг такого регулювання: 

на рівні формування волевиявлення до вступу у певні правовідноси-

ни, де зважуються потреби, засоби чи способи їх забезпечення і мож-

ливі наслідки; на рівні конкретних елементів правовідносин. У пози-

тивному праві це проявляється у структурі цивільного права: загальна 

частина, в якій визначаються:  

1. Засади цивільного законодавства (ст. 3 ЦК), які уточнюють 

основні напрямки прояву «генетичного коду» цивільно-правового ре-

гулювання. Їх ще іноді називають принципами цивільно-правового 

регулювання. Ці принципи встановлюють напрямки впливу норм ци-

вільного права: забезпечують неприпустимість свавільного втручання 

у сферу особистого життя людини, крім випадків, встановлених зако-

ном, недоторканність права власності, свободу договору, свободу пі-

дприємництва, судовий захист порушених цивільних прав та інте-

ресів, справедливість, добросовісність та розумність. Вони є визнача-

льними при оцінці дієвості інших компонентів цивільно-правового 

регулювання суспільних відносин. Нарешті, у разі лукунізму цивіль-

ного права, вони застосовуються для врегулювання цих правовідно-

син на основі аналогії права. 

2. Підстави їх виникнення та її внутрішній зміст (ст. 11 ЦК) як 

різновид юридичних фактів. Більшість із цих фактів притаманні лише 

приватному праву. Проте є особливості: по-перше, цивільні правовід-
                                                 
1
 Зокрема, в США власників легкових автомобілів стимулюють підбирати попутників тим, 

що водіям, які везуть пасажирів, дозволяється проїзд по більш швидкісних полосах автоба-

нів, ніж тим, які подорожують одноосібно. Вважається, що пасажири можуть стримувати 

водіїв від зловживання швидкісною їздою. 
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носини можуть виникати і з інших підстав, що не передбачені актами 

цивільного законодавства, але не заборонені ними; по-друге, окремі 

цивільні правовідносини виникають лише внаслідок юридичних 

складів (випадкових чи накопичувальних). Такі підстави можуть бути 

простими або кваліфікованими, у тому числі й з огляду на перспекти-

ву розвитку цивільних правовідносин та судовий захист порушених 

прав. 

3. Визначається загальне правове становище учасників право-

відносин та випадки і наслідки відхилення від нього (Розділ ІІ ЦК). 

Йдеться про право- та дієздатність, можливий обсяг цивільних прав 

та обов‟язків. Здебільшого суб‟єктивні права та юридичні обов‟язки 

учасників цивільних правовідносин: передбачені актами цивільного 

законодавства або, якщо вони не передбачені ними, діє загальнодоз-

вільний принцип. Проте законодавець формулює зміст цивільних 

правовідносин в актах цивільного законодавства, а учасники конкре-

тних цивільних правовідносин можуть відійти від ідеальної моделі 

змісту цивільних правовідносин: зробити їх ширшими чи вужчими, 

якщо це не суперечить приписам; зробити їх змішаними і піддати ре-

гулюванню двох чи більше інститутів цивільного права, надати їм 

комплексності та врегулювати нормами різної галузевої приналежно-

сті. 

Крім того, правове становище учасників правовідносин врегу-

льоване на основі надання їм правових властивостей (правоздатності 

та дієздатності) і поступового зменшення їх обсягу від загального че-

рез спеціальне і до окремого чи виключного. Зокрема, це проявляєть-

ся у співвідношенні категорій «юридична особа», «товариства» і 

«приватне акціонерне товариство». Для у кожного із них у позитив-

ному праві виписана загальна модель, яка передбачає надалі коло 

суб‟єктивних прав та юридичних обов‟язків і систему тих елементів 

механізму правового регулювання, які утримують його в «орбіті» та-

кого правового регулювання. 

Окремо заслуговує уваги поведінка учасників цивільних право-

відносин щодо здійснення своїх прав та виконання юридичних 

обов‟язків. Вона може вчинятися відповідно до диспозиції норми 

права, або відхилятися від неї: покращувати правове становище учас-
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ників правовідносин та результат правового регулювання; погіршува-

ти його і призводити до порушення прав. В останньому випадку ви-

никає потреба застосовувати інший елемент – межі здійснення циві-

льних прав. Таке ж правове значення мають і стимули, які мотивують 

юридично значиму поведінку учасників цивільних правовідносин
1
. 

4. Правовий режим об‟єкта цивільних прав, який проявляється у 

специфіці набуття, здійснення та припиненні прав щодо такого 

об‟єкта (Розділ ІІІ ЦК). На цьому рівні визначається допустимість іс-

нування цивільних правовідносин щодо окремих видів об‟єктів, їх 

оборотоздатність, специфіка та різновиди, способи здійснення прав. 

Зокрема, йдеться про здійснення прав на нерухоме майно, цінних па-

пери тощо. 

5. Параметри існування правовідносин у часі (строки, терміни) 

(Розділ V ЦК), у просторі (місце виникнення, здійснення та припи-

нення прав і обов‟язків); виключення із загального положення про 

набуття та здійснення прав самостійно (Глава 17 ЦК). Включення 

цього компоненту зумовлене тим, що сама людина і все інше навколо 

неї існує у просторі та у часі і ігнорувати цей аспект неможливо. 

Контраргумент існує щодо території, оскільки акти діють однаково на 

всій території України. Проте в окремих аспектах здійснення цивіль-

них прав все ж таки наявні територіальні особливості, особливо при 

дозвільному порядку. 

Щодо правозастосовчої та правоохоронної діяльності уповнова-

жених органів, спрямованої на захист порушених прав та охоронюва-

них законом інтересів, як елементу механізму цивільно-правового ре-

гулювання, то з цим не можна погодитися з таких причин: 1) це спе-

ціальні види діяльності держави та уповноважених органів; 2) така 

діяльність – наслідок порушення суб‟єктивного права, загрози такого 

порушення; 3) вона здійснюється у чіткій процесуальній формі і у 

межах визначеної законом компетенції. Такий елемент навіть не є фа-

культативним і таким, що застосовується в разі порушення 

                                                 
1
 До речі, в українській цивілістиці цьому напрямку майже не приділяється увага. Окрім ро-

боти О.В. Малько «Стимулы и органичения в гражданском праве», інших серйозних напра-

цювань поки що немає. 



 

232 

суб‟єктивних прав та охоронюваних законом інтересів учасників ци-

вільних правовідносин 

На рівні окремих інститутів цивільного права додаються додат-

кові елементи механізму правового регулювання цивільних правовід-

носин чи конкретизується їх зміст. Наприклад, договори як правовід-

ношення регулюються завдяки такому елементу, як спосіб його укла-

дення – підстави виникнення, зміст договору.  

Досить цікавим є питання про стадії механізму правового регу-

лювання.  

1. Перша стадія механізму правового регулювання – стадія зага-

льної дії правових норм. На ній визначається зміст майбутніх право-

відносин через їх ідеальну модель і можливість при вступі у них до-

сягнути певної правової мети, порівняти із альтернативними право-

відносинами, зважити всі за і проти. Так, набути право на житло мо-

жна за договором купівлі-продажу, міни, дарування, довічного утри-

мання (догляду), найму, будівельного підряду тощо. Зацікавлена в 

отриманні житла особа сама зважує всі наявні можливості, переваги і 

недоліки, і обирає той спосіб, який є найбільш прийнятним для неї.  

2. Друга стадія механізму правового регулювання пов'язана з 

виникненням конкретних суб'єктивних прав і обов'язків, тобто з ви-

никненням правовідносин. Необхідною умовою цієї стадії є юридич-

ний факт (система фактів), з яким норми права пов'язують настання 

юридичних наслідків (вступ в дію механізму реалізації норм права). 

Ця стадія є центральною, проте певною мірою залежить від першої і 

забезпечується юридичними обов‟язками зобов‟язаних осіб чи діяль-

ністю уповноважених органів держави, Автономної Республіки Крим, 

органів місцевого самоврядування. Йдеться, наприклад, про нотаріа-

льне посвідчення правочину щодо житла та реєстрацію переходу пра-

ва власності на нього. У разі правомірної поведінки учасників право-

відносин правове регулювання вичерпує себе на цій стадії. В іншому 

випадку права забезпечуються уже через систему правосуддя. 

3. Третя стадія механізму правового регулювання забезпечує за-

хист суб‟єктивних прав від порушень і застосування санкцій правової 

норми. Правовою підставою цієї стадії є факт правопорушення, та са-
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нкції норми права за вчинене правопорушення, порядок її застосу-

вання.  

Таким чином, механізм правового регулювання цивільних пра-

вовідносин – передбачені нормами права конструкції визначальних 

для цивільного права правових інститутів (предмет і метод, засади 

цивільного законодавства, підстави їх виникнення, правове станови-

ще учасників, правовий режим об‟єктів, місце та час здійснення прав 

і виконання обов‟язків), які визначають допустимість, вид та зміст 

цих правовідносин. 

Нами запропонований дещо інший, у порівнянні із загальноп-

рийнятим, підхід до механізму цивільно-правового регулювання сус-

пільних відносин. У головних елементах він збігається із виправда-

ними підходами, але містить інше чи більш прагматичне їх бачення. 

Основне у ньому: межі існування правовідносин, стадії розвитку пра-

вовідносин, структура правовідносин, мета правового регулювання. 

Водночас ми запрошуємо науковців до дискусії у визначеному 

напрямку. 
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д.ю.н., проф. Ігор Безклубий, 

Ігор Кочкодан, 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

 

Проблеми розуміння правової природи  

юридичної відповідальності та суміжних правових інститутів 

 

Проблема відповідальності у праві завжди була предметом осо-

бливої уваги дослідників. Це й не дивно: інститут відповідальності, 

поряд з переконанням, є одним з найважливіших елементів механіз-

му, який забезпечує дотримання суб‟єктами правовідносин приписів 

правових норм. Небагато інших правових інститутів так наполегливо 

розроблялися юридичною наукою
1
, ще менше з них можуть зрівняти-

ся з правовою відповідальністю за обсягом і ступенем деталізації но-

рмативного регулювання. З огляду на це парадоксальним може вида-

тися той факт, що теорія правової відповідальності залишається одні-

єю з найбільш гострих тем сучасної наукової дискусії. Як наслідок, у 

правовій доктрині досі відсутнє єдине розуміння поняття правової ві-

дповідальності, що зумовлює розбіжності у поглядах на її підстави, 

ознаки, види, процесуальні аспекти застосування тощо. Доктринальна 

невизначеність має наслідком неузгодженість чинного законодавства 

та суперечливість правозастосовчої практики, що, в свою чергу, ще 

більше послаблює ефективність регулятивної дії і без того недоско-

налої правової системи.  

Існуючі розбіжності з приводу ключових положень теорії право-

вої відповідальності значною мірою зумовлені недотриманням осно-

вних методологічних правил, на яких повинне ґрунтуватися будь-яке 

юридичне дослідження. Так, розпочинаючи будь-яке дослідження у 

сфері правової відповідальності, необхідно чітко визначити предмет 

дослідження, тобто відмежувати досліджуване явище від суміжних 

                                                 
1
 Дослідженням проблем правової відповідальності у різні часи займалися: С.С. Алєксєєв, 

Б.С. Антимонов, Б.Т. Базилєв, Ю.Г. Басін, Н.А. Боброва, С.М. Братусь, О.С. Йоффе, 

В.Н. Кудрявцев, В.В. Лазарєв, О.Е. Лейст, Н.С. Малеїн, О.В. Малько, М.М. Марченко, 

М.І. Матузов, П.О. Недбайло, Й.А. Покровський, І.С. Самощенко, А.А. Собчак, 

Р.Л. Хачатуров, Р.Г. Ягутян та багато інших науковців. 
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правових інститутів. Недотримання цього простого, але важливого з 

точки зору методології правила досить часто спостерігається у робо-

тах, присвячених галузевим аспектам правової відповідальності. Як 

результат, трапляються спроби охопити поняттям правової відповіда-

льності явища, які відповідальністю взагалі не є, після чого окремі 

властивості цих явищ в кращому разі розглядаються як «винятки», 

«галузеві особливості» правової відповідальності, а в гіршому – без 

достатнього обґрунтування екстраполюються на весь досліджуваний 

правовий інститут. З іншого боку, законодавче врегулювання чи 

практична реалізація суміжних правових інститутів за правилами, що 

застосовуються для заходів правової відповідальності, не дозволяє 

реалізувати покладені на них завдання та спричиняє конфлікт прин-

ципів справедливості, доцільності та законності, який не може бути 

вирішений в межах даного пізнавального підходу.  

Така ситуація зумовлена тим, що право загалом, як і інститут 

правової відповідальності, є складовими систем більш високого по-

рядку – системи соціальних норм і соціальної відповідальності відпо-

відно. Кожен вид соціальних норм – морально-етичні, політичні, ре-

лігійні, норми окремих соціальних груп – має власний охоронний ме-

ханізм
1
, який передбачає у разі відхилення поведінки суб‟єкта від 

встановлених цими нормами вимог настання для нього певних нега-

тивних наслідків, позбавлень особистого або майнового характеру 

(громадський осуд, втрата авторитету, виключення з соціальної групи 

тощо). При цьому одні й ті ж самі суспільні відносини часто регулю-

ються кількома видами соціальних норм одночасно. Так, наприклад, 

купівля-продаж майна регулюється водночас правовими нормами 

(порядок укладення договору, права та обов‟язки сторін), моральни-

ми нормами (заборона шахрайства, вимога виконати зобов‟язання у 

домовлений строк та в повному обсязі), релігійними нормами (в 

окремих спільнотах договір купівлі-продажу нерухомого майна вва-

жається укладеним з моменту здійснення ритуалу, що підтверджує 

справжність намірів сторін) тощо. Це природно, адже як об‟єктивне 

право, так і інші види соціальних норм, що існують в соціумі, ґрун-

                                                 
1
 Хачатуров Р.Л., Ягутян Р.Г. Юридическая ответственность. – Тольятти, 1995. – С. 25. 
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туються на пануючих в цій спільноті уявленнях про добро і зло, спра-

ведливість, належне і неналежне. Тому діяння, що порушує соціальні 

норми одного виду (несплата коштів у строк, передбачений догово-

ром), автоматично порушує й інші види соціальних норм. Таким чи-

ном, за одне і те ж саме правопорушення особа може нести правову, 

моральну, політичну та інші види відповідальності. 

Випадки «перехресної охорони» – ситуації, коли за порушення 

одного виду соціальних норм правопорушник несе відповідальність 

іншого виду, вкрай рідкісні. Але іноді законодавець постає перед не-

обхідність забезпечити дотримання вимог інших видів соціальних 

норм (перш за все мова йде про морально-етичні норми) за допомо-

гою правових засобів. Порівняно з іншими видами соціальної відпо-

відальності, правова відповідальність має досить обмежену сферу дії. 

По-перше, можливість її застосування залежить від досконалості за-

конодавства, що діяло на момент вчинення правопорушення. Якщо 

певні діяння на момент їх вчинення не визнавалися правопорушення-

ми, особу, яка їх вчинила, неможливо притягнути до правової відпо-

відальності (така проблема виникла при розробці люстраційних зако-

нів, що діяли на території окремих постсоціалістичних держав 

Центральної та Східної Європи). По-друге, неможливий безпосеред-

ній правовий вплив на особу, яка не має необхідного обсягу цивільної 

дієздатності чи власного майна, достатнього для компенсації шкоди. 

Відповідальність за дії інших осіб не може бути реалізована у рамках 

механізму правової відповідальності. Також, крім випадків, визначе-

них законом, правова відповідальність не може настати у разі відсут-

ності в діях особи одного із елементів складу правопорушення (на-

приклад, вини), а також самого правопорушення як такого («відпові-

дальність за правомірні дії»).  

Таким чином, якщо поведінка суб‟єктів, що мала місце за зазна-

чених вище обставин, порушує вимоги морально-етичних норм (а 

отже, не відповідає усталеним в суспільстві і спільним для всіх видів 

соціальних норм критеріям «належності»), і потребує певної реакції з 

боку держави (припинення, запобігання повторенню, компенсація за-

подіяної шкоди), законодавець покладає на осіб, які несуть моральну 

відповідальність за вчинене, додаткові зобов‟язання та/або обмежен-



 

237 

ня, які, разом з тим, не набувають форми правової відповідальності. 

Такі зобов‟язання/обмеження не мають ознак правової відповідально-

сті (перш за все тому, що підставою їхнього застосування не може 

бути правопорушення, яке за таких обставин просто відсутнє або 

вчинене не тією особою, на яку покладається відповідальність
1
), але 

мають всі ознаки соціальної відповідальності, іншими словами – вони 

є відповідальністю у праві, але не є правовою відповідальністю. Такі 

правові заходи ми будемо умовно називати «суміжними правовими 

інститутами» через те, що вони мають певну зовнішню схожість із 

заходами правової відповідальності. 

Під суміжними із правовою відповідальністю інститутами в ме-

жах цього дослідження потрібно розуміти внутрішньо структуровані 

групи правових норм, що регулюють порядок застосування заходів 

правового впливу на поведінку суб‟єктів правовідносин, подібних до 

заходів правової відповідальності. Подібність цих заходів проявля-

ється у тому, що вони, як і заходи відповідальності, передбачають по-

кладення на особу певних додаткових обов‟язків, обмежень та/або 

позбавлення її певних майнових чи немайнових благ, іншими слова-

ми – настання для особи певних негативних наслідків особистого чи 

майнового характеру. При цьому такі негативні наслідки частіше за 

все є наслідком усвідомлених, вольових дій самої особи, які засу-

джуються суспільством, несуть в собі певну суспільну небезпеку, але 

не можуть бути визнані правопорушеннями відповідно до законодав-

ства, чинного на момент їх вчинення. Рідше – це результат поведінки 

іншої особи у встановлених законом випадках («відповідальність» за 

дії інших осіб). Окрім того, заходи, що становлять зміст суміжних 

правових інститутів, як і заходи правової відповідальності реалізу-

ються у правовідносинах, змістом яких є обов‟язок вказаного 

суб‟єкта зазнати певних позбавлень майнового та/або особистого ха-

рактеру та кореспондуюче йому право управненого суб‟єкта.  

Потрібно мати на увазі, що суміжні правові інститути – це умо-

вна категорія, призначена для позначення правових інститутів, які 

передбачають покладення на особу певних негативних наслідків, що 

                                                 
1
 Общая теория права и государства: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Юристъ, 2001. – С. 283. 
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за своїми зовнішніми проявами подібні до заходів правової відпові-

дальності. Суміжні правові інститути відрізняються між собою харак-

тером негативних наслідків, підставами застосування, реалізовувани-

ми функціями тощо.  

За характером несприятливих наслідків суміжні правові інститу-

ти можна умовно поділити на зобов‟язання, що не мають ознак відпо-

відальності, та обмеження, що не мають ознак відповідальності. До-

датковим критерієм поділу в цьому випадку є також функціональне 

навантаження заходів. Зобов‟язання, що не мають ознак відповідаль-

ності, вимагають від боржника вчинення певних дій з метою компен-

сації негативних наслідків дій (подій), до яких він був причетний. Та-

ким чином, зобов‟язання, що не мають ознак відповідальності, вико-

нують насамперед компенсаційну функцію. Підставою їх виникнення 

є факт заподіяння шкоди, що узгоджується з ч. 2 ст. 11 ЦК України. 

Обмеження, що не мають ознак відповідальності, позбавляють особу 

можливості реалізувати певні права чи скористатися певними засоба-

ми захисту (наприклад, з метою недопущення зловживання правом). 

Їхня призначення полягає у попередженні поведінки, яка може запо-

діяти шкоду іншим суб‟єктам.  

Зобов‟язання, що не мають ознак правової відповідальності, на-

лежать до сфери приватного права. Перелік видів зобов‟язань, які 

можна віднести до цієї категорії, є достатньо дискусійним. На наш 

погляд, це перш за все обов‟язок компенсувати шкоду, заподіяну у 

стані крайньої необхідності (ч. 1 ст. 1171 ЦК); обов‟язок компенсува-

ти шкоду, заподіяну діями інших осіб (ст.ст. 1172; 1178; 1179; 1184 

ЦК); обов‟язок компенсувати шкоду, заподіяну джерелом підвищеної 

небезпеки (ст. 1187 ЦК) тощо.  

Ще у 60-тих рр. попереднього століття радянські юристи звер-

нули увагу на те, що зазначені зобов‟язання з відшкодування шкоди, 

які на той момент розглядалися як окремі випадки цивільно-правової 

відповідальності, мають певні особливості. В цей період у радянській 

цивілістиці панував принцип винної відповідальності, відповідно до 

якого тільки винні протиправні діяння (правопорушення) могли бути 

підставою застосування до правопорушника заходів відповідальності. 

Логічне обґрунтування цього твердження було максимально простим: 



 

239 

той, хто свідомо і винно вчиняє протиправні дії, заслуговує суспіль-

ного осуду, який виражається в позбавленні певних майнових чи осо-

бистих благ
1
. Але передбачені законодавством випадки відповідаль-

ності без вини та відповідальності за дії інших осіб вимагали окремо-

го пояснення, яке концепція винної відповідальності надати не могла. 

Новий підхід до цієї проблеми був запропонований Б.С. Антимоно-

вим, який відзначив, що «відповідальність без вини» власника об‟єкта 

підвищеної небезпеки має на меті не засудження чи покарання, а 

всього лише спонукає власника «не тільки уникати того, що право на-

зиває винною поведінкою, але й змушує його всіма засобами, не шко-

дуючи праці, часу і витрат, розробляти нові способи для того, щоб 

звести потенційну небезпеку до нуля»
2
. Проте спостереження 

Б.С. Антимонова залишилося майже не поміченим сучасниками, не-

зважаючи на те, що містило ключ до розв‟язання проблеми, яка була 

однією з провідних тем тогочасної наукової дискусії.  

З часом було поставлено під сумнів сам принцип винної відпо-

відальності. Прихильники концепції об‟єктивного спричинення, які 

не визнавали вину необхідною умовою цивільно-правової відповіда-

льності, серед інших аргументів на користь своєї позиції згадували і 

про те, що тільки їхня концепція може пояснити існування передба-

ченої законом «відповідальності без вини». Сьогодні вирішення пи-

тання про те, чи всі зобов‟язання, що передбачають обов‟язок компе-

нсувати заподіяну шкоду, можна розглядати як різновид цивільно-

правової відповідальності, залежить від результату дискусії про підс-

тави цивільно-правової відповідальності. 

Концепція об‟єктивного спричинення дозволяє ефективно поно-

вити права суб‟єкта, якому заподіяна шкода, а також є більш простою 

для цілей правозастосування. Разом з тим, вона не враховує те, що в 

переважній більшості випадків факт заподіяння шкоди є необхідною, 

але недостатньою умовою для настання цивільно-правової відповіда-

льності. Приваблюючи відсутністю будь-яких винятків, вона об‟єднує 

                                                 
1
 Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву: Из истории цивилистической мыс-

ли. Гражданское правоотношение. Критика теории "хозяйственного права" / Ред. кол.: 

Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М. и др. – М.: Статут, 2000. – С. 487. 
2
 Антимонов Б.С. Значение вины потерпевшего при гражданском правонарушении. – М.: 

Госюриздат, 1950. – С. 38. 
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в межах поняття цивільно-правової відповідальності достатньо різно-

рідні зобов‟язання, які відрізняються як за умовами їхнього виник-

нення, так і за функціональним навантаженням.  

Традиційно слабким місцем концепції об‟єктивного спричинен-

ня є проблема її морального обґрунтування. Більшість сучасних при-

хильників відповідальності за принципом об‟єктивного спричинення 

в різних варіаціях повторюють відому фразу Отто фон Гірке: «Нехай 

той, хто заподіяв шкоду, невинуватий, але ще менше винуватий поте-

рпілий...». Але якщо ні порушник, ні потерпілий не винуваті у заподі-

янні шкоди, чому всі несприятливі наслідки покладаються лише на 

одного з них
1
?  

Показовим є той факт, що у статтях ЦК, які передбачають 

обов‟язок відшкодувати шкоду, заподіяну за відсутності вини, право-

мірними діями, діями інших осіб жодного разу не вживається поняття 

«відповідальність», натомість використовується аморфний з точки 

зору правової природи термін «відшкодування шкоди». Разом з тим, в 

інших статтях ЦК поняття «відповідальність» вживається достатньо 

часто, – це стосується не лише Глави 51, яка містить основні норми 

про відповідальність за порушення зобов‟язань, але і статей 1166-

1167, у яких закріплені загальні положення недоговірної відповідаль-

ності.  

З наведених міркувань зрозуміло, що повністю відмовлятися від 

ідеї про склад правопорушення як підставу цивільно-правової відпо-

відальності щонайменше недоцільно. Тому зобов‟язання з відшкоду-

вання шкоди, яка заподіяна діями, що не містять ознак цивільного 

правопорушення, передбачені низкою статей Глави 82 Цивільного 

Кодексу (статті 1171; 1172; 1178; 1179; 1184; 1187 ЦК) потрібно від-

різняти від заходів цивільно-правової відповідальності. Підставами 

виникнення таких зобов‟язань є факт заподіяння шкоди, вони реалі-

зують лише одну функцію – компенсацію шкоди, заподіяної потерпі-

лій особі.  

Обмеженням, що не мають ознак правової відповідальності, вла-

стивий публічно-правовий характер. Одним з різновидів таких обме-

                                                 
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права (5-е издание). – М.: Статут, 2009. 

– С. 291. 
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жень є встановлення заборони на зайняття державних посад особами, 

які здійснювали (здійснюють) певну діяльність. Інший, вже наведе-

ний приклад, – обмеження cудового захисту права, яке реалізується з 

порушенням вимог ч.ч. 2-5 ст. 13 ЦК (тобто якщо має місце зловжи-

вання правом). Законодавство передбачає значну кількість обмежень, 

що не мають ознак правової відповідальності, тому повний їх перелік 

навести навряд чи можливо.  

Найбільш характерним прикладом публічно-правових обмежень 

були люстраційні заходи, що впроваджувалися у низці держав 

Центральної та Східної Європи протягом 1990-х – першої половини 

2000-х років. Проте в законодавстві більшості держав існують і деякі 

інші норми, що мають аналогічну правову природу. Як приклад мож-

на навести п. 3 ч. 1 ст. 41 КЗпП України, яка передбачає можливість 

звільнення працівника, який виконує виховні функції, у разі вчинення 

ним аморального проступку, не сумісного з продовженням даної ро-

боти.  

Розуміння публічно-правових обмежень як відповідальності 

справило значний вплив як на законодавство держав Центральної та 

Східної Європи, так і на праці європейських науковців. Відображене 

воно і в одному з ключових міжнародних актів, присвячених пробле-

мам впровадження таких обмежень – Резолюції Парламентської Аса-

мблеї Ради Європи «Про заходи щодо подолання наслідків минулих 

комуністичних тоталітарних систем», прийнятій 27 червня 1996 р. та 

схвалених нею Вказівках щодо забезпечення дотримання люстрацій-

ними законами та подібними адміністративними заходами вимог пра-

вової держави. 

Публічно-правовим обмеженням, як і заходам правової відпові-

дальності, притаманні основні ознаки та функції соціальної відпові-

дальності. Публічно-правові обмеження реалізуються у суспільних 

відносинах, підставою їхнього застосування є порушення соціальних 

норм, вони неодмінно тягнуть за собою певні негативні наслідки. 

Отже, ключові відмінності публічно-правових обмежень та правової 

відповідальності криються у підставах їхнього застосування. Дія чи 

бездіяльність особи («люстраційне діяння») не є юридичним фактом – 

підставою застосування публічно-правових обмежень. Такою підста-
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вою є наявність у особи певних рис, які перешкоджатимуть їй належ-

ним чином виконувати свої професійні обов‟язки. Але наявність та-

ких рис визначається залежно від того, як діяла ця особа у минулому, 

чи відповідала її поведінка морально-етичним та іншим стандартам, 

дотримання яких обов‟язкове для кожного, хто претендує на ту чи 

іншу посаду. 

Як вже було зазначено, суміжні правові інститути досить сильно 

відрізняються між собою. Який же критерій дає можливість виокре-

мити їх в єдину групу, і відмежувати їх від інституту правової відпо-

відальності? Щоб відповісти на це, потрібно визначити спільні ознаки 

суміжних правових інститутів і співставити їх з ознаками правової 

відповідальності.  

Усі суміжні правові інститути передбачають застосування до 

особи певних негативних наслідків: або покладення додаткових 

обов‟язків, або встановлення обмежень на реалізацію суб‟єктивних 

прав. Такими негативними наслідками можуть бути: відшкодування 

шкоди; зобов‟язання вчинити певні дії; відмова у судовому захисті 

права, яким зловживає особа; обмеження інших суб‟єктивних прав, 

зокрема права на доступ до державної служби тощо.  

Настання негативних наслідків здебільшого залежить від пове-

дінки особи у минулому. Але цей зв'язок не настільки безпосередній, 

як у механізмі правової відповідальності, коли правопорушення є фа-

ктичною підставою для застосування заходів відповідальності (пока-

рання). У випадку з суміжними правовими інститутами поведінка 

особи не може бути підставою покладення на неї негативних наслід-

ків. У більшості випадків така поведінка не порушує норм законодав-

ства, але при цьому не відповідає вимогам інших соціальних норм, 

перш за все норм етики та моралі. Тому підставами покладення дода-

ткових обов‟язків чи встановлення додаткових обмежень є не сама 

поведінка особи, а її наслідки, що мають юридичне значення. Так, 

особа, яка не виховує у своїй малолітній дитині повагу до чужої влас-

ності, не може бути притягнута за це до правової відповідальності, 

але якщо внаслідок неналежного виховання дитина заподіює шкоду 

чужому майну, така шкода підлягає компенсації особою, відповідаль-

ною за виховання, відповідно до ч. 1 ст. 1178 ЦК.  
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Підстави застосування заходів, що передбачаються суміжними 

правовими інститутами, різноманітні. Ними можуть бути факт запо-

діяння шкоди (при заподіянні шкоди правомірними діями, діями ін-

ших осіб); наявність загрози заподіяння шкоди; діяння, що порушу-

ють правові норми, за відсутності в них складу правопорушення (зок-

рема у разі відсутності вини суб‟єкта); певні правові стани, з якими 

пов‟язуються обмеження прав особи тощо. Але такою підставою не 

може бути правопорушення, і це основний критерій відмежування їх 

від заходів правової відповідальності. 

Роль допоміжного критерію для розмежування правової відпові-

дальності та суміжних правових інститутів відіграє їхнє функціона-

льне навантаження. Інститут правової відповідальності має три осно-

вні функції (репресивну, превентивну, правопоновлюючу) та низку 

допоміжних (ціннісно-орієнтаційна, виховна тощо)
1
. У галузевих різ-

новидах правової відповідальності деякі з основних функцій можуть 

набувати першочергового значення, інші – відходити на другий план. 

Так, інститут кримінально-правової відповідальності спрямований 

перш за все на покарання правопорушника та недопущення подібних 

правопорушень у майбутньому, тоді як правопоновлюючий аспект 

має другорядне значення. Основна функція цивільно-правової відпо-

відальності, навпаки, полягає у поновленні порушеного права; стану, 

в якому повинні були б перебувати сторони у разі належного вико-

нання своїх обов‟язків; відшкодуванні заподіяних збитків. Паралель-

но з поновленням порушених прав реалізується і превентивна функ-

ція. Натомість репресивна функція виражена значно слабше. При 

цьому не можна погодитися з науковцями, які вважають, що репреси-

вна функція взагалі не характерна для цивільно-правової відповідаль-

ності
2
. Чинний ЦК передбачає можливість відповідальності у розмірі 

більшому, ніж реально спричинена шкода (приклад – ч. 1 ст. 624 ЦК, 

яка передбачає можливість стягнення штрафної неустойки)
3
. 

                                                 
1
 Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. 

О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – С. 511-513. 
2
 Примак В. Вади і переваги основних теоретичних концепцій цивільної вини // Юридична 

Україна. – 2006. – №5. – С. 55. 
3
 Верховинець А.А. Цивільно-правова відповідальність за порушення договору. Автореф. 

дис.… канд. юрид. наук. – К., 2010. – С. 6. 
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Суміжні правові інститути здебільшого реалізують лише одну 

або дві з трьох основних функцій відповідальності. Так, зобов‟язання 

відшкодувати шкоду, заподіяну за відсутності вини, спрямоване ви-

ключно на поновлення порушеного права. Справді, за що карати осо-

бу, покладаючи на неї додаткові майнові санкції, якщо вона не усві-

домлювала і не могла усвідомлювати негативні наслідки своїх дій, 

або ж вжила всіх можливих за даних умов заходів для недопущення 

шкоди? З цієї ж причини немає потреби у реалізації запобіжної функ-

ції. І хоч шкода підлягає компенсації в повному обсязі на підставі 

прямої вказівки закону, будь-який осуд заподіювача виключений, 

оскільки відсутнє винне вольове діяння – правопорушення.  

Обмеження судового захисту права, яке здійснюється з переви-

щенням встановлених меж та/або з метою заподіяти шкоду іншій 

особі (зловживання правом), спрямоване на запобігання виникненню 

шкоди, недопущення дій, які б порушили чуже право. Водночас да-

ний інститут забезпечує здійснення права на самозахист особами, які 

можуть постраждати від зловживання правом. Але ні покарання осо-

би, яка зловживає правом, ні компенсація негативних наслідків її дій 

не є прямим призначенням цього інституту.  

Публічно-правові обмеження також мають на меті суто превен-

тивну функцію, яка реалізується шляхом тимчасового позбавлення 

осіб, поведінка яких у минулому не відповідала встановленому стан-

дарту, можливості обіймати певні посади та здійснювати певні пов-

новаження. Незважаючи на те, що особа при цьому зазнає негативно-

го правового впливу, її покарання не є ціллю зазначених заходів. Ра-

зом з тим, застосування публічно-правових обмежень до конкретної 

особи зазвичай поєднується з осудом її поведінки як неналежної та 

суспільно шкідливої. Тому тільки в цьому контексті, у морально-

етичній площині можна вести мову про покарання та компенсацію 

заподіяної шкоди, яка має характер моральної сатисфакції.  
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д.ю.н., доц. Антон Монаєнко, 

Класичний приватний університет  

 

Особливості формування галузі фінансового права 

 

Фінансове право в своєму розвитку пройшло шлях від відокрем-

лення правових норм в рамках публічно-правових галузей до прого-

лошення супергалуззю, здатною генерувати і відмежовувати інші га-

лузі права. Проте наукові дискусії про місце і роль фінансового права, 

про його предмет і метод, про систему і принципи не припиняються і 

до сьогоднішнього дня.  

Особлива значущість фінансового права в системі інших галузей 

права пояснюється тим, якого роду суспільні відносини потрапляють 

до сфери його регулювання. Фінансове право упорядковує владно-

майнові відносини з формування, розподілу і використання грошових 

фондів держави та органів місцевого самоврядування. Реалізація фу-

нкцій держави і вирішення будь-яких соціальних, економічних та ін-

ших питань вимагає планування, фінансування та контроль викорис-

тання грошових коштів, що знаходяться у розпорядженні держави. 

На думку О.М. Горбунової, фінанси як інструмент управління 

суспільством є основним джерелом інформації про всі без винятку 

процеси в житті суспільства і держави, вони служать інструментом 

формування і функціонування системи прямих і зворотних зв'язків. 

Через фінансову систему здійснюється моніторинг, державний вплив 

на розвиток суспільних відносин
1
. 

Правове регулювання фінансових відносин, що складаються між 

державою та фізичними або юридичними особами займає важливе 

місце в системі регулювання суспільних відносин. Саме тому коло 

питань, що належать до предмету фінансового права, постійно приве-

ртає увагу вчених-юристів. 

Фінансове право належить до галузей публічного права, для 

якого характерні такі ознаки: а) орієнтація на задоволення публічного 

фінансового інтересу; б) одностороннє волевиявлення владних су-

                                                 
1
 Финансовое право / Под ред. О.Н. Горбуновой. – М., 2002. – С. 11. 
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б'єктів; в) ієрархічні відносини суб'єктів фінансових відносин і відпо-

відна їх субординація; г) переважання директивно-обов'язкових норм; 

д) характерний метод владних приписів; е) пряме застосування санк-

цій, пов'язаних із порушенням фінансової дисципліни та/або фінансо-

вого законодавства. 

Однією з перших робіт в сфері фінансової науки вважається 

трактат І.Т. Посошкова «Книга о скудности и богатстве», яка була 

написана в 1724 році в Російській імперії. Проте серйозно про науку 

фінансового права в Росії заговорили в першій половині XIX століт-

тя. До цього періоду належать роботи М.М. Сперанського, 

Н.І. Тургенєва, М.Ф. Орлова, Е.Г. Осокіна. 

Описуючи етапи становлення фінансового законодавства в Росії, 

І.Ю. Патлаєвський відзначав, що фінансове законодавство, як і в За-

хідній Європі, розвивалося історично; воно змінювалося і доповню-

валося в окремих частинах відповідно до вимог часу та обставин. До 

Петра Великого воно мало абсолютно приватноправовий характер: 

доходи надходили в скарбницю государя і складали його приватну 

власність; державні ж потреби, а також земські потреби задовольня-

лися місцевим населенням переважно у формі натуральних повинно-

стей. У минулому столітті, не дивлячись на діяльність Петра Велико-

го і Катерини II, а згодом і Павла I, державне господарство не могло 

змінитися докорінним чином, оскільки народне господарство з кріпо-

сною працею і політичне становище не надавало для цього сприятли-

вих умов
1
. 

Завдяки графові М.М. Сперанському фінансове законодавство 

отримало належне місце в системі зведення законів. У 1810 р. 

з‟являється його робота «План фінансів»
2
, в якій було запропоновано 

нову класифікацію державних доходів й видатків.  

Розвиток фінансово-правових ідей, створення наукових шкіл, що 

вивчають особливості становлення галузі фінансового права, публі-

кації численних досліджень російських фахівців з фінансів припада-

ють на кінець XIX – початок XX століття. В цей час набули популяр-
                                                 
1
 Патлаевский И.Ю. Курс финансового права. – Одесса, 1885. – С. 20-21.  

2
 Сперанский М.М. План финансов. – СПб., 1885 р.; Сперанский М.М. План финансов // У 

истоков финансового права. Сборник (в серии «Золотые страницы российского финансового 

права») / Под ред. А.Н. Козырина. – М.: Статут, 1998. – С. 17-106. 
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ність праці Ф.Б. Мільгаузена, І.Ю. Патлаєвського, І.І. Янжула, 

В.А. Лєбедєва, А.А. Ісаєва, І.Х. Озєрова та інших. 

Міркуючи про зв'язок науки і фінансового законодавства, 

І.Т. Тарасов підкреслював, що наука фінансового права як теорія має 

бути постійною, хоча і не позбавлена тих елементів розвитку, які не-

обхідні кожній науці. «Фінансове ж право держави є тільки віддзер-

калення дійсності, реального застосування начал науки фінансового 

права. Як наука фінансового права, так і фінансове законодавство за-

лежні в своєму розвитку від законів постійності і руху, унаслідок чо-

го вони є як би постійно прагнучими до ідеалу, якого, втім, ніколи не 

досягнуть»
1
. 

Серед зарубіжних дослідників кінця XVIII – початку XX століть, 

які здійснили серйозний внесок в розвиток фінансової і фінансово-

правової науки, слід згадати А. Сміта, К. Рау, Л. Штейна, Г. Еллінека, 

Г. Жеза та інших. 

Одним з основних питань, що досліджувалися вченими-

фінансистами на рубежі ХІХ-ХХ століть, було питання про місце фі-

нансового права в системі галузей права, а також про можливість ві-

докремлення фінансового права від суміжних галузей. 

В.А. Лєбедєв визначив фінансове право як юридично-

догматичне вивчення фінансового законодавства, що показує, які 

правила існують в даній державі відносно фінансової системи
2
. 

С.І. Іловайський визнавав фінансове право «самостійною галуззю 

знань, що має свою особливу сферу досліджень», і вів полеміку з ти-

ми, хто намагався ототожнити предмет фінансового права з предме-

том політичної економії
3
. 

І.І. Янжул відзначав, що предметом фінансового права є фінан-

сове господарство, а головним завданням є юридично-догматичне ви-

вчення фінансових законодавств в їх історичному розвитку або су-

часному стані
4
. 

                                                 
1
 Тарасов И.Т. Очерк науки финансового права. – Ярославль, 1883. – С. 8. 

2
 Лебедев В.А. Финансовое право. Учебник. Под ред. А.Н. Козырина. – М.: Статут, 2000.- 

С. 40. 
3
 Иловайский С.И. Конспекты лекций по финансовому праву. – О., 1889. – С. 3. 

4
 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах / под 

ред. А.Н. Козырина. – М.: Статут, 2002. – С. 47. 



 

248 

Соціальне призначення позитивного права в суспільстві полягає 

в регулюванні, тобто у визначенні, впорядкуванні та охороні суспіль-

них відносин. Ще у 1917 році російський правознавець 

І. Покровський відзначав, що право має своєю загальною метою ре-

гулювання міжлюдських відносин
1
. 

Розглядаючи призначення фінансового права бути регулятором, 

необхідно акцентувати увагу на його предметі, тобто тих суспільних 

відносинах, які визначаються, упорядковуються і охороняються за 

допомогою його засобів. 

Представники російської дореволюційної фінансової науки до-

тримувалися точки зору, згідно з якою фінансове право покликане 

упорядкувати і охороняти суспільні відносини, пов‟язані з грошови-

ми інтересами казни і приватних осіб. Так, В.А. Лєбедєв відзначає, 

що «... наука ця представляє дані для вирішення питань, що зачіпають 

ті інтереси, які близько стосуються всіх і кожного, вона має на увазі 

національне господарство, або – якщо виражатися простіше – наші 

грошові інтереси ...»
2
. Проте, вже в кінці XIX ст. – на початку XX ст. 

до предмета фінансового права почали включати не всі суспільні від-

носини, пов‟язані з грошовими інтересами скарбниці і приватних 

осіб, а тільки ті, які спрямовані на задоволення державних потреб
3
. 

На початку XX ст. окремі аспекти фінансового права вивчалися 

у складі адміністративного права, але потім дедалі частіше порушу-

валося питання про відокремлення позитивного фінансового права в 

окрему галузь права. Поставлені в цій площині питання стали згодом 

наріжним каменем в теорії фінансового права, оскільки пошуки від-

повідей на них розділили учених на два табори – прибічників ідеї са-

мостійності фінансового права («фінансистів») і прибічників думки 

про те, що фінансове право є складовою галузі адміністративного 

права («адміністративістів»). 

Г.Ф. Шершеневич в 1912 році стверджував, що зі сфери внутрі-

шнього управління виділяється за своїм практичним значенням фі-

                                                 
1
 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. – М., 1998. – С. 38. 

2
 Лебедев В.А. Финансовое право: Учебник / под ред. А.Н. Козырина. – М.: Статут, 2000.- 

С. 34. 
3
 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах / под 

ред. А.Н. Козырина. – М.: Статут, 2002. – С. 39-41. 
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нансове право як сукупність норм права, що визначають способи 

утворення і витрачання державою матеріальних коштів, необхідних 

для здійснення її завдань. Сюди ж належать і норми права, що визна-

чають фінансове господарство союзів публічного характеру, які під-

порядковані державі як міста, земства тощо. По суті, фінансове право 

є частиною адміністративного права
1
. 

Впродовж подальших десятиліть питання про місце фінансового 

права в системі галузей права залишалося відкритим і час від часу ін-

тенсивність наукових суперечок з даного приводу значно зростала. В 

XX столітті можна виділити три етапи наукової дискусії, що вилилася 

на сторінки періодичного друку і спеціальної літератури. Хронологія 

першого етапу відносить нас до 20-30 років минулого століття, коли 

молода радянська держава не тільки створювала власну правову сис-

тему, але і будувала нову модель державного управління, зокрема в 

сфері фінансів. 

Друга хвиля наукової дискусії припала на післявоєнний час – кі-

нець 40-х – середину 50-х років. Саме тоді були опубліковані роботи 

Б.О. Кринської, Р.О. Халфіної, М.А. Гурвіча, в яких прозвучала чітка 

позиція авторів про самостійність галузі фінансового права. 

Б.О. Кринська в 40-х роках ХХ ст. бачила відмінність між фі-

нансовим і адміністративним правом в різних предметах правового 

регулювання. На її думку, і радянське бюджетно-фінансове, і адмініс-

тративне право займалися питаннями виконання фінансових законів, 

але вони займаються цими питаннями з різних сторін. Адміністрати-

вне право розглядаломці питання головним чином під кутом зору ор-

ганізації апарату державного управління в сфері державних фінансів і 

принципів діяльності цього апарату. Бюджетно-фінансове право мало 

своїм предметом регулювання суспільних відносин у зв'язку з вико-

нанням установами, господарськими органами і громадянами їх дер-

жавних фінансових зобов'язань і виконання плану державного фінан-

сування соціалістичного будівництва
2
. 

                                                 
1
 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие. – Т.2. – М.: Юрид. колледж МГУ, 

1995. – С. 153. 
2
 Крынская Б.А. Основные вопросы советского бюджетно-финансового права в первой фазе 

развития социалистического государства / Дисс. ... к.ю.н. – М., 1946. – С. 8. 
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У радянський період розвитку фінансово-правової науки під 

предметом фінансового права розумілася фінансова діяльність дер-

жави. Звертаючи увагу на самостійний характер фінансового права, 

Р.О. Халфіна підкреслювала, що фінансове право виділилося з держа-

вного і адміністративного права в самостійну правову галузь у зв'язку 

із специфікою і суспільним значенням об‟єкта правового регулюван-

ня, яким є фінансова діяльність держави
1
. На думку автора, критерієм 

для відмежування фінансового права від державного і адміністратив-

ного, є предмет регулювання радянського фінансового права – діяль-

ність держави у сфері розподілу грошових коштів
2
. 

Підхід до визначення предмету фінансового права через фінан-

сову діяльність держави та органів місцевого самоврядування до 

останнього часу підтримувався практично всіма представниками віт-

чизняної фінансово-правовий науки. Дійсно, фінансова діяльність 

держави та органів місцевого самоврядування є специфічним предме-

том правового впливу. Своєрідність такої діяльності та її велике зна-

чення в сучасному суспільстві постійно підкреслюється всіма фахів-

цями в сфері фінансів та фінансового права.
.
 

М.О. Гурвіч при відмежуванні фінансового права від адмініст-

ративного виходив з того, що адміністративно-правові норми, які ре-

гулюють виконавчу і розпорядчу діяльність органів державного 

управління, розповсюджуються і на діяльність органів фінансового 

управління. На його думку, відносини між окремими фінансово-

кредитними органами всередині єдиної системи фінансово-кредитних 

органів, безпосередньо не пов'язані з виконанням ними своїх функцій 

з мобілізації грошових коштів, фінансування, кредитування і здійс-

нення контролю за цільовим і економним витрачанням державних 

грошових коштів, будуються на основі загальних принципів держав-

ного управління і регулюються адміністративним правом
3
. 

                                                 
1
 Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права // Вопросы 

советского административного и финансового права. – М, 1952. – С. 38. 
2
 Халфина Р.О. К вопросу о предмете и системе советского финансового права // Вопросы 

советского административного и финансового права. – М, 1952. – С. 194-195. 
3
 Гурвич М.А. Советское финансовое право: учебник для юридических вузов / М.А. Гурвич. – 

М.: Госюриздат, 1954. – С. 31-32. 
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У тих випадках, коли фінансово-кредитні органи виступають як 

органи, що здійснюють фінансову діяльність, уповноважені збирати 

грошові кошти, фінансувати, кредитувати затверджені відповідним 

органом державної влади заходи щодо розвитку народного господар-

ства, освіти, охорони здоров'я тощо – їх діяльність і відносини, що 

виникають у зв'язку з нею, регулюються фінансовим правом
1
. 

До опонентів «фінансистів» можна віднести С.С. Студенікіна, 

який пропонував таку структуру спеціальної (особливої) частини ад-

міністративного права: 1) управління в сфері оборони; 2) управління 

в адміністративно-політичній сфері; 3) управління народним госпо-

дарством; 4) управління в сфері соціально-культурного будівництва; 

5) управління в сфері фінансів і кредиту
2
.
.
 

Наступний етап принципової дискусії про місце фінансового 

права в системі галузей права пов'язаний з періодом кінця 50-х – се-

редини 80-х років ХХ ст. Академік НАПрН України, професор 

Л.К. Воронова, С.І. Вільнянський, Ю.А. Ровінський, Б.Н. Іванов, 

М.І. Піскотін, С.Д. Ципкін, В.В. Бесчеревних, Н.І. Хімічева вислови-

ли переконливі аргументи на користь виділення фінансового права в 

самостійну галузь права з власним специфічним предметом, а також 

позначили тенденцію до відокремлення методу правового регулю-

вання. 

Так, наприклад, в спільній роботі С.Д. Ципкін і 

В.В. Бесчеревних відзначають, що відокремлення фінансового права 

визначається основним змістом, якісною єдністю суспільних відно-

син, що регулюються фінансовим правом. Всі вони спрямовані на 

планову мобілізацію і розподіл, перерозподіл грошових коштів, і цим 

відрізняються від інших груп суспільних відносин. Їхня сукупність 

потребує окремого правового регулювання через виключне політичне 

та економічне значення фінансів для вирішення завдань, що стоять 

перед державою
3
. 

                                                 
1
 Гурвич М.А. Советское финансовое право: учебник для юридических вузов / М.А. Гурвич. – 

М.: Госюриздат, 1954. – С. 31-32. 
2
 Студеникин С.С. Советское административное право. – М.: Госюриздат, 1949. – С. 35-36. 

3
 Финансовое право: учебник / под ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Ципкина. – М. : Юрид. лит., 
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Ю.А. Ровінський, підкреслюючи відмінність в предметах право-

вого регулювання, наочно проілюстрував особливості взаємодії адмі-

ністративно-правових і фінансових правовідносин. На його думку, 

відмежування фінансового і адміністративного права за предметом 

правового регулювання не виключає того, що залежно від характеру 

регульованих ними відносин у сфері фінансової діяльності держави ці 

галузі права можуть знаходитися по відношенню одна до одної у ві-

домому підпорядкуванні
1
. 

Адміністративне право забезпечує законні дії посадових осіб фі-

нансової адміністрації і разом з тим створює необхідні умови для 

правильного здійснення фінансових правовідносин. В інших випад-

ках фінансово-правові норми мають підлегле значення по відношен-

ню до адміністративного права. Наприклад, скарга або заява грома-

дянина на неправомірні дії фінансового органу зі стягнення податків 

чи інших платежів підлягає розгляду в адміністративному порядку в 

строки, встановлені законом
2
. 

Досліджуючи особливості інституту бюджетного права, 

Н.І. Хімічева відзначила, що бюджетні відносини, як і всі відносини, 

що охоплюються предметом цієї галузі права, характеризуються не 

тільки загальними, властивими всім їм ознаками, але і володіють спе-

цифікою, яка не властива іншим фінансовим відносинам
3
. 

На думку академіка НАПрН України, професора Л.К. Воронової 

критерієм відмежування фінансово-правових відносин від інших від-

носин, що мають грошовий характер, є функція мобілізації, розподілу 

або використання централізованих або децентралізованих фондів 

грошових коштів. Додатковою ознакою відмежування фінансового 

права від інших галузей є метод правового регулювання відносин, 

тобто суб'єктивна сторона впливу держави. У фінансовому праві вла-

дний метод впливу має свою специфіку
4
. 

                                                 
1
 Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права / Е.А. Ровинский. 

– М., 1960. – С. 44. 
2
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4
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Серед зарубіжних учених ідею самостійності галузі фінансового 

права поділяли болгарські вчені П. Стайнов, А. Ангелов. На їхню ду-

мку, якщо чітко дотримуватися критерію предмета правового регу-

лювання, стає зрозумілим, що фінансові правовідносини відокремлені 

і мають свою специфіку. Фінансові правовідносини виникають в про-

цесі здійснення державою специфічної діяльності у сфері фінансової 

системи з її особливими завданнями і цілями
1
. 

Під предметом права прийнято розуміти те, на що воно здійснює 

регулятивний вплив, тобто суспільні відносини. Перетворення, що 

відбулися в економіці України на початку 90-х років минулого сто-

ліття, і пов'язані із скороченням державного сектора в економіці на-

шої країни, змінили структуру державних доходів і видатків, що зу-

мовило необхідність корегування визначення предмету фінансового 

права. 

Західна юриспруденція спочатку розвивалася в умовах, схожих з 

тими, які в даний час складаються в нашій країні. Представники єв-

ропейської науки фінансового права як предмет даної галузі права ро-

зглядають публічні фінанси. Так, французький дослідник 

П. М. Годме, даючи визначення фінансового права, вказує, що його 

предметом є державні (публічні) фінанси, під якими розуміється сус-

пільне багатство у формі грошей і кредиту, що знаходиться у розпо-

рядженні державних органів
2
. 

Задавшись питанням про те, яке місце займає фінансове право в 

публічному праві, П.-М. Годме відповідає на нього таким чином: 

«Публічне право традиційно поділяється на дві галузі: конституційне, 

яке містить норми, що регулюють діяльність державних органів, які 

приймають політичні рішення; адміністративне право, яке включає 

правові норми, що регулюють діяльність органів виконавчої влади у 

сфері державного управління. Що стосується фінансового права, то 

воно доповнює ці дві галузі». При цьому автор підкреслює, що фінан-

                                                 
1
 Стайнов П., Ангелов А. Административное право Народной Республики Болгарии. Общая 

часть. – М.: Юрид. лит., 1960. – С. 60. 
2
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сове право виділилося з адміністративного права і склало самостійну 

галузь вже наприкінці минулого століття
1
. 

Підхід до визначення предмету фінансового права через публіч-

ні фінанси останнім часом почав набувати широкого поширення і в 

Російській Федерації. Так, О.М. Козирін, підкреслюючи, що в даний 

час саме публічні фінанси повинні розглядатися як предмет фінансо-

вого права, відзначає: «публічні фінанси є сферою зіткнення різних, 

часом суперечливих і різноспрямованих інтересів: державних, групо-

вих, індивідуальних. При цьому від можливості знаходження «ре-

зультуючого» вектора таких інтересів залежатиме зрештою соціаль-

но-економічна і політична стабільність в державі, можливість норма-

льного функціонування всіх без виключення суспільних і державних 

інститутів»
2
. 

В Україні академік НАПрН України, проф. Л.К. Воронова, ака-

демік НАПрН України, проф. М.П. Кучерявенко, проф. Н.Ю. Пришва 

зазначають, що предметом фінансового права є суспільні відносини, 

що виникають у процесі мобілізації коштів у публічні централізовані 

і децентралізовані фонди держави та органів місцевого самовряду-

вання та інші фонди, що визначаються державою як публічні; їх роз-

поділу і використання; у ході контролю за рухом цих коштів, їх ефек-

тивним і цільовим використанням; а також у зв‟язку з емісією та обі-

гом грошових знаків
3
. 

Член-кореспондент НАПрН України О.П. Орлюк зазначає, що 

предметом фінансового права є суспільні відносини, що виникають, 

змінюються та припиняються у сфері публічної фінансової діяльнос-

ті
4
. 

Публічні фінанси зберігають значення на всьому шляху своєї іс-

торії. Тому не випадково в конституціях багатьох ринково розвине-

них держав публічним фінансам приділена особлива увага, а в деяких 

                                                 
1
 Годме П.-М. Финансовое право. – М.: Прогресс, 1978. – С. 39. 

2
 Козирин А.Н. Публычные финансы: взаемодействие государства и общества. – М., 2002. – 

С. 3-4. 
3
 Фінансове право України: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.К. Воронова, 

М.П. Кучерявенко, Н.Ю.Пришва та ін. – К.: Правова єдність, 2009. – С. 35. 
4
 Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / О.П. Орлюк. – К.: Юрінком 

Інтер, 2010. – С. 90. 
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країнах (Бельгія, Німеччина, Швеція тощо) в Основному Законі фі-

нансова проблематика виділяється навіть в самостійний розділ. 

Механізм формування і реалізації публічних фінансів є 

об‟єктивним віддзеркаленням державного устрою держави, принятої 

в ній форми правління. Держава не може гарантувати незалежність 

органів місцевого самоврядування, якщо вони не мають своєї фінан-

сової автономії, не володіють власною фінансовою базою (місцеві 

бюджети) і повинні одержувати фінансування з Державного бюджету 

країни. Співвідношення між законодавчою та виконавчою гілками 

влади багато в чому обумовлюється характером розподілу між ними 

компетенції у сфері публічних фінансів. Від стану публічних фінансів 

безпосередньо залежить ряд державно-політичних режимів, зокрема 

такі як гарантії дотримання прав людини, функціонування партійної 

системи, реалізація основних політичних прав і свобод громадян, ви-

борча система, а також функціонуання різних галузей економіки, роз-

виток бюджетних установ, розвиток освіти, науки, медицини, культу-

ри, мистецтва, спорту тощо. 

З моменту свого виникнення публічні фінанси стають об'єктом 

не тільки власне фінансової, але і конституційної нормотворчості. 

Особливе виділення в конституційній нормотворчості демократичних 

держав проблеми публічних фінансів, – підкреслює О.М. Козирін, – 

пояснюється необхідністю чіткого розмежування сфер приватних і 

публічних фінансів. Конституції цих держав, що містять принцип за-

хисту і недоторканності приватної власності, повинні закріплювати 

загальні основи законодавства про публічні фінанси, в якому встано-

влюється вимога в односторонньому порядку на безвідплатній і безе-

квівалентній основі сплачувати обов'язкові платежі – податки та збо-

ри. Відчуження приватної власності на користь формування публіч-

них фінансів стає допустимим, оскільки оподаткування, будучи од-

ним з атрибутів держави, спирається на можливість використання 

примусу, забезпеченого всією владною потужністю державного апа-

рату
1
.
. 

                                                 
1
 Козирин А.Н. Публычные финансы: взаемодействие государства и общества. – М., 2002. – 

С. 5. 
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Розгляд соціального призначення фінансового права вимагає чі-

ткого розмежування понять «публічні фінанси» і «приватні фінанси». 

Грошова форма, якої набувають будь-які фінансові відносини, збли-

жує публічні і приватні фінанси. У сферах публічних і приватних фі-

нансів виникають схожі проблеми: обмеження видатків, організація 

контролю, налагодження системи звітності тощо. Проте при цьому 

між публічними та приватними фінансами існує фундаментальна від-

мінність, що розводить їх по різні сторони правової системи. Публіч-

ні фінанси спрямовані на забезпечення публічних інтересів, і тому ре-

гулюються нормами фінансового права, приватні фінанси забезпечу-

ють інтереси окремих осіб, і тому складають предмет приватноправо-

вого регулювання. Стан приватних фінансів цілком залежить від ста-

ну ринку і законів ринкової економіки (наприклад, попит і пропозиція 

капіталу на ринку визначають розмір облікової ставки, а біржове ко-

тирування валюти похідне від співвідношення попиту і пропозиції під 

час біржових торгів тощо). Що ж стосується публічних фінансів, то 

вони, хоч і не ізольовані від ринкової економіки, а значить можуть 

певною мірою залежати від ринкових чинників, зберігають принци-

пову залежність від конкретних дій державної влади та місцевого са-

моврядування. 

Е.О. Вознесенський зазначає, що фінанси являють собою регла-

ментовану державою в законах та актах управління систему грошо-

вих відносин, на основі якої реалізуються певні економічні відносини 

між усіма суб‟єктами процесу розширеного виробництва
1
.  

П.-М. Годме визначає, що в державі існують дві підсистеми фі-

нансів: публічні фінанси, до яких належать державні та місцеві фі-

нанси, та приватні фінанси, до яких належать фінанси, пов‟язані з ді-

яльністю та волевиявленням приватних власників. До сфери фінансо-

вого права П.-М. Годме відносить виключно публічні фінанси
2
.  

А.А. Нечай вважає, що публічні фінанси – це суспільні право-

відносини, які: 1) пов‟язані із задоволенням усіх видів публічного ін-

тересу і виникають у процесі утворення, управління, розподілу (пере-

                                                 
1
 Вознесенский Э.А. Дискуссионные вопросы теории социалистических финансов. – Ленинг-

рад: Изд-во Ленинградского ун-та, 1969. – С. 16.  
2
 Годме П.-М. Финансовое право. – М.: Прогресс, 1978. – С. 42. 
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розподілу) та використання публічних фондів коштів і здійснення ко-

нтролю за цим процесом; 2) регулюються шляхом встановлення вла-

дних приписів держави або органів місцевого самоврядування щодо 

утворення, управління, розподілу (перерозподілу) та використання 

зазначених фондів коштів, а також щодо контролю за цими процеса-

ми
1
. 

Член-кореспондент НАПрН України О.П. Орлюк вважає, що 

предметом дослідження фінансового права є публічні фінанси держа-

ви та місцевих громад, тобто економічні відносини з мобілізації, роз-

поділу, перерозподілу й витрачання публічних фондів коштів держа-

ви та органів місцевого самоврядування для забезпечення розширено-

го відтворення, гідного рівня життєдіяльності, соціально-культурних 

потреб, тобто публічних потреб суспільства
2
. 

Публічні фінанси є віддзеркаленням державної політики, що 

формується під впливом ринкових законів. Держава має можливість в 

примусовому порядку захистити свої доходи через механізми оподат-

кування, емісії грошових знаків, державних позик тощо. Гарантуючи 

певний рівень публічних доходів, держава тим самим забезпечує мо-

жливість витрачання грошових коштів на певні державні потреби, 

наприклад, на медицину, освіту, спорт, культуру, пенсійне забезпе-

чення тощо. Фізичні особи не можуть мобілізувати свої доходи за до-

помогою заходів державного примусу, властивого державній владі.  

На думку П.-М. Годме, якщо приватні фінанси орієнтовані пере-

важно на отримання прибутку, то публічні фінанси є засобами здійс-

нення так званого загального інтересу. У цьому сенсі фінансова дія-

льність держави та територіальних громад, на відміну від фінансової 

діяльності населення та інших організацій, може плануватися як де-

фіцитна, проте, з метою уникнення нанесення шкоди національному 

господарству, розмір такого дефіциту повинен контролюватися
3
. Ро-

сійський юрист-фінансист О.М. Козирін стверджує, що загальний ін-

терес, на захист якого спрямовані публічні фінанси, може бути вира-

                                                 
1
 Нечай А.А. Проблеми правового регулювання публічних фінансів та публічних видатків: 

Моногр. – Чернівці: «Рута», 2004. – 264 с. 
2
 Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс: підручник / О.П.Орлюк. – К.: Юрінком 

Інтер, 2010. – С. 24. 
3
 Годме П.-М. Финансовое право. – М.: Прогресс, 1978. – С. 42. 
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жений як у державній політиці, так і в діяльності органів місцевого 

самоврядування. У першому випадку мова йде про державні фінанси, 

у другому – про муніципальні. Державні фінанси у сукупності з муні-

ципальними й утворюють публічні фінанси
1
. 

Академік НАПрН України, професор Л.К. Воронова стверджує, 

що фінансову систему України можна поділити на 2 підсистеми. 

1. Публічні державні і муніципальні фінанси. До цієї підсистеми 

входять централізовані й децентралізовані фонди:  

а) публічні централізовані державні й муніципальні фонди – 

Державний і місцеві бюджети;  

б) централізовані державні цільові позабюджетні фонди (на да-

ний момент існують такі цільові позабюджетні фонди: Пенсійний, 

Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування, з 

тимчасової втрати працездатності, Фонд соціального страхування 

України на випадок безробіття; Фонд соціального страхування від 

нещасних випадків на виробництві, Фонд гарантування вкладів фізи-

чних осіб);  

в) державний і муніципальний кредит;  

г) державне обов'язкове особисте і майнове страхування; д) фо-

нди державних кредитних установ;  

є) децентралізовані державні й муніципальні фонди, створювані 

державними та муніципальними підприємствами, яким було передано 

державне і муніципальне майно. 

2. Фінанси господарюючих суб'єктів:  

а) фонди підприємств, що займаються комерційною діяльністю; 

б) фонди фінансових посередників (банків, страхових орга-

нізацій, недержавних пенсійних фондів тощо);  

в) фонди некомерційних організацій (неприбуткових). Відноси-

ни при формуванні, розподілі та використанні цих фондів ретельно 

регулюються нормами фінансового права
2
. 

На нашу думку, фінансова система складається з публічних та 

приватних фінансів. Публічними фінансами є державні та місцеві фі-
                                                 
1
 Козырин А.Н. Публичные финансы: взаимодействие государства и общества. – М., 2002. – 

С. 7.  
2
 Воронова Л.К. Фінансове право України: Підручник. – К.: Прецедент; Моя книга, 2006. – 

С. 21-22. 
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нанси. При цьому державні фінанси об'єднують: Державний бюджет 

країни, централізовані державні цільові позабюджетні фонди, фонди 

Національного банку України, кошти державних унітарних підпри-

ємств і державних установ, державний кредит, державне обов'язкове 

особисте і майнове страхування. Місцеві фінанси включають: місцеві 

бюджети, муніципальні позабюджетні фонди, грошові кошти кому-

нальних банків, грошові кошти комунальних підприємств і установ, 

муніципальний кредит. Приватними фінансам є грошові кошти юри-

дичних осіб і інших організацій, заснованих на праві приватної влас-

ності, і грошові кошти фізичних осіб.  

Соціальне призначення фінансового права виражається в тому, 

що воно забезпечує: відтворення системи публічних фінансів; затвер-

дження в процесі реалізації публічних фінансів нормативних основ; 

регулятивний правовий вплив на публічні фінанси. 

Кожна перерозподільча система виконує завдання регулювання 

різних сфер суспільного життя за допомогою специфічних форм і ме-

тодів. За допомогою кредиту акумулюються і перерозподіляються 

тимчасово вільні капітали і заощадження. З метою реалізації того або 

іншого напряму державної політики регулювання в рамках цінового 

механізму відбувається шляхом відхилення цін окремих товарів та 

послуг від їх вартості. Через зовнішньоторговельні ціни, обмеження 

ділової практики тощо функціяперерозподілу можездійснюватися і у 

сфері міжнародних розрахунків. Проте центральне місце в перероз-

подільчому процесі займають публічні фінанси, через які проходить 

значна частина створюваного в економіці кінцевого продукту. Свої 

перерозподільчі завдання публічні фінанси вирішують шляхом ство-

рення централізованих грошових фондів, найбільшим з яких є бю-

джет. 

Регулятивне призначення фінансового права полягає в тому, 

щоб внести до публічних фінансів оптимальну нормативність, яка б 

відображала потребу суспільства в організованості, впорядкованості і 

доцільності різних відносин, що виникають в цій сфері, і в той же час 

не перешкоджала розвитку фінансової системи і економіки в цілому. 

Фінансова діяльність держави здійснюється двома основними 

методами: шляхом мобілізації фінансових ресурсів і шляхом їх роз-
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поділу (перерозподілу). Використовуючи метод мобілізації фінансо-

вих ресурсів, держава та органи місцевого самоврядування вступають 

в різні види фінансових правовідносин: з оподаткування, стягування 

обов'язкових платежів неподаткового характеру (обов'язкові страхові 

внески, грошові стягнення тощо), добровільного залучення грошових 

коштів (державні позики), емісії грошових знаків, майнового і особи-

стого страхування тощо. Метод розподілу і перерозподілу фондів 

грошових коштів спирається на такі фінансові інструменти як фінан-

сування, розрахунки, ціноутворення тощо. Держава та органи місце-

вого самоврядування здійснюють фінансову діяльність засобами пе-

реконання і примусу, а також використовуючи фінансовий контроль. 

Таким чином, необхідно виділити наступні напрями фінансово-

правового впливу: 1) бути загальнообов'язковим критерієм правомір-

ної поведінки у сфері публічних фінансів; 2) встановлювати і зберіга-

ти межі, в рамках яких кожний з учасників фінансових відносин є ві-

льним у вираженні своєї волі; 3) стимулювати активність і ініціативу 

учасників фінансових відносин з метою розвитку публічних фінансів. 

Узагальнюючи підсумки наукових дискусій щодо місця фінан-

сового права в системі галузей права, можна виділити основні теоре-

тичні позиції учених: 

1. Теорія заперечення самостійності фінансового права, що про-

понує включення питань фінансово-правового регулювання в пред-

мет адміністративного або державного права. Дана наукова позиція 

була достатньо поширена на початку XX століття. Представники вка-

заної концепції – А.І. Елістратов, Г.Ф. Шершеневич, Е.Н. Берендс, 

С.С. Студенікін. 

Так, не можна погодитися з висновками Ю.М. Бєлошапко про 

те, що неможливо говорити про фінансове право як самостійну га-

лузь, оскільки «не існує фінансової відповідальності як самостійного 

виду юридичної відповідальності, немає специфічного виду правопо-

рушення – фінансового правопорушення і специфічної санкції – фі-

нансово-правової санкції». Крім того, вказаний автор стверджує, що в 
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фінансовому праві немає самостійного методу правового регулюван-

ня
1
. 

Слід зазначити, що всі перераховані Ю.М. Бєлошапко «ознаки», 

що надають фінансовому праву самостійного характеру, отримали 

достатнє висвітлення і науково-практичне обгрунтування свого існу-

вання у фінансово-правових дослідженнях. Зокрема, про специфічний 

характер фінансово-правової відповідальності і фінансово-правові 

санкції аргументовано викладено в наукових працях Л.К. Воронової, 

Ю.А. Ровінського, І.І. Розанова, М.П. Кучерявенка, О.Ю. Грачьової, 

Ю.А. Крохіної, Ю.В. Другової, А.А. Нечай, О.П. Орлюк, 

Н.Ю. Пришви, Л.А. Савченко, В.Д. Чернадчука, О.П. Гетманець, 

А.Й. Іванського. 

Специфіка методу правового регулювання фінансових відносин, 

що виконує роль додаткового критерію при виділенні самостійної га-

лузі фінансового права, наголошується багатьма ученими-

фінансистами – О.М. Горбуновою, О.Ю. Грачьовою, М.В. Карасьо-

вою, Ю.А. Крохіною, Н.А. Куфаковою, Ю.А. Ровінським, Е.Д. Соко-

ловою, Н.І. Химічевою та іншими. 

Слід ще раз наголосити на відсутності підстав для сумнівів в то-

му, що фінансове право давно і міцно увійшло до системи українсь-

кого права як самостійна галузь права.  

2. Теорія самостійності галузі фінансового права, яке позиціону-

ється в числі інших галузей за допомогою специфіки предмету і ме-

тоду правового регулювання. Прибічники концепції достатньо чис-

ленні, проте серед них також існують деякі розбіжності. Зокрема, 

предметом наукової дискусії залишається питання про особливості 

виникнення і відокремлення фінансового права. З цього приводу у 

фінансово-правовій науці чітко простежується два напрями. 

Перший умовно можна назвати теорією похідної самостійності 

фінансового права, що виділилося в правову галузь з адміністртаив-

ного права. До прибічників даної концепції слід віднести 

П. М. Годме, Б.Н. Іванова, М.В. Карасьову, М.І. Піскотіна, 

Р.О. Халфіну, С.Д. Ципкіна. 

                                                 
1
 Белошапко Ю.Н. Правонарушение и ответственность в финансовом и налоговом праве Рос-

сийской Федерации // Известия вузов. Правоведение. – 2001. – №5. – С. 58. 
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Другий науковий напрям базується на твердженні про органічну 

самостійність фінансового права, що виникло і сформувалося під 

впливом об'єктивних соціальних, економічних і юридичних причин 

паралельно з іншими правовими галузями. Представниками цього на-

пряму є В.П. Безобразов, В.В. Бесчеревних, С.І. Вільнянський, 

Л.К. Воронова, О.М.Горбунова, М.А.Гурвіч, А.Н. Зак, 

С.В. Запольський, С.І. Іловайський, М.П. Кучерявенко, В.А. Лєбедєв, 

Н.Ю. Пришва, Ю.А. Ровінський, І.Т. Тарасов, Н.І. Хімічева, 

І.І. Янжул та інші. 

На нашу думку, дискусія щодо генези фінансового права може 

бути перенесена в суто теоретичну сферу наукових інтересів, оскіль-

ки принциповим моментом є виявлення специфіки двох основних 

критеріїв даної галузі права – предмету і методу правового регулю-

вання. 

3. Теорія комплексного характеру фінансового права і необхід-

ності виділення з його складу нових галузей права – податкового і 

бюджетного права. Найбільш послідовно в даний час дану наукову 

концепцію підтримує Д.В. Вінницький. Окремі напрями вказаній тео-

рії знаходять віддзеркалення в роботах Н.О. Шевельової, 

Т.В. Конюхової, О.М. Козиріна. 

На думку Д.В. Вінницького, фінансове право володіє ознаками 

комплексної галузі, або є надгалузевою системою, покликаною забез-

печити ефективну взаємодію і координацію охоплюваних нею самос-

тійних галузей (податкового і бюджетного) права і деяких правових 

інститутів
1
. До чинників, що дозволяють, на думку вказаного автора, 

віднести фінансове право до категорії комплексних, належать: «від-

сутність загальних фінансово-правових положень фундаментального 

характеру, закріплених в позитивному праві; відсутність системи за-

кріплених в законі галузевих фінансово-правових принципів, фінан-

сово-правових категорій і юридичних конструкцій, що традиційно 

включаються у фінансове право; складність у виявленні системи од-

норідних фінансових відносин, правове регулювання яких могло б 

                                                 
1
 Винницкий Д.В. Прдмет и система финансового права на современном етапе / Материалы 

научной конференции «Финансовое право на рубеже веков». Май 2002 г. – Санкт-Петербург 

// Известия вузов. Правоведение. – 2002. – №5. – С. 31. 
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здійснюватися єдиним фінансово-правовим методом і схожими пра-

вовими засобами; відсутність єдиної системи фінансово-правових 

джерел»
1
. 

На наш погляд, наведені Д.В. Вінницьким аргументи дещо абст-

раговані від реального стану речей. Так, перші два аргументи практи-

чно дублюють один одного, оскільки «фінансово-правові принципи, 

фінансово-правові категорії і юридичні конструкції, що традиційно 

включаються у фінансове право», є нічим іншим, як загальними фі-

нансово-правовими положеннями фундаментального характеру. 

Слід зазначити, що система чинного фінансового законодавства 

в Україні дійсно не має єдиного нормативно-правового акту, що, без-

умовно, негативно позначається на ефективності застосування право-

вих норм. Проте фінансово-правова доктрина за багато десятиліть 

свого існування розробила досить потужний загальнотеоретичний 

понятійний апарат. У зв'язку з цим існує необхідність прийняття єди-

ного законодавчого акту, який регулював би весь комплекс фінансо-

вих відносин. 

Зокрема, доцільність прийняття єдиного нормативного докумен-

ту, який регулював би весь спектр фінансових правовідносин була ві-

дмічена В.І. Сломом
2
. Пізніше дана ідея отримала підтримку і розви-

ток в наукових працях Н.І. Хімічевою. 

Послідовним прихильником прийняття єдиного фінансово-

правового акту є О.М. Горбунова, на думку якої, розробка Закону про 

фінанси дозволила б врегулювати загальні принципи функціонування 

фінансової системи країни в цілому і дала можливість прослідкувати 

хоч би основні прямі і зворотні зв'язки в процесі розвитку економіки 

через фінанси на підставі загальних економіко-політичних і правових 

принципів
3
. 

На нашу думку, прийняття такого нормативно-правового акту 

дозволило б привести у відповідність з єдиними організаційно-

                                                 
1
 Винницкий Д.В. Предмет и система финансового права на современном етапе / Материалы 

научной конференции «Финансовое право на рубеже веков». Май 2002 г. – Санкт-Петербург 

// Известия вузов. Правоведение. – 2002. – №5. – С. 30-31. 
2
 Слом В.И., Измайлов О.В. По поводу совершенствования финансового законодательства // 

Финансы. – 1976. – № 12. – С. 37. 
3
 Фінансовое право: Учебник / Под ред. проф. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996. – С. 21. 
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правовими принципами і методами правове регулювання різноманіт-

них фінансових відносин. 

Віддаючи перевагу теорії самостійності фінансового права, не-

обхідно послідовно досліджувати основні критерії, що визначають 

специфіку даної правової галузі – предмет, метод правового регулю-

вання, наявність фінансово-правової відповідальності, фінансово-

правові джерела, принципи фінансового права. 

Фінансове право, що є одним з механізмів державної фінансової 

політики, встановлює й регулює відносини усередині фінансової сис-

теми. Фінансове право є самостійною галуззю права, що володіє пев-

ним предметом і структурою. Основними джерелами фінансового 

права України є Конституція України і закони України, зокрема Бю-

джетний кодекс України, Податковий кодекс України. Ці закони ле-

жать в основі процесів систематизації та кодифікування фінансового 

законодавства. Якщо до державної фінансової політики і функціону-

вання фінансової системи України фінансове право застосовується в 

повному обсязі, то до фінансової діяльності некомерційних організа-

цій безпосередньо стосуються тільки окремі норми фінансового пра-

ва. 

Визначаючи предмет фінансового права, Ю.О. Крохіна керуєть-

ся, по-перше, тим, що предмет науки являє собою сукупність 

об‟єктивних закономірностей, які відображуються в її основних кате-

горіях і поняттях, а по-друге, тим, що наука фінансового права вивчає 

не тільки зміст галузі фінансового права, але і його форму. Тому, на 

думку Ю.О. Крохіної, «дослідження фінансового права з позицій на-

укового осмислення його форми та змісту дають змогу чітко відме-

жувати фінансове право як галузь права»
1
.  

Фінансове право є сукупністю норм права, що регулюють фі-

нансову діяльність держави. Предметом регулювання фінансового 

права в цілому є фінансова діяльність держави і територіальних гро-

мад, а методом регулювання є розпорядження держави, що має влад-

                                                 
1
 Крохина Ю.А. Доктрина как фактор оптимизации финансового законодательства // Финан-

сово-правовая доктрина постсоциалистического государства. Материалы международ. науч. 
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ний, імперативний характер. Вся публічна фінансова діяльність дер-

жави відбувається на підставі норм фінансового права. 

Норми фінансового права як публічної галузі права носять імпе-

ративний характер, їх зміст не може бути змінено за угодою учасни-

ків суспільних відносин, як це має місце при диспозитивних нормах, 

що містяться, наприклад, в цивільному законодавстві. 
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 д.ю.н., проф. Ігор Безклубий 

Київський національний університет 

 імені Тараса Шевченка 

 

Інтуїтивний підхід в теорії пізнання інтелектуальних прав  

 

Життєвий простір сучасної людини з великою швидкістю запов-

нюють результати її інноваційної діяльності, які, з однієї сторони, по-

кращують цей простір, надають йому привабливості та зручності, а з 

іншої сторони, мають неабиякий вплив, й не завжди позитивний, на 

людську свідомість, свободу, здоров‟я, життя тощо. Людина вразлива 

і питання захисту прав та інтересів творців інноваційних технологій 

на певному етапі набуває діаметрально протилежного звучання, що 

зумовлює необхідність пізнавати змінені потреби сучасності, збирати, 

аналізувати, переоцінювати минулий досвід, корегувати та приймати 

відповідні рішення. У цьому зв‟язку суспільству важливо відшукати 

баланс між продукованим і необхідним. Інструментарієм при 

розв‟язанні проблеми можуть слугувати не тільки культурно-

моральні, релігійні норми, але й такі соціальні норми, як правові. 

Останні в процесі регулювання відносин інтелектуальної діяльності 

мають потребу не стільки в їх постійному оновленні, скільки в необ-

хідності правильного та повного їх застосування.  

Сьогодні картинка життя змінюється з калейдоскопічною швид-

кістю. Особливо це відчутно в сфері інформаційних технологій, пози-

тивні аспекти та проблемні питання якої є на виду, принаймні у тих, 

хто безпосередньо або опосередковано до неї причетний. Так, на рівні 

застосування норм національного законодавства у сфері інтелектуа-

льної діяльності у контролюючого органу є певна розгубленість з 

приводу вільного використання файлів в інтернет-просторі. Відноси-

ни, які ще нещодавно врегульовувались диспозитивними нормами 

приватного права, сьогодні мають тенденцію до переходу у сферу ім-

перативного регулювання нормами публічного права. Проте застосу-

вання таких норм не розв‟язує проблеми. Так, більшість криміналь-

них справ щодо розслідування злочинів про порушення авторських 

прав не знаходять свого продовження в суді. Подібну ситуацію мож-
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на спостерігати на міжнародному рівні. Наприклад, нагляд Європей-

ської комісії за дотриманням закріплених у Договорі принципів доб-

росовісної конкуренції стосовно права інтелектуальної власності но-

сить нормотворчий характер. Національна система законодавства, так 

само як і міжнародне законодавство, незважаючи на їх певну гармоні-

зацію, не в змозі забезпечити належну діяльність відповідної сфери.  

Певна зарегульованість відірвала законодавця від суті предмету 

відносин. Логіка його правотворчої діяльності лежить у площині, 

суть якої полягає у лобіюванні корпоративних інтересів, а це, насам-

перед, майнові інтереси. Апріорі, такий підхід є не вірним. Це біг з 

прискоренням без результату. Автор у цих змаганнях приходить 

останнім, якщо взагалі приходить. Свою роль він вже відіграв і має 

відійти вбік. Він інтуїтивно розуміє несправедливість, проте не в змо-

зі відновити свої порушені права. По суті, спостерігається зловжи-

вання суб‟єктивними цивільними правами, яке розглядається як пра-

вопорушення особливого типу, що не підпадає під юридичну заборо-

ну. Знов ж таки, якщо автор і захищає свої авторські права, то, як 

правило, з вимогою майнового відшкодування. Вимоги немайнового 

характеру носять здебільшого другорядний характер, що й призво-

дить, як правило, до невірного застосування цивільно-правових норм. 

В умовах ринкової економіки та жорстокої конкуренції слабкою лан-

кою залишається творець зі своїми інтелектуальними правами.  

Такий стан у сфері інтелектуальної діяльності потребує оновле-

них підходів у розумінні сутнісних характеристик основних складо-

вих відповідних відносин, у розробці та застосуванні правових норм 

дієвого юридичного механізму. Основні юридичні конструкції найві-

домішої розробки римських правознавців Corpus Juris Civilis лягли в 

основу догми приватного права і знайшли своє відображення у циві-

лістичній доктрині та сучасній системі цивільного законодавства. До-

тримання положень догматичної традиції при регулюванні майнових 

відносин не викликає жодних заперечень. Інша справа, коли мова йде 

про регулювання нематеріальних благ. Так, не раз з новою силою ро-

згорталась наукова дискусія щодо можливості впровадження конс-

трукції права власності в сфері відносин інтелектуальної діяльності. 

На рівні не правознавців доволі часто право інтелектуальної власнос-
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ті розглядають як вид права власності. Проте, деяка співзвучність те-

рмінології не завжди характеризує тотожність змісту відповідних по-

нять.  

При поширенні на нематеріальні блага режиму права власності 

одразу виникає питання про визначення меж, що окреслюють сферу 

нематеріальної власності. Тобто, є необхідність описати та визначити 

способи ототожнювання даного об‟єкта та його мислимі межі. Якщо 

питання такого роду від нерухомих або рухомих речей може вирішу-

ватися за допомогою межових стовпчиків або фізичного окреслення 

відповідного об‟єкту, то одна з суттєвих рис нематеріальних об‟єктів 

у тому й полягає, що подібні способи щодо них неприпустимі. В ме-

жах кожної з сфер інтелектуальної власності юристи вимушені були 

шукати критерії, за допомогою яких можна було б задавати парамет-

ри відповідного нематеріального об‟єкту. Сюди відносяться схеми 

різного роду: передача на збереження та реєстрація, способи предста-

влення винаходу (формула або заявка в патентному праві), позитив-

но-правові та доктринальні конструкції, такі як вимога достатності 

публікації (у тому ж патентному праві) або критерії оригінальності 

(як у праві авторському)
1
. Розробка відповідних параметрів впродовж 

другої половини двадцятого століття стала нагальною не лише для 

національних юрисдикцій, а насамперед, для європейського законо-

давства, що регулює відносини в сфері інтелектуальної діяльності. 

Між тим, щонайменше одна для всіх форм і видів інтелектуаль-

ної власності властивість може бути виділена – їх походження тісно 

пов‟язано з поняттями «творити», «створювати» – саме в цьому розу-

мінні ми говоримо про створення книги, дизайну автомобіля, нового 

лікарського препарату. Передбачається, що ідеї, інформація, технічні 

рішення з‟являються на світ завдяки людині, а не за волею божою або 

примхою муз, не в результаті дій природних і техногенних факторів. 

При цьому мається на увазі, що процес їх створення потребує інтеле-

ктуальних зусиль людини
2
.  

                                                 
1
 Див.: Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / 

Пер. с англ. В.Л. Вольфсона. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – 

С. 23-24.  
2
 Див.: Бентли Л., Шерман Б. Там само. – С. 24.  
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Творчий характер людської поведінки формується на рівні сис-

теми понятійних образів емпіричного та теоретичного контенту. Ро-

зумові здібності людини розвиваються завдяки двом складовим: інту-

їтивного і логічного мислення. В основі творчості, процесу людської 

діяльності, що створює якісно нові матеріальні і духовні цінності, 

лежать не тільки такі індивідуальні властивості дослідника, як профе-

сіоналізм і талант, але і його етичні якості, інтуїція та випадковість. 

Творець теорії топології, математик А. Пуанкаре зазначав, що від ви-

рішення проблеми інтуїції залежить успіх в розкритті таємниці нау-

кової творчості і кінець кінцем – прогрес науки. Творчий процес та 

інтуїція, як елемент творчого мислення, детерміновані природою 

людського мислення. Виходу на термінологічну складову має пере-

дувати визначеність по суті поняття та ясність формулювання його 

дефініції. Для обґрунтування поняття права інтелектуальної власності 

недостатньо впровадження аналогій. Воно, як і будь яке право та ті 

правові явища, що пов‟язані з ним, має апріорну природу. Для пі-

знання цієї природи юридичне мислення має містити відповідний ар-

сенал загальнофілософських та спеціальних методів.  

Формально-логічний метод в осмисленні окремих юридичних 

категорій є пріоритетним в процесі пізнання права, проте й інші ме-

тоди, такі як системний, соціологічний, діалектичний, аксіологічний 

тощо допомагають правознавцям у розв‟язанні головного питання: 

що є право. В силу ірраціональності, інтуїція як певний рівень пі-

знання здебільшого не знаходить свого відображення в сучасних 

юридичних дослідження. Разом з тим, інтуїтивний підхід інтерпретує 

реальність в межах запиту, потреб, інтересу, користі тощо не одним 

лише зовнішнім відчуттям, але й насамперед, через внутрішнє розу-

міння, дає поштовх до пізнання сутнісного рівня об‟єкта. Застосуван-

ня інтуїтивного методу може забезпечити підґрунтя для логічної по-

будови сутнісних понять сфери інтелектуальних прав. 

Погляд І. Канта на право, який ґрунтувався на апріорному прин-

ципі свободи волі та категоричного імперативу розуму, знайшов ві-

дображення в його філософському вченні про інтуїцію, яка існує вже 

не як безпосереднє споглядання розуму, а як чуттєвість, апріорні фо-

рми якої – простір і час. Інтуїція виступає як форма інтелектуального 
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пізнання. Те, що узгоджується з поняттям розуму та інтелекту. Рене 

Декарт тісно пов‟язував інтуїцію з логічним процесом, вважаючи, що 

останній просто не може розпочатись без деяких початкових, гранич-

но ясних положень, що в свою чергу, виводить дослідника на інші 

методологічні рівні. Аналіз визначень поняття «інтуїція», запропоно-

ваних рядом відомих філософів
1
, дає підстави стверджувати, що су-

часна юридична наука не надає у своїх дослідженнях належної уваги 

інтуїтивному праворозумінню. Це пов‟язано насамперед з певним по-

боюванням торкатись категорії, яка нібито віддалена від юриспруде-

нції. Таке ставлення є нічим іншим, як науковою помилкою дослід-

ника, який незалежно від сфери своїх розробок має використовувати 

широкий спектр методологічного інструментарію. У процесі пізнання 

тих чи інших явищ інтуїтивний метод не може застосовуватися само-

стійно, адже це буде не зовсім науковий підхід. Лише у тісному діа-

лектичному зв‟язку з іншими формами пізнання, ґрунтуючись на не-

усвідомленому віддзеркаленні, інтуїтивний процес буде налаштову-

вати дослідника на прагнення до усвідомлення об‟єктивних явищ. 

За своєю природою сфера інтелектуальної діяльності наближена 

до інтуїтивного процесу. Існує навіть термін «інтелектуальна інтуї-

ція». Під ним професор В. Асмус розуміє пряме сприйняття розумом 

істини, не виведеної з інших істин за допомогою доказу і яке не мож-

на спостерігати лише зовнішнім відчуттям. Характеристика відповід-

ного поняття є підтвердженням того, що впровадження інтуїтивного 

підходу – це науковий спосіб, що може бути в нагоді в пошуку істи-

ни. Інтуїтивний підхід слід розглядати як розумову здатність людини 

у процесі пізнавальної діяльності та як властивість оцінювання нею 

об‟єктивних явищ. Інтуїція дозволяє проникнути до суті речей. Проте 

це можливо лише за умов регулярної розумової роботи та системати-

чного здійснення тренування. Так, винахідник, опираючись на свій 

професійний досвід і знання, свідомо чи несвідомо послуговується 
                                                 
1
Інтуї ція (лат. intuitio – споглядання, уважно дивлюся, звертаю увагу). Інтуїція – це здатність 

збагнення істини шляхом прямого її розсуду без обґрунтування за допомогою доказу (Ас-

мус В.); інтуїція – вищий прояв єдності знання, і притому знання інтелектуального, бо в акті 

інтуїції розум людський одночасно мислить і споглядає (Декарт Р.); інтуїція – це свого роду 

прискорений висновок, виражений в знаковій формі, що відображає використання поняття 

(Спіноза Б.); інтуїція – вищий рівень пізнання, що дозволяє усвідомити всі раціональні істи-

ни (Лейбніц Г.) тощо. 
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інтуїтивними відчуттями (професійна інтуїція), які безпосередньо ві-

дносяться до його винахідницької діяльності та пов‟язані з віддзерка-

лення суті предмету власного новаторського доробку. У цьому випа-

дку інтуїтивна складова свідомості винахідника безпосередньо вико-

нує евристичну функцію, яка й виводить його на новітній результат 

його діяльності. Метод, яким послуговуються творці в процесі своєї 

інтелектуальної діяльності, чомусь відсутній в арсеналі правознавців, 

що намагаються створити умови для забезпечення правової охорони 

та захисту інтелектуальних прав.  

Інтуїтивно-правова проекція дає можливість поглянути на пози-

тивні норми як на деякі усталені, проте не догматичні норми, які мо-

жуть бути змінені в разі їх невідповідності часу та суспільним відно-

синам, процесам уніфікації й гармонізації права та законодавства. 

Крім того, важливо не просто віднайти місце для творця у системі ві-

дносин інтелектуальної діяльності, а прикласти всі зусилля для забез-

печення його належним правовим інструментарієм, яким він має пос-

луговуватись, охороняючи та захищаючи свої інтелектуальні права. З 

метою розумного впливу на розвиток права в сфері інтелектуальної 

діяльності важливо віднайти мотиваційні важелі, завдяки яким інте-

рес творця та суспільства співпадає. 

У свій час Л. Петражицький намагався спроектувати універса-

льну формулу права, яка могла б охоплювати різні типи праворозу-

міння, що є відомими історії, а також розробити концепцію форму-

вання юридичних норм у правопізнанні. В сучасних державах поряд з 

офіційно визнаним правом існують різноманітні системи інтуїтивного 

права (малось на увазі право окремих верств населення – І.Б.). Він за-

значав, що інтуїтивних прав стільки, скільки індивідів
1
. Співвідно-

шення інтуїтивного та офіційного права в кожній країні залежить від 

рівня культури
2
. Певні аспекти психологічної теорії 

Л. Петражицького можуть віднайти своє відображення в окремих 

сферах суспільних відносин. Так, в основі юридичного механізму, що 

забезпечує правове регулювання суспільних відносин у сфері інтеле-

                                                 
1
 Див.: Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности. 

СПб, 2000. – С. 383.  
2
 Див.: Петражицкий Л.И. Там само. – С. 491. 
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ктуальної діяльності, елементи морального і мотиваційного впливу на 

поведінку суб‟єктів авторських прав відіграють вирішальну роль. 

Тим самим, творчий процес автора не буде завершуватись лише на 

етапі створення об‟єкту інтелектуальної власності, а за умови позити-

вної оцінки останнього, буде мати продовження у напрямку застосу-

вання такого об‟єкту для суспільного блага.  

На думку професора О. Підопригори, уся цілеспрямована суспі-

льна діяльність має бути підпорядкована інтересам людини, в тому 

числі й інтелектуальна діяльність. Матеріальне виробництво має за-

безпечити суспільство всім необхідним, виходячи із самого високого 

рівня добробуту. Але воно може забезпечити такий рівень лише за 

умови, що буде продовженням інтелектуальної діяльності. Іншими 

словами, найкращі досягнення інтелектуальної діяльності реалізува-

тимуться у матеріальному виробництві. Чим вищий рівень інтелекту-

альної діяльності, тим вищий науково-технічний рівень матеріально-

го виробництва
1
. Так само Б. Чичерін висловлювався з приводу інте-

ресу в праві. Він зазначав, що є випадки, коли право визначається ін-

тересом. Це буває там, де сама особа є представником відповідного 

інтересу. Такого роду відносини зустрічаються у всіх людських сою-

зах. У сфері сімейних відносин опікун є замісником малолітнього або 

недоумкуватого; в товаристві особа є представником корпорації, в 

державі – представником влади. Тут суб‟єктивне право залишається 

вираженням волі цієї особи, яка одна може привести її в дію... Підс-

тавою суттєвої відмінності публічного права від приватного є суспі-

льний інтерес. У першому особа є представником цілого, яке возво-

диться на ступінь юридичної особи, що має відомі права, в ім‟я відо-

мого інтересу, в другому особа залишається сама собі ціллю та діє на 

підставі природно належної їй свобідної волі. Останнє складає при-

родну основу права; перше ж є плодом штучної юридичної конструк-

ції. Звідси слідує, що до особистого права менш за все застосовується 

поняття суспільного інтересу
2
. Тут наведено, по суті, досить розлоге 

розуміння певної диференціації поняття інтересу в праві, що дає мо-
                                                 
1
 Див.: Право інтелектуальної власності: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За 

ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2002. – С. 66.  
2
 Чичерин Б.Н. Филисофия права. Изд. 2-е. испр. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011. – 

С. 86-87. 
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жливість зробити висновок про важливість цієї категорії. У сфері ін-

телектуальної діяльності інтерес виходить на рівень економічної 

складової – практичної успішності. Критерієм практичної успішності 

є результативність і доцільність, що досягаються, у тому числі, за до-

помогою інтуїції, яка належить до ірраціональних методів. Інтуїція як 

елемент інтелектуальної складової розумових здібностей є підґрун-

тям для сприйняття істини. На рівні підсвідомості особистості фор-

мується цілісна картина, яка є віддзеркаленням суті того, чого прагне 

досягнути у своєї діяльності творець. За умови розвитку інтуїції ця 

цілісна картина внутрішнім відчуттям особистості може бути вишто-

вхнута (представлена) назовні у вигляді певного результату її інтеле-

ктуальної діяльності.  

Важливою складовою особистих немайнових прав на об‟єкт ін-

телектуальної діяльності є певні оціночні категорії, які залишаються 

поза увагою під час правозастосування відповідних норм. Їх обґрун-

тування на доктринальному та законодавчому рівнях може бути здій-

снено за допомогою інтуїтивного підходу, як звичайного способу ми-

слення, що застосовується у випадку необхідності швидкісного та ві-

рного оцінювання важливості й значення духовних і моральних скла-

дових з виходом на ясне тлумачення цих категорій та реальне досяг-

нення правової мети. Тобто, формується певне каузальне відношення, 

підставою якого є причина та мотив. Саме в межах цих категорій ро-

зум людини та споглядання процесів інтелектуальної діяльності ма-

ють інтуїтивний зв'язок. У відповідних умовах, правознавцям слід 

працювати в напрямку пошуку критеріїв, які могли б задати формат 

ідеї інтелектуальних прав, серед яких мають бути чітко відображені 

сутнісний, об‟єктний, змістовний, оціночний, семіотичний, терміно-

логічний та інші аспекти.  
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Верв як сільська територіальна громада  

у Київській Русі (ІХ ст.-ХІІ ст.): історико-правовий аналіз 

 

Правовий розвиток України в сучасних умовах вимагає вивчен-

ня, аналізу та переосмислення давніх правових інститутів, оскільки в 

минулому часто можна знайти відповіді на питання, які ставить перед 

нами сьогодення та може поставити майбутнє. Реформування право-

вих основ місцевого самоврядування є однією з актуальних потреб 

нашої держави. Цей процес повинен бути комплексним і добре про-

думаним, чого неможливо досягнути без застосування національного 

правового досвіду. Тому існує потреба історико-правового дослі-

дження особливостей формування та функціонування верви – найда-

внішої української територіальної громади. 

Верв становила та становить значний інтерес для історико-

правової науки. Її досліджували правознавці та історики різних пері-

одів: дореволюційні (В. Лєшков, М. Ясинський, М. Іванішев, 

Ф. Леонтович, О. Єфименко та ін.), радянські (С. Юшков, Б. Греков, 

Я. Щапов та ін.) та сучасні (В. Гончаренко, І. Усенко, П. Гураль, 

І. Бойко та ін.). 

В історико-правовій науці розгорілась гостра дискусія щодо 

правової природи верві. Одні вчені (М. Павлов-Сільванський, 

С. Юшков та ін.) вважали її родовою общиною, а інші (В. Лєшков, 

Б. Греков та ін.) – територіальною громадою. Найсуттєвішою переш-

кодою у сприйнятті верви як родової общини завдає одна зі статей 

Розширеної редакції «Руської правди», яка передбачає можливість 

індивідуальної відповідальності членів верви у разі, коли вони не 

вкладуться в «дику віру»
1
. Отже, дика віра складалась з індивідуаль-

них вкладів у неї, а це примушує припускати наявність індивідуаль-

                                                 
1
 Хрестоматія з історії держави і права України у 2-х томах / За ред. Гончаренка В.Д. – Т. 1. – 

К.: Ін Юре, 2000. – С. 36-37. 
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ного господарства членів верві, тобто приватну власність, що є ма-

лоймовірним у родовій общині. Як видається, необхідно визнати верв 

сільською територіальною громадою, яка зародилась саме в Київській 

Русі та стала на шлях свого подальшого розвитку. 

Становлення вервів. У VII-VIII століттях було створено 

об‟єднання племінних союзів полян у середньому Подніпров‟ї з 

центром у Києві. На цих землях у VIII-ІХ століттях виникла перша 

держава східних слов‟ян з назвою «Руська земля». З кінця ІХ століття 

Руська земля стала центром, політичним і територіальним ядром 

утворення могутньої держави, яка закріпила за собою назву «Київсь-

ка Русь». У процесі формування соціально-неоднорідного суспільства 

східні слов‟яни перейшли від первісно-общинного ладу до феодаль-

ного, оминувши рабовласницький. Така своєрідність історичного ро-

звитку пояснюється певними обставинами, серед яких вагоме місце 

займає організація територіальних громад (вервей), члени яких були 

рівноправними. Верв (сільська громада) затримала та унеможливила 

рабоволодіння у східнослов‟янському суспільстві
1
.  

Протягом тривалого періоду становлення державності на украї-

нських землях існували три типи общин: 

1) великосімейна родова община (до VII ст.); 

2) землеробська напівродова община (VІІІ – ІХ ст.); 

3) сусідська община або територіальна громада (з ІХ ст.), до якої 

належала верв. 

У ІХ ст. сформувалась сусідська община, яка, на думку 

Б. Тимощука, виражалась у трьох формах територіальних громад Ки-

ївської Русі: вільна сільська громада – верв; феодально залежна гро-

мада; міська територіальна громада
2
. Із запропонованою класифікаці-

єю можна погодитись, однак важко однозначно стверджувати, що 

верв була лише вільною сільською громадою. Існує значна ймовір-

ність, що феодально залежна сільська громада також була вервю, ма-

ла аналогічні обов‟язки та була наділена приблизно такими ж права-

ми. У цьому контексті доцільно процитувати О. Єфименко: «Однома-

нітна, безлика, нерухома народна маса перетворюється в суспільство 

                                                 
1
 Бойко І.Й. Державний лад і право Київської Русі. – Львів, 2004. – С. 8-10. 

2
 Тимощук Б. Восточнославянская община VI-Х в.в. н.э. – М.: Наука, 1990. – С. 141-142. 
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з особливим життям, особливими поняттями та інтересами, а голов-

не – у суспільство, яке хоча ледве помітно, але безсумнівно рухається 

вперед»
1
. 

Відомий історик права А. Яковлів висловив свій погляд щодо 

перетворення родової общини в територіальну громаду (верв). Він за-

значав, що згодом економічний розвиток суспільства, зокрема хлібо-

робство, послабив родинний зв'язок і зумовив створення нових форм 

громадського співжиття: родину змішаного типу, яка складалась із 

родичів і чужинців, наділених спільною власністю; потім громаду зі 

спільним майном; громаду з правом індивідуальної власності її членів 

на двір і поле та зі спільною власністю на луки, випаси, ліси, озера, 

лови та ін. Завершальною стадією цього процесу еволюції стало ви-

никнення села – спілки малих громад і дворищ
2
. Водночас формува-

лась громадська форма управління через виборну старшину всіма 

справами громади, в тому числі охороною правопорядку та безпеки, 

здійсненням правосуддя та боротьбою зі злочинністю.  

Отже, у ІХ ст. остаточно завершується процес перетворення ро-

дових общин у територіальні громади. Основним видом цих громад 

була верв. Важливо зазначити, що її формування відбувається пара-

лельно з утворенням Київської Русі. Тому можна стверджувати, що 

перехід давньоукраїнського суспільства до нових форм співжиття був 

одним із визначальних державотворчих процесів. 

Правова природа верви. Можна припустити, що термін «верв» 

походить від шнурка-«вірьовки», яким вимірювали ділянку землі, за-

йняту членами верви. Верв була сільською територіальною грома-

дою, яка наділялась правом місцевого самоврядування та судовими 

функціями. Цей інститут був притаманним не лише населенню Київ-

ський Русі, але й хорватському народу, оскільки про нього згадує як 

«Руська Правда», так і Полицький статут, який діяв у Далмації (при-

бережна частина Хорваті)
3
. Водночас у деяких статтях «Руської прав-

                                                 
1
 Ефименко А.Я. Исследования народной жизни. Обычное право. – М: ЛИБРОКОМ, 2010. – 

С. 49. 
2
 Яковлів А. Околиці (округи) копних судів XVI-XVIII в. в. на Україні // Життя і право. – 

Львів, 1929. – Число 1. – С. 12. 
3
 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М.: 

ИНФРА-М, 1998. – С. 76. 
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ди» вживається термін «мир», під яким також необхідно розуміти 

сільську громаду. Сучасний історик права В. Заруба вважає, що в Ки-

ївській Русі «верв» була південноруською назвою сільської громади, 

а «мир» – північноруською
1
.  

Члени верві в Київській Русі мали перед князівською владою 

фінансові, поліцейські та інші зобов‟язання. Верв була колективним 

власником неподільних земель, здійснювала реалізацію норм звичає-

вого права, організацію захисту своїх членів і їх власності у конфлік-

тах з державним апаратом, феодалами та сусідніми громадами. Орга-

ном управління верві було віче. Її члени несли взаємну відповідаль-

ність за сплату князеві податків і за злочини, вчинені на її території, 

яка була доволі великою.  

Скоріш за все, така територіальна форма співжиття населення в 

сільській місцевості була зумовлена відповідним етапом розвитку 

феодального ладу і багатьма об‟єктивними причинами: формами фе-

одального землеволодіння, розвитку інституту права власності, сіль-

ського виробництва тощо. Однією з найважливіших причин можна 

також назвати особливості географічного розташування Київської 

Русі, яка опинилась на шляхах «великих переселень» народів, а тому 

жила під постійною загрозою ворожих набігів як великий військовий 

табір, в якому верві набагато більше нагадували військові поселення, 

ніж родові общини
2
.  

На зміну великим родовим об‟єднанням, які захищали інтереси 

своїх членів у відносинах з іншими суб‟єктами та виконували вироб-

ничі й адміністративні функції, приходить нова структурна одиниця 

суспільства. Нею була верв (територіальна громада), до якої входили 

як великі, так і малі сім‟ї. Розпад великих патріархальних родових 

общин був зумовлений значною міграцією населення на українських 

землях у VIII-XII ст. До ХІ-ХІІ ст., коли діяльність верві почала регу-

люватись законодавством Київської Русі, вона вже пройшла довгий 

багатовіковий шлях від родової общини до територіальної громади. 

До основних завдань верві належало як регулювання внутрішніх від-
                                                 
1
 Заруба В.М. Держава і право Київської та Галицько-Волинської Русі (кінець VIII – початок 

XIV ст.). – К.: Істина, 2007. – С. 23. 
2
 Правовий звичай як джерело українського права ІХ-ХІХ ст. / За редакцією І.Б. Усенка. – К.: 

Наукова думка, 2006. – С. 155. 
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носин, так і протидія зовнішньому натиску з боку держави та приві-

лейованих суспільних груп. Радянський історик Я. Щапов ствержу-

вав, що верв як особлива політична організація перейняла з додержа-

вного суспільства свою структуру, судові функції та право захисту 

членів громади. Князівська влада була змушена визнавати її політич-

ний і правовий статус, поступово змінюючи функції верві під впли-

вом суспільних умов
1
.  

Доволі дискусійною також є структура територіальної громади-

верві. Більшість вчених схилялись до того, що верв була спілкою сіл. 

Водночас інші дослідники, серед яких М. Ясинський, вважали, що те-

рміни «верв» і «село» були тотожними. Цілком можливо, що обидві 

версії правильні, тобто верв могла включати до свого складу, як одне 

село, так і декілька. Водночас необхідно згадати про те, що в часи Ки-

ївської Русі не було проведено остаточного розмежування між села-

ми. Тому верв могла бути навіть не об‟єднанням кількох сіл, а пев-

ною територією з жителями, яка згодом поділилась на кілька сіл під 

впливом суспільних умов. Якщо верв складалась із кількох сіл, тоді 

село, в якому знаходився її адміністративний центр називалось «чо-

ло».  

Органи управління у вервах. Організація влади у верві була від-

носно складною та будувалась на демократичних засадах, оскільки 

посадові особи, як правило, обирались територіальною громадою. 

Основними органами влади верві був староста, віче та суд. Оскільки в 

Київській Русі державні суди не були відділені від органів адмініст-

рації, тому й громадські суди не були відокремленими від територіа-

льних громад. 

У Короткій редакції Руської правди згадуються сільський і ра-

тайний старости, в Розширеній редакції цих осіб називали сільським 

тивуном і ратайним тивуном. Письмові джерела не містять детальних 

відомостей про функції цих осіб у територіальній громаді. Сільський 

староста чи сільський тивун, ймовірно, здійснював нагляд за вико-

нанням сільським населенням федодальних повинностей; відповідав 

перед феодалом за їх дотримання; контролював сплату данини у фо-

                                                 
1
 Щапов Я. О функциях общины в Древней Руси // Общество и государство феодальной Рос-

сии. – Москва, 1975. – С. 18. 
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рмі натуральної ренти. Разом з тим сільський староста очолював те-

риторіальну громаду. Здебільшого це була виборна особа, яку обира-

ли жителі села. Проте у зв‟язку з процесами феодалізації деякі сільсь-

кі старости, які керували феодально залежними громадами, ставали 

службовцями феодала. Щоправда, більшість його функцій щодо 

управління громадою зберігались, оскільки він був представником 

феодала, влада якого поширювалась на усю громаду. Ратайні старос-

ти чи ратайні тивуни контролювали виконання польових робіт, їх 

якість, черговість, здійснював нагляд за дотриманням права власнос-

ті
1
. Важко визначити наявність або відсутність тотожності між верв-

ним і сільським старостою. Можна припустити, що коли в склад верві 

входило одне село, то ця тотожність була присутньою, проте при 

входженні у верв кількох сіл, вервний староста був наділений біль-

шою владою, а старости цих сіл йому підпорядковувались. 

Безсумнівно, демократичність у системі влади Київської Русі, 

поширювалась на особливості функціонування місцевого самовряду-

вання. Віче було основною формою вирішення найважливіших пи-

тань як місцевого, так і загальнодержавного значення. Тому віча були 

загальнодержавні, міські, сільські (вервні). Вервні віча проіснували 

на українських землях аж до розпаду Галицько-Волинської держави. 

Хоча про вервні віча, збереглось значно менше відомостей ніж про 

інші види цих зібрань, проте їх проведення є очевидним, оскільки 

значно зручніше зібрати жителів села, ніж міста, князівства чи тим 

паче держави.  

Неухильне утвердження засади народовладдя у місцевому само-

врядуванні вимагало, щоб усі члени територіальної громади брали 

участь у цьому зібранні. Ці умови існували у додержавний період, 

проте виникли не відразу. Стародавній літопис зазначав: «Деревляни 

жили за звірячими звичаями, жили по-скотськи…» «Радимичі, в'яти-

чі… жили в лісах, наче звірі…». Відомо, що за первісних часів люди 

могли провадити тільки збиральницьке господарство. В умовах зби-

ральництва великі громадські спілки були неможливі. Такі народні 

зібрання стали можливими за кочового життя, коли люди тримались 

                                                 
1
 Гураль П. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження. – Л.: Край, 

2008. – С. 24-25. 
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разом, переміщаючись із місця на місце. Вони розвинулись за осілого 

життя, коли було легко зібратись в одне місце усім членам родової 

общини
1
, а відтак – територіальної громади.  

Вервний суд і вервне судочинство. Верв була водночас і давньо-

руською громадою, і судово-адміністративною одиницею. Судові фу-

нкції від імені громади виконував вервний суд, який у період існу-

вання Київської Русі розглядав усі категорії справ стосовно членів 

громади та розслідував злочини, що були вчинені на її території. Вер-

вний суд складався з «судових мужів» – найавторитетніших предста-

вників територіальної громади. Його очолював виборний голова (ста-

роста). У «Руській правді» вервний суд називався «ізвод 12 мужів». 

Компетенцією цього суду також був захист власності, зокрема недо-

торканності земельних меж. Громадські суди найчастіше розглядали 

справи про правопорушення селян-смердів. За «Руською Правдою», 

на громаду також покладався обов‟язок дотримання її процесуальних 

норм. Їй слід було додержуватись вказівок про те, що вважати кара-

ним, і який штраф призначати
2
.  

Більшість дослідників підтримують позицію, що «звід 12 му-

жів», про який йдеться у ст.15 Короткої редакції «Руської Правди», є 

вервним судом, проте є й такі вчені, які вважають цих «мужів» пос-

лухами, тобто свідками. На думку російських істориків М. Карамзіна 

та А. Зіміна, у ст. 15 Короткої редакції «Руської Правди» йде мова 

про випадок, коли внаслідок зводу був знайдений злодій, але крім 

знайденої речі ним були вкрадені й інші, повернення яких вимагав 

позивач, тому є усі підстави вважати 12 мужів, про який говорить 

ст.15 Короткої редакції «Руської Правди», вервним судом. Цей орган 

вирішував усі справи про крадіжки, в яких застосовувався звід як 

процесуальна дія.  

Спосіб здійснення вервного судочинства не є очевидним для су-

часної історико-правової науки, оскільки майже не збереглось доку-

ментальних джерел того періоду, які б відображали особливості вер-

ного судового процесу. Безперечно, вервний суд діяв на основі звича-

                                                 
1
 Малиновський О. Стародавній державний лад східних слов‟ян і його пізніші зміни. – Київ, 

1929. – С. 5-6. 
2
 Терлюк І. Історія держави і права України (Доновітній час). – К.: Атіка, 2006. – С. 36. 
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євого права. Оскільки втіленням давньоукраїнського звичаєвого пра-

ва була «Руська Правда», можна припустити, що судовий процес у 

вервних судах був дуже близьким до вимог процесуальних норм «Ру-

ської Правди» або навіть ґрунтувався на них. Оскільки вервні суди 

були попередниками копних судів, тому, досліджуючи вервне судо-

чинство, необхідно також враховувати досвід копного судочинства.  

Власність верви. Верв була суб‟єктом права колективної влас-

ності на землю. Однак сільське господарство здійснювалося силами 

окремої сім'ї, яка була власником і продуктів своєї праці. Тому орні 

землі та сіножаті розподілялися поміж членами громади й окремими 

домогосподарствами. Натомість угіддя (випаси, ліси, води тощо) пе-

ребували в спільному користуванні всіх членів громади. Свої права 

колективного власника на землю при умовах приватного користуван-

ня нею громада здійснювала шляхом періодичних перерозподілів зе-

млі. Перерозподіли землі були засобом зрівняння у забезпеченні зем-

лею усіх членів громади.  

Згодом у верві проявлялась певна конкуренція між індивідуаль-

ним господарством і колективною власністю на землю. Колективна 

власність на землю в умовах індивідуального господарства була га-

льмом у розвитку виробничих сил і мусила поступитися місцем при-

ватній власності. Приватна власність членів громади на землю вини-

кла не відразу, а поступово з общинної власності шляхом збільшення 

періодів між переділами землі, вилучення з них певних ділянок і на-

решті їх припинення. Поряд з цим існували також ділянки, які взагалі 

виключалися з перерозподілів, постійно залишаючись у користуванні 

окремих домогосподарств
1
. Проте, не зважаючи на появу приватної 

власності на землю, деякі об‟єкти продовжували бути власністю вер-

ви. 

Верв мала на меті захист прав власності її членів. Для здійснен-

ня цієї мети громада використовувала правотворчі, виконавчі та су-

дові повноваження. Вервні суди доволі часто розглядали земельні 

спори між селянами. Щоб запобігти хаосу у визначенні прав влас-

ників, розподіл земель в межах верві відбувався за загальною згодою 
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 Гураль П. Територіальна громада в Україні: історико-правове дослідження. – Л.: Край, 
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усіх її членів. При виникненні спірних питань розподіл землі міг про-

водитись за допомогою жеребу. У тих випадках, коли одні селяни 

пасли худобу там, де інші орали землю, сіяли зерно та очікували 

посівів, перші завдали шкоду другим, тому їх дії могли бути оскар-

жені у вервному суді
1
.  

Відповідальність верви. Верв була суб‟єктом колективної юри-

дичної відповідальності. Ця відповідальність виражалась в інститутах 

кругової поруки та «дикої віри». Кругова порука полягала в тому, що 

коли під час розслідування злочину сліди доходили до певної верви, 

скликалась нарада її представників, які на цій нараді вирішували пи-

тання про вибір одного з двох шляхів: розшукати у своїй верві злочи-

нця і видати його селянам сусідньої верви чи державі; відмовитись 

від видачі злочинця
2
. У випадку відмови жителі копного округу чи 

окремого села несли колективну юридичну відповідальність, відому в 

часи Київської Русі як «дика віра».  

Вважалося, що у місці, де губляться ці сліди, там знаходиться 

злочинець. Якщо слід був загублений на великій дорозі або у пустин-

ному степу, то розшук припинявся. Гоніння сліду спричиняло собою 

для верви, у якій губляться сліди вбивці, необхідність самій шукати 

злочинця і видати його владі чи іншій верві або заплатити «дику ві-

ру». Дика віра – особливий вид давньоруського штрафу, який сплачу-

вала верв, яка не могла знайти злочинця чи приховувала його. 

Коли ж верв дала згоду знайти і видати злочинця, тоді слід гна-

ли у селах або селі, що до неї входили. Село, яке вивело слід за межі 

своєї території вважалось «очищеним» від усяких підозр, зокрема в 

переховуванні злочинця, тому не несло юридичної відповідальності. 

Колективна відповідальність членів територіальної громади також не 

наступала у тих випадках, коли село, до якого привів слід, добровіль-

но видавало злочинця чи вказувало на нього. Коли слід не вдавалось 

вивести за межі села, але громада не виступала на захист розшукува-

                                                 
1
 Лєшков В.М. Русский народ и русское государство. История русского общественного права 

до XVIII в. // Антологія української юридичної думки / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) 
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С. 72-73. 
2
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ного, слід гнався від «землі» до «землі» або від двору до двору. Селя-

нин, який виводив слід за межі своєї нерухомої власності, також вва-

жався «очищеним», тому й не притягувався до відповідальності. Як-

що слід не хотіли чи не могли вивести, не хотіли знайти та видати 

злочинця, якщо знищували сліди тощо, наступала відповідальність 

або верві, або села, або окремих осіб, які володіли нерухомим май-

ном
1
.  

Вервне право. Коли давньоукраїнське суспільство досягло ново-

го щабля свого розвитку, перейшовши до державної системи органі-

зації влади, додержавне право східних слов‟ян зазнало значної ево-

люції. Князівська влада формувала законодавство та змінювала окре-

мі правові звичаї. Значного обмеження зазнала кровна помста. За та-

ких умов основним осередком розвитку звичаєвого права в Київській 

Русі стала верв. На цьому наголошують чимало науковців. Більше то-

го, на думку В. Лєшкова, звичаєве право було результатом правотво-

рчої діяльності верві
2
. Інакше кажучи, верв не тільки дотримувалась 

та застосовувала правові звичаї, а й була уповноважена створювати 

їх. Очевидно, це відбувалось шляхом усталення певної практики пра-

вовідносин або через вервні віча та суди, коли їх рішення повторюва-

лись у багатьох вервах і поширювали на них свою чинність. 

Правове регулювання суспільних відносин у верві ґрунтувалось 

на основі правових звичаїв, які були комплексною й узгодженою сис-

темою, котру можна назвати «вервним правом». Згодом ця система 

еволюціонувала і з XIV ст. трансформувалась у «копне право». Нор-

ми вервного права регулювали усе коло суспільних відносин у вер-

вах, крім тих, які підпадали під сферу регулювання державного права. 

Вервне право, передусім, визначало особливості формування та фун-

кціонування органів місцевого самоврядування, а також здійснення 

судочинства. Форма договору за вервним правом була усною. У зви-

чаєвому праві верви був відсутній інститут смертної кари. Прийняті 
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князями закони, у тому числі «Руська правда» часто дублювали та са-

нкціонували норми вервного права. Отже, можна стверджувати, що 

вервне право було основним регулятором правовідносин у Київській 

Русі. 

Висновки. Отже, верв була найдавнішою українською територіа-

льною громадою, яка відігравала важливу роль у формуванні та ево-

люції звичаєвого права, місцевого самоврядування та громадського 

судочинства на українських землях. Верви були активними учасни-

ками суспільного життя Київської Русі та здійснили значний вплив на 

особливості формування і правовий розвиток цієї держави. Правовий 

досвід, який випливає із функціонування вервів, дозволяє стверджу-

вати про необхідність розширення прав територіальних громад у су-

часній Україні та створення їх надійних юридичних гарантій. 
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Європейське право як багатовимірний феномен: 

підходи до розуміння і визначення поняття (теоретичний аспект) 

 

Останнім часом європейське право як особливий юридичний 

феномен стало одним із пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної 

юридичної науки. У спеціальній науковій літературі широко дискуту-

ється питання щодо розуміння і визначення його поняття, змісту і мі-

сця у правовій системі України. При цьому, науковці звертаються до 

висвітлення тих чи інших підходів до розуміння європейського права 

переважно в контексті розгляду окремих його аспектів (зокрема, по-

рівняльної характеристики правових систем європейських держав, 

правового регулювання процесів європейської інтеграції, інституцій-

них і правових засад діяльності європейських міжнародних міжуря-

дових організацій, юридичної природи Європейського Союзу і його 

правової системи тощо). Вагомий внесок у дослідження цих проблем 

зробили такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як Е. Анерс, О. Вишняков, 

М. Гердеґен, М. Гнатовський, Л. Ентін, С. Кареклас, С. Кашкін, 

Ю. Колосов, Л. Луць, В. Муравйов, Р. Петров, Ю. Шемшученко, 

Є. Харитонов та ін. Водночас, з огляду на те, що термін «європейське 

право» широко вживається як в роботах з міжнародного права, так і з 

теорії права, а також в дослідженнях, які проводяться в рамках галу-

зевих юридичних наук, і при цьому по-різному інтерпретується, акту-

альним видається аналіз підходів щодо розуміння європейського пра-

ва як самостійного явища.  

На сьогодні в доктрині склалося декілька концептуальних під-

ходів до розуміння європейського права і відповідно до визначення 

його поняття, які можна умовно об‟єднати у чотири основні групи.  

1. В рамках першого підходу терміном «європейське право» по-

значається сукупність юридичних норм, які утворюються і діють в 

рамках правових систем європейських держав. У даному випадку 

«європейське право» виступає узагальнюючим поняттям щодо всієї 
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сім‟ї національних правових систем окремих держав Європи
1
. Цей 

підхід поділяють, зокрема, шведський дослідник Е. Аннерс, а також 

вітчизняні вчені Є. Харитонов та О. Харитонова. Через призму дослі-

дження європейського приватного права, Є. Харитонов та 

О. Харитонова пропонують класифікувати правові системи держав 

Європи (а отже і право, що є нормативною основою цих систем) на 

підставі їх належності до загальної європейської правової традиції
2
, 

яка залежно від умов соціоісторичного розвитку поділяється на Схід-

ну і Західну. Виходячи з цього, зазначені науковці в межах європей-

ської правової сім‟ї виділяють наступні групи правових систем: по-

перше, романську, германську (центральноєвропейську) і англосак-

сонську, які формувалися у руслі Західної традиції права. По-друге, 

східноєвропейські правові системи, становлення і розвиток яких обу-

мовила Східна традиція права. По-третє, центрально-

східноєвропейські правові системи – їх формування відбувалося під 

впливом обох традицій
3
.  

В спеціальній юридичній літературі можна зустріти критичні за-

уваження щодо виділення окремої правової сім‟ї європейських пра-

вових систем. Зокрема, на думку А. Машкіної, такий підхід «позбав-

лений внутрішньої логіки», оскільки об‟єднувати національні правові 

системи в єдину правову сім‟ю на підставі того, що держави є геог-

рафічно європейськими – безпідставно
4
. Проте, на наш погляд, пра-

вовим системам держав Європи дійсно притаманні спільні риси, оскі-

льки їх генезис відбувався на підґрунті загальної для них правової 

традиції. Разом з тим, недоліком даного визначення європейського 

права є те, що за такого підходу фактично ігноруються суттєві від-

мінності, що існують між національними правовими системами євро-

пейських держав, наприклад, між романо-германським правом, яке 

                                                 
1
 Европейское право / Под ред. Л.М. Энтина. – М.: Изд-во НОРМА, 2000. – С. 34. 

2
 Термін «традиція права» трактується Є. Харитоновим та О. Харитоновою як сукупність 

правових цінностей, категорій, інститутів, норм, які протягом століть свідомо передаються 

від покоління до покоління. 
3
 Харитонов Є.О., Харитонова О.І. Деякі питання класифікації європейських систем приват-

ного права / Серія науково-методичних видань «Академія порівняльного правознавства». – 

К.: «Логос», 2007. – Вип. 7. – С. 16, 24. 
4
 Машкина А.Ю. К вопросу о понятии европейского права // Академический юридический 

журнал. – 2003. – № 2 (12). – С. 1. 
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домінує в континентальній Європі та англосаксонським правом Ве-

ликобританії та Ірландії. Крім того, вбачається, що наведене визна-

чення європейського права може розглядатися в історичному аспекті, 

однак є надто вузьким у контексті сучасних реалій розвитку європей-

ського права, правові норми якого формуються вже не тільки на наці-

ональному рівні (в рамках правових систем європейських держав), а й 

на наднаціональному (в рамках правової системи такого наднаціона-

льного міждержавного об‟єднання як Європейський Союз) та на між-

народному рівні (в рамках міжнародних міжурядових організацій Єв-

ропи). 

2. Прихильники другого підходу під європейським правом розу-

міють систему правових норм, які регулюють суспільні відносини в 

рамках Європейського Союзу (ЄС), тобто, європейське право і право 

ЄС розглядаються ними як тотожні, синонімічні поняття. Цю точку 

зору поділяє, наприклад, російська дослідниця К. Петрова, яка у своїй 

статті «Європейське право як юридичний феномен» пише, що ЄС є 

специфічною міжнародною організацією, яка породила особливу сис-

тему норм – європейське право
1
. Послідовним представником цього 

підходу був свого часу і російський учений Б. Топорнін. Відзначаючи 

багатозначність поняття «європейське право», він віддавав перевагу 

саме вузькому його значенню, згідно з яким – це право, за допомогою 

якого здійснюється регулювання діяльності Європейських співтова-

риств
2
 та ЄС у цілому

3
. Подібну позицію у визначенні європейського 

права підтримує й інший російський науковець – Л. Ентін. На обґрун-

тування своєї точки зору дослідник наводить такі аргументи: термін 

«європейське право» може застосовуватися до правових норм, які 

створюються в рамках ЄС в силу того, що він відображує участь у 

формуванні цього права та його реалізації значної, а в перспективі – 

більшої частини європейських держав. Водночас, розглядаючи струк-

                                                 
1
 Петрова Е.А. Европейское право как юридический феномен: теоретико-правовой аспект // 

Європейське право та порівняльне правознавство: Збірник статей / За ред. 

Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, О.Д. Рожко. – Київ-

Шамборі: Логос, 2010. – С. 105. 
2
 Нині два з Європейських співтовариств вже припинили існування – Європейське 

об‟єднання вугілля та сталі і Європейське співтовариство, а третє – Європейське співтовари-

ство з атомної енергії формально виведене зі структури ЄС. 
3
 Топорнин Б.Н. Европейское право: учебник. – М.: Юристъ, 1999. – С. 17. 
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туру європейського права, Л. Ентін поряд із правом ЄС включає до 

неї також положення Європейської конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод 1950 р. – міжнародного договору, розроб-

леного і укладеного в рамках іншої регіональної організації – Ради 

Європи, сторонами якого виступають всі 47 держав-членів цієї орга-

нізації (при цьому, 27 держав-членів ЄС є одночасно членами Ради 

Європи)
1
.  

Таке тлумачення терміну «європейське право» є більш вдалим 

порівняно з двома першими в рамках даного підходу. Безумовно, 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є прові-

дним документом Ради Європи, договором, що відіграє визначальну 

роль для правопорядку цієї організації і, в силу її широкого членсько-

го складу, має загальноєвропейське значення. Дія положень Конвен-

ції забезпечена ефективним механізмом контролю (моніторингу) за її 

дотриманням, головним елементом якого виступає Європейський суд 

з прав людини. Більш того, Договір про Європейський Союз в редак-

ції Лісабонського договору 2007 р. (§ 2 ст. 6) передбачає можливість 

приєднання цього міждержавного об‟єднання до Європейської конве-

нції про захист прав людини і основоположних свобод як самостійної 

Сторони (на сьогодні приєднання ще не відбулося)
2
.  

Однак компетенція Ради Європи, в тому числі у правотворчій 

сфері, поряд із таким провідним напрямком діяльності організації як 

захист прав і основоположних свобод людини, охоплює також спів-

робітництво у галузях конституційного, цивільного і кримінального 

права; соціальну сферу; галузі культури, освіти, спорту, молодіжної 

політики; захист довкілля; охорону здоров‟я; інформаційну сферу; 

місцеве самоврядування та транскордонне співробітництво. Загалом, 

за час існування Ради Європи в зазначених галузях і сферах її компе-

тенції було розроблено близько 210 конвенцій, угод, хартій та інших 

міжнародно-правових договорів, за допомогою яких відбувається 

зближення, гармонізація законодавства і правозастосовчої практики в 

державах-учасницях відповідно до вимог цих документів. Тому вне-
                                                 
1
 Европейское право / Под ред. Л.М. Энтина. – С. 34, 50. 

2
 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the Europe-

an Community, signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union 

[English edition] – 2007. – С-306 / 01. – Р. 1. 
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сок Ради Європи у формування загальноєвропейського права є вель-

ми суттєвим і не обмежується діяльністю із захисту прав людини.  

Непереконливим видається також обрання кількісного критерію 

для визначення поняття європейське право, оскільки нинішній склад 

ЄС – це 27 держав-членів і саме цей склад фіксує кордони території, в 

межах якої норми права ЄС мають обов‟язкову силу. Натомість, чле-

нами Ради Європи, як зазначалося вище, виступають 47 європейських 

держав. 

Серед вітчизняних дослідників підходу щодо ототожнення єв-

ропейського права і права ЄС дотримується, зокрема, О. Гріненко, 

яка вважає, що під європейським правом слід розуміти право ЄС, а 

також ту частину національного права держав-членів цього міждер-

жавного об‟єднання, що забезпечує реалізацію норм і принципів, які 

приймаються і вводяться у дію на рівні ЄС. При цьому О. Гріненко 

прямо заперечує проти включення до системи європейського права 

юридичних норм, що створюються в рамках Ради Європи і Організа-

ції з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), а розглядає їх як 

складову європейського правового простору
1
. 

Слід відзначити, що позитивом останньої дефініції є залучення 

до масиву європейського права частини національного права держав-

членів ЄС, яка спрямована на забезпечення реалізації правових норм 

цього міждержавного об‟єднання. Водночас, не тільки внутрішньоде-

ржавне право трансформується відповідно до вимог права ЄС; не 

менш важливим є і «зворотній зв‟язок»: право ЄС також формується 

під впливом концептуальних засад і практики, що властиві правовим 

системам держав-членів. 

Загалом, варто погодитися з тим, що праву ЄС притаманна низка 

особливостей. Так, це право наділено верховенством, переважною 

юридичною силою відносно норм національного права держав-членів 

і колізії між ними розв‟язуються на користь першого. Правові акти 

ЄС (регламенти, рішення, а за визначених умов – і директиви) мають 

безпосередню, пряму дію в національних правових системах і є 

                                                 
1
 Гріненко О.О. ЄС як особливий суб‟єкт міжнародного права // Європейське право та порів-

няльне правознавство: Збірник статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка, 

О.В. Кресіна; упор. О.В. Кресін, О.Д. Рожко. – Київ-Шамборі: Логос, 2010. – С.105. 
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обов‟язковими не тільки для держав-членів та їх органів, а й для фі-

зичних і юридичних осіб, які перебувають під їх юрисдикцією (тобто, 

своїми рішеннями ЄС може зобов‟язувати і уповноважувати також і 

приватних осіб). Отже, право ЄС є складовою частиною правових си-

стем його держав-членів, а регламенти, директиви і рішення ЄС ви-

ступають також джерелами внутрішньодержавного права. Національ-

ні суди повинні безпосередньо застосовувати норми права ЄС. Зазна-

чені специфічні риси вирізняють право ЄС з-поміж значної кількості 

інших правопорядків, які функціонують на теренах Європи та дозво-

ляють дослідникам права ЄС стверджувати, що в рамках цього між-

державного об‟єднання сформувалася навіть не окрема система пра-

ва, а самостійна правова система, що є автономною відносно націона-

льних правових систем держав-членів і міжнародного права
1
. 

Разом з тим, ототожнення права ЄС і європейського права, на 

наш погляд, штучно обмежує розуміння останнього, адже, європейсь-

ке право вочевидь є складним, багатоаспектним і багаторівневим 

явищем, якому притаманна внутрішня система і поділ на окремі стру-

ктурні компоненти, пов‟язані між собою. Право ЄС дійсно виступає 

дуже важливим, найбільш розробленим, можливо навіть центральним 

компонентом цієї системи, але не єдиною складовою європейського 

права.  

Хотілося б також зауважити щодо тези, висловленої О. Гріненко 

про те, що право Ради Європи і ОБСЄ є складовою не європейського 

права, а європейського правового простору. Вбачається, що європей-

ське право і європейський правовий простір – взаємопов‟язані і взає-

модоповнюючі категорії, які не можна протиставляти одна одній. При 

цьому визначальною серед них є категорія «європейське право».  

Щодо терміну «європейський правовий простір», він має декіль-

ка смислових навантажень. У своєму первинному значенні під ним 

розумівся простір, який охоплює правові держави Європи (тобто про-

стір, в межах якого панує верховенство права). Це значення сформу-

валося в рамках ОБСЄ в руслі концепції розбудови так званого «зага-

льноєвропейського дому» як способу подолання ідеологічного розко-

                                                 
1
 Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С. Ю. Кашкина. – М.: Юрайт, 

2010. – С. 124. 
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лу і зближення, об‟єднання Сходу та Заходу європейського континен-

ту
1
. Поштовхом для зближення європейських держав стали відомі іс-

торичні події кінця 80-х – початку 90-х рр.: перебудова в СРСР, па-

діння Берлінської стіни, ліквідація Організації Варшавського догово-

ру тощо. Ці події спонукали країни Центральної та Східної Європи 

(колишні країни соціалістичного табору), що відійшли від тоталітар-

них режимів, налагоджувати відносини з західноєвропейськими дер-

жавами, зокрема, шляхом набуття членства в Раді Європи. Прийняття 

до складу цієї організації країн Центральної та Східної Європи при-

вело до розширення її географічного простору та розповсюдження 

правових норм, розроблених в її рамках через інкорпорацію конвен-

цій, угод та інших міжнародно-правових договорів Ради Європи у на-

ціональне право нових держав-членів. При цьому, Рада Європи не 

ставила за мету досягнення одноманітності національних правових 

систем, а скоріше прагнула гармонізувати право держав-членів на пі-

дставі спільних правових цінностей та принципів, таких як, демокра-

тія, верховенство права і захист прав людини, що у свою чергу, спри-

яло формуванню певного мінімуму загальноєвропейських правових 

норм. У цьому сенсі термін «європейський правовий простір» почав 

застосовуватися також в рамках Ради Європи. Як свідчать документи 

цієї організації, гармонізація права європейських країн і створення 

єдиного правового простору в Європі і нині залишаються головними 

пріоритетами у діяльності Ради Європи. 

Таким чином, у вузькому розумінні «європейський правовий 

простір» виступає просторовою характеристикою сфери дії європей-

ського права, певний географічний регіон, на який поширюється його 

дія; територія, в межах якої здійснюється однорідне правове регулю-

вання на підставі норм європейського права. У широкому значенні 

європейський правовий простір може бути охарактеризований як сво-

єрідне правове поле, в межах якого співіснують і взаємодіють націо-

нальні правові системи європейських держав, наднаціональна право-

ва система ЄС, а також правопорядки різних регіональних міжнарод-

них організацій (Ради Європи, ОБСЄ, європейських міжнародних ор-

                                                 
1
 Борко Ю.А. Общий европейский дом: что мы о нѐм думаем? / Ю.А. Борко, А.В. Загорский, 

С.А. Караганов. – М.: Междунар. Отношения, 1991. – С. 8. 
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ганізацій спеціальної компетенції, таких як Європейська асоціація ві-

льної торгівлі, Організації економічного співробітництва і розвитку в 

Європі тощо) в результаті чого відбувається формування європейсь-

кого права. 

У цьому контексті слушною видається думка М. Гнатовського, 

який наголошує, що внаслідок динамічності процесів правової інтег-

рації в Європі, європейське право все ще перебуває в процесі форму-

вання і розвитку. Середовищем для нього виступає європейський 

правовий простір, який окреслює просторові межі його дії
1
. 

Вертаючись до тлумачення поняття «європейське право», наве-

дене вище дає підстави стверджувати, що європейське право є шир-

шим за право ЄС. Останнє на сьогодні виступає складовою частиною, 

структурним компонентом європейського права в цілому. Щодо по-

дальших перспектив розвитку цього права, то в силу особливостей, 

притаманних юридичній природі як самого ЄС, так і його права, пе-

редбачити їх доволі складно. На думку російського вченого 

С. Кашкіна, по мірі поступового розвитку інтеграційних процесів у 

Європі воно має тенденцію перетворення на загальноєвропейське 

право, хоча на сьогодні таким ще не виступає
2
. 

3. У своєму третьому значенні європейське право розуміється як 

частина міжнародного права, його регіональна підсистема. В рамках 

даного підходу до європейського права відносять: по-перше, договір-

не право європейських держав (в даному випадку термін «європейсь-

ке право» використовується для позначення сукупності всіх міжнаро-

дно-правових норм, які містяться у двосторонніх і багатосторонніх 

договорах, укладених між державами Європи з різних питань). По-

друге – право всіх європейських регіональних міжнародних організа-

цій.  

Серед українських учених такий підхід до тлумачення поняття 

європейського права поділяє, наприклад, Ю. Шемшученко
3
, серед за-

                                                 
1
 Гнатовський М.М. Європейський правовий простір. Концепція та сучасні проблеми: моног-

рафія. – К.: Видавничий дім «Промені», 2005. – С. 45. 
2
 Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С. Ю. Кашкина. – С. 172. 

3
 Шемшученко Ю.С. Європейське право: теорія і практика // Проблеми гармонізації законо-

давства України з міжнародним правом: матеріали науково-практичної конференції. – К.: 

Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 26. 
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рубіжних – М. Гердеґен
1
, С. Кареклас

2
, Ю. Колосов

3
 та інші науковці. 

Як вважають зазначені вчені, міжнародне право є спільним для всієї 

міжнародної спільноти і як таке виступає підґрунтям для сучасної си-

стеми міжнародних відносин. Разом з тим, не можна заперечувати іс-

нування регіоналізму, що відображує особливості міжнародного 

співробітництва груп держав, які мають специфічні спільні інтереси, 

цілі та завдання. В основі регіоналізму лежать політичні, економічні, 

соціальні, військові, історичні та географічні фактори. Дані фактори 

обумовлюють укладання регіональних і субрегіональних міжнарод-

них договорів, створення регіональних і субрегіональних міжнарод-

них організацій. Імплементаційні особливості диспозитивних прин-

ципів і норм загального міжнародного права виражаються в їх конк-

ретизації і навіть модифікації в міжнародно-правових актах регіона-

льного характеру. В такому розумінні європейське право складається 

з трьох частин: універсальних норм і принципів, які застосовуються в 

Європі; регіональних норм і принципів, які діють в контексті загаль-

ноєвропейських міжнародних відносин; субрегіональних європейсь-

ких міжнародно-правових актів
4
.  

Наведене визначення європейського права є найбільш пошире-

ним у міжнародно-правових дослідженнях. Позитивом даного підхо-

ду є те, що на сучасному етапі свого розвитку європейське право дій-

сно формується і розвивається здебільшого на наднаціональному і ре-

гіональному міжнародному рівнях. Причому правопорядки ЄС, Ради 

Європи, ОБСЄ та інших європейських структур не просто співісну-

ють в межах європейського простору, а й активно взаємодіють між 

собою, що призводить до певного рівня узгодженості правових стан-

дартів, які виробляються в рамках зазначених організацій, а потім ім-

плементуються у законодавство їх держав-членів.  

Однак тлумачення європейського права як частини загального 

міжнародного права має і певні вади. Зокрема, за такого підходу фак-
                                                 
1
 Гердеґен М. Європейське право [пер. з нім.] – К.: «К.І.С.», 2008. – С. 31. 

2
 Кареклас С. Кримінальне право ЄС: навчальний посібник [пер. з англ.] – К.: Інститут між-

народних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 2004. – С. 7.  
3
 Европейское международное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, 

П.В. Саваськов. – М.: Междунар. отношения, 2009. – С. 7. 
4
 Европейское международное право / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова, 

П.В. Саваськов. – М.: Междунар. отношения, 2009. – С. 7. 
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тично ігноруються особливості правових принципів, інструментів і 

механізмів, що притаманні європейському праву і суттєво відрізня-

ють його від загального міжнародного права (суб‟єктний склад, спе-

цифіка об‟єктів і методів правового регулювання тощо). Крім того, 

«за дужками» залишається певна частина національного права євро-

пейських держав, яка є невід‟ємною складовою європейського права. 

Це, по-перше, правові норми і принципи, що історично склалися в 

рамках національних правових систем Європи і є спільними для бі-

льшості європейських держав. Вплив зазначених норм і принципів на 

формування європейського права виявився в тому, що ініціаторами 

створення і відповідно членами міжнародних організацій Європи ви-

ступили переважно європейські держави, внаслідок цього в основу їх 

діяльності були покладені конституційні традиції та спільні правові 

цінності цих держав. По-друге, важливою складовою європейського 

права виступає також та частина національного законодавства (в ши-

рокому значенні цього слова) держав Європи, що зближується, тран-

сформується, взаємно узгоджується, паралельно змінюється у різних 

галузях відповідно до положень правових актів європейських міжна-

родних організацій. Створені у результаті внутрішньодержавні пра-

вові норми фактично є спільними для всіх європейських правових си-

стем, а отже виступають складовою загальноєвропейського права. 

Таким чином, внутрішні правові норми держав Європи та між-

народно-правові норми регіональних міжнародних організацій (а та-

кож ЄС як наднаціонального міждержавного об‟єднання) генетично 

взаємопов‟язані і взаємозалежні Їх відносини характеризуються тим, 

що європейське міжнародне і наднаціональне право, а також націона-

льне право європейських держав доповнюють і взаємно збагачують 

одне одного
1
. Національне право є важливим джерелом міжнародно-

правових договорів, які укладаються в рамках європейських міжна-

родних організацій. В них закріплюються найкращі здобутки, напра-

цьовані національними правовими системами і апробовані державами 

на практиці, особливо у сферах захисту демократії, гарантування прав 

і свобод людини, а також у правоохоронній, соціальній, економічній 

                                                 
1
 Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступ-
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сферах тощо. У свою чергу, законодавство держав Європи формуєть-

ся і удосконалюється з урахуванням правових актів ЄС та європейсь-

ких міжнародних організацій.  

4. Нарешті, в рамках четвертого підходу під європейським пра-

вом розуміється сукупність правових норм, які є спільними для всіх 

або принаймні більшості європейських держав і народів. Європейське 

право у цьому розумінні виступає як спільне право Європи – загаль-

ноєвропейське право – на противагу національному праву окремих 

держав або міжнародному праву, що діє на універсальному рівні. В 

минулому до європейського права у цьому значенні належало церко-

вне канонічне і римське право після його рецепції європейськими 

державами
1
. Нині в рамках європейських національних правових сис-

тем, правової системи ЄС та правопорядків європейських регіональ-

них міжнародних організацій на підґрунті спільних принципів і стан-

дартів відбувається процес утворення нової системи загальноєвро-

пейських правових норм.  

Серед вітчизняних науковців дещо подібного розуміння євро-

пейського права дотримується, зокрема, Л. Луць. На її думку, євро-

пейське право – це новий юридичний феномен, який виник у другій 

половині ХХ ст. і нині є своєрідним правовим комплексом, що охоп-

лює і норми міжнародного права (особливо у частині права міжнаро-

дних організацій), і норми права ЄС, і норми національного права. У 

цьому значенні європейське право містить ознаки і національного, і 

міжнародного права, але водночас суттєво відрізняється від них, 

утворюючи автономний правовий режим
2
.  

Наведений підхід є свідченням інтегративного розуміння і тлу-

мачення змісту сучасного європейського права, що синтезує позитив-

ні надбання інших концепцій, і тому більш повно відображує сутність 

цього складного багаторівневого явища.  

Водночас, не можна погодитися з тим, що європейське право є 

новим юридичним феноменом, який виник у другій половині ХХ ст. 

Вбачається, що формування європейського права почалося набагато 
                                                 
1
 Право Европейского Союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. – С. 171. 

2
 Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними право-

вої системи України (теоретичні аспекти): монографія / Л. А. Луць. – К.: Ін-т держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – С. 109. 
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раніше, а 50-ті рр. ХХ ст. можна розглядати лише як «сучасний етап 

реалізації давньої ідеї єдності Європи та створення спільного євро-

пейського права»
1
. Питання щодо визначення початку та етапів пере-

бігу становлення європейського права є дискусійним. Наприклад, 

Є. Харитонов та О. Харитонова пропонують шукати його витоки в 

локальних цивілізаціях, які існували на теренах Європи, а початком 

формування первинних засад європейського права вважають період 

від V до ІІ ст.ст. до н.е., коли відбувалося утворення права ранньої 

античності. Ю. Колосов пов‟язує становлення і розвиток європейсь-

кого права з падінням Західної Римської імперії у 476 р. та виникнен-

ням європейських держав
2
. Існують й інші точки зору. 

Важливо враховувати, що виникненню, становленню і розвитку 

європейського права як особливого явища сучасної правової реально-

сті та водночас цивілізаційного феномена сприяла унікальна комбіна-

ція передумов природного, загальносоціального та духовного харак-

теру. Зокрема, природні фактори визначалися географічними особли-

востями європейського континенту в межах якого на протязі багатьох 

століть співіснували десятки народів і держав. Географічний чинник 

виступив просторовою передумовою для становлення певного соціо-

культурного контексту, формування уявлення про сукупність сутніс-

них характеристик європейської цивілізації, невід‟ємною частиною 

якої була і нині є європейська правова традиція. Вагому роль відігра-

ли також історична спільність та схожість соціально-економічного 

розвитку європейських держав, наявність між ними тісних економіч-

них та торгівельних зв‟язків, їх особливі політичні відносини тощо. 

Складаючись у ході цивілізаційного розвитку впродовж усієї історії 

Європи, дані передумови, з одного боку, сприяли утворенню спільних 

правових засад, насамперед загальних принципів права, властивих 

правовим системам європейських держав, а з іншого – спонукали єв-

ропейські держави до співробітництва та об‟єднання, що потребувало 

формування відповідного правового підґрунтя, яким і виступило єв-

ропейське міжнародне (а пізніше – і наднаціональне) право. 

                                                 
1
 Аннерс Э. История европейского права [пер. со швед.] – М.: Наука, 1994. – С. 175. 

2
 Европейское международное право / Отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова, 

П. В. Саваськов. – М.: Междунар. отношения, 2009. – С. 10. 
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На початкових етапах генезис європейського права відбувався 

доволі повільно і в основі своїй носив об‟єктивний характер. Тільки 

починаючи з другої половини ХХ ст., процес його формування знач-

но прискорюється та інтенсифікується в силу розгортання і поглиб-

лення процесів європейської інтеграції. Особливістю нинішнього пе-

ріоду розвитку європейського права є також підвищенні ролі 

суб‟єктивного правотворчого чинника, що виявляється у виникненні 

практичної необхідності створення певного масиву спільних право-

вих норм, на підставі яких здійснюється правове регулювання інтег-

раційних заходів в Європі. В силу цього процес формування європей-

ського права все більше набуває свідомого, цілеспрямованого харак-

теру. Мабуть, цей факт і змушує науковців вважати, що європейське 

право є порівняно молодим явищем правової реальності, виникнення 

якого припадає на другу половину ХХ ст.  

Таким чином, якщо виходити з інтегративного підходу до розу-

міння європейського права, можна дійти наступних висновків. Євро-

пейське право є особливою багаторівневою системою взаємо-

пов‟язаних, взаємообумовлених та взаємодіючих норм, формування і 

дія яких відбувається як на рівні національних правових систем євро-

пейських держав, так і на наднаціональному (в рамках ЄС) і регіона-

льному міжнародному (в рамках європейських міжнародних органі-

зацій) рівнях. Тому європейське право слід розглядати як складне, ба-

гатоаспектне і багатовимірне явище, якому притаманна внутрішня 

система і поділ на окремі структурні компоненти, пов‟язані між со-

бою. Як таке європейське право все ще перебуває в процесі динаміч-

ного формування і розвитку.  
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Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження 

матеріальної культурної спадщини в Україні 

 

Традиції національної культури сформувалися й примножували-

ся в певному історичному просторі, в історико-культурному середо-

вищі, яке вибудовувалося протягом сторіч. Залишені у спадок від по-

передніх поколінь історичні релікти є основою національної культури 

й людства загалом. Культурна спадщина народу України є складовою 

частиною загальнолюдської культури, дієвим важелем формування і 

розвитку інтелекту людини, суспільства, етносу, найважливішим схо-

вищем історичної пам‟яті. Ця спадщина як чинник, що єднає минуле, 

сьогодення і майбутнє, забезпечує цілісність системи людського бут-

тя, виступає джерелом енергії, сприяє підтримці стабільності в суспі-

льстві і державі. Поряд з природними багатствами вона є головною 

підставою для національної самоповаги та визнання світовою спіль-

нотою. Охорона та збереження матеріальних свідчень минулого сьо-

годні постає поруч з такими глобальними проблемами, як екологічна, 

демографічна, енергетична, продовольча тощо. Сучасна цивілізація 

усвідомила високий потенціал культурної спадщини, необхідність її 

охорони та збереження, ефективного використання як одного з най-

важливіших ресурсів світової економіки. Здійснення охорони та збе-

реження культурної спадщини стає проявом турботи держави про по-

ступальний розвиток суспільства, виховання у широких верст насе-

лення України дбайливого ставлення до її об‟єктів, створених працею 
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минулих поколінь, без реалізації чого не можливе формування у ни-

нішнього й прийдешніх поколінь патріотизму, усвідомлення самоцін-

ності своєї Батьківщини.  

Охорона та збереження культурної спадщини є одним із пріори-

тетних напрямків культурної політики усіх держав світу, яка здійс-

нюється під егідою ЮНЕСКО. Україна взяла на себе міжнародно-

правове зобов‟язання щодо забезпечення виявлення, охорони, збере-

ження, популяризації й передачі майбутнім поколінням культурної 

спадщини, приєднавшись до ЮНЕСКО 12 травня 1954 року, ратифі-

кувавши ряд міжнародно-правових актів з охорони культурної спад-

щини, зокрема Конвенції «Про захист культурних цінностей у випад-

ку збройного конфлікту»
1
 від 14 травня 1954 року, «Про заходи, 

спрямовані на незаконні вивезення, ввезення та передачу права влас-

ності на культурні цінності»
2
 від 14 листопада 1970 року, «Про охо-

рону всесвітньої культурної та природної спадщини»
3
 від 

16 листопада 1972 року, «Про охорону підводної культурної спадщи-

ни»
4
 від 06 листопада 2003 року та інші. Виконання цих зобов‟язань 

покладено на виконавчі органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування. 

Показником культури народу виступає його ставлення до куль-

турної спадщини. Охорона та збереження об‟єктів цієї спадщини за-

лежить, перш за все, від їх значущості для суспільства, можливістю 

стати елементом життєвого середовища. Адміністративно-правове 

регулювання охорони та збереження культурної спадщини в Україні 

                                                 
1
 Конвенція про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту 1954 р. // Укра-

їна в міжнародних правових відносинах: Кн.2. Правова охорона культурних цінностей. – К.: 

Юрінком Інтер, 1997. – 864 с. 
2
 Конвенція про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, виве-

зенню та передачі права власності на культурні цінності: Конвенція ЮНЕСКО: від 

14.11.1970 р. (ратифікована Указом Президії ВР УРСР від 10.02.1988 р. № 5396-XI). [Елек-

тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? 

nreg=995_186. 
3
 Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини: Конвенція ЮНЕСКО: 

від 16.11.1972 р. (ратифікована Указом Президії Верховної Ради УРСР від 04.10.1988 р. 

№ 6673-ХІ). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089. 
4
 Конвенція про охорону підводної культурної спадщини: Конвенція ЮНЕСКО від 

02.11.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=995. 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
http://zakon.rada.gov.ua/go/995_089
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_089
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має повчальну історію, впродовж якої відбувалася еволюція його ме-

ханізму, засобів, форм, методів тощо та в процесі якої зміни зачіпали 

систему суб‟єктів охорони, характер реалізації ними своїх повнова-

жень, удосконалювалася як функціональна діяльність держави (пра-

вотворча, правоохоронна, правозастосовна), так і об‟єктна безпосере-

дня діяльність державних органів з метою підтримки громадського 

порядку, підвищення ефективності охорони та збереження культурної 

спадщини, забезпечення прав громадян на вільну творчість та доступ 

до її об‟єктів тощо.  

В нашій країні накопичено значний досвід щодо здійснення 

охорони та збереження культурної спадщини, що відображено у нор-

мативно-правовій основі та науковій літературі. Так, роль держави у 

збереженні культурного спадщини визначено у працях В. Зарубіна, 

М. Кучерука, Р. Кухаренка, Є. Ліньової, О. Манаєвої, І. Черниш, 

А. Філатової та інших. Плідно займалися розв‟язанням теоретико-

методологічних питань державного управління та розвитком окремих 

галузей Г. Атаманчук, В. Бакуменко, А. Дєгтяр, В. Князєв, 

А. Мельник, В. Малиновський, Г. Одінцова та ін. Проблемам охорони 

та збереження культурної спадщини за різних часів приділяли увагу у 

своїх дослідженнях українські та зарубіжні вчені-юристи, зокрема 

В. І. Акуленко, Е. Александров, В.Л. Базанов, М.М. Богуславський, 

Ю.О. Венедін, Л.Н. Галенська, Л.І. Душкіна, С.В. Іванов, 

Т.Г. Каткова, В.І. Клочко, Н.І. Кудерська, Т.В. Курило, 

І.Е. Мартиненко, Н.І. Мінаєва, О.І. Мельничук, Н.В. Михайлова, 

О.С. Мільчуцька, В.М. Первушин, С.А. Приданов, О.П. Сергеєв, 

С.А. Чукут, В.К. Шкарупа, О.В. Щемелева, С.П. Щерба та інші. Тео-

ретичні засади українського пам‟яткознавства та роль держави у за-

безпеченні збереження та охорони культурної спадщини розглядали 

Г. Андрес, В. Горбик, П. Скрипник, Т. Катаргіна, П. Толочко та інші. 

Науково-теоретичне підґрунтя для виконання дослідження станов-

лять загальнотеоретичні наукові праці, розробки провідних фахівців у 

галузі адміністративного права та теорії управління – 

В.Б. Авер‟янова, Г.В. Атаманчука, І.Л. Бачіло, Ю.П. Битяка, 

І.Л. Бородіна, В.В. Галунька, І.П. Голосніченка, Л.В. Коваля, 
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О.М. Клюєва, Т. О. Коломоєць, А. Т. Комзюка, Н. Нижник, 

С.В. Пєткова, В. М. Плішкіна, О. П. Угровецького та інших.  

Соціально-економічні та політичні зміни останніх часів суттєво 

вплинули на розвиток українського законодавства, яке набуло склад-

ної і розгалуженої структури, але його недосконалість при цьому не 

зменшилась, існують суттєві прогалини та низка серйозних проблем 

щодо реалізації правових норм, правозастосування тощо. Причини 

такого стану полягають у зміні парадигм, потужного лобіювання на 

всіх рівнях законотворчого процесу інтересів приватного капіталу та 

платоспроможного індивіду, витісненні суспільних і державних інте-

ресів. Це вкрай негативно позначається й на самих об`єктах культур-

ної спадщини, охорона та збереження якої є завданням суспільства і 

держави. Адже ця спадщина реагує на всі соціальні процеси і явища, 

що відбуваються в суспільстві, а також сама впливає на його духовну 

атмосферу, на економічні процеси.  

Ставлячи за мету досягнення світових стандартів з охорони та 

збереження матеріальної культурної спадщини, наша країна долуча-

ється до участі в міжнародних пам‟яткоохоронних організаціях, інте-

грується у світовий культурний простір визнанням і застосуванням 

міжнародних документів, вдосконалює чинне законодавство в сфері 

охорони та збереження цієї спадщини. Однак, аналіз чинної нормати-

вно-правової бази України, що регулює суспільні відносини у цій 

сфері, демонструє її незавершеність, фрагментарність та недоскона-

лість
1
.  

В.С. Шестак справедливо обґрунтовує центральну роль держави 

в сфері, що досліджується. І дійсно: 1) саме держава переважно ви-

ступає основним власником об‟єктів історико-культурної спадщини
2
; 

2) саме держава здатна здійснювати «мобілізацію ресурсів, розподі-

ляти поміж різними групами людей та індивідами суспільні цінності в 

                                                 
1
 Кудерська Н.І. Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної 

культурної спадщини в Україні: теорія і практика. Монографія / Н.І. Кудерська. – К.: 

НАКККіМ, 2013. – С.5-7. 
2
 Курило Т.В. Становлення i розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в 

Україні: історико-правове дослідження. Дис. ... канд. юрид. наук: Спец. 12.00.01 / 

Т.В. Курило; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К., 2003. – 156 с. 
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межах досягнення загальних цілей та інтересів»
1
; 3) головним чином 

саме держава виконує відповідні заходи, здійснюючи при цьому 

управління їх реалізацією, зокрема будучи наділені реальними повно-

важеннями і маючи можливості для впливу на суспільство
2
; 4) держа-

ва не тільки здатна координувати діяльність уповноважених органів 

та їх посадових осіб в цій сфері. Окрім того, держава або уповнова-

жені нею органи мають повноваження щодо правотворчості
3
, тобто 

правового опосередкування в досліджуваній сфері шляхом видання 

відповідних нормативно-правових приписів. Таким чином, для дер-

жави діяльність в цій сфері є її обов‟язком і здійснюється постійно, 

систематично та планомірно, а сама держава є основним суб‟єктом 

такої діяльності
4
. Реалізація цього обов‟язку проявляється переважно 

в двох основних напрямах: 1) відповідне нормативно-правове регу-

лювання цього аспекту діяльності держави та її уповноважених орга-

нів; 2) вжиття передбачених в нормативно-правових актах комплексу 

організаційних, економічних, інформаційних, ідеологічних та інших 

заходів, які спрямовані на охорону та збереження культурної спад-

щини (об‟єктів)
5
. 

Державне управління, як відомо, самостійний вид державної ді-

яльності, що має організуючий, законодавчо-розпорядчий, підзакон-

ний характер особливої групи державних органів (посадових осіб) 

щодо практичної реалізації функцій та завдань держави в процесі по-

всякденного й безпосереднього керівництва економічним, соціально-

культурним та адміністративно-політичним будівництвом
6
, що вклю-

чає визначення Г.В. Атаманчука, за яким державне управління як 

                                                 
1
 Малиновський В.Я. Державне управління: навч.посіб. / В.Я. Малиновський. – Луцьк: 

Ред.вид.відд. «Веко» Вол.держ.ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – С. 17. 
2
 Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. 

В.Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – С.275. 
3
 Ковальський В.С., Козінцев І.П. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / 

В.С. Ковальський, І.П. Козінцев. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – С. 15. 
4
 Шестак В.С. Адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави 

/ В.С.Шестак. – Х.: НікаНова, 2011. – С. 378-380. 
5
 Гевель К.М. Проблеми та перспективи державного управління сферою збереження та охо-

рони історико-культурної спадщини в Україні / К.М. Гевель // Публічне адміністрування: 

теорія та практика. – 2009. – Вип.2. – [Електронний ресурс].- Режим доступу:  

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2009_2/index.html. 
6
 Адміністративне право України: підручник / Ю.П.Битяк, В.В.Богуцкий, В.М.Гаращук; за 

ред. Ю.П. Битяка. – Харків: Право, 2001. – С. 261. 

http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/Patp/2009_2/index.html
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практичний, організуючий і регулюючий вплив держави на суспільну 

життєдіяльність людей з метою її впорядкування, збереження або пе-

ретворення, який спирається на її владну силу
1
, і думку 

В.Б. Авер‟янова, за якою державне управління – це особливий і само-

стійний різновид діяльності держави, що здійснює окрема система 

спеціальних державних органів – органів виконавчої влади
2
, і подібне 

бачення Ю.О. Тихомирова, який під державним управлінням розуміє 

діяльність органів виконавчої влади, власне апарату управління
3
. А 

поняття «система органів» має наступні смислові навантаження: воно 

фіксує факт відокремленості певної групи державних органів, які 

входять до конкретної системи, від усіх інших видів органів; окрес-

лює цілком визначений суб‟єктивний склад даної системи; підтвер-

джує наявність у сукупності цих суб‟єктів (державних органів) пев-

них ознак, притаманних соціальним системам, зокрема таких, як єд-

ність цільового призначення, функціональна самодостатність, ієрар-

хічність (багаторівневість) внутрішньої організації, субординацій-

ність взаємозв‟язків між структурними ланками тощо
4
. Факт відокре-

мленості групи державних органів від усіх інших видів органів щодо 

сфери охорони та збереження культурної спадщини в нашій країні 

неможливо констатувати, але можливо виокремити за владними за-

вданнями/повноваженнями у цій сфері групу державних органів, по-

єднавши їх у конкретну систему. Так, ця система має декілька 

центральних органів виконавчої влади, зокрема Міністерство культу-

ри України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та жи-

тлово-комунального господарства України, Міністерство надзвичай-

них ситуацій України та інші, що не сприяє поступовості та виваже-

ності впливу держави в цій сфері на всіх рівнях від місцевого до 

центрального. І хоча ця система наділена єдністю цільового призна-
                                                 
1
 Атаманчук Г.В. Теория государственного управлення: [курс лекцій]. – М. : Юрид. лит., 

1997. – С. 38. 
2
 Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / За заг. ред. 

В. Б. Авер’янова. –К. : Факт, 2003. – 384 с. 
3
 Тихомиров Ю.А. Административное право й процесс: полний курс / Ю.А. Тихомиров. – М., 

2001. – С. 38. 
4
 Авер`янов В.Б. Вибрані наукові праці / Упорядники: Андрійко О.Ф.(керівник колективу), 

Нагребельний В.П., Кисіль Л.Є., Педько Ю.С., Дерець В.А., Пухтецька А.А., Кірмач А.В., Лю-

лька Л.В. / За заг.ред.: Ю.С.Шемшученка, О.Ф.Андрійко. – К.:Інститут держави і права 

ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – С.116. 
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чення, але вона не має необхідної функціональної самодостатності, 

має розгалужену ієрархічність (багаторівневість) внутрішньої органі-

зації, не достатню субординаційність взаємозв‟язків між структурни-

ми ланками тощо. Виходячи з такого, слід констатувати, що в Україні 

відсутня належна система державного управління сферою охорони та 

збереження культурної спадщини, спостерігаються паралельно декі-

лька вертикальних структурних систем владних органів подібних за 

своїми державно-управлінськими функціями, структурами, механіз-

мами, методами та засобами захисту, охорони і збереження цієї спа-

дщини, які розподілені за певними напрямами, зокрема архівним, му-

зейним, бібліотечним, архітектурним, археологічним, природним та 

іншими
1
. 

Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження 

культурної спадщини в Україні виступає цілеспрямованим впливом 

норм адміністративного права, обумовлених у чинному 

пам`яткоохоронному законодавстві України, на суспільні відносини в 

цій сфері з метою забезпечення державою за допомогою адміністра-

тивно-правових заходів (в основному через управління) не лише здій-

снення охорони та збереження культурної спадщини, а й створення 

умов для реалізації фізичними та юридичними особами своїх прав, 

свобод і публічних законних інтересів у цій сфері, зокрема права на 

доступ до об‟єктів культурної спадщини, їх вивчення та законне ви-

користання тощо. Механізм адміністративно-правового регулювання 

охорони та збереження культурної спадщини в Україні фактично 

охоплює всі засоби функціонування єдиної системи цього регулю-

вання для реалізації його цілей, особливо це стосується виокремлення 

та належного всебічного нормативно-правового визначення системи 

дій та правовідносин у цій сфері
2
.  

                                                 
1
 Кудерская Н.И. Охрана и защита культурного наследия в Украине уполномоченными пра-

воохранительными органами и в судебных инстанциях / Н.И. Кудерская // Вопросы россий-

ского и международного права. – 2013. – №4. – С. 108-129. 
2
 Кудерська Н.І. Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної 

культурної спадщини в Україні: теорія і практика. Монографія / Н.І. Кудерська. – К.: 

НАКККіМ, 2013. – С. 53-54. 
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За Законом України «Про охорону культурної спадщини»
1
 

(ст. 1) культурна спадщина – це сукупність успадкованих людством 

від попередніх поколінь об‟єктів культурної спадщини, а об‟єкт куль-

турної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ан-

самбль), їхні частини, пов‟язані з ними рухомі предмети, а також те-

риторії чи водні об‟єкти (об‟єкти підводної культурної та археологіч-

ної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені 

людиною об‟єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до 

нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, 

історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього 

погляду і зберегли свою автентичність. Охорона та збереження цих 

об‟єктів є одним із пріоритетних завдань органів державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Основне коло суб‟єктів права культурної спадщини можна ви-

явити з аналізу пам‟яткоохоронної нормативно-правової основи, що 

має підтвердження і в науковій літературі. Прийнятним, на нашу ду-

мку, є коло суб‟єктів, визначене В.С. Шестак
2
, з доповненнями та 

уточненнями: Організація Об`єднаних Націй (ООН); Організація 

Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО); інші 

спеціалізовані установи ООН, які в тому чи іншому аспекті дотичні 

до питань цього права, наприклад, Всесвітня туристична організація 

(ЮНВТО), Міжнародний валютний фонд (МВФ); Рада Європи та її 

відповідні органи; Міжнародні неурядові організації, наприклад, Мі-

жнародна рада з питань пам`яток і визначних місць (ІКОМОС), Аме-

риканський фонд світової спадщини (ГХФ), Міжнародний фонд збе-

реження і вивчення пам`яток Трипільської культури «Дівич-гора», 

інші; Міждержавні об`єднання, наприклад, Міжурядова океанографі-

чна комісія (МОК), Організація Чорноморського Економічного Спів-

робітництва (ОЧЕС), Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), Спів-

дружність Незалежних Держав (СНД) та інші; держави; суспільства; 

органи державної влади вищого рівня; органи державної влади 

центрального рівня; органи місцевого самоврядування; Українські 
                                                 
1
 Про охорону культурної спадщини: Закон України від 08.06.2000 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2000. – № 39. 
2
 Шестак В.С. Адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави 

/ В.С. Шестак. – Х.: НікаНова, 2011. – С. 362-368. 
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неурядові організації, культурницькі та громадські осередки, релігій-

ні організації тощо, наприклад, Українське товариство охорони 

пам`яток історії та культури, Всеукраїнське товариство «Просвіта» 

імені Тараса Шевченка; Благодійна організація «Всеукраїнський бла-

годійний фонд «Відновлення історичних та архітектурних пам`яток 

України», інші; територіальні громади; фізичні особи та інші юриди-

чні особи, що не були обумовлені раніше.
1
 

Процес формування нормативно-правової основи охорони та 

збереження культурної спадщини в Україні постійно триває, а нині й 

за загальновизнаними принципами відкритості, загальнодоступності 

об‟єктів культурної спадщини, заборони їхнього незаконного відчу-

ження та обороту об‟єктів культурної спадщини тощ..
2
 Нормативно-

правовими актами, що здійснюють загальне регулювання питань цієї 

сфери та її окремих інститутів є, зокрема Конституція України
3
, Ко-

декс України про адміністративні правопорушення
4
, Закони України 

«Про основи національної безпеки України»
5
, «Про культуру»

6
, «Про 

музеї та музейну справу»
7
, «Про охорону культурної спадщини»

8
, 

«Про охорону археологічної спадщини»
9
, «Про охорону навколиш-

                                                 
1
 Кудерська Н.І. Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної 

культурної спадщини в Україні: теорія і практика. Монографія / Н.І. Кудерська. – К.: 
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5
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ктронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/964-15. 
6
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21.01.2011. – № 2. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.  
7
 Про музеї та музейну справу: Закон України: від 29.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1995. – № 25. – Ст. 191. 
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Ради України. – 2000. – № 39. 
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нього природного середовища»
1
, «Про природно-заповідний фонд 

України»
2
, «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цін-

ностей»
3
 та інші. 

Конституція України
4
 (ст. 54) регламентує, що культурна спад-

щина охороняється законом. Так, Законом України «Про основи на-

ціональної безпеки України»
5
 культурні та історичні цінності визнані 

об‟єктами національної безпеки (ст. 3), а охорона, збереження та 

рацiональне використання культурної спадщини є одним з 

прiоритетних напрямiв полiтики держави у сферi культури. Основи 

законодавства України про культуру
6
, ухвалені в перші роки незале-

жності України, задекларували основні принципи культурної політи-

ки нашої держави щодо національної історико-культурної спадщини, 

збереження і примноження культурних надбань, доступність культу-

рних цінностей для кожного громадянина.  

Закон України «Про культуру»
7
 вдосконалив чинне 

пам‟яткоохоронне законодавство України, зокрема підвищив відпові-

дальність за порушення його вимог, уточнив повноваження держав-

них органів охорони культурної спадщини, положення щодо збере-

ження пам‟яток історії, культури та діяльності історико-культурних 

заповідників тощо. Він здійснив врегулювання суспільних відносин, 

пов‟язаних із створенням, використанням, розповсюдженням, збере-

женням культурної спадщини та культурних цінностей, спрямування 

на забезпечення доступу до них. В ньому зазначено, що законодавст-

во України про культуру регулює діяльність у сфері образотворчого 

                                                 
1
 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України: від 25.06.1991 р. № 1264-

XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 
2
 Про природно-заповідний фонд України: Закон України: від 16.06.1992 р. №2456-XII // Ві-

домості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 502. 
3
 Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей: Закон України: від 

21.09.1999 р. № 10-68-XVI // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 48. – Ст. 405. 
4
 Конституція України вiд 28.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – 

№ 30. – Ст. 141. 
5
 Про основи національної безпеки України: Закон України: від 19.06.2003 р. № 964-IV // 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/964-15. 
6
 Основи законодавства України про культуру. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2117-12. 
7
 Про культуру: Закон України: від 14.12.2010 р. № 2778-VI // Офіційній вісник України вiд 

21.01.2011 р. – № 2. [Електронний ресурс].- Режим доступу:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2778-17
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та декоративно-ужиткового мистецтва, архітектури, фотомистецтва 

тощо; охорони національного культурного надбання, в тому числі ку-

льтурної спадщини; музейної справи, колекціонування; архівної 

справи; бібліотечної справи; міжнародних культурних зв‟язків, а та-

кож переміщення культурних цінностей через державний кордон; ви-

робництва матеріалів та обладнання, необхідних для збереження, 

створення і використання культурних цінностей та культурної спад-

щини; іншу діяльність, основною метою якої є створення, збережен-

ня, розповсюдження і використання культурних цінностей, культур-

ної спадщини та культурних благ, а також обумовлено, що метою за-

конодавства про культуру є, зокрема забезпечення реалізації і захист 

конституційних прав громадян України у сфері культури – створення 

правових гарантій для свободи творчості, доступу до культурних цін-

ностей, культурної спадщини та інформації про них, збереження і 

примноження національного культурного надбання, визначення пріо-

ритетів державної політики у сфері культури, форм, підстав, умов та 

порядку надання державної підтримки культури, гарантій невтручан-

ня держави у творчі процеси, механізму впливу громадськості на фо-

рмування і реалізацію державної політики у сфері культури (ст. 2). 

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування зобов‟язані 

цим Законом забезпечувати охорону та збереження культурних цін-

ностей на території України, охорону та збереження культурної спа-

дщини, захист історичного середовища, збереження Музейного фон-

ду України, Державного бібліотечного фонду України, Національного 

архівного фонду України, інших, їх постійне поповнення сучасними 

творами мистецтва і т.п., функціонування і розвиток мережі музеїв, 

архівів, бібліотек, заповідників, реставраційних закладів державної та 

комунальної власності, інших (ст. 16).  

Закон України «Про охорону культурної спадщини»
1
 у взаємодії 

з цілою низкою суміжних законів становлять систему правових засад 

охорони та збереження культурної спадщини в Україні. В ньому вра-

ховано і узагальнено набутий досвід охорони пам‟яток як в нашій 

країні, так і за кордоном, принципи та рекомендації міжнародних 

                                                 
1
 Про охорону культурної спадщини: Закон України: від 08.06.2000 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2000. – № 39. 
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пам‟яткоохоронних документів, світові стандарти тощо. Ним закріп-

лено класифікацію об‟єктів культурної спадщини за типами (споруди, 

комплекси (ансамблі) та визначні місця) та за видами (археологічні, 

історичні, монументального мистецтва, архітектури та містобудуван-

ня, садово-паркового мистецтва, ландшафтні, науки і техніки). Цей 

Закон окремими розділами регламентує порядок державного управ-

ління охороною та збереженням культурної спадщини, заходи охоро-

ни, зокрема такі як консервація, реставрація, реабілітація, музеєфіка-

ція, ремонт, пристосування об'єктів, а також фінансування охорони 

об‟єктів культурної спадщини та відповідальність за порушення 

пам`яткоохоронного законодавства. Він визначає порядок державної 

реєстрації об‟єктів культурної спадщини, особливості здійснення 

права власності на пам‟ятки та захист традиційного характеру сере-

довища об‟єктів культурної спадщини, а також обумовлює зони охо-

рони пам‟яток (охоронної, регулювання забудови, охоронюваного 

ландшафту, охорони археологічного культурного шару), в системі іс-

торичних міст передбачає таку форму охорони характерного середо-

вища, як історичний ареал тощо.  

Закон України «Про охорону археологічної спадщини»
1
 було 

ухвалено в розвиток чинного пам`яткоохоронного законодавства, зо-

крема Закону України «Про охорону культурної спадщини» через не-

обхідність збереження значущих археологічних пам‟яток для вивчен-

ня історичного минулого, їх вразливість та не відновлюваність як до-

кументальних джерел знань. В ньому законодавчо визначено архео-

логічні терміни, обумовлено державне управління археологічною 

спадщиною, облік пам‟яток, вимоги щодо забезпечення наукових до-

сліджень об‟єктів археологічної спадщини, права та обов‟язки дослі-

дників археологічної спадщини, фінансування досліджень та охорони 

пам‟яток археології тощо.  

Охорона та збереження об‟єктів культурної спадщини здійсню-

ються й на підставі Закону України «Про музеї та музейну справу»
2
, 

окремий розділ якого присвячено Музейному фонду України як не-
                                                 
1
 Про охорону археологічної спадщини: Закон України: вiд 18.03.2004 р. // Відомості Верхо-

вної Ради України. – 2004. – № 26. 
2
 Про музеї та музейну справу: Закон України: від 29.06.1996 р. // Відомості Верховної Ради 

України. – 1995. – № 25. – Ст. 191. 
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від‟ємній складовій частині культурної спадщини України. В ньому 

детально визначено порядок формування Музейного фонду, обліку, 

збереження та утримання рухомих об‟єктів цієї спадщини, архівних 

документів, інших музейних цінностей. Ним заборонено вивезення за 

межі України пам‟яток Музейного фонду, окрім випадків тимчасово-

го експонування на виставках чи для реставрації, але за умови їх 

обов‟язкового страхування. Норми цього Закону конкретизуються 

постановами Кабінету Міністрів України, зокрема «Про затверджен-

ня Положення про Музейний фонд України» від 20.07.2000 р. 

№ 1147
1
, «Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення 

(тимчасове вивезення) культурних цінностей з території України» від 

20.06.2000 р. № 984
2
, «Про затвердження переліку музеїв, що перебу-

вають у віданні підприємств, установ та організацій, де зберігаються 

музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і 

належать до державної частини Музейного фонду України» від 

29.11.2000 р. № 1766
3
 та іншими. 

Закон України «Про охорону навколишнього природного сере-

довища»
4
 вилучив з господарського використання повністю/частково 

та оголосив території/об‟єкти природно-заповідного фонду України, 

якими є ділянки суші та водного простору, природні комплекси й 

об‟єкти, що мають особливу екологічну, наукову, естетичну і народ-

ногосподарську цінність і призначені для збереження природної різ-

номанітності, генофонду видів тварин і рослин, підтримання загаль-

ного екологічного балансу та фонового моніторингу навколишнього 

природного середовища. Він визначив їх національним надбанням та 

складовою частиною світової системи природних територій та 

об‟єктів, що перебувають під особливою охороною. 

                                                 
1
 Про затвердження Положення про Музейний фонд України: Постанова Кабінету Міністрів 

України: від 20.07.2000 р. № 1147 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 30. – Ст. 84. 
2
 Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасове вивезення) культурних 

цінностей з території України: Постанова Кабінету Міністрів України: від 20.06.2000 р. 

№ 984 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 25.– Ст. 1052. 
3
 Про затвердження переліку музеїв, що перебувають у віданні підприємств, установ та орга-

нізацій, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і 

належать до державної частини Музейного фонду України: Постанова Кабінету Міністрів 

України: від 29.11.2000 р. № 1766 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 5. – Ст. 176. 
4
 Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України: від 25.06.1991р. № 1264-

XII // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 41. – Ст. 546. 
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Кодекс України про адміністративні правопорушення
1
 (ст. 92) 

передбачив адміністративну відповідальність за порушення вимог 

пам‟яткоохоронного законодавства. Однак, вона має бланкетний ха-

рактер, бо не містить визначення, які саме дії слід вважати порушен-

ням цих вимог. В той же час дії особи, яка приймає рішення про 

складання протоколу про адміністративне правопорушення, повинні 

спиратися на конкретні правові норми. Закон України «Про охорону 

культурної спадщини»
2
 обумовлює відповідальність за порушення 

чинного пам`яткоохоронного законодавства України, але рамково. 

Так, наприклад, за ст. 44 цього Закону «за проведення будь-яких не-

законних робіт, що можуть завдати або завдали шкоди пам‟ятці, її те-

риторії, охоронюваній археологічній території, охоронним зонам, іс-

торичним ареалам населених місць, – у розмірі від тисячі до десяти 

тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», або «за недо-

держання вимог щодо захисту, збереження, утримання, використання, 

реставрації, реабілітації пам‟яток, у тому числі тих вимог, що перед-

бачені охоронними договорами, умисне доведення їх до стану руйна-

ції – у розмірі від тисячі до десяти тисяч неоподатковуваних мініму-

мів доходів громадян», але не конкретизовано в якому випадку розмір 

тисяча неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а в якому де-

сять тисяч. Таким чином, відповідальність за порушення 

пам‟яткоохоронного законодавства потребує конкретизації та додат-

кового визначення
3
.  

При ратифікації міжнародних актів в цій сфері Україна приймає 

на себе зобов‟язання міжнародно-правового характеру щодо здійс-

нення та забезпечення охорони та збереження культурної спадщини. 

Нормативно-правова основа України щодо культурної спадщини 

утворюється сукупністю правових норм міжнародного і державного 

права, яку бажано сприймати і розглядати в контексті міжнародних 

                                                 
1
 Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс України: від 07.12.1984 р. 

№ 8073-X. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=80731-10. 
2
 Про охорону культурної спадщини: Закон України: від 08.06.2000 р. // Відомості Верховної 

Ради України. – 2000. – № 39. 
3
 Кудерська Н.І. Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної 

культурної спадщини в Україні: теорія і практика. Монографія / Н.І. Кудерська. – К.: 

НАКККіМ, 2013. – С. 60. 
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нормативно-правових актів щодо охорони та збереження усесвітньої 

культурної спадщини (надбання). Належне розкриття міжнародних 

правових норм з охорони та збереження культурної спадщини націо-

нальними законодавчими актами, а також своєчасне приєднання 

України до міжнародних нормативно-правових актів щодо такого 

сприятиме належній охороні та збереженню культурної спадщини 

нашого народу1. 

Нормативно-правові акти, які регламентують та визначають 

окремі аспекти, що виникають в процесі здійснення охорони та збе-

реження культурної спадщини, є законодавчі акти суміжних галузей 

права і підгалузей адміністративного права, такі як Кодекс адмініст-

ративного судочинства України2, Земельний кодекс України3, Закони 

України «Про архітектурну діяльність»4, «Про виключну (морську) 

економічну зону України»5та інші. 

Важливими в цій сфері є нормативно-правові акти, які містять 

вирішення та унормування конкретних завдань, зокрема стосовно пе-

вного об‟єкту, події чи окремої території. До них належать Закон Ре-

спубліки Крим «Про охорону та використання пам‟яток історії та ку-

льтури»
6
, укази Президента України, наприклад, укази Президента 

України «Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української націо-

нальної революції 1917-1921 років і вшанування пам‟яті її учасників» 

від 12.04.2007 р. № 297
7
, «Про заходи з розвитку Національного істо-

                                                 
1
 Кудерська Н.І. Міжнародно-правове регулювання та досвід щодо охорони, збереження та 

використання культурного надбання / Н.І. Кудерська //Митна справа (Науково-аналітичний 

журнал ОНЮА). – 2011. – № 5. – Ч. 2. – Кн. 1. – С. 364-371. 
2
 Кодекс адміністративного судочинства України: Кодекс України: від 06.07.2005 р. № 2747-IV. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2747-15. 
3
 Земельний кодекс України: Кодекс України: від 25.10.2001 р. № 2768-III // Відомості Вер-

ховної Ради України. – 2002. – № 3-4. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14. 
4
 Про архітектурну діяльність: Закон України: від 20.05.1999 р. № 687-XIV // Відомості Вер-

ховної Ради України. – 1999. – № 31.– Ст. 246.  
5
 Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16.05.1995 р. 

№ 162/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 21. – Ст. 152.  
6
 Про охорону та використання пам‟яток історії та культури: Закон АРК від 26.03.1993 р. 

№ 279-1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/krym/show/rb0279002-93. 
7
 Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української національної революції 1917-

1921 років і вшанування пам‟яті її учасників: Указ Президента України: від 12.04.2007 р. 

№ 297. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon.rada.gov.ua/go/2747-15
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рико-культурного заповідника «Гетьманська столиця» та міста Бату-

рин» від 04.03.2008 р. № 194
1
 та інші, відповідні постанови і розпоря-

дження Кабінету Міністрів України, зокрема постанови Кабінету Мі-

ністрів України «Про затвердження Порядку визначення меж та ре-

жимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження 

господарської діяльності на території історичних ареалів населених 

місць» від 13.03.2002 р. № 318
2
, «Про затвердження Типового поло-

ження про державний історико-культурний заповідник» від 

24.07.2003 р.
3
 та інші, нормативні акти, загальнодержавні та місцеві 

програми тощо.  

Нормативно-правова база щодо охорони та збереження культур-

ної спадщини ще значно відстає від культурних процесів, що розгор-

нулися в Україні, а тому особливо гостро стоїть завдання прийняття 

та виконання регіональних програм збереження спадщини, які факти-

чно вирішують три основні питання: гарантоване бюджетне фінансу-

вання, організацію взаємодії різних галузей і областей, що зачіпають 

інтереси збереження спадщини, визначення правової відповідальності 

за порушення у сфері збереження спадщини.
4
 Наприклад, Програма 

збереження історичної забудови міста Одеси на 2008-2010 роки від 

25.12.2008 р.
5
. Для забезпечення поступової безумовної реалізації 

Програми визначаються такі головні завдання: практичне викорис-

тання історико-архітектурного опорного плану і проекту зон охорони 

та визначення меж і режимів використання історичних ареалів м. 

                                                                                                                                                                  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1124%2Р2007. 
1
 Про заходи з розвитку Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська сто-

лиця» та міста Батурин: Указ Президента України: від 04.03.2008 р. № 194. [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу:  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1131%2F2007. 
2
 Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів 

населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів насе-

лених місць: Постанова Кабінету Міністрів України: від 13.03.2002 р. № 318 // Офіційний 

вісник України. – 2002. – № 12. – Ст. 587. 
3
 Про затвердження Типового положення про державний історико-культурний заповідник»: 

Постанова Кабінету Міністрів України: від 24.07.2003 р. // Офіційний вісник України. – 

2003. – № 31. – Ст. 1607. 
4
 Кудерська Н.І. Адміністративно-правове регулювання охорони та збереження матеріальної 

культурної спадщини в Україні: теорія і практика. Монографія / Н.І. Кудерська. – К.: 

НАКККіМ, 2013. – С. 65. 
5
 Програма збереження історичної забудови міста Одеси на 2008-2010 р.р. від 25.12.2008 р. 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.odessa.ua/acts/council/18745/ 
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Одеси; створення потужної науково-технологічної та інформаційної 

місцевої бази з урахуванням сучасного світового технологічного рів-

ня; забезпечення виконання першочергових протиаварійних та консе-

рваційних робіт на найбільш цінних пам‟ятках.  

Майже всі регіональні програми ухвалені в певних регіонах 

спрямовані на вдосконалення правових, організаційних та матеріаль-

но-технічних засад у сфері охорони та збереження культурної спад-

щини. Вони розроблені на конкретний період та, за звичай, окреслю-

ють основні питання, які потребують нагального вирішення. Так, у 

регіональній програмі «Охорона культурної спадщини (пам‟яток іс-

торії та монументального мистецтва) на 2008-2010 роки» Луганської 

області
1
 окреслюються питання актуальні не тільки для цієї області, а 

й для всіх областей країни: «1) відсутність у виконкомах міських рад 

та райдержадміністраціях спеціалістів з охорони культурної спадщи-

ни, що ускладнює виконання Закону України «Про охорону культур-

ної спадщини»; 2) неефективна існуюча система розподілу повнова-

жень з охорони культурної спадщини між структурними підрозділами 

облдержадміністрації; 3) незадовільна робота правоохоронних орга-

нів щодо припинення та попередження правопорушень та протиправ-

них посягань на об‟єкти культурної спадщини; 4) недостатнє фінан-

сування належного збереження, використання, наукового вивчення 

пам‟яток на місцевому рівні; 5) відсутність навчальних закладів з під-

готовки кадрів для сфери охорони культурної спадщини». Доцільніше 

ці питання вирішувати на законодавчому рівні. 

У Вступному слові на засіданні Громадської гуманітарної ради 

11.11.2011 р. щодо культурної спадщини Президент України 

В.Ф. Янукович констатував: «…аналіз чинного законодавства свід-

чить, що воно у нас дуже недосконале. Законодавство України потрі-

бно розглядати в комплексі, і один галузевий закон не може перекре-

слювати вимоги інших спеціальних законів. Тому маємо докласти зу-

силь щодо забезпечення належного рівня її охорони і збереження. 

Має бути передбачено необхідний обсяг правових, організаційних, 

                                                 
1
 Програма «Охорона культурної спадщини (пам‟яток історії та монументального мистецтва) 

на 2008-2010 р.р.» Луганської області. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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фінансових, економічних, наукових та інших засобів для її охорони. 

Обсяг охорони і збереження об‟єктів культурної спадщини принци-

пово має визначатися не лише інтересами будівельників, а й принци-

пами, встановленими конвенціями, ратифікованими Україною у сфері 

охорони культурної спадщини. На моє переконання, таку позицію не-

обхідно врахувати при визначенні пріоритетів державної політики та 

підготовці відповідних змін до національного законодавства. Слід на-

вести лад у національному законодавстві, яке має відповідати міжна-

родним зобов‟язанням України, та забезпечити ефективне застосу-

вання закону»
1
.  

І дійсно, аналізуючи українське законодавство, що регулює пи-

тання охорони та збереження культурної спадщини можна зробити 

висновок, що за роки незалежності в Україні сформовано державну 

систему охорони та збереження культурної спадщини, але напрацьо-

вана нині нормативно-правова основа в цій сфері хоча й створює 

умови для здійснення цих охорони та збереження проте потребує: 

1) подальшої кодифікації, систематизації та уніфікації; 

2) вдосконалення термінологічного апарату з подальшим усуненням 

неоднозначності, невідповідності, протиріч; 3) уніфікації; 

4) уникнення схоластичності, надмірної ускладненості, декларатив-

ності, рамкового характеру, тільки рекомендаційності, некоректності 

формулювання тощо; 5) визначеності щодо єдиного центрального ор-

гану виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію дер-

жавної політики у сфері охорони культурної спадщини; 6) розробки 

реальних механізмів та процедур для її правозастосування; 

7) своєчасних ратифікацій міжнародно-правових актів, їх імплемен-

тації в національне законодавство; 8) детальної розробки та унорму-

вання здійснення оцінки об‟єктів культурної спадщини, порядку про-

ведення експертиз; 9) визначення можливостей достатнього та цілес-

прямованого фінансування, запровадження меценатського підходу; 

10) розробки та детального унормування діяльності правоохоронних 

та владних органів щодо припинення та попередження правопору-

шень і протиправних посягань на об‟єкти культурної спадщини; 
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 Вступне слово Президента України В. Януковича на засіданні Громадської гуманітарної 
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11) вдосконалення порядку застосування заходів впливу та відповіда-

льності власників об‟єктів культурної спадщини, органів та посадо-

вих осіб, які порушують своєю діяльністю чи бездіяльністю 

пам‟яткоохоронне законодавство України, інше
1
.  

Процес вдосконалення нормативно-правової основи охорони та 

збереження культурної спадщини в Україні є постійним. Нагальною є 

необхідність перегляду всього правового пакету України щодо 

пам‟яткоохоронної сфери, адже деякі нормативно-правові акти пот-

ребують приведення у відповідність до сучасних реалій та врахування 

майбутнього розвитку цієї сфери, а також до норм законодавства су-

міжних галузей права, а інші – розробки принципово нових підходів 

до регулювання суспільно-громадських стосунків, механізмів здійс-

нення, визначення конкретних заходів та процедур тощо
2
. 
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Правове забезпечення гарантування банківських вкладів фізич-

них осіб в Україні 

 

Банківську систему можна з впевненістю назвати фундаментом 

ринкової економіки будь-якої країни. В Україні банки є вагомими фі-

нансовими інституціями, які завдяки здійсненню банківських опера-

цій та впровадження розвинутої інфраструктури, утворюють цілісний 

механізм в системі господарського обороту. Банківська система Укра-

їни охоплює Національний банк України, інші банківські та небанків-

ські фінансові установи, основною діяльністю яких є прийняття депо-

зитів, надання кредитів, а також ведення рахунків клієнтів. Важливу 

роль у банківській системі відіграє Фонд гарантування вкладів фізич-

них осіб, від діяльності якого напряму залежить ефективність функ-

ціонування банківського сектору.  

У програмному документі «Стратегія реформування системи за-

хисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012-

2017 роки», схваленому розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 31 жовтня 2012 р. № 867-р.
1
 пропонується включити норми щодо 

забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг як не-

від‟ємну частину до законодавчої та нормативної бази регулювання 

ринків фінансових послуг, підвищити рівень інформаційної прозоро-

сті та вимог щодо розкриття інформації на ринках фінансових послуг, 

створити ефективний та доступний механізм врегулювання спорів 

між постачальниками та споживачами фінансових послуг щодо захи-

сту прав останніх, розширити доступ споживачів до фінансових пос-

луг через забезпечення можливості вільного вибору тощо. 

                                                 
1
 Стратегія реформування системи захисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
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Станом на 01 квітня 2013 року Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб здійснює виплати вкладникам 24-ох банків, для 

порівняння, у 2012 році виплати проводились по 22 банках. Тобто, на 

сьогодні є актуальними питання гарантування повернення вкладни-

кам коштів, зокрема викликають науковий інтерес і подані до Вер-

ховної Ради України законопроекти, що стосуються такого гаранту-

вання.  

Різні аспекти договору банківського вкладу (депозиту) дослі-

джували І. Безклубий, О. Васьковський, В. Гостюк, Є. Карманов, 

В. Спіжов, Н. Тульчевська, О. Шаповалова та інші. Проте на сьогодні 

навряд чи можна визнати систему гарантування банківських вкладів 

фізичних осіб в Україні всебічно дослідженою та досить дієвою, тим 

більше, що до Верховної Ради України періодично вносяться законо-

проекти, що суттєво можуть вплинути на означену систему гаранту-

вання вкладів, при цьому вплив може мати як позитивне, так і нега-

тивне забарвлення. Все це обумовлює необхідність дослідити теоре-

тико-правові та практичні проблеми гарантування банківських вкла-

дів (депозитів) фізичних осіб. 

Становлення договору банківського вкладу (депозиту) як інсти-

туту цивільного права, на думку В. Спіжова, повноцінно почалося у 

XX столітті, було зумовлено економічними причинами та наявністю 

економічних ризиків невиконання взятих банком юридичних 

обов‟язків і настання внаслідок цього негативних наслідків, зокрема 

втрат майнового характеру у вкладника
1
. 

Термін «депозит» походить від лат. depositum, що означає «збе-

рігання». Економічна складова поняття вкладу закріплена у статті 2 

Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»
2
. 

У цій статті хоча і надається поняття вкладу, але по тексту ми бачи-

мо, що законодавець ототожнює два поняття – вклад і депозит.  

                                                 
1
 Спіжов В.В. Договір банківського вкладу (депозиту) за цивільним законодавством України: 

Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Спіжов В.В. – Х., 2009. – С. 63. 
2
 Вклад – це кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній 

валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах дого-

вору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного де-

позитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти (див.: «Про систему 

гарантування вкладів фізичних осіб»: Закон України від 23 березня 2012 р. № 4452-VI // Ві-

домості Верховної Ради України. – 2012. – № 50. – Ст. 564). 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
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Правовий аспект депозитних відносин врегульовано конструкці-

єю договору банківського вкладу. Так у договорі банківського вкладу 

(депозиту) однією стороною є виключно банківська установа, другою 

стороною (вкладником) – може бути як фізична, так і юридична осо-

ба. Вкладник, бажаючи відкрити депозитний рахунок у банку, як пра-

вило, переслідує дві цілі: по-перше, зберегти свої заощадження, по-

друге, по можливості примножити їх. Саме друга ціль, отримання пе-

вних відсотків по вкладу, зумовлює виникнення ризику неповернення 

тієї суми грошових коштів, що була передана банку для зарахування 

її на депозитний рахунок. Незважаючи на це застереження, власник 

вільних грошових коштів час від часу реалізує своє право щодо отри-

мання належної якості фінансових послуг з залучення вкладу. При 

цьому, як правило, депозитні відносини між банком та вкладником є 

економічно взаємовигідними
1
. 

У Цивільному кодексі України законодавець присвятив банків-

ському вкладу окремий параграф 3 в главі 71, де у ч. 1 ст. 1058 визна-

чив, що за договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона 

(банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї гро-

шову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплачувати вклад-

никові таку суму та проценти на неї або дохід в іншій формі на умо-

вах та в порядку, встановлених договором
2
. Тобто, даний кодифіко-

ваний акт хоча і не містить конкретну дефініцію – вклад (депозит), 

проте ч. 1 ст. 1058 розкриває його зміст.  

Лише у ст. 2 Закону України «Про банки і банківську діяль-

ність» чітко прописано не лише поняття вкладу, не лише самий зміст 

договору банківського вкладу (депозиту), а поняття вкладу (депози-

ту), під яким законодавець визначив кошти в готівковій або у безготі-

вковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені 

клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на 

визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і під-

лягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та 

                                                 
1
 Див.: Безклубий І.А. Правочини в банківській діяльності. Навчальний посібник. – К.: 2007. – 

С. 196.  
2
 Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. 

– 2003. – №№ 40-44. – Ст. 356. 
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умов договору
1
. Отже, можемо констатувати той факт, що на норма-

тивно-правовому рівні термін «депозит» використовується як сино-

нім терміну «вклад».  

У банківській практиці депозит розглядається як розміщені клі-

єнтами кошти на власних рахунках у банку виключно на договірних 

засадах, що можуть бути в готівковій або в безготівковій формі, як у 

національній валюті України, так і в іноземній валюті, на визначений 

строк або безстроково та обов‟язково підлягають поверненню вклад-

нику відповідно до нормативно-правових актів України та умов дого-

вору. 

Виходячи із поданих визначень банківського вкладу (депозиту) 

можна сформулювати одне з найголовніших завдань, що стоїть перед 

державними і недержавними інституціями – забезпечити здійснення 

виплат вкладникові залучених банком від вкладника або для вклад-

ника коштів, а також нарахованих по вкладу процентів згідно умов 

договору.  

Захист банківських вкладів фізичних осіб, на думку 

Н. Корольової, має реалізовуватись через систему механізмів, які яв-

ляють собою систематизовану, впорядковану сукупність взаємо-

пов‟язаних, взаємообумовлених, цілеспрямованих інструментів, ва-

желів, форм і методів сприяння з боку державних і недержавних 

структур збереженню і гарантованому поверненню в повному обсязі 

депозитних коштів і нарахованих за ними відсотків населенню в 

строк, обумовлений депозитним договором
2
. З огляду на вказані еле-

менти можемо зробити висновок, що інструментарій, який має впро-

ваджуватись у цьому механізмі, діє на імперативних засадах. 

Нормативно-правове закріплення правового регулювання систе-

ми гарантування вкладів фізичних осіб впроваджується Указом Пре-

зидента України від 10 вересня 1998 року «Про заходи щодо захисту 

прав фізичних осіб – вкладників комерційних банків». Цим Указом 

затверджене «Положення про порядок створення Фонду гарантування 

                                                 
1
 Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 р. № 2121-III // Відомості 

Верховної Ради України. – 2001. – № 5-6. – Ст. 30. 
2
 Корольова Н.В. Механізми захисту банківських депозитів / Н.В. Корольова // Вісник Доне-

цького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Сер. 

Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 271. 

http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/74785/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/74785/source:default
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вкладів фізичних осіб, формування та використання його коштів», у 

якому визначено порядок утворення і функціонування фонду гаран-

тування вкладів фізичних осіб. У п. 3 Положення закріплено, «Фонд 

гарантування вкладів фізичних осіб гарантує кожному вкладнику ко-

мерційного банку, що сплачує збори до Фонду, відшкодування за 

вкладом, включаючи відсотки, у розмірі вкладу, але не більше 500 

гривень за станом на день, коли вклад став недоступним». Це був пе-

рший в Україні досить рішучий та дієвий крок у напрямку гаранту-

вання вкладів фізичних осіб. 

Наступний вагомий внесок у розвиток системи гарантування 

вкладів було зроблено Верховною Радою України, яка 20 вересня 

2001 року прийняла Закон України «Про Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб». У ст. 3 даного Закону було закріплено, що фонд гара-

нтує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду та 

санаційного банку відшкодування коштів за його вкладами, включа-

ючи відсотки, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкла-

дів, але не більше 150 000 гривень по вкладах у кожному із таких 

учасників. Зазначений розмір відшкодування коштів за вкладами, 

включаючи відсотки, за рахунок коштів Фонду може бути збільшено 

за рішенням адміністративної ради Фонду залежно від тенденцій роз-

витку ринку ресурсів, залучених від вкладників учасниками (тимча-

совими учасниками) Фонду
1
. Доцільно зауважити, що означений За-

кон в редакції 2001 року визначав розмір відшкодування лише 1200 

грн., 14 листопада 2002 р. адміністративною радою Фонду було при-

йняте рішення про збільшення гарантованої суми відшкодування ко-

штів за вкладами фізичних осіб у банках-учасниках (тимчасових уча-

сниках) Фонду до 1500 грн., 22 квітня 2004 р. гарантована сума відш-

кодування була збільшена до 3000 грн., 21 квітня 2005 р. гарантована 

сума збільшена до 5000 грн. і тільки у 2008 році із внесенням змін до 

згаданого Закону суму відшкодування було збільшено до 150 000 грн. 

Даний Закон втратив чинність 22 вересня 2012 р., оскільки набув 

чинності прийнятий Верховною Радою України 23 лютого 2012 р. но-

вий Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних 

                                                 
1
 Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20.09.2001 р. № 2740-III // 

Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 5. – Ст. 30. 
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осіб» зі змінами від 02 жовтня 2012 р. Законом розширено повнова-

ження Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зокрема в питан-

нях щодо виведення неплатоспроможних банків з ринку шляхом 

здійснення тимчасової адміністрації та ліквідації неплатоспроможних 

банків. Прийняття цього Закону є результатом плідної праці у напря-

мку реформування системи гарантування вкладів, він посилив органі-

заційний статус Фонду чим забезпечив його інституційне зміцнення 

та незалежність. У ч. 1 ст. 26 цього Закону зазначено, що Фонд гаран-

тує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкла-

дом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, 

нараховані на день прийняття рішення Національним банком України 

про віднесення банку до категорії неплатоспроможних та початку 

процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми гра-

ничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого 

на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в 

одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за 

вкладами не може бути меншою, ніж 200 000 гривень. Адміністрати-

вна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення гра-

ничної суми відшкодування коштів за вкладами
1
. У разі розміщення 

вкладником в одному банку кількох вкладів Фонд гарантує відшкоду-

вання коштів за такими вкладами, включаючи відсотки, у розмірі за-

гальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкла-

дів, але не більше зазначеного розміру. Відшкодування вкладів в іно-

земній валюті відбувається у національній валюті України після пе-

рерахування суми вкладу за офіційним (обмінним) курсом Націона-

льного банку України на день настання недоступності вкладів. 

Сьогодні відтік 74,5 %. депозитів з банківських установ, що у 

сумі складають 252 млрд. 182 млн. 500 тис. неодмінно негативно 

вплине на стійкість банківської системи, сформує панічні настрої на-

селення і призведе до кризових явищ, а також до ліквідації значної 

кількості банківських установ. Тим самим, можна констатувати той 

факт, що проблеми з поверненнями банками депозитів вкладникам як 

були, так й залишаються. А тому здійснені Фондом гарантування 

                                                 
1
 Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 р. № 4452-

VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50. – Ст. 564. 



 

323 

вкладів фізичних осіб заходи щодо виплат суми відшкодування вкла-

дникам проблемних банків вказує лише на досить високу ефектив-

ність самої системи гарантування вкладів, що позитивно сприяє фор-

муванню довіри населення до банківських установ, а також забезпе-

чує залучення до фінансового сектору заощаджень потенційних вкла-

дників. Разом з тим, вдосконалення механізму забезпечення гаранту-

вання вкладів фізичних осіб дасть можливість зменшити фінансові 

ризики на шляху розвитку банківських послуг. 
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Contemporary University as Generator of New Knowledge  

and Important Pillar of Innovation 

 

Зі збільшенням обсягу високотехнологічних галузей світової 

промисловості науково-дослідні установи стають активними учас-

никами економічних процесів. Частка продукції, розробленої завдяки 

результатам наукових досліджень, здійснених протягом останніх 20 

років, складає близько 20% від усіх товарів, представлених на ринку, 

а в фармацевтичній галузі цей показник досягає 35%. Економія від 

впровадження технологій, розроблених науково-дослідними устано-

вами, обчислюється мільярдами доларів США.  

За таких умов виключного значення набуває налагодження сис-

теми тристороннього партнерства між науково-дослідними уста-

новами, промисловістю та державою з метою двостороннього об-

міну інформацією і практичного впровадження наукових розробок. 

Автор аналізує основні способи правового забезпечення такої спів-

праці на прикладі провідних економік світу – США, Німеччини, Япо-

нії, КНР тощо. 

 

I. Introduction 

Academia has always had split feelings about its relationship with 

industry and about patents in general. The underlying dilemma which aca-

demic researchers are faced with in this respect can be described as fol-

lows: In order to fulfil the role entrusted to them by the society, namely to 

generate and disseminate new knowledge, they, as a rule, depend on access 

to and the use of knowledge generated by the entire research and develop-

ment community, be it academic or industrial and they also depend on sus-

tainable flow and availability of new technological advances. Develop-

ments in biotechnology and especially in genomics, best demonstrate the 

decisive importance of the continuous interaction between the production 

of basic biological knowledge, which gave incentives for the development 

of technology and the technology itself and which in turn helped generate 
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new knowledge. The interaction has brought about new medical, pharma-

ceutical, environmental, agricultural or chemical applications. One of the 

most impressive of these can be found between the polymerase chain reac-

tion (PCR) technology, for which Karry Mullins was awarded the 1993 

Nobel Prize
1
 and the resulting possibilities for research and enrichment for 

biological knowledge. Since then, countless applications, for example in 

test-tube molecular evolution, the study of DNA from ancient tissue, diag-

nosis, forensic analysis and genome sequencing have been possible only 

because of this interaction. It is equally clear that the flood of sequencing 

and mapping data generated by the well known Human Genome Project 

could and can be managed only by employing the most advanced comput-

er technology, etc.
2
 Thus, academic researchers act, on the one hand, as an 

important generator of new knowledge and technology and consequently 

as potential applicants for and owners of patents, and, on the other hand, as 

users of knowledge and technology generated by third parties. Both ways, 

they may be affected by patents: As potential applicants, they must adjust 

their publication behaviour in order to comply with patentability require-

ments, i.e. depending on the applicable law, delay dissemination of 

knowledge; as interested users of knowledge or technology of third parties 

they must respect existing patent rights, thus, they may be required to pay 

royalties and acquire licenses or be denied access to the necessary research 

tools altogether.  

Since academic researchers are as diverse as the mean of population, 

it should not come as surprise that their attitude towards patents also re-

veals considerable differences. At one extreme, the claim has been made 

that “The soil of academic science must be exterritorial in order to secure 

its control by scientific opinion”
3
. Others, even Nobel Laureates, have less 

reserve towards patenting. Many of them applied for and got patents is-

                                                 
1
 Cf. T. Appenzeller. Chemistry Laurels for a Late Night Brainstorm // 262 Science, 1993. – 

рр. 506-507. 
2
 J. Straus. Current Issues in Patenting Research Results Close to Industrial Application // European 

Research Structures – Changes and Challenges, The Role and Function of Intellectual Property 

Rights. – Munich: Max Planck Gesellschaft (ed.), 1994. – Series E2/94. – Р. 10. 
3
 M. Polanyi, The Republic of Science: Its Political and Economic Theory, in E. Shils (ed.), Criteria 

for Scientific Development, Public Policy and National Goals, MIT Press, Cambridge, 

Mass./London 1969, pp. 1-20. 
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sued
1
. Some, as the most prominent member of the Nobelist “guild” Albert 

Einstein, who held patents on refrigerators (with Szilard), electro-magnetic 

pumps (also with Szilard), sound reproduction apparatus (with Goldsmith) 

and light intensity self-adjusting cameras (with Bucky), apparently have 

never made real money out of those patents
2
. Contrary to this experience, 

Karl Ziegler, the Chemists, and his Max Planck Institute for Coal Re-

search, who held patents on catalysts used for the low pressure production 

of polyethylene and polypropylene and the respective method of produc-

tion (with Breil, Holzkamp und Martin) made a fortune. The last in the 

endless row of licencees, either voluntary or after they had been success-

fully sued, was in 1994, the Formosa Plastics Corp. Texas, a wholly-

owned subsidiary of Formosa Plastics Corp., for producing polypropylene 

by a process which involved the use of classic Ziegler catalysts – Titanium 

trichloride and diethylaluminumchloride
3
. 

II. Economic Impact of Academic Research 

For long the relationship between academic research and industry 

stood out of the limelight of the public interest. It has also only gradually 

attracted attention by economists. Despite some controversy, the economic 

importance of academic research for technological development has never 

been seriously questioned
4
. Moreover, it has been empirically demonstrat-

ed, that the decisive step from key discoveries and inventions to the mar-

ketable technology depends not only on excellent science, but also on 

                                                 
1
 The last in the row of such patent holding Nobel Laureates are Albert Fert, Peter Grünberg and 

Gerhard Ertl, who were awarded Nobel prizes for Physics and Chemistry, respectively in 2007 

(cf. J. Straus, Intellectual Property versus Academic Freedom? A Complex Relationship within the 

Innovation Ecosystem, in L. Engwall and D. Weaire (eds.), The University in the Market, Portland 

Press London 2008, pp. 53-65 (at p. 64). 
2
 Cf. M. Trainer, Albert Einstein‟s Patents, 28 World Patent Information, рр. 159-165 (2006). 

3
 Cf. H. Martin, Polymers, Patents, Profits, A Classic Case Study for Patent Infighting, Wiley-VCH 

Publishers, Weinheim 2006, pp. 244-246. Formosa Plastics Corp. Texas was sued by Phillips Petro-

leum, a licensee of Ziegler (who, by the way, passed away in 1973) and the Studiengesellschaft 

Kohle, the Foundation of the Max Planck Institute for Coal Research in charge of exploitation of 

Institute‟s research results. 
4
 No attempt is made here to analyse the partly controversial lines of arguments brought forward in 

this regard by economists, and even less to make an attempt to provide a complete reference to the 

extremely abundant literature. For earlier contributions see K. Pavitt, What Makes Basic Research 

Economically Useful?, 20 Research Policy, рр. 109-119 (1991); F. Narin and D. Olivastro, Status 

Report: Linkage between Technology and Science, 21 Research Policy, рр. 237-249 (1992); 

N. Rosenberg and R.R. Nelson, American Universities and Technical Advance in Industry, 

23 Research Policy, рр. 323-340 (1994). 
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close and effective ties between the knowledge-producing institutions and 

industry. The technological leadership of Germany in the field of chemis-

try and the strength of America in the electro-technical field were early ex-

amples of fruitful cooperation between academia and industry to the bene-

fit of national economies.
1
  

The important role which academic research plays in the innovation 

process, i. e. for products and processes covering market needs, was first 

quantified by Edwin Mansfield. Mansfield examined the situation for 76 

major American firms in seven manufacturing industries – information 

processing, electrical equipment, chemicals, instruments, drugs, metals and 

oil, first, in the period from 1975 through 1985.
2
 According to the findings 

of Mansfield, in the absence of recent academic research eleven percent of 

the products and nine percent of the processes would not have been devel-

oped without substantial delay. Eight percent of the products and six per-

cent of the processes in that period were developed with very substantial 

support from recent academic research. These, however, were average fig-

ures. They were substantially higher in the case of drugs, were they 

amounted to 27, 29, 17 and eight percent respectively.
3
 The overall eco-

nomic importance of these figures is demonstrated by estimates that the 

contribution of academic research in terms of sales of products in the sev-

en manufacturing industries examined by Mansfield amounted to US $ 24 

billion in 1985 alone. Savings that were made due to new processes 

reached $ 7.2 billion. These estimates refer to innovations, which in the 

absence of recent academic research, could not have been developed with-

out a substantial delay
4
. Mansfield later extended his empirical investiga-

tion to the period from 1986 through 1994
5
. Based on data from a sample 

of 77 major firms, again from practically identical seven sectors of manu-

facturing industry, Mansfield basically found his previous results con-

                                                 
1
 R.R. Nelson, U.S. Technological Leadership: Where Did It Come From and Where Did It Go?, 

19 Research Policy, рр. 117-132 (1990). 
2
 E. Mansfield, Academic Research and Industrial Innovation, 20 Research Policy 1-12 (1991). 

3
 Id. Table 1 at p. 2. 

4
 Id. p. 3 et. seq. and Table 2 at p. 5. According to Mansfield, it would have taken at least nine years 

longer, on average, for new products and processes (that were introduced based on academic re-

search, to be introduced (id. P. 6)). 
5
 E. Manfield, Academic Research and Industrial Innovation: An Update of Empirical Findings, 

26 Research Policy, рр. 773-776 (1998). 
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firmed. Indeed, they revealed an increase of the importance of academic 

research for innovation. For instance, 31 percent of drugs and medical 

products, 19 percent of information processing and 22 percent of instru-

ments would not have been on the market without substantial delay with-

out academic research results. The sales by major firms of relevant prod-

ucts amounted to US $ 44 billion or five percent of all sales and the sav-

ings due to new processes first commercialized to US $ 17 billion
1
. The 

decisive impact of academic research on innovation is particularly well 

documented for the area of pharmaceutical biotechnology, where in 2002 

the top ten products, Procrit, Epogen, Neupogen, Remicade, Retuxan, 

Avonex, Humulin, Combivir and Betaseron, accounting for sales of some 

US $ 14.2 billion, all originated from universities
2
. 

III. From “Double” to “Triple Helix” 

The reported findings of economists on the impact of academic re-

search on innovation originate all from the nineties of the last century. Not 

by chance! As long as the industry-academia relationship lacked govern-

ment intervention, it seemingly had not attracted much interest, neither by 

general public nor by economists. When, however, in the 1980s the USA 

enacted several laws aimed at encouraging technology transfer of results of 

federally funded research undertaken at universities and academic institu-

tions, things have changed abruptly. In 1980, the Bayh-Dole Act
3
 intro-

duced the possibility for private parties to retain patent rights via a “title in 

contractor” policy, i.e. small businesses and non-profit organisations, in-

cluding universities, were allowed to retain intellectual property rights to 

results from federally funded research. Also in the 1980, the Stevenson-

Wyldler Act
4
 required that federal agencies administering research estab-

lish Offices of Research and Technology Applications (ORTAs) at all 

government-operated or contractor-operated laboratories that had an annu-

al budget of more than US $ 20 million. In 1986, the Federal Technology 

Transfer Act
5
 amended the Stevenson-Wyldler Act by shifting the empha-

                                                 
1
 Id. Tables 1 and 2. 

2
 Cf. M. G. Edwards, F. Murray and R. Yu, Value Creation and Sharing Among Universities, Bio-

technology and Pharma, 21 Nature Biotechnology, рр. 618-624 (2003), Table 1 at p. 619. 
3
 Public Law 96 – Р. 517. 

4
 Public Law 96 – Р. 480. 

5
 Public Law 95 – Р. 502. 
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sis in federal policy from one of permitting technology transfer to one re-

quiring that agencies act rigorously in working with industry to commer-

cialize federally funded research. In the so-called Co-operative Research 

And Development Agreements (CRADAs), exclusive licensing terms were 

also allowed.
1
 

This legislative intervention of the U.S. lawmaker had manifold and 

far reaching consequences. It has opened the way to fundamentally change 

the access to publicly funded research results since it not only encouraged 

but in fact obliged universities and other publicly funded institutions to 

commercialize research results achieved by federal funds, i.e. make them 

proprietary as far as possible, and, the Federal Government became a third 

player in the game. This US move gave also birth to the notion of the 

“Triple Helix” Alliance. It stands for “a spiral model of innovation in 

terms of university-industry-government relations [is] required to capture 

the evolution of multiple linkages at different stages of the capitalization 

of knowledge”
2
. 

Although the overall social and economic impact of the Bayh-Dole 

Act and the other U.S. legislative measures is not uncontroversial
3
, the fact 

that since the 1980s the patenting activities of American universities have 

become a major economic factor is beyond discussion: Statistics provided 

by the Association of University Technology Managers (AUTM) reveal 

that U.S. universities owned 177 and 408 patents in 1974 and 1984 respec-

tively. In 1994, that figure was already 1 486 (with some 1 000 licences 

                                                 
1
 Cf. Office of Technology Assessment of the Congress of the United States, Federal Technology 

Transfer and the Human Genome Project. – Washington D.C., 1995. – pp. 12 et. seq. 
2
 L. Leydesdorff and H. Etzkowitz, Emergence of a Triple Helix of University-Industry-Government 

Relations, Science and Public Policy 1996, quoted from L. Leydesdorff and H. Etzkowitz, The Fu-

ture of Research: A Triple Helix of University-Industry-Government Relations II, The European 

Association for the Study of Science and Technology, accessible under 

http://www.easst.net/review/dec1996/Leydesdorff. For a detailed discussion of the Triple Helix as a 

model for innovation studies, cf. H. Etzkowitz and L. Leydesdorff (eds.), Universities and The 

Global Knowledge Economy. A Triple Helix of University-Industry-Government Relations, Cas-

sells Academic, London 1997, and R. Viale and H. Etzkowitz, Third Academic Revolution: Polyva-

lent Knowledge; The “DNA“ of the Triple Helix, accessible under 

http://www.triplehelix5.com/file/the5_themepaper.pdf; and L. Leydesdorff, The Triple Helix: An 

Evolutionary Model of Innvoations, 29 Research Policy, рр. 243-255 (2000). 
3
 Cf., e.g., D.C. Mowery, R.R. Nelson, B.N. Sampat and A.A. Ziedonis, The Growth of Patenting and 

Licensing by U.S. Universities: An Assessment of the Effect of the Bayh-Dole Act of 1980, 

30 Research Policy, 99-119 (2001); and as a last critics J. V. Fragioni, The Impact of Greed on Ac-

ademic Medicine and Patient Care, 26 Nature Biotechnology, рр. 503-507 (2008). 

http://www.triplehelix5.com/file/the5_themepaper.pdf
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granted) and, in 2006, it reached the number of 3 255 patents granted 

[down from 3 933 due to the U.S. Patent and Trademark Office‟s backlog], 

18 874 inventions disclosures and 11 622 new U.S. patent applications 

filed
1
. 

The growing economic impact of these patenting activities of univer-

sities is clearly revealed by the fact that in the period between 1988 and 

2006 a total of 4 350 (almost 700 in 2006 alone) new products based on 

academic technology transfer efforts have reached the market in the USA. 

Moreover, that in 2005 4 963 new licences and options (out of more than 

26 000 active) were concluded by US universities. Thereby, non-exclusive 

licences accounted for 63 percent. Worth mentioning is also the fact that in 

2006 553 new companies were formed by US universities, the total num-

ber of such companies in that year reached 5 729
2
. Finally, licensing ac-

tivities of US universities in 2003 generated US $ 1.3 billion adjusted 

gross license income
3
. American universities in pursuing their economic 

interests have developed quite an aggressive, although not always success-

ful attitude in exercising patent rights in patent infringement actions
4
. 

IV. The Bayh-Dole Legislation’s Transborder Sparks 

The US statutory move, which firmly embedded publicly funded ac-

ademic research into the national innovation strategy, has not only inspired 

economists to direct their attention to the industry-academia links
5
, but has 

                                                 
1
 AUTM, U.S. Licensing Survey: FY 2006 Survey Summary, pp. 5. 24, 25 (www.autm.net). For the 

impact of the new U.S. legislative framework on these patenting activities, cf., e.g. B.N. Sampat, 

Patenting and US Academic Research in the 20
th

 Century: The World Before and After Bayh-Dole, 

35 Research Policy, рр 772-798 (2006). 
2
 AUTM, Summary of 2004, AUTM Licensing Survey 

 (http://www.ssti.org/digest/tables/112105t.htm). 
3
 AUTM (2007) id., pp. 30 – 36. 

4
 Cf. J. Nurton, Seconds Out, Round Two: Genenstech‟s Settlement with the University of Califor-

nia has just cost the San Fransisco Company a cool $ 200 million with the stakes in biotechnology 

litigation becoming bigger every day, that case is just the beginning. Soon, someone‟s going to get 

really hurt (Managing Intellectual Property. – February 2000. – рр. 32-40).  
5
 Here only some most recent contributions can be referred to: A. Collier, Australian Framework for 

the Commercialization of University Scientific Research, 25 Prometheus, рр. 51-68 (2007); 

J.-H. Eun, K. Lee and G. Wu, Explaining the "University-run Enterprises" in China: A Theoretical 

Framework for University-Industry Relationship in Developing Countries and its Application to 

China, 35 Research Policy, рр. 1329-1346 (2006); P. A. Abetti, University Incubators as Agents for 

Technology Transfer and Economic Growth: Case Studies in USA, Ukraine and Finland, 5 Int. J. 

Technology Transfer and Commercialization, рр. 308-337 (2006); M.L. Burton, Do University 

Based Biotechnology Centers Impact Regional Biotechnology Related (Commercial) Employ-

ment?, 5 Int. J. Technology Transfer and Commercialization, рр. 390-400 (2006), K.D. Rubenstein, 

http://www.autm.net/
http://www.ssti.org/digest/
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also significantly raised the interest of the public at large in the perfor-

mance of academic research, especially its contribution to the development 

of new drugs. World leading newspapers often report on industry-

academia cooperation. A recent article of Rebecca Knight, titled “Big 

Pharma Learns to Love World of Academia”,
1
 reported on cooperation be-

tween GlaxoSmithKline with Harvard, of AstraZeneca with Columbia 

University and of Pfizer with four unnamed research universities, as a 

good example. The message of the report: big pharma seeks cooperation 

with academia in order to overcome own weaknesses in developing new 

drugs. 

However, the Bayh-Dole Act has worked also internationally as an 

ignition for activities of many legislators aimed at designing national inno-

vation policies by taking into account the important role which academic 

research has to play in that context. Most prominent example being Japan, 

where the Diet in 1995 passed the Science and Technology Basic Law, and 

where in 1996 the First Science and Technology Basic Plan was adopted. 

In 2001, the Second Plan was published and set up a new Science and 

Technology Council, attached directly to the Cabinet Office
2
. Similar Sci-

ence and Technology Basic Laws have also been adopted in the late 1990s 

in Korea and Taiwan. They allowed institutions of higher education the 

                                                                                                                                                                  

Public Sector Technology Transfer Through Patents and Licensing: The Case of US Agriculture, 5 

Int. J. Technology Transfer and Commercialization, рр. 401-420; H.J. Steenhuis, The University as 

the Engine of Growth: An Analysis of How Universities can Contribute to the Economy, Int. J. 

Technology Transfer and Commercialization, рр. 421-432 (2006); and the Contributions published 

in 36 Research Policy (2007); D. Harhoff and K. Hoisl, Institutionalized Incentives for Ingenuity – 

Patent Value and the German Employees' Inventions Act, рр. 1143-1162; J.P. Walsh, W.P. Cohen 

and Ch. Cho, Where Excludability Matters, Material vs. Intellectual Property in Academic Biomed-

ical Research, рр. 1184-2003; C.V. Chaves and S. Moro, Investigating the Interaction and Mutual 

Dependence Between Science and Technology, рр. 1204-1220; L. Wolgar, New Institutional Poli-

cies for University-Industry Links in Japan, рр. 1261-1274; and P.D. Este and P. Patel, University-

Industry Linkages in the UK: What are the Factors Underlying the Varity of Interactions with In-

dustry?, рр. 1295-1313. Finally, all contributions in 37 Research Policy, Issue 8, 1165 -1414 (2008) 

are entirely devoted to University-Industry Linkages: The Significance of Tacit Knowledge and the 

Role of Intermediaries. 
1
 Financial Times of September 2, 2008, p. 16. 

2
 Cf. D. W. Edgington, The Japanese Innovation System: University-Industry Linkages, Small 

Firms and Regional Technology Centers, 26 Prometheus, рр. 1-19 (2008) at pp. 10 et seq. For poli-

cy initiatives promoting the university-industry ties in Japan see also J.P. Walsh, Y. Raba, A. Goto 

and Y. Yasaki, Promoting University-Industry Linkages in Japan: Faculty Responses to a Changing 

Policy Environment, 26 Prometheus, рр. 39-54 (2008); and C. Holroyd, Reinventing Japan Inc.: 

Twenty-First Century Innovation Strategies in Japan, 26 Prometheus, рр. 21-38 (2008). 
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ownership in government financed research results and opened the way for 

their decentralized licencing
1
. Also the People‟s Republic of China has 

seemingly carefully took note of the US and other international develop-

ments. Wei Hong reports in this regard:  

“The mid-1980s witnessed several reforms in science policy. The 

most significant change was cutting government research funding to push 

research units to the market. From 1986 to 1993, government research 

funding decreased at an annual rate of five percent (Zhou et al. 2003, 

p. 24). Universities began to establish their own enterprises at that time, a 

practice officially approved by the central government in 1991. Sales by 

university start-ups were RMB 1.8 billion in 1991 and increased to RMB 

2.9 billion in 1992 and RMB 37.9 billion in 1999 (Zhou et al. 2003, p. 19). 

During this same period, industry funding became the most important 

source of research funding for universities (in contrast to the US or Japan, 

where it represented less than 10% of the total).”
2
  

Although Europe also had taken note of the Bayh-Dole Act and other 

related US legislative developments of the 1980s and although suggestions 

were made to follow the US example
3
, the European lawmakers, at the 

Community and the national level until today resisted any Bayh-Dole type 

of legislation. Instead, model agreements for industry-academic relation-

ship have been designed.
4
 The German lawmaker, on the other hand, in 

                                                 
1
 Cf. Y.-Ch. Chang, M.-H. Chen, M.-Y. Yang and M. Hua, Universities as Patent- and Licensing 

Income-Generating Institutions: A survey in Taiwan, 42 Int. J. Technology Management, рр. 290-

309 (2008) at p. 292. 
2
 W. Hong, Decline of the Center: The Decentralizing Process of Knowledge Transfer of Chinese 

Universities from 1985 to 2004, 37 Research Policy, рр. 580-595 (2008) p. 581. For the statistics 

Hong referred to X. Zhou, W. Chao, Q. Li and H. Cao, Embeddedness and Contractual Relation-

ships in China‟s Transitional Economy, 68 American Sociological Review, рр. 75-102 (2003). For 

more data of interest in the context at issue cf. K. Motohashi, Assessment of Technological Capabil-

ity in Science Industry Linkage in China by Patent Database, 30 World Patent Information, рр. 225-

232 (2008). 
3
 Cf. J. Straus, The Present State of the Patent System in the European Union, European Commis-

sion, Luxembourg 1997, footnote 111 at pp. 55, 56 and Suggestion xiii at p. 63. 
4
 Cf. EU Commission, Recommendation 2008/416 of April 10, 2008, On the Management of Intel-

lectual Property in Knowledge Transfer Activities and Code of Practice for Universities and Other 

Public Research Organisations (Official Journal L 146, 05/06/2008, pp. 0019-0024). The Commis-

sion recommends that Member States should, inter alia, ensure that all public research organisa-

tions (PROs) define knowledge transfer as a strategic mission; Encourage PROs to establish and 

publicise policies and procedures for the management of IP in line with the Code of Practice; Sup-

port the development of knowledge transfer capacity and skills in PROs, as well as measures to 

raise the awareness and skills of students regarding IP, knowledge transfer and entrepreneurship; 
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order to enable universities and other institutions of higher education to be 

actively involved in industry links, in 2002 fundamentally revised Section 

42 of the Act on Employee‟s Inventions
1
. Whereas the old Section 42 (1), 

based on constitutional right to freedom of science and research of Article 

5 (3) of the German Basic Law (Constitution) declared that inventions 

made by professors, lecturers and scientific assistants, in their capacity as 

such, at universities and higher schools of science shall be free inventions, 

i.e. belong to their academic inventors without any limitations and thus left 

universities empty-handed, the new Act, as far as the entitlement to the in-

ventions is at issue, in principle, subjected to the same rules provided un-

der the Act for inventions of all other employees. However, contrary to the 

general rule, this group of inventors has the right to disclose their “service 

inventions within their teaching or research activities, provided they have 

timely, as a rule, two months in advance notified their invention to the em-

ployer (Section 42 (1) no. 1)
2
.  

                                                                                                                                                                  

Promote the broad dissemination of knowledge, created with public funds, by taking steps to en-

courage open access to research results, while enabling, where appropriate, the related IP to be pro-

tected, etc. Cf. also L. Collins, European Tools Up for Industry-Academic Collaborations, Research 

Technology Management, рр. 2-4 (September-October 2006), reporting on the so-called Lambert 

Agreement model contracts in the UK. 
1
 Federal Official Journal. – 2002. – I. – Р. 414. 

2
 Recently the Gernan Federal Supreme Court in a decision of September 18, 2007 (GRUR Int. 251 

(2008) – Freedom of Publication ) conceded, on the one hand, that the obligation of professors and 

other university personnel to defer for a certain period of time the publication of research results on 

which an invention is based, does indeed affect the freedom of science, i.e. academic freedom. On 

the other hand, however, the Court held that the freedom of research and teaching does not require 

that the ownership of exploitation rights in his research results be attached to the professor. The 

Court, moreover, observed, that Article 5 (3) of the Basic Law does not only control individual 

rights but constitutes also a basic norm containing a value judgement regulating the relationship 

between science and the state. According to this basic norm, the state has to undertake appropriate 

organisation and measures in the area of publicly funded research in order to leave the fundamental 

right to the free scientific activity untouched to the extent possible taking into account other legiti-

mate tasks of scientific institution and constitutional rights of others involved. In this context, the 

Court clarified that the tasks at hand must constitute legal values of constitutional ranking, but held 

that fundraising of the university, including from the pool of patentable inventions of its personnel, 

relates to the operational capability of the university having such constitutional ranking. The new 

rule introduced in 2002, according to the understanding of the Court, is taking into account the fis-

cal interest of the state, to enable universities to gain financial means from the exploitation of their 

inventions. It further emphasized that raising funds from inventions of universities‟ employees was, 

in principle, appropriate to strengthen the economy of the university. In view of the lack of a novel-

ty grace period in the German Patent Act, the Court further observed that in order to secure the le-

gitimate interests of the university, it was necessary for the legislator to introduce a rule which pre-

vents a premature disclosure of the invention. As long as it is not expected or requested, not to per-

form basic research at all or only to a limited extent and to concentrate on specific projects better 
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V. How Fit Is The Patent System to Accommodate Academia? 

Under the title “The Secret Engine Behind Israel‟s Innovations” 

Nava Sversky Sofer, recently observed, that Israel‟s Academia serves as 

the breeding ground for many innovations, and that its cutting-edge tech-

nology transfer companies were responsible for the commercialization of 

products with annual sales of over US $ 7 billion.
1
 This should serve just 

as a further proof of the importance of academia as the engine of economic 

development and wealth of nations. Consequently, it should be beyond 

doubt that the legal system in general and the patent system in particular 

should be designed in a way to secure as far as possible an optimal func-

tioning of that engine.  

As generator of patentable research results the academe, however, 

needs a legal environment in which it can also optimally fulfil its primary 

mission, namely to generate new knowledge and to disseminate this 

knowledge timely and widely, without losing proprietary rights in that 

knowledge. Thus, in order to satisfy these needs, the patent system, on the 

one hand, must provide for conditions in which making available and dis-

seminating research achievements does not automatically result in the loss 

of proprietary rights in them, i.e. for a "grace period," and on the other 

hand must broadly include into the subject matter eligible for patent pro-

tection also research results in new areas of science and technology, such 

as genomics, proteomics, stemcells technology, nanotechnology, etc., 

which meet the regular patentability requirements. In either case, lack of 

grace period and/or non-eligibility for patent protection of certain subject 

matter, will lead to delays in dissemination of new knowledge much longer 

than necessary and appropriate, or will even prevent the knowledge to be-

come publicly available but will instead be retained in secrecy. Bearing in 

mind that under the triple helix alliance approach publicly funded re-

searchers are required to fulfil also their third mission, namely to secure 

proprietary rights for their employers, universities, a patent system, which 

does not provide the required conditions will limit the academic freedom, 

                                                                                                                                                                  

suited for commercial exploitation, a shift of the research mandate of the university from a purpose 

free basic research to a research, which is linked to an effective commercial use, the constitutional 

right to freedom of research and teaching were not violated. Such a rational, the Court held, howev-

er, could not be inferred from Section 42 of the revised Employees‟ Inventions Act (id. at p. 254). 
1
 11 The Journal of Biolaw & Business. – 2008. – Р. 64-66.  
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to the disadvantage of all affected, the academe, their employers, the uni-

versities, the public at large, i.e. the government, and, eventually, also the 

industry.  

In this respect the U.S. patent system provides the most and the Eu-

ropean patent system the least favourable conditions: The US Patent Stat-

ute (35 U.S.C. §102) in its interpretation by the Supreme Court offers pro-

tection for "everything man-made under the sun"
1
. Moreover, the US pa-

tent system is based on a so-called "first-to-invent" principle, which is 

combined with a one year grace period (35 U.S.C. § 102 (b)). This allows 

researchers not only to successfully file patent applications even though 

they had already published the invention, but also to secure their scientific 

as well as patent law priority as of the publication date at latest.
2
 In all 

other patent law systems, even those which dispose of a grace period but 

apply the so called "first-to-file" principle, such as Australia, Brazil, Cana-

da, China, Japan, Mexico, Russian Federation, Taiwan, etc.
3
, the grace pe-

riod provides only for immunity against own publications of the applicant 

or his legal predecessor, but not against prior art created by independent 

third parties. In other words, the grace period in such a system does not se-

cure the priority right. The situation under the European patent law, be it 

the European Patent Convention (EPC) or national laws, which all do not 

dispose of a general grace period, is aggravated by the fact that under the 

statutes in force not only printed publications constitute relevant prior art, 

but also oral disclosures and public use wherever they take place. The im-

pact of this unfavourable situation on publication behaviour is difficult to 

estimate. The still scares empirical data collected by the European Com-

mission reveal that apparently only a small fraction of (interviewed) pub-

licly funded researchers indicated considerable delay in the publication of 

research results and that the less experienced users of the patent system 

                                                 
1
 Decision of June 16, 1980, 206 USPQ 193 – Diamond v. Chakrabarty. 

2
 Cf. e.g. J. C. Stedman, The First-To-Invent Concept in the United States Patent Law, 2 IIC, 

рр. 241-259 (1971); J. Straus, Grace Period and the European and International Patent Law – Anal-

ysis of Key Legal and Socio-Economic Aspects, C. H. Beck, Munich 2001, pp. 45-48. 
3
 Cf. the Survey at J. Straus, id., pp. 31-45. It has to be noted that since 2001 European countries, 

such as Romania, Slovenia and many others whose statutes at the time the survey was prepared 

provided for a grace period, have subsequently abandoned that instrument in the course of the ac-

cession to the EPC. Other countries, like Australia, however, have introduced grace period since 

then. 
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among them suffered the highest delay. The data collected also revealed 

that publicly funded researchers strongly favour the introduction of a grace 

period
1
. Finally, as compared with Europe, costs of patent granting proce-

dures in the US PTO are much less. Moreover, academe as applicant en-

joys a preferential treatment as regards the fees.  

As far as the position of academe as user of patented inventions of 

third parties is concerned, the legal environment in Europe or Japan is 

more favourable than that in the United States. The following aspects are 

to be taken into account in this context: Access to biological material, im-

provement and further development of patented inventions, search for fur-

ther uses of patented material, e.g. further medical indications in clinical 

trials, use of patented inventions for educational purposes and use of pa-

tented inventions as research tools, i.e. for the claimed purpose. 

Patent systems attempt to overcome the obvious problem by shield-

ing certain research activities against the effects of patents by providing 

either a statutory "research exemption" or an "experimental use defense" 

by case law. The solutions offered, however, differ considerably. This is 

surprising in view of the commonly shared rationale of the patent system, 

described by the German Federal Supreme Court in a research exemption 

case as follows: 

“The ground for granting a patent to the inventor is ultimately the 

public interest in scientific and technological progress. Therefore the un-

limited protection of the patent is not justified in the case where the further 

development of technology is hindered. The patent right – in the national 

sector as well as in principle in foreign law is aimed at promoting techno-

logical progress and stipulating the spirit of invention in the industry in a 

profitable manner.”
2
 

One should assume that in all jurisdictions care is taken of this basic 

rationale of the patent system and legislative measures are undertaken so 

                                                 
1
 A. Geuna and L. J. J. Nesta, University Patenting and Its Effects on Academic Research: The 

Emerging European Evidence, 35 Research Policy, 790-807 (2006), at p. 797 and Fig. 1. Attention 

is drawn, however, to the decision of the German Federal Supreme Court of September 2007, from 

which it is revealed that universities, under certain circumstances, are obliged to file a patent appli-

cation or to free the inventor from any obligation, within days or even hours (GRUR Int. 254 

(2008)). 
2
 Decision of April 17, 1998, English translation in [1998] R.P.C., 423 (435) – Clinical Trials II. 
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as to enable researchers to further develop and improve existing technolo-

gies, patented or not. In reality, however, things look different.  

As regards the USA, 35 U.S.C. § 271 (e) (1) contains a relatively 

narrowly phrased "safe harbour" exemption, originally introduced in the 

Patent Act by the so-called Hatch-Waxman Act aimed at exempting from 

infringement clinical trials which generic drug producers perform in order 

to get the marketing approval granted by the Food and Drug Administra-

tion (FDA). The Hatch-Waxman Act on the one hand enabled the generic 

drug producers to perform clinical trials already during the patent term, but 

introduced, on the other hand, an extension of the term of patent protection 

of up to five years in order to compensate the loss the so-called ethical 

drug producer suffer due to the fact that they cannot exploit the patent ef-

fectively before receiving FDA drug marketing approval. 35 U.S.C. § 271 

(e) (1) has exempted from infringement all uses of patented compounds 

reasonably related to the process of developing information for submission 

to the FDA. In 2005 the U.S. Supreme Court in Integra Life Sciences v. 

Merck KGaA clarified that "reasonably related" includes uses in research 

that are conducted after the biological mechanisms and physiological ef-

fect of a candidate drug have been recognized, such that if the research is 

successful it would appropriately be included in a submission to the FDA.
1
 

This broad interpretation of 35 U.S.C. § 271 (e) (1) of the U.S. Supreme 

Court now shields a broad range of up-stream research activities in medi-

cal biotechnology whose results could potentially be submitted to the 

FDA.
2
 

For all other areas of research endeavour, however, only the common 

law "experimental use defense," first applied by the U.S. Supreme Court in 

1813, when Justice Story stated 

“It could never have been the intention of the legislative to punish a 

man who construed such a machine merely for philosophical experiments, 

or for the purpose of ascertaining the sufficiency of the machine to pro-

duce its described effects.”
3
 

                                                 
1
 Decision of June 13, 2005, 545 U.S., 193. 

2
 For an extensive analysis of this Supreme Court decision, as well as the entire issue of experi-

mental use defense in US law, cf. W. Prinz zu Waldeck und Pyrmont, Research Tool Patents After 

Integra v. Merck – Have They Reached A Safe Harbour?, 14 MTTLR 367 – 446 (Spring 2008). 
3
 In Withmore v. Cutter Case, 29 F. Cas. 1120 (C.C.D. Mass. 1813). 
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Сan be invoked. Under which circumstances this defense can suc-

cessfully be claimed, however, has always been difficult to predict. The 

uncertainty at hand is well reflected in the observation:  

“Judging from the court decisions over the last century, it is fair to 

say that a private defendant whose only defense is the research exemption 

would do well to attempt to settle the case out of court.”
1
 

Best proof for this pessimistic prediction seems to be delivered in 

2002, when the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) in the 

case Madey v. Duke University
2
 held, inter alia: 

“In short, regardless of whether a particular institution or entity is 

engaged in an endeavour for commercial gain, so long as the act is in fur-

therance of the alleged infringer's legitimate business and is not solely for 

amusement, to satisfy idle curiosity, or for strictly philosophical inquiry, 

the act does not qualify for the very narrow and strictly limited experi-

mental use defense. Moreover, the profit or non-profit status of the user is 

not determinative.”
3
 

In view of its broad interpretation of 35 U.S.C. § 271 (e) (1) safe 

harbour provision, it remains to be seen whether the Supreme Court in an 

appropriate case would join the CAFC arguments. Doubts seem not too far 

fetched.  

Apart from the fact that Article 10 (6) of the Directive 2004/27/EC of 

the European Parliament and the Council of March 31, 2004, amending 

Directive 2001/83/EC on the Community Code Relating to Medicinal 

Products for Human Use (OJ EC No. L136 of 30.4.2004, pp. 34-57) intro-

duced in the European Union a safe harbour for clinical trials necessary for 

marketing approval of "generic medicinal products"
4
, very much along that 

of 35 U.S.C. 271 (e) (1), the situation in Europe differs from that in the US 

                                                 
1
 L. C. Bruzzone, The Research Exemption: A Proposal, 21 AIPLA Q.J. 52-69 (1993) at p. 57. 

2
 Decision of October 3, 2002, 307 F. 3d 1351 (Fed. Cir. 2002), cert. denied, 123 S. Ct. 2639 

(2003). For a critical comment cf., e.g. T. Saunders, Renting Space on the Shoulders of Giants: 

Madey and the Future of the Experimental Use Doctrine, 113 The Yale Law Journal, рр. 261-268 

(2003). 
3
 Id., under II., second last paragraph. 

4
 Article 10 (6) sets forth: "Conducting the necessary studies and trials with a view to the applica-

tion of paragraphs 1, 2, 3 and 4 and the consequential practical requirements shall not be regarded 

as contrary to patent rights or to supplementary protection certificates for medicinal products." 
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patent law. Patent laws of the EU Member States dispose of statutory pro-

visions setting forth that  

“The right conferred by a patent does not extend to acts done for ex-

perimental purposes relating to the subject matter of patented invention.” 

These rules have their common origin in Article 27 (b) of the Com-

munity Patent Convention (CPC), as adopted by the Agreement Relating 

To Community Patents of 1989.
1
 Despite the fact that the Agreement of 

1989 did not enter into force it should be beyond doubt that CPC's provi-

sions in general and those transformed into national patent acts of the Un-

ion Member States have to be interpreted in the light of the Preamble of 

the 1989 Agreement and the Luxembourg Resolution on Harmonization of 

1975. By adopting the rule of Article 27 (b) CPC the EC Member States 

have introduced binding rules on the limitations of the effects of the patent 

right throughout the Union which have significantly changed the former 

legal situation under the case law of national courts.  

Although the case law interpreting national patent law provisions 

corresponding to that of Article 27 (b) CPC is still very scarce, the princi-

ples laid down in the holdings of the UK Court of Appeal Decision in 

Monsanto Co. v. Staufer Chemical Co.
2
 and of the German Federal Su-

preme Court in Clinical Trials I
3
 and Clinical Trials II

4
 cases seem to be 

generally accepted. According to the principles set forth by the German 

Court, the term "experimental purposes" is broadly construed and covers 

any planned procedure for generating new knowledge, irrespective of the 

purpose which the information gained is eventually intended to serve. 

Thus, the commercial nature or intent of an activity does not, within reason 

affect the assessment of whether or not it is undertaken for "experimental 

purposes”. The only limitation in practice on the scope of the defence is 

provided by the requirement that such experimental purposes are related to 

the subject-matter of the invention. In other words, the subject-matter of 

the invention must be the object of the experimental act for the purpose of 

gaining new knowledge. Acts considered to be covered are, inter alia, the 

search for the effects of the substance or possible new uses hitherto un-
                                                 
1
 Originally Article 31 (b) CPC of 1975. 

2
 R.P.C. 675 (1985). 

3
 English translation in R.P.C. 623 (1997). 

4
 English translation in R.P.C. 423 (1998). 
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known; an activity oriented towards clearing up uncertainties with regard 

to the object of the patented invention or bringing out new discoveries 

about said object of the patented invention. In contrast, not covered are, 

inter alia, research having no relation whatsoever to the technological the-

ory and research not serving the purpose of technological progress, rather 

serving as a means for the accomplishment of competitive purposes.
1
 

Despite these fundamental differences between the US and the Euro-

pean treatment of experimental use,
2
 it seems that under neither system the 

use of research tools
3
 would be exempted from the effects of the patent, 

since in that case the research at hand is not related to the subject-matter of 

the invention but is performed with the subject matter of the invention.
4
 As 

correctly observed by commentators in the literature, this constitutes an 

adequate balance of interest not only of those directly affected but also of 

the public at large. Research tools are of utmost importance for sustainable 

development of research. Exempting their purposive use from the reach of 

patents would seriously affect the incentive function of the patent system 

                                                 
1
 Cf. also T. Cook, Responding to Concerns About the Scope of the Defence From Patent Infringe-

ment for Acts Done for Experimental Purposes Relating to the Subject-Matter of the Invention, 3 

I.P.Q., 197 – 222 (2006) at pp. 201-203. Cf. also J. Straus, On the Admissibility of "Biological 

Equivalence Tests" During the Patent Term for Obtaining a Regulatory Approval for Patented 

Drugs by Third Parties, AIPPI Journal (November), рр. 211-246 (1998). 
2
 Reference should be made here also to a decision of the Supreme Court of Japan of April 16, 1999 

in which Section 69 (1) of the Japanese Patent Act setting forth that "the effects of the patent right 

shall not extend to the working of the patent right for the purposes of experiment or research," was 

interpreted as broadly as to cover also clinical tests for marketing approval, including manufactur-

ing of the substance for this purpose (AIPPI Journal (May), 111-113 (1999), and the note by Sh. 

Okuyama, id., pp. 106-110). On the problem of possible infringement of research tools under the 

US law see also W. Prinz zu Waldeck und Pyrmont, 14 MTTLR 441 et seq. (Spring 2008). 
3
 According to the National Institutes of Health (NIH), the term "research tool" covers all "tools that 

scientists use in the laboratory, including cell lines, monoclonal antibodies, reagents, animal mod-

els, growth factors, combinational chemistry and DNA libraries, clones and cloning tools (such as 

PCR), methods, laboratory equipment and machines." ("Sharing Biomedical Research Resources: 

Principles and Guidelines for Recipients of NIH Research Grants and Contracts," 64 Fed. Reg. 

72.090, 72.092, footnote 1 (December 23, 1999)). The U.S. Federal Trade Commission offers a 

somewhat narrower definition: "A research tool is a technology that is used by pharmaceutical and 

biotechnology companies to find, refine, or otherwise design and identify a potential product or 

properties of a potential drug product. As such it serves as a springboard for follow-on innovation. 

Examples of these types of enabling tools include high-throughput screening technologies, micro-

array type technologies, genome data bases, and modelling programs ("To Promote Innovation: The 

Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy – A Report by the Federal Trade Com-

mission, October 2003). Both sources cited according to T. Cook, id. pp. 208-209. 
4
 T. Cook, id. (2006) p. 209 and footnote 36, making reference to a report of the NIH Working 

Group on Research Tools to the Advisory Committee to the Director on June 4, 1998 (available at: 

www.nih.gov/news/researchtools/appendd.htm). 
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which is necessary to secure their further generation.
1
 Whether this ap-

proach should also be applied in case of use of research tools for educa-

tional purposes, i.e. for demonstrating their ways of operation in a labora-

tory/classroom setting, seems, however, doubtful. Although the probability 

to be sued for a university professor for such a use may be rather low, the 

Madey v. Duke decision of the CAFC reported above does not entirely rule 

out a success of such an action. Even in the U.S., however, such acts 

should be shielded by the common law experimental use defense as merely 

philosophical experiments.  

In short, the lawmakers worldwide until now have not been able or 

willing to further develop the patent system to the level, at which it would 

meet the clear and economically important needs of all members of the tri-

ple helix alliance. Quite apart from the stalled efforts to harmonize the 

substantial patent law in the framework of the World Intellectual Property 

Organization (WIPO), which were, inter alia, aimed at setting internation-

al bindings standards on the relevant prior art, including grace period, the 

research exemption, etc.,
2
 also regional and national legislators, as for in-

stance the EPC Contracting States or the German lawmaker. When revis-

ing the EPC in 2000, the Contracting States, on the one hand, could not 

agree on an introduction of the grace period, but have, on the other hand, 

announced that there will be a second round of revision where that issue 

will be addressed anew. Since then there is silence and no signs for such a 

second round. The German lawmaker has revised the Employees‟ Inven-

tions Act, in order to enable the universities to become a player in the tri-

ple helix alliance game, but has not adjusted the national patent law, for 

instance by a unilateral introduction of a grace period. Both, to the under-

standing of the author, have clearly failed the test and earned a mission 

“incomplete” grade. The same applies to the US legislator, whose most re-

cent efforts to revise the patent act have also failed. Even more deficient 

and opportunity missing is the attitude of those legislators, like that of the 
                                                 
1
 As observed by Eisenberg "An excessively broad research exemption could eliminate incentives 

for private firms to develop and disseminate new research tools, which could on balance, do more 

harm than good to the research enterprise." (R. Eisenberg, Patenting Research Tools and the Law, in 

Intellectual Property Rights and Research Tools in Molecular Biology 6, National Academy Press 

(1997), available at: http://stills.nap.edu/html/property/2.html) 
2
 Cf. J. Straus and N. S. Klunker, Harmonization of International Patent Law, 38 IIC 907-936 

(2007) at pp. 909 et seq. 
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Brazilian lawmaker, to exclude from patent protection vast range of sub-

ject matter, predominantly generated by the academic research community, 

where also the genuine research community has remarkable potential. This 

is nothing else but wasting important national resources and weakening the 

global competitiveness of own economy.
1
 

VI. Conclusions 

Developments which started in 1980 in the USA and which have 

been subsequently followed by a number of other countries clearly demon-

strate that the publicly funded academic community has become an inte-

gral part, actually the center piece of the triple helix alliance. As such it 

has been subjected to public policy concepts and legislative measures mak-

ing it co-responsible for national and regional competitiveness in the glob-

al world. The new public policy has added to the genuine and primary task 

of academe, namely creation and dissemination of new knowledge, also 

the backing up of the transformation of that knowledge into innovation. A 

crucial part of that backing up is the securing of proprietary rights, i.e. in-

tellectual property in the new research results. 

Securing intellectual property rights in research findings and, eventu-

ally, their protection by patents, affects the academic freedom in two direc-

tions: As an active user of the patent system, i.e. potential acquirer of pa-

tents, academe has to adapt its publication behaviour to the changed envi-

ronment, i.e. must under certain conditions delay the publication. As user 

of alien patented inventions, academe must avoid patent infringements and 

may be negatively affected in the fulfilment of its very genuine task, to 

improve and further develop the state of knowledge and technology to the 

benefit of the society at large. 

It goes without saying that those responsible for the policy and legal 

framework of national and regional triple helix alliances, have to take care 

and provide for an equilibrium of interests to the benefit of the society. 

Whereas the academic community as creator and user of intellectual prop-

erty must tolerate some balanced limitations of its freedom, it certainly has 

a legitimate and justified claim for the patent system being adjusted to its 

new role. As far as Europe is concerned the still existing lack of grace pe-

                                                 
1
 J. Straus, How to Break the Deadlock Preventing a Fair and Rational Use of Biodiversity, forth-

coming, The Journal of World Intellectual Property. 
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riod seems increasingly untenable in view of the fact that it exists in patent 

laws of practically all main Europe's global competitors. The more so be-

cause it is rightly regarded as benefiting national economic interest also in 

the first-to-file patent systems.
1
 In need of further clarifications, be it statu-

tory or by case law, is seemingly also the research exemption rule. Here 

especially the US law is challenged. Relying on the hope that one will not 

be sued as a member of academic community, seems to be a doubtful reci-

pe. Last but not least, excluding from patent protection subject matter of 

great relevance in most advanced areas of science and technology not only 

raises questions of TRIPS Article 27 (1) compliance, but also deprives na-

tional economies of opportunities to optimally use existing triple helix alli-

ance potential. 

                                                 
1
 Cf., e.g., J. Tessensohn, and Sh. Yamamoto, Japan's Novelty Grace Period Solves the Dilemma of 

'Publish and Parish', 25 Nature Biotechnology (2007), 1, рр. 55-57. 
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Comprehending the system of law in the judicial decision 

of the Constitutional Tribunal 

 

Автор аналізує історію становлення, правовий статус, роль у 

правовій системі Республіки Польща особливого органу конститу-

ційної юрисдикції – Конституційного Трибуналу. Його створення у 

1985 році після трьох років напружених дебатів породило у суспіль-

стві різноманітні оцінки та очікування. Правовий статус Консти-

туційного Трибуналу неодноразово змінювався – до 1997 року його 

рішення не мали остаточного характеру і могли бути відхилені Сей-

мом більшістю у 2/3 голосів. Незважаючи на це, протягом перехідно-

го періоду 1989-1997 років (до прийняття нової Конституції) Кон-

ституційний Трибунал відіграв важливу роль у перебудові правової 

системи постсоціалістичної Польщі. Особливості здійснення Кон-

ституційним Трибуналом функцій конституційного контролю, про-

блеми, що виникають в його діяльності, значення його рішень для 

ефективного функціонування правової системи Польщі, захисту прав 

та свобод громадян є предметом даного дослідження. 

 

The Constitutional Tribunal was introduced to the system of the 

Polish constitutional law by an act from March 26, 1982 about the 

amendment to the Constitution of People‟s Republic of Poland
1
. Its com-

ing into existence and action were possible thanks to the late enactment of 

the Constitutional Tribunal Act from April 29, 1985, passed after three 

years of aggressive disputes about its shape
2
. The influential circles, con-

                                                 
1
 Dz. U. 1982, Nr 11, poz. 83. The creation of the Constitutional Tribunal was provided for in art. 

33a of the amended text of the Constitution from 1952. 
2
 Dz. U. 1985, Nr 22, poz. 98. The Constitutional Tribunal Act was repeatedly amended. Its uniform 

text was placed in Dz. U. 1991, Nr 109, poz. 470 with further changes. The recalled text was next 
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stituting the ruling elite, withstood for the long time the idea of the consti-

tutional judiciary, viewing the Constitutional Tribunal as the independent 

institution which is difficult to be politically subordinated. In consequence, 

the Constitutional Tribunal Act was a result of a compromise, the effect of 

which was introducing the major limitations of competence of this organ. 

At first, the decisions of the Constitutional Tribunal – until the year 1997 – 

didn't have the ultimate character, could be rejected by the Sejm with the 

majority of 2/3 of votes (Art. 6 para. 3 and 4 of the original text). However 

in case of stating the unconstitutionality or the incompatibility with the 

legislative act by the Constitutional Tribunal of the normative act of the 

principal/chief/supreme or the central administration authority, the Council 

of Ministers or its Chairman had the right to file a motion for the re-

examination of the case by the Tribunal en banc/in the full complement, in 

a month from the delivery date of the statement (Art. 27 para. 2 of the 

original text)
1
. As for the principle, the legislative acts and other normative 

acts announced, approved or established before the effective date of the 

Constitutional Tribunal Act from 1985, including the decrees which gained 

the binding force before the effective date of the act from March 26, 1982, 

weren't subject to the cognition of the Constitutional Tribunal. Only with 

the resolution from July 31, 1985, The Sejm determined the detailed pro-

cedure before the Tribunal
2
. It is necessary to add, that as a result of the 

constitutional amendments, from April
3
 and December 1989

4
, the compe-

                                                                                                                                                                  

amended with the Constitutional Tribunal Act from August 11, 1997 (Dz. U. 1997, Nr 102, 

poz. 643). 
1
 A Council of State or its Chairman had an identical entitlement in case of stating the unconstitu-

tionality or the incompatibility with the legislative act of the normative act of the Council of State, 

the Chairman of the Council of State or the central state organ not being the state government or-

gan/authority. However this entitlement didn't include the decisions/judgments of the Tribunal con-

cerning the decrees (Art. 27 para. 3 of the original text). After abolishing the Council of State and 

after handing over the current competence of the Council of State to the President of the People's 

Republic and to other state organs/agencies, the contents of the Art. 27 para. 3 of the act (original 

text) was changed by the Art. 1 ara. 8 of the act from May 29 1989, about passing the current com-

petences of the Council of State over to the President of the Polish People's Republic and other state 

organs/agencies (Dz. U. 1989, Nr 34, poz. 178), in a way, that the entitlements formulated in the 

contents of Art. 27 para. 3 were completely given to the President. 
2 

 Dz. U 1985, Nr 39, poz. 184. 
3
 Art. 1 pkt 10 of the act from April 7, 1989 on the amendment of the Constitution of the People's 

Republic of Poland. 
4
 The change of the political position of the Constitutional Tribunal with reference to the material 

bases/grounds of judging took place on December 31
st
 1989, with the effective date of the act from 



 

346 

tence of the Constitutional Tribunal were extended for establishing the 

generally applicable interpretation of acts and for adjudicating/judging 

about the contradictions with the constitution of the purposes or the activi-

ties of the political parties. The Small Constitution of 1992 strengthened 

the political position of the Tribunal, as well as the model of the control of 

the constitutionality of the law on two essential features. Firstly, the Con-

stitutional Tribunal was situated apart from the system of the judiciary 

branch, as the inspection authority of the constitutionality of the law, how-

ever using the jurisdictional methods. Secondly, the decisions of the Con-

stitutional Tribunal, stating the unconstitutionality of legislative acts, didn't 

have the ultimate character and could be rejected by the Sejm. 

In spite of the essential political changes after 1989, accepting the 

principle of the democratic state of law (Rechtsstaat) and principles of the 

separation of powers (tripartite separation of powers/trias politica), as well 

as the dynamic judicial decision and the interpretation, the political posi-

tion of the Tribunal and the model of the control of the constitutionality of 

the law did not undergo any essential change until the moment of accept-

ing the new constitution of 1997. As a result of many discussions one as-

sumed, that the position of the Constitutional Tribunal would be deter-

mined after the entry into force of the new constitution. From the legal va-

lidity of its Art. 190 para. 1, the judgments/findings of the Tribunal have a 

generally applicable power and are final
1
. The entry into force of the 1997 

Constitution caused the need to pass the new Constitutional Tribunal Act, 

what took place on August 1
st
 1997

2
. However, it is worthwhile noticing, 

                                                                                                                                                                  

December 29 1989 on the amendment to the Constitution of the Polish People's Republic (Dz. U. 

1989, Nr 75, poz. 444). 
1
 The provisions concerning the Constitutional Tribunal were in an Art. 188-197 of the Constitution 

from 1997. In accordance with the Art. 197 of the Constitution, an act is defining the organization 

of the Constitutional Tribunal and the procedure before the Tribunal. One should point out, that in 

the contents of the article one is talking about the act, what seems to express the suggestion of the 

constituent/legislator, that all the issues referring to/regarding the Constitutional Tribunal were 

comprise with the regulation in the one legislative act. In literature however it is underlined, that 

after all, the possibility of normalizing some matters in the organization and proceedings before the 

Tribunal in other acts was left to the ordinary legislator. Compare: L. Garlicki, Komentarz do art. 

197 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, in: L. Garlicki (ed.), Konstytucja Rzeczypospolitej 

Polskiej. Komentarz, vol. IV, Warszawa 2005, p. 2. 
2
 Dz. U. 1997, Nr 102, poz. 643 z późn. zm. Uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 3 października 2006 r. przyjęty Regulamin Trybunału Konstytucyjnego. 

M.P. 2006, Nr 72, poz. 720 (with the further changes. With the Resolution of the General Assembly 

of Judges of the Constitutional Tribunal from October 3 2006 accepted the Statute of the Constitu-
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that the Constitution normalized, in the quite detailed way, the number of 

the issues concerning property, organization and the procedure of the Con-

stitutional Tribunal, which does not allow the ordinary legislator to widen, 

nor to narrow it
1
. 

Analyzing the activity of the Constitutional Tribunal in the prism of 

comprehending the law by it, it is necessary to state, that it is constituted 

above all the inspection of the constitutionality of acts, and everywhere in 

Europe is fulfilling itself through issuing the decisions binding in its en-

tirety, the consequence of which can be removing the studied act or the 

provision from the system of the law in force. It is provoking the need to 

answer a question: how the Tribunal comprehends the expression "system 

of law"? One should remember, that the Polish Constitutional Tribunal, 

similarly to almost all constitutional courts, is exercising control in the 

consequent way, studying the provisions of law already being in force
2
. 

The consequent control of the constitutionality of the law is being carried 

out in the abstract inspection procedure (in Poland application) and in the 

specific control (in Poland in the form of legal questions). The scope of 

cognition (of material jurisdiction) of the Constitutional Tribunal is deter-

mined in the legal system of Poland by the Art. 188 of the Constitution. In 

accordance with its content, the Constitutional Tribunal is competent for 

adjudicating in matters of the conformity of acts and international agree-

                                                                                                                                                                  

tional Tribunal. Bylaws of the Constitutional Tribunal). As a result of passing this resolution, Uch-

wała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunał Konstytucyjnego z dnia 22 października 1997 

(October 22
nd

 1997) w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego M.P. 2001, Nr 41, poz. 

668, zm. 2005, Nr 40 poz. 542 was no longer in force. 
1
 M. Masternak-Kubiak, Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym, Warszawa 1998, p. 17; 

Z. Czeszejko-Sochacki, L. Garlicki, J. Trzciński, Komentarz do ustawy o Trybunale 

Konstytucyjnym, Warszawa 1999, p. 6; W. Sokolewicz, Konstytucyjna regulacja władzy 

sądowniczej, in: Konstytucja – ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci 

Prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999, p. 184. In literature it is underlined, that the statutory entrusting 

he Tribunal with the signal function – what is not provided in the Constitution – was only possible 

on the assumption, that the signal resolutions will be deprived of the binding character. Compare: 

L. Garlicki, Komentarz do art. 197, in: L. Garlicki (ed.), “„Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Komentarz”, vol. IV, Warszawa 2005, p. 2. 
2
 The prior preventive control is of rarer occurrence and is found in a legal system of Austria, Por-

tugal, Hungary and Romania. L. Garlicki, Prewencyjna kontrola konstytucyjności umów 

międzynarodowych, in: T. Dębowska-Romanowska, A. Jankiewicz (ed.), „Konstytucja – ustrój, 

system finansowy państwa. Księga pamiątkowa ku czci Prof. Natalii Gajl”, Warszawa 1999, p. 269 

and next.; compare idem, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Zachodniej, Warszawa 1987, 

p. 177; see idem, M. Granat, Sądowa kontrola konstytucyjności prawa w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej, Warszawa 2003, p. 154.  
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ments to the Constitution/constitutionality of acts and international agree-

ments; the accordance of acts with the ratified international agreements, 

the ratification of which required a prior agreement expressed in the act; 

the conformity of the provisions of the law issued by the central state or-

gans to the Constitution, the ratified international agreements and acts. The 

Constitutional Tribunal, in first row, is effecting the control of legal norms 

(Art. 188 paras. 1-3). Moreover, it is adjudicating about the constitutionali-

ty of the purposes and the actions of the political parties (Art. 188 para. 4) 

and about the constitutional complaints (Art. 188 para. 5). Of course the 

provision of the Art. 188 of the Constitution is not the only regulation of 

the constitutional rank, appointing the cognition scope of the Constitution-

al Tribunal. Other provisions of the Constitution show its jurisdiction in 

adjudicating on the conflict of competence between the Central Constitu-

tional Bodies (Art.189 of the Constitution) and in adjudicating on the tem-

porary inability of the President to exercise the office (Art. 189 of Consti-

tution)
1
. However the base of the cognition scope of the Constitutional 

Tribunal is a control of norms, including especially a control of the consti-

tutionality of acts. Decisions of the Constitutional Tribunal taken as a re-

sult of hearing the cases included in the scope of Art. 188 of Constitution, 

must be in form of judicial decisions, which corresponds with the provi-

sion of Art. 190 of the Constitution, defining the legal meaning and the 

binding force of these statements. 

It is worthwhile noticing, that Art.188 paras.1 and 2 of the Constitu-

tion are about the control of the conformity of acts and international 

                                                 
1
 Apart from the jurisdiction of the Polish Constitutional Tribunal are the competences, which in 

other legal systems sometimes are being counted to the jurisdiction of constitutional courts, that is: 

adjudicating the matters concerning the validity of the course of elections and referendum – being 

included in Poland in a jurisdiction of the Supreme Court, where the control of the constitutionality 

of voting rights remains in competence of the Constitutional Tribunal, and judging in the matters of 

the constitutional responsibility of persons occupying the highest positions in the state/national sen-

iorities, what stays in the competence of the State Tribunal. Also a Constitutional Tribunal isn't 

competent for establishing the generally applicable interpretation of the Constitution or acts. One 

should also notice, that the Constitutional Tribunal had competence of the generally applicable in-

terpretation of acts in years 1989 – 1997, what caused tensions and disputes among this Tribunal 

and the Supreme Court. Compare in this issue: A. Stelmachowski, Sąd Najwyższy kontra Trybunał 

Konstytucyjny, czyli spór o wykładnię, „Przegląd Sądowy” 1996, nr 2, p. 13; Z. Czeszejko-

Sochacki, O niektórych problemach powszechnie obowiązującej wykładni ustalanej przez Trybunał 

Konstytucyjny, in: „Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania. Księga pamiątkowa ku czci 

Prof. Janiny Zakrzewskiej”, Warszawa 1996, p. 39 and next; J. Oniszczuk, Powszechnie 

obowiązująca wykładnia ustaw ustalana przez TK, Warszawa 1995, passim. 
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agreements to the Constitution and about the compliance of acts with rati-

fied international agreements, the ones the ratification of which required a 

prior agreement expressed in the act. The Art. 188 para. 3 of the Constitu-

tion is about the constitutionality of the provisions of the law issued by the 

central state agencies/organs. It provokes a question about the contents of 

the notion "provisions of the law" and about the links/connections between 

the term "provisions of the law" and the definition of "act" and "interna-

tional agreements". In consequence, it is also about a deci-

sion/determination, whether one should treat all these expressions as the 

synonyms of the expression "normative acts". In literature it is underlined, 

that the notion "provisions of the law" issued by the central state organs is 

wide, and since the constituent power didn't apply any limitations on its 

scope/restrictions of its scope, one should assume, that it includes all the 

provisions of the law issued by the central state organs. The constituent 

power, by applying the term "provisions of the law" is assuming, that some 

norms inconsistent as for their character can exist in one legal document. It 

is worthwhile noticing, that the Constitutional Tribunal, while judg-

ing/adjudicating in this matter, is emphasizing, that "the contemporary le-

gal system is characterized by a great diversity of the socially significant 

legal documents, of a character which is difficult to be defined and elusive 

from/escaping the univocal expressions/causing the ambiguous expres-

sions", therefore is in favor of surrendering to its control every basic act, 

containing legal norms in its contents, whether or not they are appearing in 

the acts considered as/ranked among the generally accepted sources of law 

ranked among the sources of generally applicable law, determined on the 

principle of the closed system of law (Art. 87 para. 1 of the Constitution), 

or in the acts domestically valid/in force
1
. One should also notice, that un-

til the amendment of the Constitutional Tribunal Act from August 1
st
 

1997
2
 by the act from June 9, 2000 on the amendment to the Constitutional 

Tribunal Act and the act on the amendment to the act law of the system of 

courts of general jurisdiction and some other acts
3
 with reference to the 

provisions of the law, which lost the power before issuing a decision by 
                                                 
1
 The decision/sentence of the Constitutional Tribunal (later CT) from September 22, 2006, sygn. U 

4/09, OTK – A 2006, nr 8, poz. 109. 
2
 Original text Dz. U. 1997, Nr 102, poz. 643. 

3
 Dz. U. 2000, Nr 53, poz. 638. 
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the Constitutional Tribunal pursuant to Art. 39 para. 1 (3) of the Constitu-

tional Tribunal Act, the discontinuing of the proceedings was the re-

sult/took place. After the amendment from June 9, 2000 on the legal va-

lidity of the Art. 39 para. 3, if it is necessary for the protection of the con-

stitutional laws and freedoms, than in this situation a decision in a case/the 

settlement of the matter is possible
1
.  

The control of norms, which are being talked about in the Art.188 of 

the Constitution, generally has a consequent character and includes acts, 

which belong to the system of law being already in force. The acts, which 

didn't take effect, aren't a scope of this control
2
. In the course of its activity 

the Constitutional Tribunal is carrying out the interpretation of legal 

norms, but this interpretation, not losing the character of the effi-

cient/competent interpretation, is showing the distinguishing features, de-

pendent also on the level of interpreted norms in the system of the sources 

of law. These separatnesses are most clearly noticeable in the process of 

the constitutional control/interpretation of the acts/bills, where the Tribu-

nal is correcting the legislative decisions made by the Parliament, interfer-

ing into the conjecture of the constitutionality of acts and into the principle 

of the freedom of legislator in the decision making about the political na-

ture. In this situation, defining the notion "normative-

ness/prescriptivenesses" and “normative act”, and in consequence of the 

"law" and "legal system", is a key to determining the object of the control. 

The creation of the Constitutional Tribunal, allowing for the judicial con-

trol of the conformity of the constitutionality of the acts was an important 

step on the road to democratization of the system. It created also the stand-

                                                 
1
 In literature it is underlined, that Art. 39 para. 1 (3) of the Constitutional Tribunal Act is excluding 

from its control these normative acts, which lost the binding force. However this restriction doesn't 

include the repealing and amending/changing provisions. J. Błaszczyk, Glosa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 16 kwietnia 2009r. P 11/08, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 5, poz. 152. 
2
 L. Garlicki, Uwagi do art. 188 (remarks on the Art. 188), in: L. Garlicki (ed.), Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, vol. V, Warszawa 2007, p. 9. 
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ard conditions for the system transformation
1
. It is impossible in addition 

to overrate the role of the Constitutional Tribunal in organizing the system 

of law in removing beyond its range the so-called "duplicating law" and 

executive acts issued without the delegated legislation. Also the slow gain-

ing of the legislative standards, which were gradually accepted by the leg-

islative branch, had the material meaning. However gradually not that 

much eliminating the unconstitutional legal norms, as their interpretation 

became a meaning of the activity of the Constitutional Tribunal. 

While talking about the legal system in the theory of law, usually one 

has in mind the set of applicable norms of conduct, systematized with the 

specific rules. The fundamental problem, concerning the set of norms of 

conduct being in force, is the issue, which elements are the component 

parts of the set. In reality, a law in force is a set of legal norms, being ap-

plicable in determined place and time, inwardly ordered both in the hori-

zontal plane – by virtue of the division into branches of the law, as well as 

in vertical one – on account of the force of law of the individual norms
2
. 

So the law is a set of differently determined norms, being the elements of 
                                                 
1
 In literature there is no doubt, that in the contemporary world, a judicial control of the constitu-

tionality of acts is one of the essential constitutional guarantees. In the majority of the contemporary 

European countries it is fulfilled by the special body of the judiciary branch, most often called the 

court or the constitutional tribunal. This model, the theoretical grounds of which are usually associ-

ated with the thought of Hans Kelsen, being called the "model of the concentrated control of acts", 

allows to examine the constitutionality of acts while investigating the individual cases and at the 

request of some state organs. This model formed at first in Austria and Czechoslovakia in the inter-

war period. However only after the World War II, gradually it became a standard for contemporary 

European countries, as trying to meet the expectations of the protection of the law and order. It is 

worthwhile noticing, that the political systems emphasizing the superior power of the parliament 

and its particular role at the state apparatus, usually have tried to avoid establishing any outside 

(non-parliamentarian) mechanisms of control of the constitutionality of acts. With it, and also with 

the influence of the French political concepts, opposed to the judicial control of the constitutionality 

of acts, it is possible to explain, that in Poland in the interwar period it didn't reach – in spite of the 

discussion in this subject – to establishing the tribunal or the constitutional court. Also the Soviet 

doctrine was against creating the constitutional judiciary, regarding it as the product of the bour-

geois constitutionalism. The need of establishing the constitutional judiciary in Poland was raised in 

the circle of lawyers from the beginnings of the seventies. See: R.L. Ludwikowski, Prawo 

konstytucyjne porównawcze, Toruń 2000, p. 139-166;  

A. Ludwikowska, Sądownictwo konstytucyjne w Europie Środkowowschodniej w okresie 

przekształceń demokratycznych. Studium porównawcze, Warszawa 1997, p. 14-15; B. Banaszak, 

Porównawcze praw konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, wyd. 2, Warszawa 

2007, p. 521 and next; L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2006, 

p. 45-46 and 361-362; W. Skrzydło (ed.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin 2005, p. 399 and 

next. 
2
 K. Opałek, J. Wróblewski, Zagadnienia teorii prawa, Warszawa 1969, p. 79; K. Opałek, Problemy 

metodologiczne nauki prawa, Warszawa 1962, p. 172 and next. 
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this set, to which one attributes the fact of being in force in determined 

place and time. In deliberations of the Polish Constitutional Tribunal it is 

possible to come across the three kinds of elements, treated as three form-

ing sets determined by the name of the "law". In the easiest presenta-

tion/description, the normative acts are the element of the set
1
. In this ap-

proach, the elements of the legal system of the Republic of Poland are: 

acts, statutory instruments of the President of the Republic of Poland, de-

crees of the former Councils of State of the Polish People's Republic, the 

regulation of the council of ministers of the Republic of Poland and the 

Polish People's Republic. The system of law is also comprehended – in 

other understanding of the law – as the set of provisions of law, where in 

addition the habit is to assume, that the provision of law is the smallest 

editorial entity of the legal text. Thirdly, the system of law is comprehend-

ed as the set of the special kind of norms of conduct and legal norms. At 

present, this approach/presentation seems to be the dominating in delibera-

tions concerning the legal norms
2
. 

The Constitutional Tribunal in its deliberations is using all three no-

tions of the "law" and sometimes clearly binding/associating them with 

themselves. Parallel in its judgments/statements, it is referring to the value 

and constitutional principles, which relation to the “laws” defined in such a 

way appears as exceptionally unclear/uncertain
3
. The Constitutional Tri-

                                                 
1
 The notion of the normative act is causing the disputes in the Polish theory of the law. Generally 

however it is thought, that it is an act of the legislative organ, issued in frames of its competence 

and directed to the general addressee, establishing the provisions of law. It is assumed, that it can 

have the autonomous or executive character – given in order to issue the self-contained act and on 

its base. The generally applicable normative act, for its validity, requires the promulgation in the 

Journal of Laws or in the other official journal. It is emphasized sometimes, that a normative act is a 

provision of the law issued by the central organ of the state. Simultaneously in doctrine it is raised, 

that using the term "normative act" or "legislative act" would be more appropriate. In this issue see: 

Z. Ziembiński, „Akt normatywny” czy „Akt prawotwórczy”, „Państwo i Prawo” 1993, z. 1-12, p. 96 

and next; P. Czarny, Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2006 r. 

U4/06, „Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1, poz. 133. 
2
 M. Zieliński, Interpretacja jako proces dekodowania tekstu prawnego, Poznań 1972, passim; idem, 

Wykładnia prawa. Zasady, reguły, wskazówki, Warszawa 2006, p. 45 and next. 
3
 In the issue of the axiological rules of the Constitutional Tribunal see: M. Kordela, Zarys systemu 

aksjologicznego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, „studia prawnicze” 2000, nr 1-2, 

p. 101; idem, Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, Bydgoszcz 2001, passim; compare also the remarks concerning the very 

construction of the system of law, understood as the system of rules of M. Kordel, Możliwość 

konstruowania ogólnej teorii zasad prawa. Uwagi do koncepcji Roberta Alexy‟ego, „Ruch 

Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 2, p. 11-28. 
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bunal is generally supporting the idea of accepting the material normative 

act, assuming, that an act establishing legal norms about general character 

is a normative act – that is directed at the certain class of addressees dis-

tinguished due to some of their common characteristic, and abstract – that 

is establishing certain patterns of behavior. With such an understanding of 

the notion “normative act”, the question of the legal basis of establishing 

the normative act has a secondary importance/meaning, deciding not about 

the nature of the given act of state as the normative act or about its binding 

force, but about the legality or the illegality of this act
1
. It is necessary to 

notice, that under the notion of “the legal norm about general character", 

the Tribunal understands showing both the addressee and the elements of 

the field of application of the norm, whereas through "abstractness" – the 

repeatable character of the action being an object of the obligation on ac-

count of the given norm
2
. While establishing the criteria of the normative-

ness/prescriptiveness, the Tribunal definitely is referring to its judicial de-

cisions from before the entry into force of the Constitution of 1997, espe-

cially the criterion of abstractnesses, generality and repetitiveness. One can 

repeat the thesis about the "specific conjecture of the normative-

ness/prescriptiveness of legal documents, the effects of which are not nec-

essarily leading to violating the sphere of laws and the freedoms of indi-

viduals"
3
. Consistently one is pointing out in addition, that "the features 

making the legal norms different from the other social rules is the already 

                                                 
1
 The CT decision/ruling from June 9 1989, sygn. akt U 15/88 OTK 1989, nr 1, poz. 89; the CT 

decision from March 29 2000, sygn. akt P 13/99 OTK 2000, nr 2, poz. 68; the CT judgment from 

March 12 2002, sygn. akt P 9/01 OTK – A 2002, nr 2, poz. 14. 
2
 The CT decision from December 6 1994, sygn. akt U 5/94 OTK 1994, nr 2, poz. 41. In the content 

of justification of this statement it is stated: "the feature of generality is concerning this part of the 

legal norm, which is determined as the hypothesis (showing the addressee, as well as the conditions 

for the application of the norm) and obliges the legislative/law-making organ to constructing the 

norm in such a way, that the addressee as well as the circumstances of applying the norm will be 

determined generically, rather than individually. The addressee should be determined as the element 

of the class of entities singled out on account of the specific feature or features". Writing about the 

abstractness however it is stated, that "it is concerning the subject of the norm, determining the due 

behavior of the addressee. A class of behaviors should be a subject of the legal norm, rather than the 

specific actions of the addressee. The consequence of the abstractness of the norm is its repetitive-

ness – the fact that it isn't undergoing the remission whether >> the consumption << through the 

one-time application". 
3
 The CT judgment from July 12 2001, sygn. SK 1/01, OTK ZU 2001, nr 5, poz. 127. 
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recalled general and simultaneously abstract character"
1
. The tribunal un-

derlined, that the very fact of naming some act of the government admin-

istration the regulation, and the act of the local self-government body the 

resolution, is not sufficient enough for acknowledging, that it is a norma-

tive act. It showed, that every establishment was essential, whether the 

given act, in spite of its objective or subjective specificity and the degree 

of the specification, is such an act
2
. The Tribunal emphasized, that a need 

to distinguish the actions of applying from the actions of enactment of acts 

of the law, and the criterion of the generic name of such an act was and 

still is often misleading
3
.  

Another problem, which the Constitutional Tribunal happened to 

struggle with, was the issue/question of the validity of law. According to 

the Constitutional Tribunal, a normative act being in force isn't only a 

product of the law-making activity, from which by the intellectual activi-

ties, recognized as the correct or acceptable on the grounds of interpreta-

tion rules, it is possible to render at least some elements of general and ab-

stract norms, but the product characterized in such a way, from which the 

elements or modifiers of the legal norms being in force are are being inter-

preted. In this sense the acts, as for which the president of Poland ad-

dressed the Constitutional Tribunal with the motion for examining their 

constitutionality/conformity to the constitution, aren't the normative acts 

being in force, as well as these acts, which, from various reasons, aren't 

applied in the moment of stating
4
. This way one should emphasize, that 

                                                 
1
 Among others, the CT decision from December 6 1994, sygn. 5/94, OTK 1994, cz. II, poz. 41, s. 

119 – 120; teh decision from March 29 2000, sygn. P 13/99, OTK ZU 2000, nr 2, poz. 68, s. 311. 
2
 CT decision from October 6 2004, sygn. akt SK 42/02 OTK – A 2004, nr 9, poz. 97. 

3 
CT pointed it out, underlining, that the notion "normative act" can be understood not only as the 

result of the legislation/law-making activity, but also as such an activity itself. The CT decision 

from January 9 1996, sygn. K 18/95 OTK 1996, nr 1, poz. 1. In this question/issue see: 

A. Michalska, S. Wronkowska, Zasady tworzenia prawa, Poznań 1983, p. 13; Z. Ziembiński, „Akt 

normatywny” czy „Akt prawotwórczy”…, p. 96 and next; W. Gromski, W sprawie pojęcia aktu 

normatywnego (Uwagi na tle glos do orzeczenia TK z 19 czerwca 1992, U/92), „Państwo i Prawo” 

1993, nr 9, p. 80 and next. 
4
 The decision of the CT from October 5 2004, sygn. akt Ts 150/04 OTK – B 2004, nr 5, poz. 346. 

It is stated in it: "the constitutional premise of the constitutional complaint is also regarding its ob-

ject as acceptable. On one hand, the recalled provisions must constitute the legal grounds of the 

decisive judgment, which is being talked about in the Art.79 para.1 of the Constitution, on the other 

whereas – in its normative content the suing person should search out the sources of infringements 

of the laws indicated in the complaint of the laws and freedoms of the constitutional rank. The fact 
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above all the normative acts being in force, in the meaning put in the more 

precise way above, are an object of decisions of the Tribunal. 

In the judicial decisions of the Constitutional Tribunal, there is the 

absence of a definition of the "provision of law". The very term is present 

in numerous statements. From the meaning of some judgments, it is possi-

ble however to decode, that under the expression of the provision of law 

the Constitutional Tribunal wants to understand some editing units of the 

legal text or some fragment of this text
1
. Bearing in mind the fact that the 

Tribunal is using the plural form of the notion “provision of law” many 

times, with reference to the defined unit distinguished graphically and 

formally, it is possible to accept, that by the "provision of law" it under-

stands the judgment included in the standard sense in the normative act. So 

the units of the normative act, distinguished graphically and formally, can 

contain only one or more provisions of law, but can also not contain them 

at all
2
. 

The Constitutional Tribunal comprehends the provision of law as the 

editing unit of the legal text, showing by the way that it is fitting to treat 

the repealed provision of law as still being in force, if it is still possible to 

use it to any situation from the past, the present or the future
3
. The very re-

pealing or the amendment of the determined provision is not, according to 

the Constitutional Tribunal, sufficient in order to regard this provision as 

inoperative
4
. This way, according to the Tribunal, not only the norms 

                                                                                                                                                                  

that this provision would be a comprise in >>normative act being in force<< is not a part of those 

>>constructional/structural assumptions<<. 
1
 The resolution of CT from March 7

th
 1995, sygn. akt W 9/94 OTK 1995, nr 1, poz. 20. 

2
 The CT stated in the decision from October 26 2004, ygn. akt U 5/02 OTK – A 2004, nr 9, poz. 

1002, that "a very fact, that such a fragment was in the contents of this act at all cannot decide about 

regarding the given fragment of the enumerated acts as the provision of the law, but whether the 

given fragment is wearing/having the features of the normative act. So not every editing unit of the 

act called e.g. the regulation of the council of ministers, can be recognized as the part of the norma-

tive act issued by the government, but only such, which is including the normative content, that is 

such a regulation which will allow to deduce the legal norms of the general character (that is di-

rected at the certain class of addressees from the attention on some of their shared feature) and ab-

stract (i.e. establishing certain patterns of behavior) from its contents. Their repetitiveness is a con-

sequence of the abstractness of norms, i.e. they aren't giving in to >> the discontinuation << or >> 

consuming << through the one-time application". 
3
 Compare the Constitutional Tribunal (CT) judgements: from January 5

th
 1998, sygn. akt P 2/97 

OTK 1998, nr 1; from November 18
th

 1998, sygn. akt SK 1/98 OTK 1998, nr 7, poz. 120. 
4
 The order of the CT from November 17

th
 2004, sygn. akt SK 54/03 OTK – A 2004, nr 10, poz. 

113. 
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which entered into force and weren't in one way or another derogated, but 

all these, which in the stated time one should take into consideration ef-

fecting acts of applying the law, are included in the group of provisions of 

law being in force. The Constitutional Tribunal is sometimes implement-

ing in addition the distinction between being in force and applying the 

norm/law
1
. In the judicial decision of the Constitutional Tribunal the no-

tion "binding legal norm" is also present, albeit generally the scope of this 

notion in ruling is not clarified
2
. It is possible to deduce from the meaning 

of the judgments, that the Constitutional Tribunal acknowledges, that the 

legal norm is such a norm of conduct, which, according to the pragmatic 

rules of the given language is supposed to fulfill the evocative function as 

for some behaviors of the subjects determined in it, moreover the norm be-

ing applicable in the determined sense and in the stated time legally
3
. 

In many decisions of the Constitutional Tribunal, it refers to the no-

tion "law being in force"
4
, "mandatory/binding legal system/ legal system 

being in force"
5
, clearly showing, that they are a synonymous terms and 

                                                 
1
 The CT judgment from January 11

th
 2005, sygn. akt SK 60/03 OTK – A 2005, nr 1, poz. 2. 

2
 The CT ruling from May 28

th
 1986, sygn. U 1/86, OTK1986, nr 1, poz. 2; the order of CT from 

September 21
st
 1987, sygn. P 3/87, OTK 1987, nr 1, poz. 5; the resolution of the CT from April 16

th
 

1996, sygn. W 15/95, OTK 1996, nr 2, poz. 13; the judgment of CT from May 24
th

 1999, sygn. 

P 10/98, OTK 1999, nr 4, poz. 77; the judgment of CT from October 17
th 

2000, sygn. SK 5/99, 

OTK 2000, nr 7, poz. 254; the judgment of CT from February 25
th

 2002, sygn. SK 29/01, OTK – 

A 2002, nr 1, poz. 5; the judgment of CT from November 26
th

 2003, sygn. SK 22/02, OTK – 

A 2003, nr 9, poz. 97; the judgment of CT from April 20
th

 2004, sygn. K 45/02, OTK –A 2004, 

nr 4, poz. 30; the judgment of CT from December 21
st
 2004, sygn. SK 19/03, OTK – A 2004, nr 11, 

poz. 118; the judgment of CT from March 14
th

 2005, sygn. K 35/04, OTK – A 2005, nr 3, poz. 23. 
3
 The CT judgment from January 13

th
 2005, sygn. P 15/02, OTK – A 2005, nr 1, poz. 4. In justify-

ing this decision, the CT is directly quoting the views of M. Zieliński, see idem, Wykładnia 

prawa…, p. 56 and 95 – 102. 
4
 The CT if referring to the notion of the "law being in force" among others in orders/decisions: 

from April 27
th

 2004, sygn. P 16/03, OTK – A 2004, nr 4, poz. 36; from October 13
th

 1998, 

sygn. 3/98, OTK 1998, nr 5, poz. 69; from May 31
st
 1999, sygn. Ts 33/09, OTK 1999, nr 6, 

poz. 137; from July 4
th

 2000, sygn. Ts 148/99, OTK 2000, nr 5, poz. 166; from October 6
th

 2004, 

sygn. SK 42/02, OTK – A 2004, nr 9, poz. 97; from April 6
th

 2005, sygn. SK 8/04, OTK – A 2005, 

nr 4, poz. 44 and in judgments: from November 17
th

 1998, sygn. K 42/97, OTK 1998, nr 7, 

poz. 113; from October 7
th

 2000, sygn. SK 5/99, OTK 2000, nr 7, poz.254; from November 8
th

 

2000, sygn. 3K 18/99, OTK 2000, nr 7, poz. 258; from October 3
rd

 2001, sygn. K 27/01, 

OTK 2001, nr 7, poz. 209; from November 5
th

 2001, sygn. U 1/01, OTK 2001, nr 8, poz. 247; from 

November 25
th

 2002, sygn. K 34/01, OTK – A 2002, nr 6, poz. 84; from March 25
th

 2003, sygn. 

U 10/01, OTK – A 2003, nr 3, poz. 23; from July 14 2004, sygn. SK 8/03, OTK – A 2004, nr 7, 

poz. 65; from March 8 2005, sygn. K 27/03, OTK – A 2005, nr 3, poz. 22; from April 27 2005, 

sygn. P 1/05, OTK – A 2005, nr 4, poz. 42.  
5
 The decision of the CT from December 11 1996, sygn. K 11/96, OTK 1996, nr 6, poz. 54; 

the order of CT from January 8 1998, sygn. Ts 17/97, OTK supl. 1999, nr 1, poz. 8; the CT judg-
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that the term “law”
1
 also corresponds to them. With this term, the Tribunal 

determines the whole of the normative social structure, the element and 

indicator of which is law
2
. The Tribunal is making use of the notion "man-

datory/binding legal system" for the content or formal characterization of 

law, recognized as the system of normative acts, provisions of law or legal 

norms. This notion is used for the material characteristics of the law in 

force
3
. Sometimes the Constitutional Tribunal is referring to this term 

while characterizing the material side of the legal system, as not-

containing the determined institution. It is referring then to the complete-

ness of the system, but not comprehended formally, but materially
4
. 

It is possible to deduce from the contents of the decisions, that the 

law – according to the Constitutional Tribunal – is a certain system of 

norms regarded as being in force, in addition the Tribunal recognizes the 

fact of some norms being in force irrespective of its enactment/legislation. 

In the understanding of the Constitutional Tribunal, the being in force of 

the law has a temporary character, in addition it is an obvious thing, that 

not every enactment of the provisions of law by the Tribunal issued in the 

past is attesting to the fact, that the Tribunal acknowledges, that these pro-

visions are still being in force
5
. The Tribunal stated, that the provision of 

law is being in force, as long as one can issue individual acts of applying 

the law on its grounds. However, applying the determined provision of law 

                                                                                                                                                                  

ment from October 21 1998, sygn. K 24/98, OTK 1998, nr 6, poz. 97; the order of CT from August 

31 1998, sygn. Ts 65/98; OTK supl. 1999, nr 1, poz. 56; the order of CT from June 8 2000, sygn. Ts 

182/99, OTK 2000, nr 5, poz. 172; the CT judgment from March 5 2003, sygn. K 7/01, OTK –A 

2003, nr 3, poz. 19; the order of CT from May 7 2003, sygn. Ts 146/03, OTK – B 2003, nr 2, poz. 

123; the order of CT from April 22 2004, sygn. Ts 197/03, OTK – B 2004, nr 3, poz. 199; the order 

of CT from June 4 2004, sygn. Ts 2000/03, OTK – B 2004, nr 5, poz. 276. 
1
 Also such a synonymous phrases are the notions often found in the CT judicial decisions: "regula-

tions", "legal regulations", "legal status", "legal principles" etc. 
2
 The CT judgment from February 19 2001, sygn. SK 14/00, OTK 2001, nr 2, poz. 31, where it is 

stated: "The legislator has a great freedom of the skilled realization of the economic and social 

goals in frames of the law being in force". 
3
 For example, the Constitutional Tribunal judgment from January 26

th
 2005, sygn. P 10/04, OTK – 

A 2005, nr 1, poz. 7. 
4
 The order of the CT from April 22 2004, sygn. Ts 197/03, OTK – B 2004, nr 3, poz. 199, where it 

is stated: "The Constitutional Tribunal doesn't have the law-making competence, the application of 

which would enable the independent supplementing of the legal system being in force with the legal 

norm". 
5
 The decision of CT from April 6 2005, sygn. SK 8/04, OTK – A 2005, nr 4, poz. 44, where it is 

stated: "the entry into force of the provision, which is anticipating the repealing or the amendment 

to other provision, doesn't mean automatically depriving the latter of its binding force". 
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isn't identical with every situation, in which the court or other organ apply-

ing the law in the judgment or other decision concerning the individual 

case, are quoting the repealed provision of law. The establishment of the 

effects of the earlier legal events in definite procedure and referring in this 

context to the provisions regulating the determined problematic in the past 

doesn't mean, that these provisions are constituting, in the moment of ad-

judicating, the part of the law and order being in force
1
. Repealing a regu-

lation is not always – how the Tribunal stated – identical with a loss of the 

binding force by this provision
2
. According to the Tribunal, the provision 

is applicable in a system of law, until the individual acts of applying the 

law can be passed/issued on its base, whereas the loss of the binding force 

as the premise of discontinuing the proceedings before the Constitutional 

Tribunal follows only then, when this provision cannot be applied to any 

actual situation
3
.  

Thinking about the question, what is the effect of stating by the Tri-

bunal the unconstitutionality of the normative act, the Tribunal stated, that 

the loss of the binding force of such an act and the elimination of it from 

the system of the law being in force were then taking place. In the end, the 

Tribunal has a duty to discontinue the proceedings, in which the normative 

act in the questioned scope lost the binding force before issuing the deci-

sion. Loss of the binding force, in this situation, must have a real, rather 

than virtual/seeming capacity, therefore this scope of changes is subject to 

an evaluation of the Constitutional Tribunal
4
. In the judicial decisions of 

the Tribunal it is emphasized, that repealing a regulation not always is 

synonymous to the loss of the binding force of this provision. It also refers 

to the amendment of the provision. The Tribunal is underlining, that only 

the contents of the derogate or the transitional norm allows to answer the 

question, whether the revoked provision lost the binding force in this 

                                                 
1
 The decision of CT from April 6 2005, sygn. SK 8/04, OTK – A 2005, nr 4, poz. 44. 

2
 The CT resolution from September 14 1994, sygn. W 5/94, OTK 1994, nr 2, poz. 24. 

3
 The full CT judgment from January 31 2001, sygn. P 4/99, OTK ZU 2001, nr 1, poz. 5. This opin-

ion is coinciding with the view of J. Mikołajewicz, Prawo intertemporalne. Zagadnienia 

teoretyczno-prawne, Poznań 2000, p. 37, compare idem, Zasady orzecznicze Trybunału 

Konstytucyjnego. Zagadnienia teoretyczno-prawne, Poznań 2000, p. 161. 
4
 The order of the CT from August 30 1988, sygn. Uw 6/88, OTK 1988, nr 1, poz. 15. 
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meaning, that it can not be applied at all to the actual states of affairs from 

the past, the present or the future
1
. 

The testing model for the Constitutional Tribunal was and is of 

course a Constitution, when the exception is a situation, when the Tribunal 

is judging the constitutionality of the act issued before the day of entering 

the constitution to life. In the judicial decisions of the Tribunal it is empha-

sized, that for the evaluation of the constitutionality of the contents of the 

legal norm is "the constitutional state from the day of stating, but during 

the evaluation of the legislative/law-making competence for issuing the 

studied provision and the mode of its establishing – the constitutional state 

from the day of issuing the provision"
2
. All the provisions included in the 

Constitution being in force can be a basis for the control. However the 

fact, that all the provisions of the Constitution constitute the normative in-

tegrity, doesn't mean, that is possible to assign to every of these provisions 

the identical role at the construction of the control model for the evaluation 

of the constitutionality. The Tribunal repeatedly emphasized, that the Con-

stitution consists from the "norms, principles and values", and therefore it 

is something more than only a simple set of regulations
3
. 

                                                 
1
 The order of the CT from February 19 1997, sygn. U 7/96, OTK ZU 1997, nr 1, poz. 11. 

2
 The CT judgment from November 26 1997, sygn U 6/97, OTK ZU 1997, nr 5-6, poz. 56; the CT 

judgment from July 8 2002, sygn. SK 41/01 OTK ZU 2002 nr. 4, poz. 51. 
3
 Compare the CT judgments: from February 27 2002, K 47/01, OTK ZU 2002, nr 1, poz.6; from 

June 25 2002, sygn. K 45/01, OTK ZU 2002, nr 4, poz. 46. 
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The individual towards the rules of law 

 

Особа і держава, свобода і необхідність, межі втручання дер-

жавної влади в життя громадян – вічні проблеми, які привертали 

увагу багатьох поколінь філософів і правознавців. Доктрина природ-

ного права та ідеали Великої Французької Революції, народжені у 

XVIII столітті, піднесені до рівня абсолютних цінностей у XIX, на 

початку XX століття видавалися ключем до відповіді на ці запитан-

ня. Але дві наймасштабніші війни, два найжорстокіші тоталітарні 

режими, весь хід повоєнної історії Європи і світу не лише змусили 

переосмислити зроблені раніше висновки, але й виявили нові пробле-

ми, які гостро стоять перед сучасною правовою наукою. Як захис-

тити меншість від диктатури більшості? Як не допустити викори-

стання можливостей, які надає демократія, з метою ліквідації самої 

демократії? Як забезпечити дотримання суб’єктивних прав кожного 

у багатокультурному, багатонаціональному світі? Що таке верхо-

венство права? Які обмеження свободи особистості може містити 

правовий закон? Відповіді на ці та багато інших запитань намага-

ється знайти автор запропонованого дослідження. 

 

The status of the individual in the law is being defined, on one hand, 

by the guarantee of the individual independence – that is the autonomy and 

the privacy, and on the other – through the guarantee of the influence of 

the individual on the political decisions. It isn't possible however to lose 

sight of these elements, which are shaping the social-economic status of 

the individual and the procedural guarantees in the judicial processes. One 

cannot miss the fact, that all these guarantees are settled by the society in 

the legal norms, which, in the long run, cannot clash with an accepted sys-

tem of values. The very choice of the democratic system, understood in the 

purely procedural way, is based on the explicit values and moral norms
1
. 

                                                 
1
 W. Sadurski, Status jednostki w prawie: refleksje filozoficzno-prawne na temat prawowitości 

demokracji proceduralnej, in: M. Wyrzykowski, „Prawa stają się prawem. Status jednostki a 

tendencje rozwojowe prawa”, Warszawa 2006, pр. 9-20. 
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In addition, one can notice, that the values will play a crucial role/will mat-

ter greatly both in the process of constructing the decision-making mecha-

nisms, so in the incentive plain, as well as in the plain of law-making, i.e. 

in the so-called constitutional plain. It is connected with a problem of the 

legitimacy/legitimization of the political power, which cannot be reduced 

to the formal legitimacy/legitimization – to the law and order of the gov-

ernment system, because a public legitimacy/legitimization i.e. an agree-

ment of the society, is equally, or even maybe more important
1
. In the 

Polish law theory, the legitimization is joining/associating the elements of 

the legality, normative justification, as well as the certain form of approval 

of the power. "The legitimate power" is being identified with the notion 

"rightful power". The legitimization is, on one hand, a relation, in which 

the legal norm is playing the crucial role, on the other, a psychosocial pro-

cess, many times ongoing apart from the framework of any normative reg-

ulations
2
. According to T. Biernat, the power is legitimate, if it is gained 

and exercised with the established rules, that is if it is legal, and its legal 

sources and goals and the rules of exercising are possible to be justified 

and legitimized according to the socially accepted beliefs. It is also im-

portant, so that the position of the power is confirmed by the distinct/clear 

support or consent and recognition on the part of other authority
3
. In litera-

ture, a normative legitimization (formal) is usually distinguished from the 

social-ideological one. The first one means the existence of the state of the 

formal law and order, that is obeying/complying with all the legal re-

quirements, necessary in the process of formation of the institution or the 

system. However the social-ideological legitimization is connected with a 

universal recognition of the manner of the administration, with readiness 

for the surrender to its decision, hearing out and sharing its arguments. It is 

reflecting the wide and empirically established social/societal acceptance 

of the system. It occurs, when the government is demonstrating its devo-

                                                 
1
 A. Bodnar, Obywatelstwo wielopoziomowe. Status jednostki w europejskiej przestrzeni 

konstytucyjnej, Warszawa 2008, pр. 124-168. Przegląd teorii legitymizacji: T. Franck, Power of 

Legitimacy among Nations, Nowy Jork – Oxford 1990, pр. 16-18; por. także T. Langer, The law 

and legitimacy of authority, in: A. Łopatka (ed.), „Contemporary conceptions of law”, Warszawa 

1979, pр. 57-59. 
2
 P. Winczorek, Legitymizacja władzy politycznej, „Państwo i Prawo” 1985, nr 11 – 12, p. 65 – 76. 

3
 T. Biernat, Legitymizacja władzy politycznej. Elementy teorii, Toruń 1999, p. 6 and next; p. 80 

and next. 
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tion/attachement to the values, being a part of the universal political cul-

ture, such as: justice, freedom, universal prosperity, and is actively acting 

for the guarantee of such values
1
. 

The legitimization of power is a phenomenon from the sphere of so-

cial axiology in this sense, that the normative legitimization is an evalua-

tion, for which the frame of reference are the norms being applicable in a 

given political structure. However the social-ideological legitimization is a 

direct evaluation of the power in the light of moral, economic, political, 

praxeological, religious values, functioning in the given time in the com-

munity constituting the personal substrate of the defined political structure. 

It is emphasized, that there exist the political communities legitimated 

normatively which aren't socially legitimated in the sufficient way, e.g. on 

account of the lack of the real public debate or the lack of the social ac-

ceptance of the decision of the authorities
2
. Also a situation is possible, 

when the political community has a public/social legitimization, resulting 

exclusively from the benefits provided to its citizens, but there is no nor-

mative legitimization. 

Since the antiquity, the issue of the role of the individual in the law 

constitutes the subject of the research and of the studies of philosophers, 

lawyers, theologians, historians, and later of sociologists and political sci-

entists
3
. In addition, not only the issues concerning the legal status and the 

subjectivity of the individual, his/her rights and obligations were being 

discussed, but also the interrelation between the legal norms of different 

normative systems, in the domestic as well as in the international 

sphere/plain. These inquiries became part of a course of the research on 

axiological bases and goals of the law, referring to the delimitation of the 

spheres of freedom and power
4
. 

                                                 
1
 A. Redelbach, S. Wronkowska, Z. Ziembiński, Zarys teorii państwa i prawa, Warszawa 1992, 

p. 34. 
2
 J.H.H. Weiler, Transformation of Europe, in: „The Constitution of Europe >> Do the new clothes 

have an emperor?<< and other essays on European integration”, Cambridge 1999, p. 79. 
3
 P. K. Menon, Individuals as Subjects of International Law, “Revue de droit international, de 

sciences diplomatiques et politiques” 1992, vol. 70, p. 317 and next. 
4
 D. Bach-Golecka, Some Remarks on the Right to Democratic Governance, in: C. Lovett, 

P. Kernhan (ed.), “On Religion and Politics”, Wiedeń 2002, vol. 13, pр. 1-15. 
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The subjectivity of the individual in the international law developed 

in the evolutionary way
1
. At first, it was assumed, that the international 

law was related only to the sovereign powers and only the states constitute 

the subjects of the international order. The individual was significant ex-

clusively through the connection with the state. The formal admission to 

the state community took place by way of acquisition of the citizenship. 

The change of the legal situation of the individual took place after the 

World War I, when the issues concerning the national minority protection 

gained more and more on importance/meaning
2
. After the World War II, 

the international community abandoned the treaty system of national mi-

norities, what doesn't mean, that this problem wasn't discussed during var-

ious conferences. A fact, that it was recognized as useless for the problem 

solving in Europe, was a reason of this withdrawal
3
. 

Gradually, the new idea of the general universal protection of human 

rights started to develop, in accordance to which not only the minorities in 

                                                 
1
 B. Mielnik, Podmiotowość osoby fizycznej w prawie międzynarodowym, „Acta Univeristatis 

Wratislaviensis”, nr 2047, „Przegląd Prawa i Administracji”, vol. 39, pр. 159-178. 
2
 P. Thornberry, International Law and the Rights of Minorities, Oxford 1991, pр. 113-117; 

J. Makowski, Podręcznik prawa międzynarodowego, Warszawa 1948, pр. 118-119; W.J. Zaleski, 

Międzynarodowa ochrona mniejszości, Warszawa 1932, p. 8 and next; V.B. Bouffał, Ochrona 

mniejszości w Prawie Narodów, Warszawa 1928, p. 10 and next; E. Cohen, La question juive 

devant le Droit international public, Paris 1922, p. 12 and next; J. Sułkowski, The Problem of 

International Protection of National Minorities, New York 1944, p. 6; J.F. Duparc, Le protection 

des minorities de race, de langue et de religion, Paris 1922, pр. 75-77; compare also S. Sierpowski, 

 Wokół znaczenia międzywojennych koncepcji międzynarodowej ochrony mniejszości, „Sprawy 

Narodowościowe – Seria Nowa” 1996, vol. V, z. 1 (8), pр. 91-102; idem, Mniejszości narodowe 

jako instrument polityki międzynarodowej w latach 1919-1939, Poznań 1986; idem, Minorities in 

the System of the League of Nations, in: P. Smith (ed.), „Ethnic Groups in International Relations”, 

New York 1991, pр. 13-37; S. Bartsch, Mindersheitenschutz in der internationalen Politik. 

Völkerbynd und KSZE/OSZE in neuer Perspective, Opladen 1994. 
3
 J. Byczkowski. Problemy mniejszości narodowych w działalności ONZ, „Studia Śląskie” 1977, rok 

(year) 21, p. 340; M. Suchocka, Prawa mniejszości etnicznych, religijnych i językowych, in: 

R. Wieruszewski (ed.), „Prawa człowieka. Model prawny”, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, 

p. 143 and next; Les droits des minorities en Europe. Vers un regime transnational, H. Miall (ed.), 

Paris-Montreal 1997, p. 41 and next; M. Szczepaniak, Regulacja prawna statusu mniejszości 

narodowych. Węgierska propozycja wobec państw sąsiedzkich, in: T. Łoś-Nowak (ed.), 

„Postzimnowojenna Europa. Ku jedności czy nowym podziałom?”, Wrocław 1995, p. 101. Com-

pare also R. Higgins, Minority Rights Discrepancies and Divergencies Between the International 

Covenaut and the Council of Europe System, in: „Liber amicorum for Henry Schermers”, Dor-

drecht 1994, p. 193; P. Thornberry, International Law and minorities, Oxford 1991 passim; N. 

Radley, Conceptual Problems in the Protection of Minorities. International Legal Developments, 

„Human Rights Quarterly” 1995, 17, p. 48. 
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some states are protected, but all the human beings in all the states
1
. This 

way, an Anglo-Saxon concept of human rights was accepted, aiming at 

providing the equality for the individual in the treatment and preventing 

the discrimination. However, the continental French model lost, being 

aimed at protecting the rights, by preserving the identity of the minority 

group
2
. The Universal Declaration of Human Rights dealt with the rights 

of the individual, which genesis was formed by the 19
th

 century American 

and French bills of rights, in addition these first ones didn't aim in fact at 

guaranteeing the new laws, serving the protection of the private sphere of 

the activity of citizens against the interference of the official authority, 

however the second ones aspired to create the new political structure and 

the new organization of the society, linking the problem of human rights 

and the democratic system
3
. In the later evolution of human rights in 

frames of the international public law and in both European systems: of the 

European Council and European Communities – at present of the Union – 

the individual gained the more and more great scope of the legal subjectiv-

ity, becoming an entity financially and procedurally entitled, authorized to 

initiate the legal, as well as the political action against the state and gov-

ernments violating the law. The important stage on this road were: accept-

ing the European Convention for the Protection of Human Rights and 

Fundamental Freedoms, establishing the institution of the individual com-

plaint in frames of this Convention and the judicial decision of European 

Court of Human Rights
4
. The individual could from now on deduce his/her 

                                                 
1
 W. Kymlicka, Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights, Oxford 1995, pas-

sim. 
2
 J.J. Shestack, The Philosophic Foundations of Human Rights, “Human Rights Quarterly” 1998, 

vol. 20, nr 2, pр. 201-234; J. Baszkiewicz, Dylematy praw człowieka, in: W. Sobczak, “Europa w 

poszukiwaniu tożsamości. Między prawem, filozofią a polityką”, Gniezno 2006, pр. 47-59; idem, 

Filozoficzne i praktyczne dylematy praw człowieka, in: „Meandry tradycji, zakręty po 

nowoczesności”, Rzeszów 2002, рp. 49-62. 
3
 M. Piechowiak, Powszechność praw człowieka. Zagadnienia filozoficzno prawne, in: 

T. Jasudowicz, C. Mik (ed.), „O prawach człowieka w podwójną rocznicę Paktów. Księga 

pamiątkowa w hołdzie Prof. Annie Michalskiej”, Toruń 1996, p. 49 and next; J. Donnelly, Cultural 

Relativism and the Consequences for Human Rights, “Human Rights Quarterly” 1984, nr 6, p. 400 

and next; F. R. Teson, International Human Rights and Cultural Relativism, “Virginia Journal of 

International Law” 1985, vol. 25, p. 869 and next. 
4
 Compare in this issue: R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, 

Warszawa 2004, pр. 172-215; W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice, Kraków 2011, рp. 23-

123; R. Wieruszewski, The Evolution of the Socialist Concept of Human Rights, „SIM Newsletter” 

1988, Vol. I, pр. 27-37. 
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laws directly from the international law, often independently without the 

agency of the state, having an ability to cause the legal effects as a result of 

his/her actions/operation. In this aspect, both the judicial decisions of Eu-

ropean Court of Human Rights
1
, as well as the European Court of Justice

2
 

played the substantial role. It is worthwhile noticing, that the area of hu-

man rights is being gradually broadened, next to the "classical" laws such 

as: the right to life, integrity of the human person, the prohibition of tor-

tures, the inhuman or humiliating treatment or punishing, prohibition of 

the slavery, right to personal freedom and security, right to the reliable 

process, right to the respect of the private life, right to the respect of digni-

ty, the freedom of thought, conscience and faith, freedom of gathering and 

affiliating, right to marry, right to education, protection of ownership, right 

to free election, compensation for the unfair conviction, prohibition of dis-

crimination, the new laws appear, such as: right to the good administration, 

right to the democratic form of government, right of the access to public 

information. On this road, the Charter of Fundamental Rights of the Euro-

pean Union has the basic importance amongst the states of the European 

Union
3
. Also a question appears in this context: whether the law is a re-

striction or a condition of the freedom of the individual
4
? 

In literature the attention is being put on the fact, that in the human 

dignity is the underlying reason for the democratic values in the individual 

dimension and that, the Charter of the Fundamental Rights of the European 

                                                 
1
 The review of the judicial decisions of the Tribunal see: M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Eu-

ropejskiej. Krótki komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka”, Kraków 2002; idem, 

Europejski Trybunał Praw Człowieka, Kraków 2002, vol. 1-2; idem, Nowy Europejski Trybunał 

Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Kraków 2005 and further series elaborated by this 

author: Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2005, Kraków 2006; Europejski 

Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2006, Warszawa 2007; Europejski Trybunał Praw 

Człowieka. Wybór orzeczeń 2007, Warszawa 2008; Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór 

orzeczeń 2008; Warszawa 2009; Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2009, 

Warszawa 2010; Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, Warszawa 2011. 

Compare also: B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa 

człowieka i ich ochrona, Toruń 2010; L. Wiśniewski, Ochrona praw człowieka w świecie, 

Bydgoszcz – Poznań 2000, particularly pр. 69-259. 
2
 J. H. Weiler, The Constitution of Europe – “Do the new clothes have an emperor?” and other es-

says on European integration, Cambridge 1999, pр. 107-119. 
3
 F. Jasiński, Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Warszawa 2003, pр. 102-222; see also: 

M. Dybowski, Prawa fundamentalne w orzecznictwie ETS, Warszawa 2007, pр. 36-62. 
4
 In this issue: M. Zmierczak, Prawo – ograniczenie czy warunek wolności?, in: E. Cała-

Wacinkiewicz, D. Wacinkiewicz, „Prawne aspekty wolności”, Toruń 2008, pр. 13-23. 
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Union is trying to provide it in the first place. However, the conflict can 

start between the individual business and the public interest in different 

spheres in the area of the civil law. The important is the conflict concern-

ing the protection of personal rights, particularly of the honor and privacy
1
. 

The quite significant disputes for the notion and the typology of hu-

man rights and for the scope of the rights and of the civil liberties, laws 

and constitutional freedoms, basic rights and the freedom, liberty of the 

subject, public liberty of the subject, as well as – in the issue of classifica-

tion of the rights of the individual are present in the science
2
. In literature, 

a problem is being more often omitted, whether between the state of law 

and human rights exists a specific -iunctim, whether they remain in the 

complete or partial antinomy
3
. It is not impossible in this place to check 

the discussion on the concepts of the states of law, both in world literature, 

as well as in Polish, whether to make an effort to effect the terminological 

specification, or the classification
4
. It is necessary to notice, that these is-

sues were already more or less analyzed in the deepened studies in scien-

                                                 
1
 A. Zieliński, Cywilnoprawne aspekty godzenia interesu indywidualnego z interesem publicznym, 

in: M. Wyrzykowski (ed.), „Prawa stają się prawem…”, pр. 99-112. 
2
 B. Banaszak descussed these issues in a detailed and reliable way in: idem, Prawa jednostki i sys-

temy…, Wrocław 1995, pр. 6-21. See also: A. Michalska, Prawa człowieka w systemie norm 

międzynarodowych, Warszawa-Poznań 1982, p. 113. 
3
 Some of these issues were analysed by Henryk Olszewski, see: H. Olszewski, Odchodzeniu od 

demokracji (Kilka uwag historyka prawa), „Państwo i Prawo” 2006, z. 8 (726), pр. 3-15 (the pa-

per/presentation presented during the session of Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk 

on April 1
st
 2006, see the report, the same position, p. 107 and next). 

4
 In the subject of geneses of the legal state/rule of law see: I. v. Münch, Staatsrecht, vol. 1, Stutt-

gart, Berlin, Köln 1993, p. 135; H. Schanbeck, Von Sinnwandel des Rechtstaates, Schriftenreine der 

Juristischen Gesselschaft e. V. Berlin, Berlin 1970, рp. 1-17. 
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tific literature
1
. In the very nature of things it was fitting to omit also the 

issues concerning the genesis, the notional net and the scope and the char-

acter of human rights – referring also in this regard to the stipulation of the 

doctrine. However doing so, one should not forget, that both the notions of 

the "state of law"
2
, as well as determining the "human rights"

1
 rises/causes 

                                                 
1
 In the issue of the notion „state of law”, see: M. Zmierczak, Kształtowanie się koncepcji państwa 

prawnego na przykładzie niemieckiej myśli prawnej, in: „Polskie dyskusje o państwie prawa”, 

ed. S. Wronkowska ,Warszawa 1995, pр. 11-27. The considerable part of the quoted text was pub-

lished earlier under the same title in: „Demokratyczne państwo prawne (aksjologia, struktura, 

funkcje). Studia i szkice”, ed. H. Rot, Wrocław 1994, рp. 53-68. S. Wronkowska, Zarys koncepcji 

państwa prawnego w polskiej literaturze politycznej i prawnej, „Polskie dyskusje o państwie 

prawa”, ed. S. Wronkowska ,Warszawa 1995, pр. 63-80; also, Klauzula państwa prawnego, in: 

„Podstawowe problemy stosowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport wstępny”, 

ed. K. Działocha, Warszawa 2004, рp. 11-28; W. Sokolewicz, Państwo prawne – jego cechy i 

kryteria, Wydawnictwo Kancelarii Sejmu. Informacja nr 63 Biura Studiów i Ekspertyz, Warszawa 

1992, p. 3 and next; K. Działocha, Państwo prawne w warunkach zasadniczych zmian systemu 

prawa RP, in: „Państwo i Prawo 1992, z. 1., p. 17; M. Wyrzykowski, Legislacja – demokratyczne 

państwo prawne – radykalne reformy polityczne i gospodarcze, in: „Tworzenie prawa w 

demokratycznym państwie prawnym”, ed H. Suchocka, Warszawa 1997, p. 40 and; idem, Zasada 

demokratycznego państwa prawnego, in: ”Zasady podstawowe w polskiej Kontytucji,”, 

ed. W. Sokolewicz, Warszawa 1998, pр. 65-91, particularly pр. 66-70; M. Pietrzak, Model 

demokratycznego państwa prawnego, in: „Studia Konstytucyjne”, vol. VII, p. 14 and; idem, 

Demokratyczne państwo prawne, in: „Przegląd Humanistyczny 1999, nr 6; reprint idem, 

Demokratyczne świeckie państwo prawne, Warszawa 1999, pр. 27-42; P. Tuleja, Zastane pojęcie 

państwa prawnego, in: „Zasada demokratycznego państwa prawnego w Konstytucji RP”, 

ed. S. Wronkowska, Warszawa 2006, pр. 49-72; J. Zakrzewska, Konstytucyjna zasada państwa 

prawnego w praktyce Trybunału Konstytucyjnego, in: „Państwo i Prawo” 1992, z. 7, p. 10; 

K. Jonca, Ewolucja pojęcia „państwo prawne” w niemieckiej doktrynie prasowej, „Acta 

Universitatis Wratislawiensis” no 307, Przegląd Prawa i Administracji, vol. 7, Wrocław 1976; 

J. Stelmach, Filozoficzne aspektydyskucji o państwie prawnym, in: G. Skąpska (ed), „Prawow 

zmieniającym się społeczeństwie”, Kraków 1992, pр. 221-228. The three concepts of the legal 

state/state of law/rule of law were analyzed in the text, that is: the state of acts – Gesetzesstaat, the 

state of judges – Richterstaat, state under the rule of law – Rechtsstaat. 
2
 M. Kordela, Państwo praworządne i państwo prawne – stosunek pojęć, in: „Filozofia prawa i a 

tworzenie i stosowanie prawa. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej organizowanej w 

dniach 11 i 12 czerwca 1991 w Katowicach”, ed. B. Czech, Katowice 1992, p. 413; also, Zarys 

typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Bydgoszcz – 

Poznań 2001, passim, J. Wróblewski, Z zagadnień pojęcia ideologii demokratycznego państwa 

prawnego (analiza teoretyczna), „Państwo i Prawo”, z. 6, p. 9; M. Sobolewski, Koncepcja państwa 

prawnego (Rechstaat) w doktrynie niemieckiego liberalizmu epoki klasycznej (do 1866), „Państwo 

i Prawo” 1980, z. 2, p. 130 and next; R. Radwański, Socjalne państwo prawne w doktrynie RFN 

1949-1969, Opole 1985, passim; L. Morawski, Spór o pojęcie państwa prawnego, „ Państwo i 

Prawo” 1994, z. 4, p. 17. 
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disputes and controversies, being ambiguously understood, differently in-

terpreted, the same by the doctrine, as well as in the literature
2
.  

The underlying reason for a legal state/rule of law is a desire for lim-

iting the lawlessness of the state, with guaranteeing the individual at least a 

minimum of laws, even if in the form of the equality in view of norms 

constituted and applied by the state. However it is necessary to agree with 

the thesis, that certainty of the border between the authority and the free-

dom is still leaving the unsolved issue of the actual size of the freedom. 

This dilemma seems even more difficult to be solved, because against the 

universal beliefs, the absolute freedom doesn't and cannot exist, and the 

limits of every freedom are determined by the provision of law. A strong, 

although quite not universal tendency of distinguishing the "freedom" from 

“law” exists in doctrine. However some researchers treat freedoms as a 

                                                                                                                                                                  
1
 The literature concerning human rights is exceptionally extensive. However it is necessary to men-

tion some of the studies, limiting to the texts in Polish. Among them see: R: Wieruszewski, Prawa 

człowieka. Model prawny, Wrocław-Warszawa-Kraków 1991, passim; W. Osiatyński, Filozofia i 

historia praw człowieka, in: „Prawa człowieka a policja. Problemy teorii i praktyki”, Legionowo 

1994, p. 34 and next; idem, Demokracja a prawa człowieka, in: „Prawa człowieka w społeczeństwie 

obywatelskim”, ed. A. Rzepliński, Warszawa 1993, p. 39; K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża 

prawa, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000, p. 88 and next; B. Banaszak ,,Ogólne widomości o 

prawach człowieka, in: „Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP”, ed. B. Banaszak, A. 

Preisner, Warszawa 2002, pр. 17-28; idem, Prawa jednostki i systemy ich ochrony, Wrocław 1995, 

p. 48 and next; A. Michalska, Prawa człowieka w systemach norm międzynarodowych, Warszawa-

Poznań 1982, p. 18; also Podstawowe prawa człowieka w prawie wewnętrznym a pakty praw 

człowieka, Warszawa 1976, p. 105; C. Mik, Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw 

człowieka, Toruń 1994, p. 17 and next; R. Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, Instytucje, stosunki 

międzynarodowe, Warszawa 2006, particularly pр. 19-100; Ochrona prawa człowieka w świecie, 

ed. L. Wiśniewski, Bydgoszcz-Warszawa 2000, passim; idem, Konstytucyjne podstawy ochrony 

wolności i praw człowieka w Polsce, in: „Studia Prawnicze” 2003, z. 3 (157), pр. 35-62; idem, 

Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce, in: „Podstawowe problemy stosowania 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Raport wstępny”, ed. K. Działocha, Warszawa 2004, pр. 93-

152; B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System 

ochrony praw człowieka, Zakamycze 2003, particularly pр. 13-32; P. Daranowski, 

Międzynarodowa ochrona praw obywatelskich i politycznych in statu nascendi Międzynarodowy 

Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Łódź 1993, p. 14; M. Jabłoński, S. Jarosz-Żukowska, 

Prawa człowieka i systemy ich ochron. Zarys wykładu, Wrocław 2004, particularly pр. 16-60, 

ibidem, quite extensive bibliography, pр. 314-347; M. Nowak, Trzy generacje praw człowieka, ich 

znaczenie w świetle przesłanek ideowych oraz w świetle ich genezy, in: „Prawa człowieka, geneza, 

koncepcja, ochrona”, Wrocław 1993, рp. 116-117; P. Tuleja, Normatywna treść praw jednostki w 

ustawach Konstytucji RP, Warszawa 1997, passim, particularly рp. 9-28; A. Przyborowska-

Klimczak, Europejski system ochrony praw człowieka, „Roczniki Nauk Prawnych” 1991-1992, p. 

132; J. Symonides, Polska w europejskich systemach praw człowieka, „Roczniki Polskiej Polityki 

Zagranicznej”, Warszawa 2002, p. 193. 
2
 E. Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa Trybunału 

Konstytucyjnego, Toruń 2003, pр. 153-378. 
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specific type of citizenship rights, more often than not distinguishing the 

rights of the individual on "entitlements" (laws sensu sricto) and freedoms. 

They generally assume, that a described entity is entitled to laws and free-

doms. How Leszek Wiśniewski states, the feature of “freedom” is the fact, 

that it doesn't result, both as the freedom of the man, as well as the free-

dom of the citizen, from the law in the objective meaning, and the law is 

only establishing the limits to freedoms. Through the legal norms, the state 

has also a duty to protect the freedoms in the scope, in which they weren't 

limited by the different legal norms. This observation lied down at bases of 

the structure of "negative laws", that is such, which are the prohibition of 

interfering by the state in defined areas of the life of the individual. Rec-

ognizing the legal finesse of this expression, it is necessary however to no-

tice, that the social movements and individual persons didn't fight, so far 

never, for the "negative laws", but they demanded the respect of the free-

dom of the man and the freedom of the citizen, eventually demanded 

granting or obeying the specific laws. Sometimes, seeing the difference 

between the "laws" and "freedoms", one can recognize in the latter the dif-

ference between the personal and political freedoms. According to this 

concept, the first ones are supposed to be entitled to every person, irrespec-

tive of his or her citizenship, and the second ones – the political – are the 

privilege of only the citizens of specific state
1
. The problem is, whether by 

appointing the limits of laws and the freedom, the legislator can make it 

completely freely, being guided by the premises only known to him- or 

herself, or weather he or she does not have at his or her disposal also such 

a ruthless freedom, anyway he or she doesn't have it at his disposal then, 

when he/she wants to be regarded as an author of the law in the legal 

state/rule of law. In the Constitution of the Republic of Poland at present 

being in force, such a limitation constitutes the Art. 31 para. 3. This regu-

lation has the lex generalis character, and so refers to all the freedoms and 

                                                 
1
 In this subject compare: L. Wiśniewski, Prawo a wolność człowieka – pojęcie i konstrukcja 

prawna, in: „Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona”, ed. L. Wiśniewski, Warszaw 

1997, p. 51 and next; Prawa człowieka, geneza, koncepcje, ochrona, ed. B. Banaszak, Wrocław 

1993; L. Wiśniewski, Zakres ochrony prawnej wolności człowieka i warunki ich dopuszczalnych 

ograniczeń w praktyce, in: ”Wolności i prawa jednostki i ich gwarancje w praktyce”, 

ed. L. Wiśniewski, Warszawa 2006, pр. 21-34; B. Banaszak, Ogólne wiadomości o prawach 

człowieka, in: „Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP”, Warszawa 2000, pр. 1-63; also 

S. Gebethner, Ustrój polityczny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1976, рp. 151-152. 
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rights, irrespective of the fact, whether the specific provisions separately 

determine the conditions of restricting the given rights or freedoms
1
. 

The dilemma around/of the issue, to what extent the state (and what's 

more in the legal state/rule of law) has the possibility of becoming in-

volved in a sphere of human rights, is putting the attention on the axiologi-

cal layer/sphere, provokes a question, whether a state having the democrat-

ic character and being a state of law – that is achieving the contemporary 

ideal of the good state, can (and if so – than to what extent) effect the regu-

lation in the sphere/plain of laws and freedoms of man
2
. The democratic 

state for years was in Poland a longed-for, unattainable ideal – a dream, 

the fulfillment of which was supposed to solve once and for all the press-

ing political problems/matters
3
. Talking about the democracy or about the 

legal democratic state, more or less consciously one wanted to understand 

by this notion the social state of law, deliberately or by chance referring to 

the German solutions. Nobody of course on this occasion wanted to re-

member, that in German doctrine the disputes as for the normative social 

character of the states of law practically last to this day and will probably 

never be solved
4
, albeit it is necessary to admit, that the German Federal 

                                                 
1
 M. Wyrzykowski, Granice praw i wolności – granice władzy, in: „Obywatel – jego wolności i 

prawa”, opr. Oliwa Radzikowska, Warszawa 1998, p. 55. This problem is similarly seen by: 

K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka w Konstytucji RP, 

Kraków 1999, pр. 81-83; A. Łabno, Ograniczenie wolności praw człowieka na podstawie artykułu 

31 Konstytucji RP, in: „Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP”, ed. B. Banaszaka and 

A. Preisnera, Warszawa 2002, p. 694; and also, D. Dudek, Konstytucyjna wolność człowieka a 

tymczasowe aresztowanie, Lublin 1999, p. 112 and next. P. Winczorek seems to interpret this issue 

in a different way, Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 

roku, Warszawa 2000, p. 49. 
2
 J. Mikołajewicz, M. Smolak, Zasada demokratycznego państwa prawnego w aksjologii Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, in: „Zasada demokratycznego państwa...”, pр. 90-100. 
3
 E. Łętowska, Trudności w przyswajaniu w Polsce praktyki państwa prawa, in: „Zasada 

demokratycznego państwa…”, p. 195 and next; idem, Bariery naszego myślenia o prawie w 

perspektywie integracji z Europą, „Państwo i Prawo” 1996, z. 4-5, p. 12. 
4
 Por. E. Menzel, Die Socialstaatlichkeit als Verfassungsprinzip der Bundesrepublik, in: „Der bün-

derliche Rechtsstaat, Frankfurt am Main 1978, Band 2; P. Kunig, Rechtstaatprinzip. Überlegungen 

zu seiner Bedeutung für das Verfassungrecht der Bundesrepublik Deutschland, München 1977. The 

analysis of the disputes in the German literature are presented by: J. Burska-Cieślak, Geneza 

pojęcia socjalnego państwa prawnego, in: „Państwo, Ustrój, Konstytucja”, Lublin 1991, p. 27 and 

next; W. Góralski, Koncepcja państwa społecznego w teorii i praktyce konstytucyjnej RFN, 

„Przegląd Zachodni” 1976, nr 2; R. Radwański, Konstytucyjna ochrona „demokratycznego, 

socjalnego i prawnego” ustroju RFN przed zagrożeniem wewnętrznym, „Przegląd Stosunków 

Międzynarodowych” 1973, nr 3; M. Smolak, Między koncepcją państwa socjalnego a koncepcją 

Rechtsstaat”, in: „Polskie dyskusje o państwie prawa”, ed. S. Wronkowska, Warszawa 1995. 
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Constitutional Tribunal does not see the conflicting nature of notions "so-

cial" and "legal/law" in the expression "social legal state/rule of law"
1
. The 

democratic state isn't only a state, in which all its organs are acting effi-

ciently, and the law is being obeyed both by them, as well as by the citi-

zens. It is undoubtedly the law-abiding state, the principle of which is the 

division of power, understood the way Charles Louis de Secondat, baron 

de la Brède et de Montesquieu comprehended it
2
. It is also the state, in 

which the relationships between the citizens and the authorities are being 

regulated by the constitution, the primacy of which over the other acts of 

the entitlement is out of question/is beyond any doubt/isn't subject to dis-

cussion
3
. It is usually emphasized, that the underlying reason for a legal 

democratic state is a principle of trust of the citizens to the law, which 

should embody a determined system of values, accepted by the society, 

this way binding the authority of the state. Such a state is supposed to 

serve the long-range social objectives, having however the basing and jus-

tifying in the socially accepted values. Citizens, being equal before the 

law, should, in such a state, be pleased with the guarantees of the broad 

legal protection, exercised by the independent courts, in the closely deter-

mined framework of the provisions of the adjective law. There also must 

exist a system of the responsibility of public servants. In the doctrine, es-

                                                 
1
 J. Müller-Volbehr, Der soziele Rechtsstaatim System des Grundgesetzes, „Juristen Zeitung“ 1984, 

z. 2. 
2
 It is necessary to remind, that, against what some columnists and journalists think, the separation 

of powers according to Montesquieu wasn't reduced to isolating/distinguishing the legislature, ex-

ecutive and judicial branch, but to developing the entire system of limits, both inside every of them, 

as well as isolating them mutually from each other and excluding the possibility of the interference 

in action of the remaining others. This system is supposed to balance the position of authorities and 

to demarcate their competence, but first of all to eliminate the phenomenon of any dominance, try-

ing to ensure the most even-tempered structure/layout. See: Monteskiusz i jego dzieło. Sesja nau-

kowa w dwusetną rocznicę śmierci, Wrocław 1956, passim; M. Richter, The Political Philosophy of 

Montesquieu, New York 1977, passim; L. Althuser, Montesquieu. La politique et l‟histoire, Paris 

1985, passim; Th. L. Pangle, Montesquieu‟s Philosophy of Liberalism. A Commentary on the Spirit 

of Laws, Chicago 1989, passim. 
3
 L. Garlicki, Materialna interpretacja klauzuli demokratycznego państwa prawnego w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, in: „Zasada demokratycznego państwa..”, рp. 123-139. 

Sławomira Wronkowska is strongly stressing this idea, noticing, that in the contemporary democrat-

ic state, the legislative branch has a reduced freedom of the forming of the contents of legal norms, 

because it is obliged to respect the human rights, both the ones articulated in the constitution, as 

well as resulting from the international agreements/commitments. See: S. Zmierczak, Jednostka a 

władza prawodawcza. Przyczynek do dyskusji, in: „O prawach człowieka. W podwójną rocznicę 

Paktu. Księga pamiątkowa w hołdzie Prof. Annie Michalskiej”, ed. T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 

1996, p. 75. 
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pecially the German one, one notice, that the proportionality in means and 

purposes, the predictability and the calculability of the national interfer-

ence, rank among the principles of the rule of law/legal state. None of the 

authorities/powers of the democratic legal state/rule of law, and none of 

the institutions existing in it, cannot treat the state as a tool for attaining 

objectives, but as the measure of the own proceedings/actions. In other 

words, a legal democratic state/democratic rule of law is a state, in which 

the autonomous towards it system of law exists, based on the constitution, 

constituted in the democratic process, supplied with the warranty of ob-

servance and applying the law, which norms are characterized with the 

identity or the far-reaching coincidence with the universally accepted sys-

tem of values. In this state, the reach of the purposes, the realization of 

which is acceptable through the scope/denotation of the law, is limited by 

the rules and principles of the law and order, regulating the instrumental 

range of the state
1
. The norms determining the bases of functioning of the 

public institutions cannot be read, understood, lectured on and applied 

without referring to the axiology of the democracy. The violation of the 

recalled system of values, in the process, should be perceived as the in-

fringement of the rules of the state of law. In the very nature of things it 

rises a question, whether the axiological scheme in question can be formed 

freely, or whether it is also solid and unchanging for every state existing in 

reality, wanting to be regarded as a democratic state of law
2
. The conse-

                                                 
1
 R. Herzog, Kommentar zur Art. 20 des GG, (Lft. 18, September 1980), in: R. Maunz, G. Düring, 

R. Herzog, R. Scholtz, „Grundgesetz. Kommentar“, München 1993, pр. 264-265; E. Schmidt-

Assmann, Der Rechtsstaag, in: „Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland“, 

ed. J. Isensee, P. Kirchof , Heidelberg 1987, p. 997. 
2
 It is worthwhile noticing, that in the draft of the Constitution from 20 January 1995, accepted by 

Komisja Redakcyjna Zagadnień Ogólnych i Przypisów Wprowadzających (the Editorial Commis-

sion of General Issues and Introductory Provisions), in the provision concerning the restrictions of 

the human rights, a term “democratic society” was used. The materials from the works on the pro-

ject of the Commission aren't explaining the motives of the members of the Constitutional Commit-

tee while introducing this expression in place of the "democracy". One is allowed however to sup-

pose, that the desire for keeping the terminological uniformity was a reason of this action. However, 

in literature – in particular concerning the human rights – both notions are applied, and The Con-

vention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Pacts/Covenants on 

Human Rights are using the expression "democratic society". However, neither the European 

Commission of Human Rights, nor any of the bodies/organs of the European Council are making 

the attempts to determine the rules, on which the democratic society is relying. V. in this subject: K. 

Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sferę praw człowieka, Zakamycze 1999, рp. 169-

170. In the issue of the notion “democratic society” in the international system of human rights: 

W. Berka, Die Gesetzesvrbehalte der Europäischen Menschenrechtskonvention, Österreichische 
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quence of putting the matter in such a way is appearance of a problem, 

weather the axiological system, being the underlying reason for a rule of 

law/legal state, can be imposed by some social group (association, union, 

party, church, and the like). The answer to these doubts isn't simple. Pro-

vided a thesis, that the official authorities can operate in the democratic 

state of law only based on the provisions of the law, and to do exclusively 

what these provisions let them do (or what they are ordering it to do), and 

that the citizens can take all action, which aren't forbidden by law, isn't ex-

ceptionable/does not cause any objections – as in practice, perhaps argua-

ble can be the existence of the only system of values typical of the demo-

cratic state of law. Assuming, that imposing the axiological system by a 

narrower or wider social group isn't possible, as well as there is no unique 

system of values, common to all the democratic states of law
1
, it is possi-

ble to legitimately – albeit in the unusually perverse way – to accept, that 

the axiological system of authoritarian states, including the totalitarian 

states, can become a premise to acknowledging, that such states belong to 

the group of democratic states of law – only provided that a constitution 

existed, the organs of legislative, executive and judiciary authorities func-

tioned based on the provisions of the law. If to accept such an assumption, 

then it would turn out – perhaps – that both Nazi Germany, the USSR, as 

well as Polish People's Republic were the states of law. So, with full con-

viction, one should oppose the thesis, that any forming of the axiological 

                                                                                                                                                                  

Zeitschrift für Öffentliches Recht und Völkerrecht 1986, p. 71 and next, particularly pр. 91-98, O. 

Garibaldi, On the Ideoligical Content of Human Rights Instruments: The Clouse „in a Democratic 

Society”, in: „Contemporary Issues in International Law. Essays in Honor of Louis B. Sohn”, ed. 

Buengertal, Kehl-Strasburg-Arlington 1984, passim; Ph. T. Vegleris, Valeur et significatio de la 

clause „dan une societé démocratique”dans la convention europeéne droits de l‟homme, „Revue des 

Droits de l‟Homme” 1968, ss. 219-241. The tribunal of human rights in Strasbourg exceptionally 

only and in some statements is trying to define “comprehending the democratic society”. He is mak-

ing it among others on Handyside against Great Britain, where in grounds the Tribunal stated that 

the freedom of the statement was one of pillars of the democratic society – besides the pluralism 

and the tolerance. Compare: Hendyside v. United Kingdom – judgment from December 7 1976, A. 

24, see: Europejski Trybunał Praw Człowieka, orzecznictwo, vol. 2, Prawa do życia i inne prawa, 

comp. M.A. Nowicki, Zakamycze 2002, pр. 262-268. In the issue of the “civil society” compare: 

A.B. Seligman, Komentarze o społeczeństwie obywatelskim i obywatelskiej cnocie w ostatniej 

dekadzie XX wieku, in: „Ani książę, ani kupiec: obywatel”, the selection of texts and introduction: 

J. Szacki, Kraków 1997, pр. 195-198; B. Geremek, Społeczeństwo obywatelskie i współczesność, 

in: „Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo”, Kraków 1994, p. 237; P. 

Ogrodziński, Pięć tekstów o społeczeństwie obywatelskim, Warszawa 1991, p. 70. 
1
 Z. Kędzia, Uwagi o aksjologii Konstytucji, in: „Prawa człowieka w społeczeństwie 

obywatelskim”, ed. A. Rzepliński, Warszawa 1993, p. 30. 
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principles of the legal democratic state is possible, as well as claiming, that 

such principles are liquid, vague, imperfect, temporarily changeable and 

can freely be shaped by the social groups currently exercising the authori-

ty. However it doesn't mean, that the axiological system of the legal 

state/rule of law is the one and only and unchangeable
1
. In literature, it is 

enough firmly noticed, that the Constitution of 1997, being an effect of the 

political compromise, is characterized by an axiological inconsistency, and 

the attempts to organize/order the values, which lied down at its bases, are 

encountering the obstacle in the form of the axiological pluralism
2
. 

A democratic state of law is a state, in which every individual, and 

not only a citizen, or some categories of citizens, can use the rights and the 

freedoms, which are protected/guarded by the state with its apparatus. This 

is a state, in which every individual living in it – but mostly all the citizens 

(especially the ones, which have a capacity for legal action and enjoy the 

plenitude of rights) – feel responsible for the state. The rules of the legal 

democratic state/democratic rule of law in the material sense seem not to 

raise any doubt. Among them are: juridical/juristic and social justice, the 

freedom based on the constitution, the equality before the law and basing 

the creation of the organs on the democratic elections, with the guaranteed 

political pluralism
3
. It is necessary to add to this list an often not-noticed in 

                                                 
1
 M. Kordela, Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego, Bydgoszcz-Poznań 2001, p. 273; idem, Standardy rozstrzygnięć aksjologicznych, 

uwagi na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2001, „Gdańskie Studia 

Prawnicze” 2002, vol. IX, p. 255 and next; J. Mikołajewicz, Pojmowanie ”państwa prawnego” w 

orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, in: „Polskie dyskusje…”, p. 100 and next. 
2
 J. Mikołajewicz, M. Smolak, Zasada demokratycznego…, p. 99. It is necessary to notice, that the 

axiological inconsistency of the Constitution results,on one hand, from mixing the liberal values 

with the Christian ones, on the other – from the inconsistency of very Christian axiology. Ryszard 

Paradowski introduced the subjective and extremely unilateral criticism of the axiological 

grounds/bases of the constitution, see: R. Paradowski, Konstytucja RP z 1997. Wartości 

podstawowe i zasady konstytucyjne, „Przegląd Religioznawczy” 2004, nr 4, p. 119 and next. He 

sees the essential threat to democracy in the functioning of the Roman Catholic Church, which in 

his view is seeking to fill up the democratic institutions with the undemocratic contents. Compare 

also: R. Paradowski, Kulturowe instrumentarium wolności, in: „Kulturowe instrumentarium 

wolności. Etyka i prawo”, red. R. Paradowski, Poznań 2005, p. 10. The reasonings of 

R. Paradowski have a quite vague character, they do not concern the juridical layer. 
3
 The legal state/rule of law, in the material conception, realizes the determined content require-

ments and is guaranteeing them, by binding the legislator with the constitutional norms and the reg-

ulation of rights and civil liberties. M. Wyrzykowski, Przepisy utrzymane w mocy. Przepisy 

konstytucyjne utrzymane w mocy przez art. 77 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 października 1992, 

in: „Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”, ed. L. Garlicki, Warszawa 1995, the 

comment on the Art. 1, p. 5. In the issue of the state of law in the material significance: K. Stern, 
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practice requirement of the freedom of means of the social media/mass 

media, the religious tolerance, the freedom of an artistic creation and re-

searches. In the formal meaning, the notion of the state of law means, that 

the activity of the organs of the state is based on provisions of the law 

(principle of lawfulness) and on the separation of powers and their mutual 

inhibition, as well as guaranteeing the fact, that the interference in the 

sphere of rights of the individual will be possible only by act of law
1
. In 

doctrine, a quite accurate catalogue of the freedoms and human rights was 

formulated, which the democratic state of law should not violate. Among 

them are: the right to dignity and privacy, right of citizenship, right to life, 

right to granting equal rights – irrespective of the sex, of ethnic, religious 

and linguistic differences, the right to marriage, breach of domicile and in-

violability of the correspondence, the right to personal freedom and securi-

ty, the freedom of conscience and faith, of the word and the press, assem-

blies, forming a union, the right to live in peace, the right to property, the 

right to work and the remuneration, the right to the appropriate standard of 

living, social security, health care, rest and education
2
. The acts of the in-

ternational law are on guard of these laws, and among them: the Universal 

Declaration of Human Rights (1948), The International Covenant on Civil 

and Political Rights (1966), The Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms (1950) and majority of the constitu-

tions. 

In this place, a question arises, whether a democracy, the state of law 

can be a gift of some social or political group, a party, an association, 

whether simply – the act of the kindness of the ones exercising the authori-

ty. It seems impossible, because it is impossible to impose the system of 

democratic values conditioning the existence of the democratic state of law 

upon the whole of society. In practice however this kind of slogans are be-

                                                                                                                                                                  

Das Staatsrecht der BRD, vol. I, München 1994, p. 775. B. Banaszak, Porównawcze prawo 

konstytucyjne współczesnych państw konstytucyjnych, Zakamycze 2004, p. 177. 
1
 B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 1999, p. 172. 

2
 L. Garlicki, Zasada równości, zakaz dyskryminacji w orzecznictwie TK, in: ”Obywatel, jego 

wolności i prawa”, opr. B. Oliwa-Radzikowska, Warszawa 1998, p. 71; M. Gromadzka, O nowe 

spojrzenie na doktrynę liberalnego państwa prawnego, w: „ Studia Nauk Politycznych” 1974, nr 2, 

p. 106; Konstytucje Rzeczypospolitej oraz komentarz do Konstytucja RP z 1997 roku, ed. J. Boć, 

Wrocław 1998, pр. 18-20; J. Oniszczuk, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie 

Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Zakamycze 2004, pр. 195-200. 
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ing presented, usually in the way stressing, that the existing rules of func-

tioning of the state are imperfect, ambivalent or incorrect. Here, the slo-

gans of the reinstatement of the "true" and "real" democracy, "real" morali-

ties in the social and political life and political appear. By advancing such 

theses, the idea of the legal state are usually drawn as the deceptive mi-

rage, the achieving of which is impossible in reality. In French literature it 

is emphasized, in addition, that the state of law must mean universal and 

general rules, because only the such mean the respect for the equality of 

rights/law. It doesn't mean however removing all the authority about the 

confidential and discretionary character. In addition, the distinction is be-

ing made between the state of law and the legal/lawful state. In the le-

gal/lawful state, the executive branch operates only pursuant to the act, 

what means, that there are no rules limiting the legislator. In the state of 

law – differing from the legal/lawful state – the legislative branch is also 

limited by the rules of law
1
. Carrying on a dispute about the shape of the 

catalogue of the superior rules appointing the limits of the state of law, in 

literature however no doubt is being raised regarding the fact, that all the 

principles guaranteeing the respect of human rights, as well as the princi-

ple of the separation of powers belong to it
2
. However the question, 

whether the state of law is a state of the social justice or the state of the 

economic neoliberalism or the providential state (L’Etat Providence) raise 

reservation/doubts
3
. In the discussions in France on the form of the law it 

is noticed, that the social and political life is surrendering to the exaggerat-

ed "juridization", and the role of judges and politicians in the politics is 

alarmingly increasing. This situation is being understood as disadvanta-

geous, because is leading to the "power of sages"
4
. But why the "power of 

sages" would supposed to be a danger, usually isn't explained. It is howev-

er underlined, and what's more – quite firmly, that the democracy cannot 

                                                 
1
 J. Chevalier, L‟Etat de droit, Revue du droit public et de la science politique en France at á 

l‟étranger”, vol. CIV, Mars – Avril 1988, z. 2, p. 131 and next. 
2
 B. Berret-Kriegel, Etat de droit, in: O. Duhamel, Y. Mény (ed.), „Dictionnaire constitutionell”, 

Paris 1992, p. 418; idem, L‟ Etat et ses esclaves. Reflexions pour l‟histoire des Etat, Editions Payot, 

Paris 1989, p. 33. 
3
 See: Libéralisme et Etat de droit. Actes du Colloques, „Libéralisme et Etat de Droit“, ed. J. Bidet, 

G. Labica, Paris 1992, passim. 
4
 B. François, Justice constitutoinnelle et „démocratie connstitutionelle”. Critique du discours 

constitutionnaliste europeén, in: “Droits et Politique”, PUF, Paris 1993, pр. 53-64. 
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be comprehended as the dictatorship of the majority, and the individual 

must have the legislative guarantees of his/her own freedoms
1
. It is 

stressed, that the state of law is a value more important than the democra-

cy, which as a matter of fact it is not negating, since it constitutes its base
2
. 

It is worthwhile to take note, that also some Polish politicians, and along 

with them – some columnists, are presenting such an anxiety of the courts, 

especially really independent courts and tribunals. 

The questioning of the concept of the state of law extremely often 

takes place not directly, but under the appearance of the reorientation of 

moral principles, of "return to the roots", of restoring a "real system of 

values". By postulating the need for the reorientation of the axiological 

system, the supporters of such concepts are quoting the peculiarly under-

stood sovereignty of the parliament, claiming most often that the will of 

the majority in the election act lets them not only to freely reform the con-

stitutional/political model
3
, but also to question the independence of all the 

other powers/authorities, especially the judicial and the inspection authori-

ties. It is leading directly to questioning the principle of the separation of 

powers, of mutual control and of the inhibition of individual authori-

ties/powers and questioning the role of organs standing on guard of the 

compliance of legal norms with the constitution
4
. In the past, the support-

ers of the model of the fascist state presented that kind of arguments, after 

all – after the democratic takeover of the power by Hitler. It is impossible 

to identify the observance of the law by the state agencies and the citizens 

                                                 
1
 Maria Zmierczak described the deepened analysis of the French disputes, concerning a conception 

of the state of law in an erudite article Współczesna dyskusja nad pojęciem państwa prawa we 

Francji, in: A. Korobowicz, H. Olszewski (ed.), „Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace 

dedykowane Profesorowi Janowi Malarczykowi”, Lublin 1997, pр. 501-511. 
2
 C. Goyard, Etat de droit et démocratie, in: „Mélanges René Chapus. Droit administratif“  ̧Mont-

chrestien, Paris 1992, pр. 300-301. 
3
 It is worthwhile noticing, that the European Court of Human Rights in Strasbourg stated once – 

judging in a small in matter of fact case/matter – that no matter how the individual interests must be 

sometimes subordinated to the group interests, however the democracy does not mean, that the 

views of the majority always prevail. V., Chassagnou et al. v. France – judgment from April 29 

1999, Wielka Izba (Grand Chamber), reports of the European Commission of Human Rights from 

October 30 1997, complaints No. 25088/94, 28331/95, 28443/95, in: M. A Nowicki (comp.), Nowy 

Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze 2005, pр. 1177-

1181. 
4
 M. Wyrzykowski, Współczesne przemiany w postrzeganiu standardów demokratycznego państwa 

prawnego (Siedem grzechów, siedem cnót), in: „Prawo a polityka”, ed. M. Zubik, Warszawa 2007, 

pр. 35-57. 
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with the functioning of the state of law. As a matter of fact, it is clearly 

possible to notice, that the constitutional democracy differs, and even 

brightly, from the "majority" democracy/democracy of the “majority”. In 

the democratic state of law, the moral beliefs of the holders of the official 

authority cannot limit the sphere of freedom
1
. 

The globalization processes of the end of the 20
th

 century are clearly 

forcing to give some thought to the question, what is the attitude of human 

rights towards the civil rights, having considered, that the latter are being 

conditioned by the phenomena of the sociological and political science 

character, such as: the migration, the refugee, the poverty and the unem-

ployment
2
.  

In the international plain/sphere, the human rights are the underlying 

reason for the entire humanitarian law and humanitarian intervention
3
. Its 

realization can paradoxically lead to the cultural imperialism, albeit inter-

national institution guarding/standing on guard of the human rights and 

monitoring the respect of these rights are quite commonly/universally ac-

cepting the rule/principle, that the human rights standards should be inter-

preted variously in the different cultural contexts
4
. It is worthwhile notic-

ing, that the universalism of human rights is being criticized as the sign of 

the rejected liberalism by the so-called communitarianism philosophy, 

what is being associated with the negation of the liberal-democratic justice 

and the liberal democracy
5
.  

In the democratic state of law there cannot be any violation of the 

human rights, neither even the tactical concessions and consents to such 

action. In practice, the governments in such states are accepting the human 

rights, and what's more – are trying to implement them into force. Howev-
                                                 
1
 M. Safjan, Państwo a wartości etyczne¸ ibidem, p. 24 and next. 

2
 N. Stammers, Social movements and the socialconstruction of human rights, “Human Rights Quar-

terly” 1999, 21 (4), pр. 980-1008. 
3
 J. Zajadło, Dylematy humanitarnej interwencji. Historia-Etyka-Prawo, Gdańsk 2005, pр. 9-19, 42-

50, 189-204; F. Abiew, The Evolution of the Doctrine and Practice of Human Intervention, The 

Hague-Boston-London 1999, pр. 83-90. 
4
 A.H. Robertson, J.G. Merrills, Human Rights in the World: an introduction to the study of the 

international protection of human rіghts, Manchester 1996, p. 64; Y. Arai, The margin of apprecia-

tion doctrine in juriprudence of Article 8 of the European Convention of Human Rights, “Nether-

lands Quartrly of Human Rights” 1998, 16 (1) pр. 41-61. 
5
 J. Waldron, Nonsense Upon Stils: Bentham, Burke, Marz on the Rights of Man¸ London 1987, 

pр. 151, 166-209; S. Mulhall, A. Swift, Liberals and Commutarians, 2
nd

 edition, Oxford 1996, pas-

sim. 
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er, also in such states it comes to violations of human rights, because, how 

it is noticed in literature, only its long-term existence as part of the legal 

system causes the approval from the side of the ruling and practical incor-

poration into force
1
. Observing human rights largely depends on the power 

and influences of non-governmental organizations operating in the given 

state
2
. However despite everything, in the literature the reference is being 

made, that the state, even those having a character of the democratic states 

of law, unwillingly perceive the pressures in obeying these laws, both 

coming from the range of the society/community of the given state, as well 

as from the outside of its borders
3
. The relevant problem for the human 

rights became the consequences of the terrorist attacks from September 11, 

2001. The coming into existence of the social climate of consenting for 

proceedings of the state organs/agencies, limiting the human and civil 

rights turned out to be the unpredicted by the terrorists effect of their ac-

tion. At first, the administration of the United States, and next the govern-

ments of numerous European countries managed, by using the slogans of 

the need for combating terrorism, to gain the public approval for the action 

violating/disturbing the dignity and the privacy – striking into the protec-

tion of personal data and the right to information, the confidentiality of 

correspondence, freedom of speech, assemblies, of association
4
. The social 

                                                 
1
 T. Risse, S.C. Ropp, International human rights norms and domestic change: conclusion, in: 

T. Risse, S.C. Ropp, K. Sikking (ed.), “The Power of Human Rights: international norms and domes-

tic change”, Cambridge 1999, pр. 234-278. 
2
 R.P. Claude, B.H. Weston, International human rights: overview, in: P. Claude, B.H. Weston (ed.), 

“Human Rights in the /world Community: issues and action, wyd. 2, Filadelfia, pр. 1-14; 

P.R. Baehr, Human Rights: universality in practice, Basing-Stoke: Macmillan 1999, pр. 114, 126-

127; D.P. Forsythe, Human Rights in International Relations, Cambridge 2000, pр. 173-177. 
3
 J. Foweraker, T. Landman, Citenship Rights and Social Movements: a comparative and statistical 

analysis, Oxford 1997, passim. 
4
 Considering the conditions for the compatibility of systems of the clandestine inspection from 

Art. 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Euro-

pean Court of Human Rights in Strasbourg emphasized, that it must be combined with the appropri-

ate legal securities, and the procedures of the supervision of activity of secret services should as 

most possibly as possible correspond to the values of democratic societies, but especially a principle 

of the rule of law (it is worthwhile noting, that the Tribunal didn't use the term "state of law", and 

from the contents of the judgment it results, that it put the equal sign between these expressions). 

According to the Tribunal, the refined and more and more universally available technique and the 

technology are arousing new challenges in the sphere of registering the talks and other forms of 

communication and of the protection of personal data.  
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agreement also embraced the violation of the right to access to court/to fair 

trial/to court, the human rights of the suspect or the accused of committing 

the crime/offence
1
, not mentioning the rights of prisoners

2
. The democratic 

societies of the West, living in the real democratic states of law, being led 

with fear, accepted even the violations/infringements of such laws as: pro-

hibition on the use of tortures and other inhuman treatment
3
, not mention-

ing the rule/basis of equality, nondiscrimination, right to have a citizen-

                                                                                                                                                                  

The law regulating such a control must be exceptionally precise, and the rules in it formulated – 

clear and detailed, in addition every phase of application of the measures of inspection or the data 

processing should be regulated in detail. The Tribunal noticed, that a need of the guarantee exists 

for the persons, being in a way the casual participants of the wiretapped conversations (e.g. tele-

phone), when somebody else is an object of the control. According to the Tribunal, one too often 

forget about the duty of the respect of the rights of such "accidental" persons, at least in a way, as of 

the persons, towards who the wire tapping was ordered. It also stressed, that the accumulation of the 

data/details about the individual by the public authorities was an interference in the right to the re-

spect of the private life. See: Amann v. Switzerland, judgment from February 16 2000, Wielka Izba 

(Grand Chamber), European Comission of Human Rights report from May 20 1998, complaint No. 

27798/95, in: M.A. Nowicki (comp.), Nowy Europejski…, pр. 781-785; Rotaru v. Romania – judg-

ment from May 4 2000, Wielka Izba (Grand Chamber), European Comission of Human Rights re-

port from March 1 1999, complaint No. 28341/95, ibidem, pр. 793-797. 
1
 The tribunal didn't accept the deceit, nor misinforming in order to facilitate arresting the persons 

being suspects, stating that no matter how the terrorist crimes are a serious problem, however they 

aren't justifying the fact of detention and keeping the suspects in police custodies without any effec-

tive judicial review in the situation, when the organs of this state think, that they are dealing with 

the terrorist crime. The Tribunal underlined, that while fighting with the terrorism the state must 

present at least some facts or information, being able to convince the objective observer, that the 

apprehended person was in the justified grade suspected of committing a crime/an offense. See: 

O’Hara v. United Kingdom – judgment from October 16 2002, Izba (Chamber) (Sekcja III (Section 

III)), complaint No. 37555/97, in: M.A. Nowicki (comp.), Nowy Europejski Trybunał Praw 

Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze 2005, pр. 266-269; also Conca v. Belgium – 

judgment from February 5 2002, Izba (Chamber) (Sekcja III (Section III)), complaint No. 51564/99, 

ibidem, pр. 269-274.  
2
 E. Kustra, Granice ingerencji państwa w prawo do prywatności w świetle orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, in: P. Chrzczonowicz, V. Kwiatkowska-

Darul, K. Skowroński (ed.), „Społeczeństwo inwigilowane w państwie pawa”, Toruń 2003, pр. 17-

24. 
3
 However it is happening with the absolute lack of consent on the part of the Tribunal in Stras-

bourg, standing on guard of the human rights, which is firmly underlining in numerous statements, 

that we are dealing with tortures, when it concerns the extortion of information in this way, punish-

ing or the intimidation. See: Dicme v. Turkey – judgment from July 11 2000, Izba (Chamber) 

(Sekcja I (Section I)), complaint No. 20869/92, in: M.A. Nowicki (comp.), Nowy Europejski Try-

bunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 1999-2004, Zakamycze 2005, pр. 236-242. The Tribunal 

underlined, that some behaviors heretofore regarded as inhuman and humiliating treatment, rather 

than tortures, in the future can be classified more severely. Emphasizing, that growing requirements 

in the sphere of the protection of human rights and fundamental freedoms are unavoidably leading 

to the more and more strict evaluation of the assaults on the core values of democratic societies, see: 

Hénav v. France, judgment from November 27 2003, Izba (Chamber) (Sekcja I (Section I)), com-

plaint No. 65436/01, in: M. A. Nowicki (comp.), Nowy Europejski…, pр. 302-305. 
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ship. How differently can one explain the continuing approval of existing 

of the inhuman concentration camp in Guantanamo and the lack of protests 

to the news about the bestial tortures practiced there? The satiated societies 

of the states – calling themselves the democratic states of law – for the 

price of the illusory peace and protections against – most probably not so 

real – threat of the terrorist attack, are unusually easily ready to accept the 

departure from the human rights standards, heedless to the fact, that its 

violation constitutes simultaneously the strikethrough of the entire concept 

of the democratic state of law
1
. The advanced social control/inspection, 

surveillance of the citizens, even associated with the right to privacy, 

breach of domicile/inviolability of the domicile and of the confidentiality 

of correspondence, seems to be in the interest of the governments of the 

states, allocating the gigantic amounts for the technically complicated pro-

grams permitting the Orwellian vision of the "Big Brother" to come true
2
. 

                                                 
1
 There is a lack of consent for the opinion about the reality of this type in the practice of Tribunal, 

just the opposite – in numerous statements the Tribunal emphasized the unusual meaning of the 

principle of legal certainty, being an essential condition of the respect of the rule of law – of com-

mon legacy of the states of the Convention. Simultaneously it emphasized, that the pluralism and 

the democracy were based on the compromise, requiring concessions/compromises on the part of 

the individuals, who are forced to accept the restrictions of some liberties in order to guarantee in 

this way the greater stability of the country. However, in such a situation, the state always has a 

duty of careful consideration of the scope of such limitations and their effects. The Tribunal, elabo-

rating the idea of the "democracy capable/able for the defense", noticed, that the stability of the ef-

fectiveness of the democratic system could in certain situations require taking concrete actions by 

the state in purpose of the defence of the democracy. Judgment Refah Partisi et al. v. Turkey from 

February 13 2003, Wielka Izba (Grand Chamber), complaints No. 41340/98, 41342/98, 41343/98, 

in: M.A. Nowicki (comp.), Nowy Europejski…, pр. 302-305. 
2
 The Tribunal in Strasbourg clearly stated, that in the democratic society based on the rule of law, 

one should enable peaceful expressing of the political ideas questioning the existing order by way 

of exercising a right to assemblies, or with the help of other methods. The means reducing the free-

dom of such assemblies, irrespective of the fact, how shocking or not acceptable for authorities the 

views of the participants in such assemblies can be, don't serve the democracy, on the contrary – 

often threaten it. The freedom of assemblies guaranteed in Art. 11 of the Convention for the Protec-

tion of Human Rights and Fundamental Freedoms is protecting the demonstration, which can irri-

tate or affect the person being against the ideas propagated by the demonstrators or their demands. 

See: Stankow & United Macedonian Organisation Iliden v. Bulgaria, judgment from October 2 

2001, Izba (Chamber) (Sekcja I (Section I)), complaints No. 29225/95 and 29221/95, in: M.A. 

Nowicki (comp.), Nowy Europejski…, pр. 1134-1139. 



 

382 

Not only the globalization
1
, but also technical changes, enabling the upris-

ing of the information society
1
 are supporting this conduct. In states far 

                                                 
1
 Review of the definition of the concept of "globalization" and the attempt to its systematization 

can be found in the work of K. Gilarek, Państwo narodowe a globalizacja – dynamika powstawania 

nowego ładu, Toruń, 2003, pр. 39-46; W. Anioł, Geneza i rozwój procesów globalizacji, Warszawa 

1989, passim; Z. Bauman, Globalizacja, Warszawa 2000, pр. 5-10. The notion "globalization", how 

it is assumed/accepted in literature, appeared for the first time most probably in the Webster dic-

tionary in 1961. According to R. Kilminster, it is a moment, from which one started noticing in lit-

erature, that the political and military occurrences/circumstances and social relations still have the 

growing meaning not only for the area, on which they became known, but also in the global scale. 

N. Stammers, Social movements and the challenge to power, in: M. Shaw (ed.), “Politics in Global-

ized Word”, London 1999, p. 73 and next; J.A. Scholte, The Globalization of World Politics, in: 

J.В. Aylis, S. Smith (ed.), “The Globalization of World Politics. An Introduction to International 

Relations”, New York 2001, p. 23; idem, Globalization: prospects for a paradigm shift, in: “Politics 

in Globalized...”, p. 9 and next; I. Clark, Globalization and International Relation Theory, Oxford 

1999, p. 35. The positions/opinions presented in the scientific literature concerning the being and 

the scope of the processes of globalization was presented in competent and transparent manner by 

M. Pietras in the article Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej, in: 

M. Pietras (ed.), „Oblicza procesów globalizacji”, Lublin 2002, pр. 36-50.  

In the issue of globalization of the culture compare among others: H.P. Martin, H. Schumann, 

Pułapka globalizacji, Wrocław 1999, p. 20 and next; P. Starosta, Globalizacja i nowy komuni-

taryzm, „Kultura i Społeczeństwo” 2000, vol. XLIV, nr 3, p. 47; A. Kozłowska, Kultury narodowe 

wobec globalizacji a tożsamość jednostki, „Kultura i Społeczeństwo” 1997, nr 4, p. 4. In the issue 

concerning the animosities between USA and the states of the European Union see among others: 

F. Bergsten, America and Europe: Clash of the Titans?, „Foreign Affairs” 1999, nr 2; Guliwer i 

lilipuci. Rozmowa z Aleksandrem Smolarem, „Gazeta Wyborcza” from September 28-29 2002; 

D. de Villepin, W nowym świecie nowy ład, „Gazeta Wyborcza” from September 21-22 2002; 

A. Jarczewska-Romaniuk, Unia Europejska a idea transatlantycka – partnerstwo transatlantyckie w 

progu nowego wieku, in: Unia europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, E. Haliżak, 

S. Parzymięs (ed.), Warszawa 2002, pр. 276-298; Z. Brzeziński, Supermocarstwo UE a Stany 

Zjednoczone, „Rocznik Strategiczny” 2000/2001, p. 22 and next; D. Czerny, Stany Zjednoczone i 

Europa – nowe wyzwania, in: Stosunki międzynarodowe w Europie na przełomie XX i XXI wieku. 

Wybrane aspekty, J. Przewłocki, M. Stolarczyk (ed.), Katowice 2002, pр. 9-18; S. Bieleń, 

Przywództwo globalne Stanów Zjednoczonych Ameryki, in: Prawo, instytucje i polityka w procesie 

globalizacji. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Symonidesowi, E. Haliżak, 

R. Kuźniar (ed.), Warszawa 2003, p. 401 and next. 
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less exposed to the alleged threats, the propaganda apparatus is exploiting 

the false free and independent means of the social media/mass media 

which in search for sensation become the tuba of the ruling, creating the 

atmosphere of fear and the threat of the terrorist attack. Where the becom-

ing into existence of the such seems quite improbable, the alleged lack of 

the safety of the citizens is being used as the ground for implementing the 

restrictions of the human rights. The residents are in addition ready to ac-

cept the spectacular actions of arrests/detention of the suspects, not giving 

any thought to the fact, that these images are documenting the violation of 

the human rights. These situations are also supporting the consent for all 

the action of the state organs, in particular of the so-called secret and spe-

cial services for the universal usage of the wire tapping, of the surveil-

lance, more or less brutal searches of domicile/flats
2
. In the societies nam-

                                                                                                                                                                  
1
 In the issue of the information society compare for example: J. Tinbergen (ed.), O nowy ład 

międzynarodowy. Raport dla Klubu Rzymskiego, Warszawa 1978. However one should admit, that 

both at the end of the seventies, as well as in the eighties, the works about the "new international 

order" were being published, see for example: M. Szulczewski, Koncepcja nowego 

międzynarodowego ładu informacyjnego, „Sprawy Międzynarodowe” 1978, nr 10; J. Pastecka, 

System informacji a nowy międzynarodowy ład ekonomiczny, in: P. Bożyk (ed.), „Nowy 

międzynarodowy ład ekonomiczny”, Warszawa 1989, p. 98, but already K. Jakubowski is changing 

the order of the words and is writing the article: O nowy ład międzynarodowy w dziedzinie komu-

nikowania masowego, „Przekazy i Opinie” 1980, nr 1. It is worthwhile noticing, that besides the 

dispute about the adjectives: "world" and "international" with reference to the new order, the more 

important and ideologically significant was a dispute about the terms: "means of mass communica-

tion", "means of mass information". In this issue cf. J. Sobczak, Prawo prasowe. Podręcznik 

akademicki, Warszawa 2000, p. 74 and next. An example can be final report of the International 

Commission for the Study of Communication Problems, so-called Mac Bride Commission. Com-

pare International Commission for the Study of Communication Problems. Final Report, UNESCO 

Press, Paris 1979.  
2
 The European Tribunal in Strasbourg emphasized, that the secret inspection measures constituted 

the particular danger for the right to the respect of the correspondence. It is admittedly acceptable, 

but must have an exceptional nature, subjected to the specific procedures, which contents have to be 

clear and detailed. The categories of persons, towards which it is possible to apply the wire tapping, 

a type of crimes, in relation to which it is possible to issue an appropriate permit and the issues con-

cerning the storage and decays of such records should be defined in. V. Klass v. Germany – judg-

ment from September 6 1978, A. 28; report of the European Human Rights Convention from 

March 9 1977, complaint No. 5029/71, in: M.A. Nowicki (comp.), European Tribunal..., vol. 2, 

pр. 812-818. In the meaning of the recalled statement the Tribunal noticed, that the fact, threats of 

democratic societies of very refined forms of the espionage and the terrorism, is forcing couples for 

the clandestine inspection suspected of such activity. In this respect states are using the certain free-

dom at establishing the kind and instructions for use of means of surveillance. However it doesn't 

mean that they can use them completely freely. Relating to the Kruslin matter against France – 

statement from 24 April 1990, A. 176 – and; report of the European Human Rights Convention 

from 14 December 1988, complaint No. 11801/85, in: M. A. Nowicki (comp.), „Europejski Try-

bunał...”, vol. 2, pр. 834- 838. The Tribunal stated, that the wire tapping and the other forms of the 



 

384 

ing themselves "democratic" ones, the influential groups see nothing 

wrong in persecution of the "others" – differing in the skin color, the reli-

gion or the sexual orientation. They are ready to accept looking through 

the private libraries in search for pornography, the private censorship and 

the surveillance of Internet connections as the panacea to the alleged or re-

al threat of the pedophilia, violating the freedoms of conscience and reli-

gion/faith under the in the guise of the protection against the destructive 

influence of the sects
1
, finally – violating the bank secrecy/bank secret

2
, in 

order to counteract the suspicions for the money laundering, disturbing the 

confidentiality of correspondence, inspections of phone calls as the sources 

of information about the illegal activities of the criminals
3
. Creating the 

image of the threat allows the easy/simple manipulation of the public opin-

                                                                                                                                                                  

control of phone calls were a serious interference in the private life and the correspondence, so must 

have an exceptionally precise grounds/base in the law. Cf. also, remarks in note 56. 
1
 On the sects, compare: E. M. Guzik-Makaruk, Sekty religijne w Polsce, Warszawa 2004, particu-

larly pр. 19-50; M. Szostak, Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno-kryminalistyczne, Zaka-

mycze 2001, pр. 25-128. The notion "sect" isn't used in any of the Polish normative acts. One can 

find them only in the materials of Nadzwyczajna Komisja ds. Grup Psychomanipulacyjnych Komis-

ji Rodziny Sejmu RP (the Special Committee for the Psychomanipultion Groups of the Committee 

of the Family of the Sejm of the Republic of Poland) and the Międzyresortowy Zespół ds. Nowych 

Ruchów Religijnych (Inter-departmental Team for the new religious movements). Using the term 

"sect" in the journalism and political statements with reference to the registered religious associa-

tions is unauthorized and has more often than not the deep pejorative character, becoming a so-

called sign of the religious and cultural imperialism. European Court of Human Rights, in the inter-

pretation of the Art. 9 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 

Freedoms, explicitly stated, that the right to the freedom of religion includes expecting, that the re-

ligious community can act calmly/freely, free from the arbitrary state interferences. It also stated, 

that except for the very special cases, the right to freedom of religion excludes all the freedom of 

the state in the evaluation, whether the religious beliefs or the means/measures used for its manifes-

tation, are entitled. The state has a duty to keep the impartiality in relationships between the differ-

ent cults/worships, religions and faith. The right to freedom of religion is establishing, that the faith-

ful can freely affiliate, without any arbitrary decisions of the State. See: Hasan & Chaush v. Bulgar-

ia – the adjudication from October 26 2000, Wielka Izba (The Grand Chamber), report of the Euro-

pean Comission of Human Rights from October 26 1999, complaint No. 30985/96, in: M. A. 

Nowicki (comp.), „Nowy Europejski Trybunał...”, pр. 936-941; Metropolitan Church of Bessarabia 

& others v Moldova – judgment from December 13 2001, Izba (Chamber)(Sekcja I (Section I)), No. 

45701/99 (ECHR 45701/1999), ibidem, pр. 942, 946. 
2
 J. Bojarski, Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy, in: „Społeczeństwo inwigilowane..”, 

pр. 131-142; P. M. Raphael, Pranie pieniędzy – doświadczenia europejskie, in: A. Siemiaszko (ed.), 

„Przestępczość gospodarcza. Doświadczenia europejskie i amerykańskie”, Warszawa 1995, pр. 43-

44. 
3
 K. Dobrzeniecki, Internet a zjawisko prywatnej cenzury i inwigilacji, w: „Społeczeństwo 

inwigilowane..”, pр. 181-186; P. Chrzczonowicz, Karnoprawna ochrona wolności sumienia i 

wyznania w prawie polskim. Problematyka sekt, in: „Społeczeństwo inwigilowane..”, pр. 115-164. 
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ion, to distracting its attention from the actual problems, by still showing 

the new threats and the new enemies. 

In this situation, the ones in power can quite easily negate the need of 

obeying the laws of the second generation, among them whereas the right 

to work, fair remuneration/compensation, right to rest, the social security, 

to education, participation in the cultural life or the right to the uncontami-

nated environment for the current and the next generations. In addition, the 

arguments and more or less rational premises, being the underlying reason 

for the negated rights, are unimportant. 

This in fact saddening situation is accompanied also by the other 

problems, associated with incorporating into force the concept of the state 

of law. One should mention among them the universal tendency of con-

cealing the facts, which could encounter the negative evaluation on the 

part of the international audit institutions/review bodies by the states sub-

mitting the reports on the realization of the Pacts of human rights. In the 

majority of the states there is a lack of action about the educational charac-

ter, informing the society about the contents of the human rights
1
. The ef-

fect is an ignorance of these rights, not only by the majority of the mem-

bers of the society, but also by educated people, not to say politicians; 

more often than not negating both the very laws, and the need to follow 

them. The lack of the appropriately populous judicial staff, the undue 

technical equipment of courts cause, in many states, the lengthiness of the 

proceedings, striking explicitly in human rights
2
.  

 

                                                 
1
 A. Zieliński, Wpływ Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka na przemiany prawno-ustrojowe 

w Polsce, in: R. Wieruszewski, R. Hliwa (oprac), „Międzynarodowe Pakty Praw Człowieka, 

standard prawa i jego realizacja a przyszłe wyzwania. Konferencja naukowa 23-24 marca 2001, 

Poznań”, Poznań 2002, pр. 15-16; Z. Kędzia, Program praw człowieka ONZ w procesie zmian, 

ibidem, рp. 23-37, H. Suchocka, Aktualne zagrożenia dla realizacji praw człowieka w Polsce, 

ibidem, pр. 45-52. 
2
 H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka, in: L. Wiśniewski (ed.), 

„Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona”, Warszawa 1997, pр. 186-200; P. Hofmański, 

Prawo do sądu w sprawach karnych jako gwarancja ochrony praw człowieka, ibidem, рp. 201-220. 
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