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У дисертації досліджено сутність, природу та призначення справедливості
як складової права і моралі в контексті сучасного демократичного правового
розвитку.
Зазначено, що втілення у правовій діяльності основоположних моральносвітоглядних ідей та концептів вимагає належної філософсько-теоретичної
підготовки суб’єктів правозастосовної діяльності, знання ними не лише норм
чинного законодавства та практики його застосування, але й фундаментальних
положень, які формують систему моральних орієнтирів для забезпечення
ефективної правореалізаційної практики в цілому. Одним із таких моральносвітоглядних концептів є, безумовно, справедливість, прагнення до утвердження
якої в суспільному житті являє собою одну із вічних ідей та бажань людства в
цілому.
Доктринальні розробки вчених-правознавців у царині проблематики
справедливості, права і моралі здебільшого були присвячені дослідженню
справедливості як основоположного принципу права, його взаємозв’язку з
іншими

важливими

правовими

принципами,

а

також
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справедливості як категорії філософсько-світоглядного значення. Водночас, у
вітчизняній юридичній літературі відсутні спеціальні дослідження, присвячені
визначенню природи, ролі та значення справедливості як складової права і моралі,
зокрема,

у

контексті

багатоманітних

соціонормативними системами.

взаємозв’язків

між
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Актуальність обраної тематики посилюється також тим, що якість
сучасного життя вимірюється не лише визначеними матеріальними чинниками,
зокрема, належним станом матеріального забезпечення громадян та суспільства в
цілому, але й його моральним «кліматом», здатність соціальних інститутів
забезпечити розвиток взаємовідносин між людьми на засадах справедливості та
гуманізму. Адже очевидним слід визнати, що в тих суспільствах, в яких мораль
та, відповідно, моральна свідомість перебувають на низькому рівні свого
розвитку, мають місце численні порушення прав, свобод і законних інтересів
громадян, приниження їх честі та гідності, що є свідченням відсутності належних
умов для духовного удосконалення особистості. Конституюючи міру моральної
відповідальності людини, норми моралі в значній мірі визначають стабільність
ефективного функціонування всіх соціальних інститутів, у тому числі правових,
їх роль та авторитет у суспільстві та державі.
Новизна проблематики та перманентний інтерес науковців до різноманітних
аспектів забезпечення соціальної справедливості підсилюють актуальність
дослідження сутності та природи справедливості як цілісного морально-правового
феномену, його місця та значення в умовах сучасного демократичного розвитку.
У дисертації зазначено, що з огляду на первинний, основоположний
характер морального виміру категорії «справедливість», дослідження значної
кількості питань, пов’язаних з розумінням сутності, природи та призначення
принципу справедливості у праві, у тому числі у правозастосуванні, передбачає їх
осмислення у світлі взаємообумовленості права і моралі як соціальних
регуляторів, у тому числі історичних витоків їх формування та розвитку. Саме
такий ракурс осмислення категорії «справедливість» набуває своєї особливої
значущості в умовах здійснення правової реформи в нашій державі. Незважаючи
на це, і на сьогодні вказані питання у багатьох аспектах залишаються
невирішеними, зокрема, щодо визначення змістовних параметрів справедливості
позитивного права.
У роботі проаналізовано актуальний стан досліджуваної теми, проведено
загальний огляд методологічних підходів до розуміння сутності та природи

справедливості, досліджено особливості історичного розвитку доктринальних
уявлень про справедливість та її призначення в суспільному житті, висвітлено
особливості справедливості як цілісного морально-правового феномену, у тому
числі його вплив на розвиток сучасного позитивного права. Підсумовано, що
справедливість

має

метанормативну

природу,

зміст

якої

формується

з

урахуванням природи та призначення всіх соціонормативних систем, які
функціонують у суспільстві і забезпечують стійку кореляцію між складовими її
ідеального (метафізичного, телеологічного) та емпіричного (діалектичного,
відносного) вимірів. Нехтування метанормативним змістом справедливості
призводить до штучного звуження її смислового контексту, який втрачає якість
об’єктивності та перетворюється на суб’єктивне, особистісне відношення або
ставлення до певного явища чи процесу, що може оцінюватися за допомогою
критеріїв справедливості.
Відтак, в межах дисертаційного дослідження сформульовано авторську
дефініцію категорії «справедливість» – це моральна першооснова організації та
забезпечення суспільного життя у всій багатоманітності його прояву, яка виражає
моральне ставлення однієї людини до іншої, відображає уявлення про цінність та
співмірність явищ і процесів відповідно до системи моральних імперативів,
слугує основним критерієм оцінки правових норм та актів їх реалізації у
суспільних відносинах, знаходить своє практичне втілення у всіх сферах
життєдіяльності суспільства та набуває визначену соціальну якість.
Вперше виокремлено загальносоціальні та спеціально-юридичні вимоги
справедливості до правотворчої діяльності суб’єктів владних повноважень, що
визначають першочергове значення даного принципу для формування та розвитку
системи законодавства в державі. Загальносоціальними вимогами справедливості
у правотворчій діяльності є демократизм, гуманізм, моральна обґрунтованість та
об’єктивність, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів, науковість
та

професіоналізм.
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справедливості у правотворчості є верховенство права, правова визначеність та
пропорційність (співмірність), а також законність.

Також у дисертації зосереджено увагу на вивченні морально-правових
імперативів справедливості в процесі еволюції інституту прав і свобод людини.
Обґрунтовано думку, що справедливість є інструментом, способом досягнення
балансу між закріпленими у законодавстві правами людини та моральнодуховною системою координат розвитку суспільства, а її коригуючий вплив
стримує законність та правопорядок від перетворення у формалізм та догматизм,
а свободу, рівність та гуманізм – від перетворення в анархію. Чітко визначені
межі здійснення прав і свобод людини, у тому числі такого основоположного
права людини як право на життя, є запорукою дотримання вимог справедливості у
розвитку суспільства, оскільки у їх змісті відображається оцінка поведінки
суб’єкта з позиції соціального блага, а також оцінюється ступінь можливої
соціальної шкоди у випадку трансгресивного характеру їх змісту.
Наголошено, що уважне зіставлення (порівняння) права і моралі, з'ясування
взаємозв'язків між ними надають можливість більш глибоко пізнати сутність та
природу справедливості, а також визначити міру втілення вимог справедливості
та інших важливих моральних цінностей у позитивному праві та відповідних
формах його реалізації.
Крім цього, у дисертаційному дослідженні висвітлено основні напрями
ефективного впливу права на моральну свідомість, а також поведінку та
діяльність громадян. Зазначено, що у сучасних реаліях кризи моральної регуляції
суспільного життя право фактично набуває якість основного та найбільш дієвого
регулятора
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право
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покладаються найбільші очікування, пов’язані із забезпеченням соціальної
справедливості, духовного і матеріального благополуччя його громадян. Право
може і повинно виступати ефективним засобом орієнтації людей у питаннях
змісту та цілей життя, формування системи найважливіших соціальних цінностей,
підвищення рівня моральної свідомості індивідів, формування у них почуття
відповідальності за дотримання своїх обов’язків.
Зауважено, що напрями ефективного впливу права на моральну свідомість,
а також поведінку та діяльність громадян, передбачають пріоритет методів

переконання та заохочення над примусом, що є закономірністю сучасного
демократичного розвитку. Системна дія цих методів сприяє єдності ціннісної
орієнтації суб’єкта, тобто його психологічній налаштованості та особистій
переконаності у необхідності обрання найбільш корисного за соціальним
значенням типу поведінки або діяльності. Правильне поєднання вказаних методів
в процесі правового регулювання сприяє формуванню специфічного, ціннісноорієнтаційного підходу, який покладається в основу впливу права на мораль.
Обґрунтовано висновок, що справедливість як основоположний принцип
розвитку сучасного позитивного права надає можливість виявити його
соціонормативну сутність, а також особливості його прояву в межах визначених
темпорально-просторових вимірів. Поза контекстом справедливості позитивне
право втрачає свій регулятивно-охоронний потенціал та постає відчуженою
формою

унормування

суспільних

відносин,

тобто

системою

формально

визначених норм, заданих уповноваженими суб’єктами державної влади, які
підлягають обов’язковому виконанню всіма особами незалежно від морального
схвалення чи несприйняття таких норм з боку окремих громадян, їх об’єднань,
соціальних груп та суспільства в цілому.
Крім цього, на прикладі інституту прав дитини та інституту гендерної
рівності доведено, що справедливість у сфері розвитку інституту прав і свобод
людини передбачає перенесення її вимог з соціокультурної, моральної площини у
правову сферу, зокрема, до системи законодавства та реалізації правосуддя.
Сутнісний взаємозв’язок справедливості та прав людини засновується на
загальнолюдському досвіді змістовних характеристик відповідних прав і свобод
людини, а також особливостях їх визначеної соціокультурної еволюції, відповідно
до якої справедливими є ті права і свободи людини, а отже, їх конкретний зміст,
які є морально виправданими та слугують прогресивному розвитку суспільства.
Ключові слова: справедливість, право, мораль, основоположні принципи
права, правове регулювання, права і свободи людини, правова система, реалізація
права, правова держава, рівність, законний інтерес.
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The thesis investigates the essence, nature and purpose of justice as a component
of law and morality in the context of modern democratic legal development.
It is noted that the implementation in law of fundamental moral and ideological
ideas and concepts requires proper philosophical and theoretical training of law
enforcement agencies, their knowledge not only of current legislation and practice, but
also the fundamental provisions that form a system of moral guidelines to ensure
effective law enforcement practice in general. One of such moral and ideological
concepts is, of course, justice, the need to establish which in public life is one of the
eternal ideas and desires of mankind as a whole.
The doctrinal works of jurists in the field of justice, law and morality were mostly
devoted to the study of justice as a fundamental principle of law, its relationship with
other important legal principles, as well as the characterization of justice as a category
of philosophical and ideological significance. At the same time, there are no special
studies in the domestic legal literature to define the nature, role and importance of
justice as a component of law and morality, in particular, in the context of the diverse
relationships between these socio-normative systems.
Relevance of the chosen theme is enhanced by the fact that the quality of
contemporary life is measured not only certain material factors, including proper state
financial support for citizens and society as a whole, but also its moral «climate», the
ability of social institutions to ensure the development of relationships between people
on the basis of justice and humanism. After all, it is obvious that in those societies in
which morality and, consequently, moral consciousness are at a low level of their

development, there are numerous violations of the rights, freedoms and legitimate
interests of citizens, humiliation of their honor and dignity, which is evidence of lack of
proper conditions for the spiritual improvement of the individual. Constituting the
degree of moral responsibility of man, the norms of morality largely determine the
stability of the effective functioning of all social institutions, including legal ones, their
role and authority in society and the state.
The novelty of the issue and the permanent interest of scientists in various aspects
of social justice enhance the relevance of the study of the essence and nature of justice
as a holistic moral and legal phenomenon, its place and significance in modern
democratic development.
The thesis states that given the primary, fundamental nature of the moral
dimension of the category of «justice», the study of a significant number of issues
related to understanding the essence, nature and purpose of justice in law, including law
enforcement, involves understanding them in light interdependence of law and morality
as social regulators, including the historical origins of their formation and development.
This is the perspective of understanding the category of «justice» that acquires its
special significance in the context of legal reform in our country. Despite this, and now
these issues in many aspects remain unresolved, particularly regarding the definition of
meaningful parameters of justice of positive law.
The current state of the researched topic is analyzed, the general review of
methodological approaches to understanding the essence and nature of justice is carried
out, the peculiarities of historical development of doctrinal ideas about justice and its
purpose in public life are investigated, features of justice as a holistic moral and legal
phenomenon are covered, including its impact on the development of modern positive
law. It is concluded that justice has a metanormative nature, the content of which is
formed taking into account the nature and purpose of all socio-normative systems that
function in society and provide a stable correlation between components of its ideal
(metaphysical, teleological) and empirical (dialectical, relative) dimensions. Neglecting
the metanormative content of justice leads to an artificial narrowing of its semantic
context, which loses the quality of objectivity and turns into a subjective or personal

attitude to a certain phenomenon or process, that can be assessed using the criteria of
justice.
Therefore, within the dissertation research the author's definition of the category
«justice» is formulated – it is the moral basis of the organization and provision of public
life in all the diversity of its manifestation, which expresses the moral attitude of one
person to another, reflects the idea of the value and proportionality of phenomena and
processes in accordance with the system of moral imperatives, serves as the main
criterion for assessing legal norms and acts of their implementation in public relations,
finds its practical embodiment in all spheres of society and acquires a certain social
quality.
For the first time, the general social and special legal requirements of justice to
the lawmaking activity of the subjects of power have been singled out, which determine
the paramount importance of this principle for the formation and development of the
legislation system in the state. The general social requirements of justice in law-making
are democracy, humanism, moral soundness and objectivity, ensuring a balance of
private and public interests, scientificity and professionalism. The most important
special legal requirements of justice in lawmaking are the rule of law, legal certainty
and proportionality (proportionality), as well as legality.
The thesis also focuses on the study of moral and legal imperatives of justice in
the evolution of the institution of human rights and freedoms. The opinion is
substantiated that justice is a tool, a way to achieve a balance between human rights
enshrined in law and the moral and spiritual coordinate system of society development,
and its corrective effect restrains law and order from transformation into formalism and
dogmatism, and freedom, equality and humanism – from transformation into anarchy.
Clearly defined limits to the exercise of human rights and freedoms, including such a
fundamental human right as the right to life, are a guarantee of justice in the
development of society, as their content reflects the assessment of the subject's behavior
from the standpoint of social welfare and assesses the degree of possible social harm in
the case of the transgressive nature of their content.

It is emphasized that a careful comparison of law and morality, clarification of the
relationship between them provide an opportunity to better understand the essence and
nature of justice, as well as to determine the implementation of justice and other
important moral values in positive law and relevant forms of its implementation.
In addition, the thesis research highlights the main areas of effective influence of
law on moral consciousness, as well as the behavior and activities of citizens. It is noted
that in the current realities of the crisis of moral regulation of public life, law actually
acquires the quality of the main and most effective regulator of social relations, and
therefore, society has the highest expectations for law to provide social justice, spiritual
and material well-being of its citizens. Law can and should be an effective means of
orienting people in matters of content and purpose of life, the formation of a system of
main social values, raising the level of moral consciousness of individuals, forming in
them a sense of responsibility for their duties.
It is noted that the directions of effective influence of law on moral
consciousness, as well as the behavior and activities of citizens, provide priority to
methods of persuasion and encouragement over coercion, which is a regularity of
modern democratic development. The systemic action of these methods contributes to
the unity of the value orientation of the subject, i.e. his psychological attitude and
personal conviction in the need to choose the most socially important type of behavior
or activity. The correct combination of these methods in the process of legal regulation
contributes to the formation of a specific, value-oriented approach, which is the basis
for the impact of law on morality.
The conclusion is substantiated that justice as a fundamental principle of
development of modern positive law provides an opportunity to reveal its socionormative essence, as well as the peculiarities of its manifestation within certain
temporal-spatial dimensions. Outside the context of justice, positive law loses its
regulatory and protective potential and becomes an alienated form of normalization of
social relations, i.e. a system of formally defined norms set by authorized subjects of
state power, which are subject to mandatory implementation by all persons, regardless

of the moral approval or rejection of such norms by individuals, their associations,
social groups and society as a whole.
In addition, the example of the institute of child’s rights and the institute of
Gender Equality proves that justice in the development of the institute of human rights
and freedoms involves the transfer of its requirements from the sociocultural, moral
plane to the legal sphere, in particular, to legislation and justice. The essential
relationship between justice and human rights is based on universal experience of the
substantive characteristics of relevant human rights and freedoms, as well as the
features of their specific socio-cultural evolution, according to which those human
rights and freedoms are fair, and therefore their specific content, which are morally
justified and serve the progressive development of society.
Key words: justice, law, morality, fundamental principles of law, legal regulation,
human rights and freedoms, legal system, realization of law, law state, equality,
legitimate interest.
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ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Сучасні кризові трансформації,
які відбуваються у світовому співтоваристві, вимагають здійснення нових
наукових

пошуків

насамперед

фундаментального,

загальнотеоретичного

характеру, спрямованих не лише на їх належне доктринальне осмислення,
пояснення та обґрунтування, але й на встановлення справжніх причин та умов їх
виникнення та розвитку, а також визначення конкретних механізмів подолання їх
суспільно шкідливих та навіть багато в чому небезпечних наслідків. При цьому
особливу соціальну значущість набувають зміни у філософсько-світоглядній,
морально-духовній та політико-правовій сферах суспільного життя.
Втілення у правовій діяльності основоположних морально-світоглядних
ідей та концептів вимагає належної філософсько-теоретичної підготовки суб’єктів
правозастосовної діяльності, знання ними не лише норм чинного законодавства та
практики його застосування, але й фундаментальних положень, які формують
систему моральних орієнтирів для забезпечення ефективної правореалізаційної
практики в цілому. Одним із таких морально-світоглядних концептів є,
безумовно, справедливість, прагнення до утвердження якої в суспільному житті
являє собою одну із вічних ідей та бажань людства в цілому.
Справедливість

є

категорією

суспільної

свідомості

та

становить

загальнолюдську цінність, тісно пов’язану з розумінням сутності, природи та
призначення права і моралі як найефективніших соціонормативних систем.
Справедливість є також складовою частиною моральної та правової культури,
необхідною умовою нормального, мирного співіснування людського суспільства.
Ідеї та вимоги справедливості, їх послідовне втілення у соціальній практиці,
відіграють надзвичайно важливе значення в процесі якісного перетворення життя
українського суспільства, здійснення численних реформаторських дій, створення
в Україні демократичної, правової та соціальної держави, як це передбачено у
статті 1 Конституції нашої держави.
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Одним із актуальних завдань здійснюваних у сучасній Україні реформ в
економічній, політичній, соціальній, правовій та інших важливих сферах і галузях
суспільного життя є оновлення чинного законодавства та удосконалення
прийнятих за останні роки законів. Наведені процеси матимуть позитивний
результат лише у тому випадку, якщо прийняття нових законів, так само як і
внесення змін та доповнень до чинних законів, відповідатимуть вимогам
справедливості, зокрема, її моральним засадам.
У вказаному контексті потрібно також наголосити, що дослідження
проблематики утвердження справедливості в суспільному житті та, зокрема, у
позитивному праві, вимагає здійснення глибокої доктринальної розробки
різноманітних взаємозв’язків та взаємодії двох основних соціальних регуляторів –
права і моралі. З огляду на первинний, основоположний характер морального
виміру категорії «справедливість», дослідження значної кількості питань,
пов’язаних

з

розумінням

сутності,

природи

та

призначення

принципу

справедливості у праві, у тому числі у правозастосуванні, передбачає їх
осмислення у світлі взаємообумовленості права і моралі як соціальних
регуляторів, історичних витоків їх формування та розвитку. Саме такий ракурс
осмислення категорії «справедливість» набуває своєї особливої значущості в
умовах здійснення правової реформи в нашій державі.
Крім цього, актуальність обраної теми дисертаційного дослідження
обумовлюється також і тим, що якість сучасного життя вимірюється не лише
визначеними

матеріальними

чинниками,

зокрема,

належним

станом

матеріального забезпечення громадян та суспільства в цілому, але й його
моральним «кліматом», здатністю соціальних інститутів забезпечити розвиток
взаємовідносин між людьми на засадах справедливості та гуманізму. Адже
очевидним слід визнати, що в тих суспільствах, в яких мораль та, відповідно,
моральна свідомість перебувають на низькому рівні свого розвитку, мають місце
численні порушення прав, свобод і законних інтересів громадян, приниження їх
честі та гідності, що є свідченням відсутності належних умов для духовного
удосконалення особистості. Конституюючи міру моральної відповідальності
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людини, норми моралі в значній мірі визначають стабільність ефективного
функціонування всіх соціальних інститутів, у тому числі правових, їх роль та
авторитет у суспільстві та державі.
У процесі опрацювання теми були використані та проаналізовані вітчизняні
і зарубіжні наукові праці, присвячені питанням сутності, природи, справедливості
у суспільному житті, її місця в правовій та моральній системі соціальної регуляції,
у правотворчій діяльності тощо. Науково-теоретична основа дисертаційного
дослідження ґрунтується насамперед на працях і висновках науковців у галузі
теорії держави і права, а також філософії права. Проблематика справедливості як
складової права і моралі, зокрема, її місце в системі основоположних принципів
права, функціональне призначення в законодавстві та інших правових сферах
тощо, вже стало предметом дослідження багатьох вітчизняних науковців, серед
яких: О. Бандура, С. Бобровник, О. Богініч, С. Бостан, М. Бурдоносова, О. Варич,
Ю. Власов,
О. Житник,

С. Гусарєв,

О. Грищук,

В. Журавський,

О. Данильян,

М. Кельман,

З. Добош,

Є. Євграфова,

В. Ковальський,

М. Козюбра,

О. Копиленко, М. Костицький, Р. Луцький, О. Львова, С. Максимов, Б. Малишев,
Р. Мінченко, Н. Оніщенко, В. Орлова, М. Панов, Н. Пархоменко, О. Петришин,
В. Плавич, С. Погребняк, Т. Полянський, П. Рабінович, В. Сіренко, О. Скрипнюк,
С. Сунєгін,

Т. Тарахонич,

О. Тихомиров,

О. Уварова,

О. Фатхутдінова,

О. Федоровська, Ю. Шемшученко, В. Шишко, О. Ющик та ін.
Актуальні проблеми забезпечення справедливості у суспільному житті, у
тому числі моральні та правові засади її реалізації у багатоманітних суспільних
відносинах, знайшли відображення у працях таких зарубіжних науковців, як:
М. Абдулаєв, С. Алексєєв, Е. Аннерс, Р. Апресян, Ж.-Л. Бержель, В. Булгаков,
І. Вінницький, М. Вопленко, Г. Гаджиев, В. Графский, А. Гусейнов, М. Ісмаілов,
Д. Керімов, С. Комаров, В. Крусс, В. Кулапов, В. Лазарєв, В. Лапаєва, О. Лейст,
Д. Ллойд, О. Лукашова, О. Малиновський, О. Малько, Г. Мальцев, О. Мартишин,
М. Марченко, М. Матузов, Л. Морозова, В. Нерсесянц, А. Піголкін, В. Протасов,
Г. Радбрух,

Т. Радько,

Д. Ролз,

Ю. Романець,

Р. Ромашов,

М. Сендел,
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Р. Степаненко, Л. Фуллер, О. Хеффе, В. Четвернін, І. Чечельницький, В. Чіркін,
Р. Шагієва та ін.
Філософську основу дослідження склали праці таких мислителів минулого,
як Арістотель, Платон, Ф. Аквінський, Г. Гегель, Т. Гоббс, І. Кант, І. Бентам,
Г. Кельзен, Л. Петражицький та ін. Емпірична база дослідження представлена
вітчизняною та міжнародною нормативно-правовою базою.
З огляду на це слід констатувати, що розробки зазначених вчених
здебільшого були присвячені дослідженню справедливості як основоположного
принципу права, його взаємозв’язку з іншими важливими правовими принципами,
а також характеристиці справедливості як категорії філософсько-світоглядного
значення. Водночас, у вітчизняній юридичній літературі відсутні спеціальні
дослідження, присвячені визначенню природи, ролі та значення справедливості як
складової права і моралі, зокрема, у контексті багатоманітних взаємозв’язків між
даними соціонормативними системами.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами.
Дисертаційне дослідження здійснено відповідно до програми науково-дослідної
діяльності Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України і є
складовою частиною планових тем відділу теорії держави і права «Право і
прогрес: запити громадянського суспільства» (номер державної реєстрації:
0117U002697), «Роль правової доктрини в реформуванні національної правової
системи: запити-підходи-рішення» (номер державної реєстрації: РК0119U103206).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
з’ясування сутності, природи та призначення справедливості як складової права і
моралі в контексті сучасного демократичного правового розвитку. Для
досягнення цієї мети у процесі дослідження були поставлені такі завдання:
висвітлити методологічну базу дослідження справедливості як складової
права і моралі;
проаналізувати історичний контекст формування та розвитку уявлень про
справедливість в контексті взаємодії права і моралі;
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з’ясувати сучасні підходи до розуміння категорії «справедливість» та
сформулювати на цій основі її авторське визначення;
визначити метанормативну природу справедливості як основоположного
принципу права та детермінанти становлення її правової нормативності;
виявити складові співвідношення права і моралі, а також напрями впливу
права на мораль;
проаналізувати особливості впливу моралі на реалізацію права;
з’ясувати

роль

та

значення

справедливості

у розвитку сучасного

позитивного права;
визначити основні вимоги справедливості до правотворчої діяльності
суб’єктів владних повноважень в контексті сучасного розвитку;
охарактеризувати взаємозв’язок справедливості та інституту прав і свобод
людини в умовах взаємодії права і моралі;
проаналізувати зміст морально-правових імперативів справедливості в
контексті особливостей сучасного розвитку прав і свобод людини.
Об’єктом дослідження є право і мораль як соціонормативні феномени.
Предметом

дослідження

є

теоретико-правовий

аспект

категорії

«справедливість» як складової права і моралі.
Методи дослідження. Дисертація виконувалася на основі комплексного
підходу до вивчення предмета дослідження. З метою одержання найбільш
достовірних наукових результатів у дисертаційному дослідженні використано
систему принципів та підходів, яка побудована на філософсько-світоглядних,
загальнонаукових та спеціальних методах, що обрані з урахуванням мети і
завдань дисертаційного дослідження.
Зокрема, діалектичний підхід використовувався на всіх етапах дослідження
для

розкриття,

по-перше,

різноманітних

аспектів

розуміння

категорії

«справедливість» і, по-друге, характерних особливостей співвідношення між
справедливістю, правом і мораллю з точки зору взаємообумовленості та
взаємозв’язку їх змісту та форми; метафізичний підхід надав можливість
осмислити категорію «справедливість» з точки зору фундаментальних ціннісно-
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духовних засад її формування, здатних задавати ідеальний, трансцендентний
стандарт її цільового призначення.
Історичний метод використовувався під час аналізу еволюції наукової
думки щодо розуміння категорії «справедливість» та її конкретного прояву в
межах відповідних історичних епох; метод системного аналізу був використаний,
зокрема, при визначенні особливостей взаємозв’язку та взаємодії права і моралі, а
також при характеристиці чинників детермінації формування змісту правового
виміру категорії «справедливість»; формально-логічний метод надав можливість
визначити зміст основних вимог справедливості до правотворчої діяльності
суб’єктів владних повноважень; за допомогою функціонального методу були
визначені особливості взаємовпливу права і моралі, у тому числі впливу моралі на
процес реалізації права; порівняльний метод використовувався при визначенні
моральних та правових імперативів справедливості в контексті особливостей
сучасного розвитку інституту прав і свобод людини; статистичний метод
застосовувався при визначенні окремих кількісних параметрів правотворчої
діяльності в Україні; герменевтичний метод був застосований у зв’язку із
необхідністю пізнання та інтерпретації текстів наукових праць, навчальних
матеріалів, а також окремих нормативно-правових актів, що дало можливість,
зокрема, розкрити роль та значення справедливості в умовах сучасного правового
розвитку; методи моделювання та прогнозування використовувалися при розробці
рекомендацій щодо напрямів удосконалення позитивного права та інституту прав
і свобод людини з урахуванням моральних імперативів справедливості.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація є
одним із перших в Україні комплексних загальнотеоретичних досліджень
сутності та призначення справедливості у контексті взаємозв’язку права і моралі.
Наукову новизну дослідження відображають такі найважливіші теоретичні
узагальнення:
уперше:
сформульовано авторське визначення категорії «справедливість» – це
моральна першооснова організації та забезпечення суспільного життя у всій
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багатоманітності його прояву, яка виражає моральне ставлення однієї людини до
іншої, відображає уявлення про цінність та співмірність явищ і процесів
відповідно до системи моральних імперативів, слугує основним критерієм оцінки
правових норм та актів їх реалізації у суспільних відносинах, знаходить своє
практичне втілення у всіх сферах життєдіяльності суспільства та набуває
визначену соціальну якість;
обґрунтовано метанормативну природу справедливості як одного із
основоположних принципів права, яка полягає у тому, що її зміст формується з
урахуванням природи та призначення всіх соціонормативних систем, які
функціонують у суспільстві і забезпечують стійку кореляцію між складовими її
ідеального (метафізичного, телеологічного) та емпіричного (діалектичного,
відносного) вимірів;
виокремлено

загальносоціальні

та

спеціально-юридичні

вимоги

справедливості як основоположного принципу сучасного позитивного права до
правотворчої діяльності суб’єктів владних повноважень, що визначають
першочергове значення даного принципу для формування та розвитку системи
законодавства в державі. Загальносоціальними вимогами справедливості у
правотворчій діяльності є демократизм, гуманізм, моральна обґрунтованість та
об’єктивність, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів, науковість
та

професіоналізм.

Найважливішими

спеціально-юридичними

вимогами

справедливості у правотворчості є верховенство права, правова визначеність та
пропорційність (співмірність), а також законність;
обґрунтована

інструментальна

роль

справедливості

у

забезпеченні

досягнення балансу між закріпленими у законодавстві правами людини та
морально-духовною системою координат розвитку суспільства, коригуючий
вплив якої стримує законність та правопорядок від перетворення у формалізм та
догматизм, а свободу, рівність та гуманізм – від перетворення в анархію. Чітко
визначені межі здійснення прав і свобод людини, у тому числі такого
основоположного права людини як право на життя, є запорукою дотримання
вимог справедливості у розвитку суспільства, оскільки у їх змісті відображається
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оцінка поведінки суб’єкта з позиції соціального блага, а також оцінюється ступінь
можливої соціальної шкоди у випадку трансгресивного характеру їх змісту;
удосконалено:
методологію дослідження справедливості як складової права і моралі,
структурні рівні якої надають можливість зосередити увагу не лише на
конкретно-історичній динаміці її розвитку, особливостях її нормативного
втілення у праві і моралі, а також тих суспільних відносин, які ними регулюються,
але й визначити її фундаментальні метанормативні властивості, що мають
трансцендентний характер, її ціннісно-смислову субстанціональність в межах
права і моралі незалежно від конкретних темпорально-просторових вимірів;
характеристику напрямів ефективного впливу права на моральну свідомість,
а також поведінку та діяльність громадян, які передбачають пріоритет методів
переконання та заохочення над примусом, що є закономірністю сучасного
демократичного розвитку. Системна дія цих методів сприяє єдності ціннісної
орієнтації суб’єкта, тобто його психологічній налаштованості та особистій
переконаності у необхідності обрання найбільш корисного за соціальним
значенням типу поведінки або діяльності. Правильне поєднання вказаних методів
в процесі правового регулювання сприяє формуванню специфічного, ціннісноорієнтаційного підходу, який покладається в основу впливу права на мораль;
змістовну характеристику справедливості як основоположного принципу
права, що не обмежується емпіричним соціальним контекстом, у тому числі
правовим, а має метафізичну моральну основу, яка надає правовому розвитку
телеологічне обґрунтування та виконує позитивну функцію, спрямовуючи його на
забезпечення природної, а не вимушеної єдності суспільного буття;
набули подальшого розвитку:
уявлення про права людини як про інститут, що втілює в собі певне
моральне підґрунтя, моральні витоки, моральну сутність, виражених насамперед у
вимогах справедливості;
характеристика сутнісного взаємозв’язку справедливості та інституту прав і
свобод людини;
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погляди щодо співвідношення та взаємозв’язку права і моралі в контексті
сучасного правового розвитку.
Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що
сформульовані теоретичні положення, рекомендації і висновки мають наукове і
прикладне значення. Отримані результати можуть бути застосовані, зокрема:
- у науково-дослідній діяльності – для подальших теоретичних розробок
щодо наукового пізнання категорії «справедливість» як складової права і моралі,
основних напрямів взаємовпливу права і моралі, ролі та значення моральних
вимог справедливості у правовому регулюванні суспільних відносин та
забезпеченні правопорядку в державі тощо;
- у навчальному процесі – під час викладання таких навчальних дисциплін,
як «Теорія держави і права», «Історія держави і права зарубіжних країн»,
«Правові системи сучасності», а також при підготовці відповідних тематичних
підручників, навчальних посібників, їх розділів, навчально-методичних матеріалів
із зазначених правових дисциплін;
- у правотворчій діяльності – при підготовці законів та інших нормативноправових актів, спрямованих на впровадження в Україні відповідних реформ.
Апробація матеріалів дисертації. Результати і висновки дослідження
пройшли апробацію шляхом обговорення на: І Міжнародній науково-практичній
конференції «Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica
innovadora» (м. Панама, м. Вінниця, 11 червня 2021 р.); І Міжнародній науковопрактичній конференції «Modern science: concepts, theories and methods of basic
and applied research» (м. Відень, м. Вінниця 25 червня 2021 р.); І Міжнародній
науково-практичній конференції «Grundlagen der modernen wissenschaftlichen
Forschung» (м. Цюріх, м. Вінниця, 10 вересня 2021 р.).
Публікації.

Результати

дисертаційного

дослідження

відображено

у

5 наукових статтях, які опубліковані у фахових виданнях з юридичних наук, у
тому числі в одному іноземному виданні, включеному до науково метричної та
реферативної бази даних «Scopus», та тезах 3 доповідей, опублікованих за
результатами виступів на міжнародних науково-практичних конференціях.
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Структура та обсяг дисертації визначаються метою і завданнями
дослідження, дисертація складається зі вступу, трьох розділів, які поділяються на
вісім

підрозділів,

висновків

до

розділів,

загальних

висновків,

списку

використаних джерел та додатку. Загальний обсяг дисертації – 247 сторінок, у
тому числі список використаних джерел – 29 сторінок (315 найменувань), додаток
на 2 сторінках.
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РОЗДІЛ 1
РОЗВИТОК ІДЕЙ ПРО СПРАВЕДЛИВІСТЬ У КОНТЕКСТІ
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ПРАВА І МОРАЛІ
1.1 Методологічні засади дослідження справедливості як складової
права і моралі
Справедливість

як

один

із

основоположних

принципів

організації

людського життя та діяльності завжди належала до тих категорій, які у всі часи
привертали увагу філософів, правознавців, соціологів, державних та громадських
діячів, а також кожну пересічну людину. Даний факт слід визнати цілком
закономірним не лише з огляду на те, що досягнення справедливого суспільного
порядку завжди було метою людства в цілому, його вічною ідеєю та бажанням,
основним дороговказом при здійсненні будь-яких реформаторських заходів, а ще
й тому, що ґрунтовне дослідження проблематики справедливості припускає
необхідність

застосування

міждисциплінарного

підходу,

який

передбачає

здійснення аналізу багатоманітних причинно-наслідкових зв’язків в житті
суспільства, а також широкого кола соціально-економічних, політичних,
правових, моральних та інших його проблем.
У вітчизняній науковій літературі підкреслюється, що «у сучасному
соціально-політичному

дискурсі

ідея

справедливості

розглядається

більш

широко – і в традиційно моральному, юридичному, і в економічному, соціальнополітичному сенсах. Можна стверджувати, що на сьогодні тема справедливості є
однією з актуалізованих ідей у філософських міркуваннях. З огляду на те, що
справедливість як проблема зачіпає практично всі сфери суспільного буття,
поняття справедливості прийнято вважати «синтетичним», тобто в певному
значенні поняттям і етичним, і правовим, і соціологічним, і політичним. Через цю
синтетичність, багатозначність у змістовному розумінні справедливості дана
категорія у сучасних соціально-філософських міркуваннях часто зіставляється з
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такими ціннісно-навантаженими поняттями, як «права людини», «демократія»,
«громадянське суспільство», «рівність», «солідарність» тощо [282, с. 93–94].
Враховуючи багатоаспектний характер категорії «справедливість», а також
її фундаментальне, основоположне значення для забезпечення прогресивного
соціального розвитку незалежно від його конкретних темпорально-просторових
вимірів, важливими і дискусійними питаннями сучасної теорії та філософії права
залишаються

проблеми

визначення

методологічних

засад

дослідження

справедливості у системі соціальної регуляції в цілому і, насамперед, як складової
права і моралі. При цьому на теперішній час проблемне поле методології
сприйняття ідеї справедливості у праві і моралі поєднує в собі як класичне
розуміння підходів та методів її вивчення в межах філософського та
загальнотеоретичного наукових дискурсів, так і відповідні спроби інтегрувати
методологію для її дослідження з інших юридичних наук, а в окремих випадках –
з інших галузей соціогуманітарної доктрини.
Слід

відзначити,

що

широка

палітра

методологічних

інструментів

дослідження ідеї справедливості як складової права і моралі обумовлюється також
сутнісним взаємозв’язком зазначених соціальних регуляторів, у зв’язку із чим
виникає необхідність виявити, власне, правовий контекст справедливості та,
відповідно, відмежувати його від морального аспекту або змісту, не випустивши
при цьому з уваги їх взаємодію та взаємообумовленість.
Отже,

актуальність

та

вагомість

наукового

пошуку

проблематики

справедливості як складової права і моралі зумовлює необхідність визначення
належної методологічної основи його здійснення, що, у свою чергу, вимагає
насамперед розкриття змісту поняття «методологія», яке у сучасній науковій
літературі розглядається переважно крізь призму вузького або широкого підходу.
Так, наприклад, методологію можна розуміти як структуровану та
упорядковану сукупність або систему методів наукового пізнання відповідних
явищ [128, с. 8]; як вчення про науковий метод пізнання та перетворення світу,
його філософська, теоретична основа, а також як сукупність методів дослідження,
що застосовуються в будь-якій науці відповідно до специфіки об’єкта її
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пізнання [30, с. 664]; як спосіб, засіб зв’язку науки і практики [120, с. 16], або ж як
систему визначених способів та прийомів, які застосовуються у відповідній сфері
людської діяльності, у тому числі науковій [118, с. 167]; як тип раціональнорефлексивної свідомості, що спрямована на вивчення, удосконалення та
конструювання методів [194, с. 25] тощо.
Як бачимо, наведені вище визначення поняття методології акцентують
увагу переважно на її окремому аспекті або елементі, залишаючи поза контекстом
осмислення її складну, багаторівневу ієрархічну структуру, що включає в себе
низку взаємопов’язаних елементів. Деякі українські вчені з цього приводу
небезпідставно зазначають, що «методологія правознавства має ряд компонентів:
світоглядну позицію (тип наукового мислення), загальні теоретичні принципи
(парадигми), систему методів та засобів пізнання, вчення про неї» [60, с. 64].
Погоджуючись в цілому з тим, що методологія наукового пізнання – це
цілісне, багатоаспектне поняття, яке включає в себе не лише відповідні методи та
прийоми дослідження певних явищ і процесів, але й філософські підходи та
загальнонаукові принципи їх осмислення та вивчення, все ж вважаємо, що навряд
чи в її структуру входить домінуючий світогляд в цілому, який, на нашу думку,
перебуває за межами, власне, наукової методології, хоча й справляє на неї
визначений вплив та до певної міри виступає обґрунтуванням вибору конкретного
дослідницького інструментарію. Останнє пов’язано з тим, що світогляд є надто
широким за змістом поняттям, оскільки охоплює собою систему поглядів, думок,
оцінок, уявлень тощо, про оточуючий світ та місце в ньому людини, а також
обумовлені цими уявленнями її основні життєві переконання, ідеали та ціннісні
орієнтації, які у своїй сукупності надають будь-якій людській діяльності
організованого та цілеспрямованого характеру. Відтак, світогляд можна вважати
іманентною властивістю людини, що, як правило, до певної міри впливає на
обрання нею відповідних підходів, принципів та методів здійснення наукової чи
будь-якої іншої діяльності, але при цьому не є структурним елементом самої
методології.
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Як зазначається у науковій літературі, світогляд – це спосіб самовизначення
людини у світі, система уявлень про світ і про себе, що містить у собі не лише
знання, але й цілі, цінності, ідеали, оцінки тощо [167, с. 20]. Іншими словами,
світогляд – це своєрідна форма регуляції життєдіяльності людини, комплекс
узагальнених поглядів і переконань, які визначають розуміння особистістю світу в
цілому, систему її ціннісних орієнтацій, а також стратегію її поведінки та
діяльності [101, с. 10].
З огляду на зазначене, світогляд та методологія наукового пізнання
перебувають у діалектичному взаємозв’язку, оскільки, з одного боку, науководослідна

діяльність

передбачає

необхідність

здійснення

максимального

«абстрагування» вченого чи пошукувача від суто суб’єктивних уявлень, поглядів,
оцінок відповідних явищ і процесів з метою отримання об’єктивного та
достовірного наукового знання, а з іншого – вибір пізнавальних засобів
дослідження хоча б мінімально, але завжди пов'язаний з його світоглядними
установками.
Крім цього, широкий підхід до розуміння методології обґрунтовують також
і низка інших вітчизняних та зарубіжних вчених. Зокрема, на думку
С. В. Вишновецької, методологія, з одного боку, – це сукупність методологічних
принципів, прийомів, способів, засобів, методів та методик наукового пізнання, а
з іншого – наука про методи [33, с. 14]. Під методологією розуміють також
обумовлену особливостями оточуючої дійсності цілісну та узгоджену систему
способів пізнання, яка включає в себе такі складові: загальний або філософський
підхід, загальнонаукові методи та спеціальні методи. При цьому загальний або
філософський підхід виступає світоглядною основою відповідної науки, у тому
числі юридичної, а сукупність загальнонаукових та спеціальних методів утворює
комплексний

інструментарій

формування

знань

такої

науки.

Завдання

ефективного застосування методології полягає в прагненні здійснення найбільш
точного й адекватного пізнання наукового предмета шляхом забезпечення
повноти та всебічності дослідження [274, с. 33].
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На думку М. Козюбри, методологія наукової діяльності є системним
утворенням, яке включає в себе декілька рівнів, а саме: філософську методологію
як методологію вищого рівня узагальнення, що становить світоглядну основу всієї
наукової діяльності; конкретні (спеціальні, приватні) рівні методологічного
осмислення

наукових

та емпіричних

даних, що

являє собою систему

дослідницьких принципів та методів спеціальних наук; вчення про систему
методологічних підходів, принципів та методів наукового пізнання [111, с. 7].
У науковій літературі можна зустріти і більш абстрактне розуміння природи
наукової методології, а саме: методологія – це концептуальна єдність множини
компонентів, які утворюють базис всієї системи знань, пізнавальний стрижень
будь-якої

галузі

науки,

та

за

допомогою

яких

здійснюється

наукова

діяльність [237, с. 249].
Важливе місце у методології наукового пізнання займає методологія
юридичної науки. Так, на думку Д. Керімова методологія права в цілому – це
загальнонауковий феномен, який об’єднує всю сукупність принципів, засобів і
методів пізнання (світогляд, філософські методи пізнання та вчення про них,
загально- та спеціальнонаукові поняття і методи), сформованими всіма
суспільними

науками,

у

тому

числі

комплексом

юридичних

наук,

та

застосовуваних в процесі пізнання специфіки правової дійсності, її практичного
перетворення [108, с. 52]. П. Рабінович звертає увагу на те, що методологія
юридичної науки – це система філософсько-світоглядних підходів (метафізичний,
діалектичний, матеріалістичний, ідеалістичний), методів (загальнонаукових,
групових та спеціальних) і засобів науково-юридичного дослідження, а також
вчення про їх використання при вивченні державно-правових явищ [223, с. 215].
Основу методології юридичної науки становить методологія теорії держави
і права, яка, на думку більшості дослідників, являє собою комплекс
взаємопов’язаних методів (прийомів, способів, підходів) і принципів, за
допомогою яких здійснюється процес вивчення предмета цієї науки [233, с. 13].
Іншими словами, методологія теорії держави і права – це багаторівнева,
інтегральна система вихідних для науки про державу і право фундаментальних
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світоглядних принципів та різноманітних методів, за допомогою яких пізнаються
закономірності виникнення, розвитку та функціонування держави і права,
вдосконалюється понятійно-категоріальний апарат юридичної науки [23, с. 20].
Враховуючи

наведені

загальнотеоретичної

вище

юридичної

положення,
науки

у

структурі

пропонуємо

методології

виділяти

наступні

компоненти: загальні методологічні підходи філософсько-світоглядного значення,
принципи наукового пізнання та, власне, конкретні методи осмислення державноправових явищ. При цьому загальні методологічні підходи займають вищий
рівень у структурі методології наукового пізнання та являють собою його
своєрідні аксіоматичні начала або засади, а їх застосування обумовлює
визначення конкретної сукупності дослідницьких методів в процесі вивчення
відповідних складових предмета наукової діяльності.
Як зазначає Т. Тарахонич, «філософсько-світоглядні підходи формують
наукову позицію дослідника, забезпечують ґрунтовну оцінку відповідних явищ та
процесів, спрямованість дослідження на отримання певного результату. Основні
пізнавальні категорії філософії права, такі як конкретне і абстрактне, явище та
сутність, зміст і форма, структура та елементи, окреме і загальне тощо, дають
змогу всебічно охарактеризувати об’єкт пізнання та дійти науково обґрунтованих
висновків щодо розуміння його змісту та сутності» [265, с. 17].
Таким

чином,

спробуємо

осмислити

методологію

дослідження

справедливості у контексті взаємозв’язку права і моралі, виокремивши
насамперед концептуальні підходи до пізнання справедливості як однієї з
найзагальніших та найважливіших категорій соціально-філософської думки,
моральної, правової та політичної свідомості, особливого нормативного феномену
соціальної дійсності, який має певну філософсько-світоглядну основу.
Звертаючись до аналізу сучасної наукової літератури, присвяченої
різноманітним проблемам дослідження справедливості, можемо пересвідчитися у
наявності різних точок зору на розуміння її сутності, природи та змісту,
особливостей її формування та функціональної спрямованості. При цьому
надзвичайно важливе методологічне значення у дослідженні справедливості як
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складової права і моралі відіграють насамперед метафізичний та діалектичний
підходи,

за

допомогою

яких

здійснюється

її

всебічне

осмислення

як

метанормативного феномену соціальної дійсності.
За словами Т. Тарахонич, «методології притаманний багаторівневий
характер, що надає можливість за допомогою різноманітного інструментарію
усебічно охарактеризувати об’єкт пізнання, починаючи від його аналізу на
категоріальному рівні, використовуючи діалектичний і метафізичний підходи, та
завершуючи вивченням даного об’єкта на основі знання не лише юриспруденції, а
й інших наук» [264, с. 119].
Важливість

застосування

метафізичного

підходу

при

дослідженні

справедливості як складової права і моралі обумовлюється насамперед тим, що
даний соціокультурний феномен, так само як і чимало інших важливих складових
нормального улаштування суспільного життя та міжособистісної комунікації
(наприклад,

любов,

чесність,

порядність

тощо) неможливо

побачити

у

безпосередній чуттєвій реальності. Адже те, що можна безпосередньо побачити,
почути чи іншим чином відчути на матеріальному рівні можна вважати лише
відповідними проявами або показниками досліджуваних явищ, які, у свою чергу,
можуть тлумачитися як вказівки на совість, справедливість, рівність тощо. При
цьому вказані показники взагалі можуть не помічатися або тлумачитися всупереч
їхньому об’єктивно заданому призначенню. За словами М. Мамардашвили,
совість, честь, гідність, справедливість, вірність – це своєрідні невидимі емпіричні
елементи, які «не піддаються наглядному зображенню та опису, проте відіграють
певну таємничу і суттєву роль у тому, як саме улаштовуються наші життя, наші
історичні долі» [153, с. 9].
Очевидно, що безпосередньо побачити справедливість неможливо у зв’язку
із зрозумілою недоступністю даного феномену для людських органів чуття, у той
час як її емпіричний характер проявляє себе у цілком реальному та відчутному її
впливі на організацію та улаштування людського життя. У вказаному контексті
справедливість є особливим метафізичним феноменом, оскільки у своїй повноті
він існує у надчуттєвій (трансцендентній) або надприродній реальності. Водночас,
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справедливість, як і інші подібні явища насамперед трансцендентного характеру,
існує не лише у індивідуальній та надіндивідуальній свідомості, але й проявляє
себе у тому, що створюється за її допомогою та безпосередньо з нею пов’язано, у
тому числі в культурі та соціальному бутті.
Таким чином, метафізика як один із загальних філософських підходів до
осмислення справедливості передбачає її дослідження у незмінному, статичному
стані, визначаючи її фундаментальні метанормативні властивості, що мають
трансцендентний характер, її ціннісно-смислову субстанціональність в межах
будь-якої соціонормативної системи та незалежно від визначених темпоральнопросторових вимірів. Як вірно зауважують окремі науковці, метафізичний підхід
надає можливість виявляти в справедливості, її конкретних проявах в межах
відповідних правопорядків символи «надособистісних енергій, що беруть участь у
творенні соціального світу та земного правопорядку». Даний підхід припускає,
що через справедливість та інші основоположні принципи людського буття
людина у певній мірі долучається до вищих, абсолютних гармоній буття, у світлі
яких соціальний правопорядок – це лише їх «приватна, локальна форма». Норми
та цінності права, у такий спосіб, об’єднують в собі «метафізичний світ
абсолютної повинності і соціальний світ сущого». Адже кожна правова норма
органічно поєднує в собі як абсолютне імперативне начало, так і реальну модель
поведінки, в якій лише частково та обмежено реалізується вищий імператив [14,
с. 193–194].
У контексті зазначеного очевидним слід визнати, що метафізичний підхід
до осмислення права і моралі спирається на абсолютні, незмінні складові змісту
морально-правових феноменів, а предметом метафізичного пізнання є цілісність
трансцендентної надреальності, у структурі якої конкретна правова і моральна
дійсність перебувають як її окремий модус. Відтак, метафізичний підхід слід
визнати одним із основних засобів обґрунтування концепцій природного права, в
ціннісних установках якого людство отримало можливість пізнавати абсолютні
установки соціального буття, долучатися до них попри відносний характер
визначеної

соціокультурної

реальності.

У

світлі

метафізичного

підходу
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правопорядок та суспільна мораль є певним відображенням безмежності вічного,
а норми та цінності права і моралі відтворюють як світ метафізичної абсолютної
повинності, так і емпіричний світ сущого.
Досліджуючи концептуальні засади справедливості як складової права і
моралі, не можна залишити поза увагою значний масив їх конкретно історичного
буття, в межах якого кожна з цих фундаментальних категорій набуває визначених
соціокультурних контекстів, між якими мають місце певні антиномії, колізії,
протиріччя тощо. Адже беззаперечним слід визнати, що справедливість, так само
як і право і мораль, у різних суспільствах сприймаються та розуміються
неоднаково, що у значній мірі обумовлюється особливостями їх історичного
розвитку, а також специфікою взаємозв’язків в системі соціонормативної
регуляції. Саме тому метафізичний підхід до осмислення відповідних соціальноправових феноменів органічно доповнюється діалектичним підходом, який
засновується на постійній змінюваності і розвитку певних явищ і процесів,
джерелом яких визнається насамперед їх внутрішня суперечливість, опозиція,
дисонанс, тобто боротьба та взаємозв’язок між ними.
У вітчизняній науковій літературі відзначається, що у світлі діалектичного
підходу основним напрямом дослідження правових явищ є виявлення в них
універсальних основ у вигляді тих або інших конкретних протиріч. Діалектичний
підхід у правознавстві передбачає, що правова реальність може достатньо повно
бути описана в термінах протиріч, конфліктів, колізій, антиномій, антитез,
опозицій, контрастів, дисонансів тощо. Основу даного підходу складає ідея,
згідно із якою введення принципу протиріччя в якості аналітичного інструменту в
«живу тканину» правових проблем забезпечує уникнення надмірної теоретичності
знання, проникнення у справжню сутність соціально-правових реалій [14, с. 196].
Відтак, можемо стверджувати, що діалектичний підхід у дослідженні
справедливості як складової права і моралі передбачає розгляд зазначених
феноменів у якості складних та взаємопов’язаних логіко-гносеологічних
конструкцій, об’єктивованих у певній внутрішній структурі, змісті, сутності,
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функціях, взаємозв’язках із явищами і процесами, які утворюють конкретноісторичне середовище їх формування та розвитку [97, с. 30–31].
Діалектика стверджує, що у світі все взаємопов’язано та взаємообумовлено,
а отже, при дослідженні державно-правових феноменів, а в нашому випадку –
справедливості, права і моралі – відповідні явища необхідно розглядати з усіх
його сторін, використовуючи принцип всебічності наукового пізнання. Зокрема, у
світлі діалектичного підходу справедливість як категорію і соціальне явище
потрібно розглядати з урахуванням єдності та взаємозв’язку всіх сфер суспільного
життя – економічної, політичної, правової, соціальної, моральної, релігійної тощо.
Це ж саме у повній мірі стосується права і моралі, які, з одного боку, впливають
на динаміку улаштування всіх сфер суспільного життя, а з іншого – зазнають
відповідних трансформацій з урахуванням розвитку останніх.
Більше

того,

категорія

справедливість

є

інтегруючою

складовою

економічної, політичної, соціологічної, правової науки, а також етики. Окрім,
власне, оціночної характеристики, справедливість відображає також реальні
відносини

та

взаємозв’язки

суспільного

життя.

Проблему

реалізації

справедливості у будь-якому суспільстві не можна розглядати поза контекстом
особливостей конкретного історичного періоду, поза змінами, які мають місце
економічній, політичній, соціальній, духовній сферах суспільства.
Справедливість повинна пронизувати всі сфери суспільного життя та всі
складові

взаємовідносин

у

суспільстві.

Так,

можна

стверджувати,

що

справедливість полягає, наприклад, у реальній владі всього народу, у рівності всіх
громадян перед законом, у повазі до честі та гідності особистості, у належному
рівні соціальної відповідальності та моральності в суспільстві, у створенні
ефективного механізму забезпечення прав і свобод людини, а також умов для
морального, інтелектуального та фізичного розвитку особистості. Також,
справедливість вимагає від суспільства певних соціальних гарантій, зокрема,
доступності освіти, культури, медичного обслуговування тощо.
Крім цього, потрібно також враховувати і конкретно-історичний характер
справедливості, а саме: те, що є справедливим в одних історичних умовах, може
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бути несправедливим в інших. Чимало моральних, правових норм у певні
історичні періоди, насамперед ті з них, які втілюють у своєму змісті відповідні
засади і стандарти справедливості, можуть бути незрозумілими для представників
інших історичних епох. Незважаючи на те, що справедливість, мораль і право
поєднують у собі незмінні, вічні, абсолютні та обов’язкові соціальні імперативи,
розраховані на всі часи та життєві ситуації (наприклад, вчиняй з іншими так, як би
ти хотів, щоб вони вчиняли з тобою), історичний розвиток не оперує фактами так
званої

«чистої»

справедливості/несправедливості.

Адже

у

категорії

справедливість, а також у праві та моралі, виражається смисл та оцінка людських
діянь з точки зору історично сформованих уявлень про належне, про визначений
суспільний ідеал [93, с. 17–22].
З вказаного вище випливає, що застосування діалектичного підходу при
вивченні справедливості як складової права і моралі обумовлюється також
необхідністю всебічного вивчення держави і права як явищ, що знаходяться в
динаміці та постійному оновленні, як феноменів, пов’язаних з іншими
соціальними чинниками – економікою, політикою, духовною сферами тощо. За
словами провідних українських вчених-правознавців, з цією метою загальна
теорія держави і права має пов’язувати свої висновки з досягненнями всіх
соціогуманітарних та юридичних наук. Дослідження державно-правової дійсності
значною мірою спрямовується такими загальними категоріями діалектики, як
сутність і явище, форма і зміст, можливість і дійсність. На цій основі сама
юридична наука повинна постійно поглиблювати знання про державу і право,
переходити від емпіричного до теоретичного рівня, що є проявом діалектичної
ідеї безперервного руху в природі, суспільстві та мисленні [76, с. 28].
Таким

чином,

можемо

попередньо

підсумувати,

що

використання

діалектичного підходу у дослідженні справедливості як складової права і моралі
надає можливість:
по-перше, вивчати та осмислювати справедливість, право і мораль як факти
складної та суперечливої соціальної дійсності, а не з точки зору певних ідеальних
стандартів, принципів та апріорних вимог, які закладаються в їх зміст;
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по-друге, розглядати справедливість, право і мораль з точки зору
взаємообумовленості та взаємозв’язку їх змісту та форми з урахуванням
особливостей

конкретно історичної соціокультурної реальності, критеріїв

практики, об’єктивності та суспільного прогресу;
по-третє, виявляти соціальні чинники, які впливають на становлення і
розвиток вимог справедливості, зокрема, специфіки їх відображення у правовій та
моральній свідомості суспільства в межах визначених темпорально-просторових
вимірів;
по-четверте, удосконалювати процеси гармонізації та уніфікації правових
норм, у змісті яких відтворюються вимоги справедливості та моралі, сформовані в
межах різних систем соціокультурних координат, що набуває особливої
актуальності в умовах сучасної правової конвергенції та глобалізації загалом;
по-п’яте, спрогнозувати характер трансформації змісту справедливості у
майбутньому розвитку суспільства, міру деталізації його положень у правових
нормах, а також напрями їх впливу на правову і моральну свідомість суспільства і
громадян.
Отже, метафізичний та діалектичний підходи мають найбільш загальне,
філософсько-світоглядне значення для дослідження справедливості як складової
права і моралі. У тій чи іншій мірі використання цих підходів завжди присутнє
при дослідженні будь-яких державно-правових феноменів і кожен з них, у свою
чергу,

передбачає

загальнонаукових

необхідність

методологічних

застосування
підходів

низки

інших

у дослідженні

важливих

багатоманітних

взаємозв’язків справедливості, моралі та права, що визначають стратегію,
основний напрям розвитку дослідження [209,с. 9].
У контексті зазначеного очевидним слід визнати, що, наприклад, метафізика
як філософсько-світоглядна стратегія наукового осмислення справедливості у
праві і моралі передбачає насамперед використання таких загальнонаукових
підходів, як аксіоматичний, феноменологічний та аксіологічний.
Так, наприклад, в основу аксіоматичного підходу покладаються відповідні
положення, істинність яких, принаймні, для дослідника не потребує доказування
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(аксіоми). Аксіоматичний підхід передбачає, що основу справедливості, права і
моралі, концепцій і теорій їх пізнання та розуміння, зокрема, їх понятійний
апарат, складають певні аксіоми, які повинні бути обґрунтовані та підтверджені в
процесі здійснення подальшого дослідження. Відтак, аксіоми можуть покладатися
у зміст конкретних засад справедливості, права і моралі, джерел їх формування та
розвитку тощо. При цьому як зазначається у науковій літературі, «при побудові
моделі певної системи за допомогою аксіоматичного підходу обирають деяку,
зазвичай невелику, кількість положень, які включають в систему без доказів. Це –
аксіоми системи. Решта положень можуть бути включені до системи тільки тоді,
коли вони виходять з аксіом або є визначеннями» [207, с. 78] (наприклад,
справедливість – це певна міра свободи та рівності суб’єктів).
Феноменологічний підхід полягає в абстрагуванні від усього зовнішнього,
неістотного для з’ясування дійсної природи речей. Це здійснюється шляхом
виявлення суб’єктом у своїй свідомості певних самоочевидних структур, які
передують нормам права, правовим інститутам, відносинам і взагалі правовому
мисленню. Такі структури отримали назву певних ейдосів. Вони являють собою
не просто те загальне, що є у всіх правових явищах, а їх універсальний
генетичний принцип, який породжує всі можливі одиничні прояви права. Це
ідеальне буття права, яке відкривається на основі інтуїції законодавцем, суддею,
пересічним громадянином [143, с. 54; 238, с. 40–44]. На думку Р. Стейка, ідея
справедливості постає як вихідна феноменологічна проблема, що з’являється
перед тим, як бути свідомо методологічно розкритою [314, с. 707].
Відтак, феноменологічний підхід надає можливість розуміти справедливість
як певний морально-правовий феномен, який, поряд з іншими основоположними
принципами та цінностями людського буття, зокрема, рівністю та гуманізмом, має
автономний характер та функціонує за власними законами і логікою розвитку,
виступаючи однією з опорних конструкцій права і моралі як соціонормативних
систем. При цьому справедливість, право і мораль конституюються взаємним
визнанням

суб’єктів,

тобто

через

інтерсуб’єктивність,

а

її

сенс

як

метанормативного критерію поведінки та діяльності людей, а також існуючих
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політико-правових інститутів, може розкриватися при взаємодії суб’єктів між
собою, в процесі комунікації яких має місце, з одного боку, утвердження
особистої свободи, а з іншого – визнання свободи інших людей.
При цьому слід погодитися з думкою, що феноменологічний підхід у праві
не можна зводити виключно до комунікації між суб’єктами, оскільки феноменом
позначається явище, яке дається у чуттєвому сприйнятті, а його абстрактний
характер не може бути чинником, що заважає отримати достовірні результати про
предмет дослідження [162, с. 14–15]. Останнє пов’язано з тим, що чимало
правових явищ, зокрема, загальні принципи права мають абстрактний характер,
який не заважає їм слугувати безпосереднім регулятором суспільних відносин. Як
приклад можна навести принцип верховенства права, який, незважаючи на
абстрактний характер свого змісту, виступає безпосереднім та дієвим регулятором
суспільних відносин, особливо в тих випадках, коли відсутня їх належна
законодавча регламентація. Саме тому можна вважати, що сутністю цього
принципу є забезпечення процесу панування загальнообов’язкових правил
поведінки (права) в суспільстві. І як наслідок, це вимагає від держави втілення у
правотворчу

та

правозастосовну

діяльність

нормативних

конструкцій,

проникнутих такими фундаментальними цінностями, як соціальна справедливість,
свобода, рівність тощо.
Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується 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 досягнутим культурним рівнем його розвитку. Всі ці
елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї
права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України. Саме так
тлумачить принцип верховенства права, який закріплено у статті 8 Конституції
України, Конституційний Суд України у своєму Рішенні від 02 листопада
2004 року № 15-рп/2004 у справі за конституційним поданням Верховного Суду
України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень
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статті 69 Кримінального кодексу України (справа про призначення судом більш
м’якого покарання) [228].
Поряд із аксіоматичним та феноменологічними підходами, важливе
значення у дослідженні морально-правових явищ, зокрема справедливості,
відіграє також і аксіологічний підхід, який вивчає останні крізь призму їх
співвіднесеності

з

певними

цінностями,

що,

з

одного

боку,

можуть

забезпечуватися правом, а з іншого – виступати одночасно у якості його
фундаментального базису [281, с. 63]. При цьому основу аксіологічного підходу
при дослідженні справедливості як складової права і моралі, на нашу думку,
складає не стільки факт визнання справедливості у якості основоположної
цінності суспільного розвитку взагалі, скільки факт можливості апріорного
відчуття справедливості суб’єктом у своїй свідомості, тобто поза контекстом
реальних суспільних відносин, що впливає на здійснення ним певного вибору при
реалізації своїх намірів, інтересів, бажань тощо.
Крім цього, потрібно враховувати, що право і мораль як особливі
соціонормативні

системи

охороняють

та

захищають

справедливість

як

основоположну метанормативну цінність, що покладена в основу забезпечення
людської злагоди і порядку. На емпіричному рівні це можна прослідкувати на
прикладі правових норм, які безпосередньо або опосередковано відтворюють у
своєму змісті ті чи інші аспекти забезпечення справедливого соціального порядку.
У даному випадку мова йде насамперед про закріплення у правових нормах
правил, які забезпечують певний баланс між свободою та відповідальністю
індивіда, між його правами і обов’язками, обмеженнями та пільгами, діянням та
його наслідками, працею та винагородою за неї, злочином і покаранням тощо.
Зрозуміло,

що

такий

баланс

має

передусім

відносний

характер,

опосередкований визначеними темпорально-просторовими вимірами, у тому
числі особливостями суб’єктивного сприйняття відповідних цінностей. Проте
аксіологічний підхід передбачає співставлення конкретно емпіричної реальності з
визначеним ціннісним ідеалом справедливості та його обґрунтуванням в межах
ідеальних конструктів насамперед морального змісту. При цьому потрібно також
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наголосити, що зміст справедливості як фундаментальної соціальної цінності
долучається до всього контексту ціннісно-смислової матриці відповідної
культури,

зокрема,

до

цінності

гуманізму,

рівності,

добросовісності,

відповідальності тощо. Саме тому відтворення змісту справедливості у
відповідних правових нормах слід вважати своєрідною формою юридизації її
метанормативного ціннісного характеру [154, с. 14].
Таким чином, аксіологічний підхід при дослідженні справедливості як
складової права і моралі надає можливість визначити її загальнозначущу якість,
конкретизувати її смисловий контекст в контексті морально-правової регуляції
суспільних відносин, виявити її місце в ієрархії ціннісних засад людського буття,
а також глибинний цивілізаційно-культурний пласт її змісту.
На відміну від метафізики, діалектика як філософсько-світоглядна стратегія
наукового осмислення справедливості у праві і моралі передбачає насамперед
використання таких загальнонаукових підходів, як системний, історичний,
культурологічний, синергетичний та соціологічний підходи.
Зокрема, у процесі осмислення сутності та природи справедливості, права і
моралі, вагоме значення має системний підхід, який передбачає розгляд
досліджуваного предмета крізь призму його структурних компонентів, між якими
мають місце численні взаємозв’язки.
Так, Н. Оніщенко під системним підходом вбачає аналіз об’єкта як
складного, багатогранного, різноякісного явища, що складається з елементів,
взаємозв’язки між якими утворюють відносно незмінну структуру і забезпечують
його цілісність [186, с. 950–951]. Як справедливо відзначають зарубіжні науковці,
«основною заслугою системного підходу є те, що він надає можливість зберегти
та розвинути принцип цілісності у вивченні того чи іншого предмета
дослідження, охопити не тільки основні, а й усі супровідні явища і, таким чином,
встановити та проаналізувати у сукупності цілісний процес виникнення та
розвитку відповідного предмета, встановити його основні зв’язки, зони впливу.
Саме зазначений підхід відповідає завданням реалізації у житті суті діалектичного
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закону про взаємозв’язок явищ і предметів у природі та суспільстві, їх
взаємообумовленість» [19, с. 15].
Системний підхід є таким аспектом дослідження, який передбачає розгляд
об’єкта як складного та багатоаспектного явища, що складається з елементів,
взаємозв’язки між якими формують його відносно незмінну структуру та
забезпечують його цілісність [80, с. 40; 276, с. 14–15].
З огляду на мету і завдання нашого дослідження, вважаємо, що
використання системного підходу при дослідженні справедливості як складової
права і моралі має принципове значення, оскільки надає можливість: 1) виявити
багатоаспектний характер природи та значення справедливості, права і моралі;
2) розглядати справедливість, право і мораль як складне, цілісне нормативне
утворення, дослідити його елементи та стійкі взаємозв’язки між ними; 3) розкрити
закономірності розвитку справедливості в межах правової та моральної
нормативності людського буття; 4) зрозуміти процес формування справедливості
як основоположного, метанормативного принципу організації суспільного буття;
5) пізнати всю сукупність взаємозв’язків права і моралі, їх роль у забезпеченні
цілісності людського буття.
У рамках сучасного діалектичного мислення важливого значення набуває
також синергетичний підхід. Як відомо, синергетика – це наука про складні
динамічні системи, закони їх зростання, розвитку і самоорганізації. Маючи
міждисциплінарний характер, вона досліджує явища в нелінійних, різнорівневих,
нестаціонарних відкритих системах [249, с. 63].
В

сучасній

науковій

літературі

відзначається,

що

з

точки

зору

синергетичного підходу дійсність розглядається як безперервний процес взаємодії
складних, відкритих, нелінійних, нерівноважних динамічних систем, в яких
відбуваються процеси самоорганізації. В межах синергетичного підходу
вивчаються універсальні принципи самоорганізації та еволюції складних систем,
до яких, зокрема, належить суспільство, право та держава. Відповідно до
положень теорії самоорганізації дійсність являє собою постійний процес переходу
від стану хаосу до порядку і навпаки. Нові структури при цьому виникають в
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процесі саморозвитку відкритих систем, які внаслідок обміну речовиною,
енергією та інформацією із зовнішнім середовищем можуть переходити до
критично нерівноважних станів або так званих точок біфуркацій. Внаслідок
зростання ентропії або рівня безладу, складні системи реорганізовуються під
впливом насамперед випадкових факторів або ж гинуть [77, с. 64].
Таким чином, дослідження справедливості як складової права і моралі крізь
призму синергетики передбачає розгляд їх співвідношення в контексті ідейнополітичного змісту процесів, у тому числі самоорганізованих, що відбуваються в
державі. У світлі зазначеного синергетичний підхід, зокрема, припускає, що
справедливість є надзвичайно важливою для права, оскільки її вимоги
закладаються в основу багатьох правових явищ і справляють безпосередній вплив
на процеси правотворчості та реалізації права. Справедливість є моральним
ідеалом та одночасно призначенням для права. Маючи відкритий та динамічний
характер, правова система самоорганізується від впливом внутрішніх механізмів,
формуючи конкретний правопорядок, в межах якого справедливість проявляється
у певній рівновазі між суспільними відносинами та станом їх правового
регулювання, утворюючи у такий спосіб динамічну стабільність їх розвитку.
Слід

відзначити,

що

розглянуті

вище

філософсько-світоглядні

та

концептуальні методологічні підходи визначають загальний вектор наукового
дослідження конкретного предмета, зокрема, сутності та природи справедливості
як складової права і моралі, та виступають основою для інтерпретації отриманих
результатів. При цьому застосування кожного з них передбачає необхідність
використання також низки методів дослідження, а також принципів наукового
пізнання, за допомогою яких отримані результати набувають обґрунтованого,
достовірного та адекватного оточуючій дійсності характеру.
Так, будь-який з вищеназваних методологічних підходів до пізнання
сутності та природи справедливості, а також особливостей взаємозв’язку права і
моралі, об’єктивно передбачають використання таких загальних, спеціальних та
приватних методів дослідження. При цьому до категорії загальних або
загальнонаукових методів належать аналіз та синтез, індукція та дедукція,
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узагальнення,

аналогія,

абстрагування,

експеримент,

моделювання,

спостереження, порівняння, екстраполяція, ідеалізація, класифікація тощо.
Вказана група методів використовується в межах всіх або у переважній більшості
наук.
У вказаному контексті цілком очевидним видається, наприклад, що
використання системного, культурологічного та історичного підходів у процесі
вивчення справедливості як складової права і моралі передбачає необхідність
зосередження уваги на логічно взаємопов’язаній сукупності основних ознак даної
категорії, що виводяться шляхом здійснення аналізу, індукції, абстрагування,
аналогії, спостереження тощо. В межах цих підходів відбувається також опис,
класифікація та систематизація структури справедливості, права і моралі,
забезпечується їх логічна взаємообумовленість тощо. Крім цього, в процесі
використання цих підходів важливого значення набуває метод формалізації, за
допомогою

якого

можна

чітко

визначити

відповідні

форми

втілення

справедливості в суспільному житті, а також систематизувати та уточнити їх
зміст.
На відміну від загальнонаукових, спеціальні методи розробляються
окремими науками, а тому мають свої особливості при їх використанні для
дослідження правових явищ. До цієї групи належать статистичні, математичні,
кібернетичні, соціологічні та деякі інші групи методів.
У процесі дослідження справедливості як складової частини права і моралі
використання, наприклад, такого спеціального методу, як статистичний надає
можливість

аналізувати

певні

факти,

отримані

внаслідок

проведення

спостережень, опитувань, аналізу письмових джерел тощо. У даному випадку
мова може йти, зокрема, про аналіз ефективності застосування законодавства у
визначеній галузі суспільного життя, що відтворюватиме, у свою чергу, певний
рівень справедливості правової системи в цілому. Кібернетичний метод, основним
завданням

якого

різноманітних

є

розробка

автоматизованих

програм
систем

або

алгоритмів

управління,

функціонування

прогнозування

чи

проектування, набуває своєї особливої актуальності та значущості саме в
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сучасних умовах цифровізації суспільно-державного життя, оскільки передбачає,
з-поміж іншого, розробку систем цифрової взаємодії між органами державної
влади та громадянами чи їх об’єднаннями [77, с. 67–68]. При цьому очевидним
слід визнати, що від якості такої цифровізації та її нормативно-правового
супроводу залежить утвердження справедливих відносин у відповідній сфері або
галузі життя.
Поряд із філософсько-світоглядними та загальнонауковими підходами
важливе місце в методології наукового дослідження відводиться принципам
наукового пізнання, які можна визначати як вихідні, основоположні ідеї та
положення,

що

забезпечують

дослідження

явищ

та

категорій,

зокрема

справедливості, права і моралі, на чітко визначеній основі, за допомогою якої
висновки або результати наукової роботи набувають обґрунтованого та
достовірного характеру. Слід погодитися з думкою, що принципи наукового
пізнання формуються на рівні методологічних підходів [195, с. 22]. До таких
принципів насамперед належить принцип об’єктивності, плюралізму, всебічності,
конкретності, детермінізму, гласності, відповідальності тощо.
Так, наприклад, у процесі дослідження справедливості як складової частини
права і моралі принцип об’єктивності вимагає від дослідника абстрагуватися від
особистих, суб’єктивних поглядів, ідеологічних та аксіологічних переконань, і
керуватися даними об’єктивної дійсності. З принципом об’єктивності тісно
пов'язаний принцип всебічності, зміст якого полягає у тому, щоб аналізувати
справедливість, право і мораль у багатоманітних взаємозв’язках та взаємодії з
іншими, близькими до них соціальними явищами. У даному випадку мова йде
насамперед про багатоаспектність у дослідженні справедливості, права і моралі, а
не лише про розгляд їх основних ознак та параметрів взаємодії. Важливого
значення набуває також принцип детермінізму, який вимагає від дослідника
обов’язкового врахування того факту, що кожні явища і процеси, у тому числі
справедливість, право і мораль, мають свої причинно-наслідкові виміри, складові
яких повинні бути встановлені з метою забезпечення більшої достовірності та
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повноти наукових результатів або висновків [271, с. 46–48; 273, с. 21–22; 241,
с. 13–14; 21, с. 15–16; 174, с. 10].
Таким

чином,

можемо

підсумувати,

що

методологія

дослідження

справедливості як складової права і моралі являє собою обумовлену ціннісноідеологічними

засадами

систему

взаємопов’язаних

і

взаємообумовлених

філософсько-світоглядних та загальнонаукових підходів, принципів та методів
пізнання їх багатоаспектної, складної природи, вираженої, серед іншого, у
характері їх взаємозв’язку. Методологія включає в себе три рівні, найвищий з
яких формує система філософсько-світоглядних та загальнонаукових підходів
наукового дослідження, які визначають концептуальний напрям і стратегію всієї
наукової діяльності та, разом із принципами наукового пізнання, обумовлюють
відповідні пріоритети у використанні конкретних методів дослідження. При
цьому потрібно пам’ятати, що ефективність використання підходів, принципів та
методів наукового дослідження може бути досягнута лише в результаті їх
гармонійного поєднання, а не абсолютизації будь-якого з них. Їх поєднання, у
свою чергу, формується в залежності від конкретних умов, які включать в себе
цілі дослідження, характер вирішуваних у ньому завдань, особливості об’єкта,
специфіку або своєрідність досліджуваних явищ і процесів тощо.
1.2 Ґенеза категорії «справедливість» в контексті права і моралі:
історична ретроспектива
Розвиток сучасних правових систем відбувається в умовах посилення
різнорівневих

трансформацій,

що

вимагають

здійснення

належного

та

адекватного існуючим реаліям нормативно організуючого впливу на суспільство,
ефективність якого залежить від багатьох чинників, зокрема, від міри
узгодженості права та інших пануючих у суспільстві соціальних регуляторів. У
вказаному контексті потрібно наголосити, що унормування соціального життя,
особливо в умовах загострення таких глобальних проблем людства як зростання
соціальної нерівності, виснаження природних ресурсів, посилення геополітичної
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напруги тощо, суттєво актуалізує звернення уваги сучасного соціогуманітарного
дискурсу

на

проблему

основоположних

принципів

права,

їх

ціннісно-

нормативний потенціал, який потребує своєї позитивної реалізації в процесі
забезпечення стабільно функціонуючого режиму законності та правопорядку в
суспільстві.

У

повній

мірі

це

стосується

категорії

«справедливість»,

нормативність якої включає в себе декілька рівнів і повинна осмислюватися з
урахуванням багатоманітного характеру відповідної соціокультурної реальності,
невід’ємною складовою якої є право і мораль.
Необхідним елементом дослідження будь-якого соціального феномену є
вивчення особливостей його історичного розвитку, змістовні параметри якого
задаються не лише відповідними часовими межами, але й специфікою їх
соціокультурної матриці, складові якої осмислювалися філософами та вченими
тієї чи іншої епохи. Беззаперечною слід визнати таку істину: щоб краще зрозуміти
сьогодення, необхідно аналізувати минуле, ідеї, принципи, теорії, системи
цінностей, вироблені в той чи інший час певним народом. Це не формальна
данина минулому, не сліпа віра в авторитети і традиції, а необхідний спосіб
орієнтації у розумінні відповідних правових явищ стосовно існуючих реалій.
Успішне вирішення складних завдань сучасного державно-правового розвитку
країни неможливе без урахування позитивного і негативного досвіду минулого.
З огляду на зазначене, надзвичайно важливим у контексті предмету даного
дослідження є вивчення основних особливостей історичної еволюції уявлень та
знань про справедливість як складову права і моралі. З цією метою необхідно
розглянути основні історичні етапи розвитку доктринальних уявлень про
морально-правові імперативи справедливості, оскільки звернення до історії
допомагає не лише правильно оцінити нинішню соціонормативну реальність, але
й визначити найбільш обґрунтовані напрями розвитку українського суспільства в
майбутньому.
Історія розвитку уявлень про справедливість з найдавніших часів і до
початку ХХІ століття тісно пов’язана з еволюцією права і моралі як
соціонормативних систем, а також з досвідом філософського осмислення
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оточуючої дійсності, зокрема, суспільного устрою. Проблематика співвідношення
справедливості, права і моралі традиційно перебувала і продовжує перебувати у
фокусі уваги науки. Зазначений факт слід визнати цілком закономірним, оскільки,
по-перше, справедливість, право і мораль мають ціннісно-нормативну природу і,
по-друге, справедливість виступає загальним орієнтиром для розвитку права і
моралі, право, у свою чергу, формально організовує нормативну сферу діяльності
людей для забезпечення справедливого соціального порядку та здійснення
моральних інтенцій особи, а мораль – орієнтує суспільство на певний ідеал
справедливості та шанобливе ставлення до права та його цінностей. Така
взаємообумовленість справедливості, права і моралі, на нашу думку, пов’язана
насамперед з тим, що останні мають єдину загальну мету – забезпечення
гармонійного розвитку особистості та суспільного порядку або, іншими словами,
балансу, рівноваги між приватними і публічними інтересами.
Процес пізнання справедливості та її співвідношення з правом і мораллю
повинен спиратися на дослідження філософських та теоретико-правових парадигм
минулого і сьогодення. Абстрактна сутність та природа справедливості,
вкоріненість її відчуття у людській свідомості, а також аналіз відповідних
доктринальних джерел, надають можливість резюмувати, що перші уявлення про
справедливість виникли задовго до формування державно-правової організації
суспільного життя, тобто ще у первісному суспільстві. Як вірно відзначають
окремі зарубіжні науковці, «уявлення про «правильну» організацію державної
влади, необхідність забезпечення її відповідності певному вищому началу,
формуються ще на додержавних стадіях історії. Єдність, цілісність права і релігії
на ранніх історичних етапах людського розвитку визначає присутність цього
вищого начала в самій структурі права, яке сприймалося традиційною свідомістю
як явище надприродного характеру. Ще в епоху звичаєвого права, при відсутності
держави або нерозвиненості її форм, обов’язковість цього права, як і легітимність
влади, що на нього спиралася, випливало насамперед з факту його відповідності
волі богів» [166, с. 28].
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З цього випливає, що перші уявлення про справедливість спиралися на
певний релігійний контекст та мали характер визначеної міфологеми. Це означає,
що перші судження про справедливість можна знайти у міфах різних народів
світу. В межах міфологічного світогляду справедливість вперше в історії людства
отримала онтологічний статус. Саме за допомогою міфу, алегорії, людина
висловлювала перші судження про сутність та зміст феномену справедливості.
Зокрема, В. Бачинін у вказаному контексті зауважує, що «у грецькому
міфологічному пантеоні існувала богиня справедливості та правосуддя Феміда.
Вона нерідко зображувалася з терезами і рогом, з якого сипалися на терези різні
блага. Смисл алегорії полягав у тому, що блага повинні були відважуватися
відповідно до міри і справедливості. Щоб розподіл благ був неупередженим,
незважаючи на особу тих, хто стояв перед богинею в очікуванні, на очах у Феміди
була пов’язка. Вказана міфологема містила у собі передумови майбутньої
філософсько-правової концепції справедливості, орієнтованої на принципи
природної рівності всіх людей, які мають від народження рівні права на
користування життєвими благами. Разом з тим, у міфологемі відсутня ідея
розподілу благ за гідністю, тобто з урахуванням заслуг кожної конкретної
людини. Сформована в умовах додержавних форм цивілізації, у патріархальнородовому суспільстві, в якому індивідуальне «я» ще не виокремилося у повній
мірі

з колективно-общинного

«ми», вона несла в собі

установки на

диференційовано-особистісне тлумачення принципу справедливості. Сліпота
Феміди означала її фактичну байдужість до індивідуальних відмінностей тих,
кого вона наділяла благами» [13, с. 867].
Необхідно відзначити, що найважливішу роль в утвердженні перших
уявлень про справедливість у додержавному суспільстві відігравали різноманітні
обряди, традиції та релігійні культи. Для цього етапу суспільного розвитку був
характерний

синкретизм

соціальних

норм,

що

фактично

являв

собою

нерозділеність норм соціальної регуляції представлений у концепції так званої
мононорми, зміст якої поєднував у собі правила поведінки звичаєвого,
морального, релігійного та правового характеру. Мононорми регулювали
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відносини праці та побуту у первісному суспільстві, сімейні відносини, питання
вирішення конфліктів тощо. Вони складалися спонтанно та передавалися із
покоління в покоління. Основним способом регулювання в межах мононорми
була заборона, а її дотримання являло собою одночасно реалізацію права і
виконання обов’язку. Будучи основним регулятором відносин у первісному
суспільстві, мононорми закріплювали, як правило, рівність його індивідів,
виключаючи будь-яку перевагу одного члена суспільства над іншим [74, с. 293;
41, с. 254; 136, с. 66].
По мірі розвитку та ускладнення характеру суспільних відносин мононорми
почали втрачати ефективність свого регулятивного впливу. Внаслідок цих та
деяких інших соціальних процесів з їх складу поступово виокремлюються правові
норми

як

загальнообов’язкові

правила

поведінки,

встановлені

першими

державними утвореннями і спрямовані на охорону та захист існуючої на той
період соціальної диференціації, інституту приватної власності, суспільної
безпеки та оборони. Можна сказати, що в цей самий період почала зароджуватися,
власне, правотворчість як діяльність верховних правителів держави, спрямована
на створення, зміну та скасування правових норм. Втім, специфіка правотворчості
на даному етапі розвитку людської цивілізації полягала насамперед у збереженні
релігійного сприйняття права, характерного для традиційних суспільств, що, у
свою чергу, обумовлювало вторинність нормативної сили законів держави по
відношенню до божественних настанов і правил. Більше того, апеляція з боку
державної влади до релігійної традиції при створенні правових норм слугувало
необхідною передумовою сприйняття такої влади з боку суспільства як розумної
та справедливої.
Перші

згадки

про

справедливість

у

правових

джерелах

сягають

ХVІІІ століття до н. е. і містяться, зокрема, у Законах Хаммурапі, які були
прийняті у Стародавньому Вавилоні з метою уніфікації дії неписаних правил
поведінки, зароджених у первісному суспільстві. У вступній частині Законів
Хаммурапі, зокрема, зазначається: «коли великий бог, володар неба і землі, який
вирішує долю країни, вручив Мардуку панування над всіма людьми і звеличив
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його серед ігігів, назвав Вавилон його великим ім’ям, зробив його наймогутнішим
серед країн світу і утвердив в ньому вічне царство, чия основа міцна, подібно до
неба і землі, – тоді мене, Хаммурапі, славного, богобоязливого князя, для того,
щоб дати сяяти справедливості в країні, щоб погубити беззаконних і злих, щоб
сильному не кривдити слабого, щоб я, як Шамаш, сходив над чорноголовими і
освітлював країну…» [100, с. 9].
Як бачимо, у зазначеній пам’ятці стародавнього права справедливість
проголошується загальною метою її прийняття, а її зміст, як це випливає також з
наступних норм даного Закону, полягав, з одного боку, в утвердженні принципу
таліону у житті первісного суспільства або, іншими словами, симетричної,
еквівалентної відплати («око за око») за вчинений злочин, а, з іншого, у
забезпеченні рівності у відносинах між членами суспільства. Також необхідно
звернути увагу на те, що досягнення справедливості як загальна мета цього
Закону пояснюється через її божественне походження, що свідчить про значну
роль релігійної традиції, міфологічного світогляду та моральних норм в
утвердженні перших уявлень про справедливість, зокрема, у правовому контексті.
Зазначене підтверджується також подальшою еволюцією ідеї справедливості у
стародавньому світі.
Так, у юридичній літературі наголошується, що подальша еволюція ідеї
справедливості прослідковується в античну добу у Стародавній Греції, причому в
ній продовжує домінувати міфологічна основа. Зокрема, у поемах Гомера «Іліада»
та «Одіссея» бог Зевс у морально-правовій площині виступає як верховний
заступник загальної справедливості, який суворо карає тих, хто творить зло і
несправедливий суд. У Гомера справедливість була божественною по своїй суті і
виступала як об’єктивна основа і критерій для всього, що є правильним,
правовим. І лише те, що відповідало тогочасним уявленням про справедливість,
сприймалось як право. У гомерівських поемах порушення справедливості – не
просто антигромадський, а й антибожественний акт, за який неминуче наступає
божа кара. Це, у свою чергу, означало, що справедливість для стародавніх греків
являла собою безумовну основу і принцип права як сформованого звичаю, а
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звичаєве право виступало певною конкретизацією даного принципу, його прояву і
дотримання між людьми в межах певної культурної традиції [26, с. 5].
Піфагор та його послідовники (VI–V ст. до н. е.) започаткували таке
уявлення: життя людей має бути приведене відповідно до висновків філософії про
справедливість і право, «належну міру» і правила людських взаємовідносин.
Піфагорійці були авторами положення, дуже важливого для всіх наступних
правових уявлень: справедливе полягає у відплачуванні іншому рівним». Під
поняттями «належна міра» і «домірність» піфагорійці розуміли відому пропорцію
(силову за своєю природою), тобто деяке прирівнювання, рівність. Це зіграло
важливу роль у формуванні ідей правової рівності, рівної міри прав, формальної
рівності [286, с. 41–42].
Особливу увагу розвитку ідеї справедливості приділяв Сократ (469–399 рр.
до н. е.), який обґрунтовував, що справедливість – це відповідність належного
сущому. Будучи принциповим прихильником законності, Сократ, по суті
ототожнював

справедливість

і

законність,

вважаючи

їх

рівнозначними

категоріями. У зв’язку з цим він вважав, що недопустимо порушувати закон,
незалежно від того, гарний він, чи поганий, а також не потрібно відповідати
несправедливістю на несправедливість [115, с. 33; 95, с. 55–56].
Древньогрецький філософ Платон, який був учнем Сократа, розглядає
справедливість у контексті особливостей політико-правового устрою держави,
пов’язуючи її з проблемою влади та правотворчості. У цьому сенсі справедливість
для Платона являла собою певне знаряддя в руках сильного, за допомогою якого
він підкорює собі інтереси більшості громадян. Справедливість складає основу
концепції ідеальної держави Платона, в якій кожен займає відведене йому місце
та виконує певну функцію в інтересах держави і суспільства. У справедливому
суспільстві, як вважав Платон, кожна людина повинна у повній мірі реалізовувати
дані їй від природи здібності. Відтак Платонівське розуміння справедливості
виправдовувала соціальну нерівність та ієрархічний поділ населення держави.
Дослідженням категорії справедливість у Стародавній Греції займався
також Арістотель (384–322 рр. до н. е.), який був учнем Платона і також вважав,
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що справедливість має принципове значення для філософського обґрунтування
існуючого правопорядку. Проте, на відміну від Платона, Арістотель вбачав у
справедливості не принцип розподілу та соціальної стратифікації, а принцип
рівності і пропорційності. У концепції Арістотеля справедливість означає те, що
заслуговують люди, у зв’язку із чим він розділяв розподільну (дистрибутивну) та
зрівняльну (ретрибутивну) справедливість.
Зрівняльна справедливість, принципом якої за Арістотелем є «арифметична
пропорція», зачіпає відносини обміну, відшкодування збитків, призначення
покарань за майнові та деякі інші злочини. Закон при цьому «звертає увагу лише
на різний характер збитків, а з особами мають обходитися як з рівними у всьому».
При розподільній справедливості, навпаки, враховується положення людини в
суспільстві, а її вихідною засадою є «геометрична пропорція», тобто відплата за
гідністю і заслугами особи. При цьому розподільна справедливість застосовується
у політичних відносинах, при висуванні на посади, призначенні покарання за
злочини проти честі та гідності [96, с. 37–47; 99, с. 26–31; 155, с. 41–57].
Подальший розвиток ідеї справедливості як складової права і моралі
прослідковується у політико-правовій думці Стародавнього Риму. Зокрема,
римський юрист Ульпіан (170–228 рр.) зазначав, що «право – це мистецтво добра і
справедливості», а «справедливість – це незмінна та постійна воля віддавати
кожному за його правом. Приписи цього права такі: жити чесно, нікому не чинити
зла, віддавати кожному належне» [64, с. 83, 87]. Римські юристи розуміли право
як явище справедливе за визначенням, оскільки «тому, хто вивчає право, слід
насамперед довідатися, звідки походить слово «ius» (право); воно отримало свою
назву від слова «iustitia» (правда, справедливість)», яка перебуває в основі права
взагалі й природного права особливо. Юриспруденція ж розумілася римськими
юристами як «знання божественного і людського права, справедливого та
несправедливого» [99, с. 88–89].
Основу права, як вважав Ціцерон, складає властива природі справедливість,
яка, на його думку, є вічною, незміною властивістю як всієї природи в цілому, так
і людської природи зокрема. При цьому природа як джерело справедливості – це
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«весь космос, весь оточуючий людину фізичний і соціальний світ, форми
людського спілкування та співжиття, а також саме людське буття, яке охоплює
його тіло і душу, зовнішнє та внутрішнє життя. Всій цій природі, яка має
божественне походження, властивий розум та визначений порядок. Саме даний
духовний аспект природи, а не її предметна і матеріальна структура, яка має
другорядне значення, і є, за Ціцероном, справжнім джерелом і носієм природного
права», норми і принципи якого повинні бути закладені у позитивний
правопорядок [95, с. 88–89].
Таким чином, справедливість для римських юристів та мислителів являла
своєрідну відправну точку для розвитку не лише права й, відповідно,
правотворчості та правореалізації, а й взагалі розуміння природи системи
соціальної

регуляції

в

цілому.

Саме

у

Стародавньому

Римі

категорія

«справедливість» набувала філософсько-правового значення і в цей самий період
була остаточно започаткована традиція розуміння справедливості як основи
соціальної регуляції в цілому, у тому числі її правового виміру. При цьому
справедливість розумілася переважно як така, що має божественне походження та
є загальним втіленням природного соціального порядку, який конкретизується в
межах моральних та правових норм відповідного суспільства. Сутність права і
моралі так само вбачалася у контексті духовного аспекту природи, у зв’язку із
чим, правові та моральні норми, встановлені або санкціоновані у суспільстві, не
повинні порушувати встановлений природою порядок та створювати право з
безправ’я та благо зі зла. Відповідність або невідповідність позитивного права
(законів) природі (природному праву) виступало критерієм їх справедливості або
несправедливості.
Розвиток ідеї справедливості у період Античності та, зокрема, розробка
змісту даного поняття та його співвідношення з правом і мораллю філософами та
юристами Стародавнього Риму, справило великий вплив на подальшу еволюцію
змісту даної категорії, зокрема, у період Середньовіччя. Незважаючи на те, що
європейська культура середньовічної Європи зазнавала суттєвого впливу античної
культурної традиції, що обумовлювалося рецепцією римського права та
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сприйняттям філософських концепцій мислителів Стародавньої Греції та Риму у
середньовічній Європі, уявлення про справедливість в цю історичну епоху
зазнали значних змін по відношенню до античних концепцій, що обумовлювалося
специфікою домінуючого у даний період релігійного світогляду, в межах якого
обґрунтовувалася насамперед ідея верховенства церковної влади над світською
владою в державі.
Як зазначається у науковій літературі, «виникненню середньовічної
філософії передував ряд змін не тільки у сфері економічних та політичних
відносин, а передусім у світоглядній орієнтації тодішнього суспільства.
Християнство стало пануючою ідеологією в Європі і прагнуло знайти
філософське обґрунтування своїх основних ідей» [285, с. 39; 61, с. 145].
Відповідно,

у

період

Середньовіччя

справедливість

розумілась

як

багатоаспектне, системоутворююче поняття, яке передбачало, зокрема, і «доброту
бога, і основу політичного устрою та правосуддя, і одну з найголовніших
християнських чеснот – чистоту і святість життя, особисту справедливість, яка
проявлялася у поведінці, у стані правди, у вродженому прагненні до добра всього
божого творіння; як надіндивідуальна категорія, якій підкорюються всі вчинки та
думки окремих осіб; як співвідношення окремого й цілого» [58, с. 289] тощо.
Так, наприклад, Августин Аврелій наголошував на божественній природі
справедливості і правопорядку, створеного Богом після гріхопадіння людини. Він
пов’язує справедливість з необхідністю неухильного виконання законів,
прийнятих державою, всіма без винятку її громадянами, що обґрунтовувалося, на
думку мислителя, божественним характером самої державної влади, яка, втім,
повинна засвідчувати свою повагу релігійним основам людського життя. У такий
спосіб право і, зокрема, правотворчість в даний період розглядається як прояв
божої волі та вищої справедливості. Більше того, справедливість, на думку
Августина Аврелія, є передумовою існування держави, виправдання якої він
вбачав у тому, що вона підтримує земний, тимчасовий соціальний порядок. При
цьому державна влада повинна піклуватися про громадян, а її основою має
виступати право, яке не суперечить божественній справедливості. Відтак,
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концепція справедливості, за А. Аврелієм, методологічно обґрунтовувалася
основними догматами християнської релігії [95, с. 109–116; 96, с. 37–47; 99, с. 46;
115, с. 44].
На етико-релігійному фундаменті обґрунтовував концепцію справедливості
і права також італійський філософ та теолог Фома Аквінський, який вважав
справедливість однією з чеснот, за допомогою якої формується «каркас моральної
побудови людської душі». Для Фоми Аквінського справедливість переважно
належить до суспільних відносин, у зв’язку із чим він вважає, що «всі чесноти,
спрямовані на іншу людину, можуть бути пов’язані з цим загальним аспектом і
приєднані до справедливості». Розкриваючи зміст оцінки суспільних відносин,
виходячи з критерію справедливості, Фома Аквінський вказує, що «правильним»
або «правим» є такий вчинок, який узгоджений з іншою людиною за допомогою
деякої рівності.
На думку Фоми Аквінського, зміст справедливості можна виводити як з
природного права (коли людина дає стільки, скільки вона може отримати взамін),
так і з позитивного (коли щось може бути погоджено або порівняно з іншою
людиною відповідно до умов певної угоди, за якою її сторони, отримуючи певні
блага у визначеній кількості, вважають себе задоволеними). При цьому у
контексті позитивного права справедливість, як вважав Ф. Аквінський, можна
диференціювати на особливу і загальну, перша з яких, засновується на приватній
згоді, яка має бути підтверджена угодою між індивідами, а друга, яка
визначається як, власне, правова справедливість, може бути впроваджена шляхом
волі громади або владного встановлення. Між загальною та особливою
справедливістю, на думку Фоми Аквінського, існує діалектичний взаємозв’язок,
за допомогою якого можна пояснити, як саме принципи загальної справедливості,
спрямовані

на

благо

усієї

спільноти,

обумовлюють

вимоги

особливої

справедливості, яка безпосередньо спрямовує людські дії на благо інших
визначених людей. Загальна справедливість проявляється на рівні загальних
заповідей (наприклад, не кради, не вбивай тощо), призначення яких полягає в
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тому, щоб допомогти людям зберегти загальне благо, що розуміється як необхідна
умова забезпечення блага конкретних людей [171, с. 54–56].
Узагальнюючи підходи до осмислення категорії «справедливість» в епоху
Середньовіччя, українські науковці відзначають, що проблематика справедливості
у даний історичний період проявилася в таких основних ідеях:
1) вищої Божої справедливості, яка втілила ідеї про: право, яке розглядали
як позитивне або волевстановлене, право Боже та природне право; моральний
закон, оскільки в людському житті є багато несправедливості; земний
правопорядок світських держав, які піддаються людському впливу, а людина як
істота наділена тілом і душею, добром і злом, не завжди скеровує державу у бік
добра;
2) загального блага як мети держави і людського закону, відповідно до
якого правління є прямим і справедливим у разі, коли вільні люди скеровуються
володарем до загального суспільного блага;
3) aequitas як шляху вирішення колізій між правовими системами, що
суперечать і протирічать одна одній;
4) jus naturale або природне право, з яким середньовічні юристи
ототожнювали поняття «aequitas», у зв’язку із чим юриспруденцію того часу
можна

вважати

попередницею

природно-правової

школи,

концептуально

обґрунтованої у період Нового часу;
5) просторової сталості та часової відносності (Монтень) [53, с. 62–63; 202,
с. 273].
З огляду на зазначене, можемо стверджувати, що справедливість в епоху
Середньовіччя мала переважно сакральний, священний, божественний характер,
що обумовлювалося домінуванням релігійного типу свідомості у цей період.
Водночас, попри те, що справедливість як загальна божественна основа
улаштування суспільного життя визнавалася переважно як феномен, який
неможливо повністю пізнати, вплив християнства на еволюцію категорії
«справедливість», на нашу думку, важко переоцінити. Останнє пов’язано з тим,
що в процесі утвердження домінанти релігійної свідомості у суспільному житті, а
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відтак, власне, і релігійних норм як основних регуляторів людської поведінки у
період Середньовіччя, у тогочасному праві були закріплені основні моральні
цінності та імперативи, які не втратили своєї актуальності протягом всієї
наступної історії розвитку людства. У якості прикладу можна навести, зокрема,
релігійну заповідь «не вбий» або заборону на вбивство, яка пізніше
трансформувався у ідею вищої цінності людського життя; заповідь «не вкради»
або заборону на незаконне привласнення власності інших осіб, яка покладена в
основу сучасних відносин власності та всього економічного обігу в цілому. Ці та
деякі інші моральні імперативи, у тому числі ідея рівності всіх перед законом і
судом, отримали своє визнання не лише практично у всіх морально-релігійних
системах координат (наприклад, іслам, буддизм тощо), але й по суті є аксіомами
сучасного демократичного права та складають елемент уявлень людства про
справедливість.
Після епохи Середньовіччя на європейському континенті поступово
формується так звана ліберальна модель справедливості, в основу якої була
покладена концепція природних прав людини та теорія суспільного договору.
Втім, на відміну від періодів Античності та Середньовіччя концепція природних
прав людини у Новий час обґрунтовувалася вже не міфологічними, релігійними
чи іншими традиційними догмами, а за допомогою раціоналізму як методу,
відповідно до якого основу пізнання оточуючої дійсності складає людський
розум. Слід погодитися з Ю. Пермяковим, на думку якого західна традиція права
– це насамперед особливий культурний контекст, в межах якого право здавна
розуміється

як

певне

автономне

утворення

з

власною

логікою

свого

функціонування та розвитку, яке не можна зводити до релігії, моралі чи
політики [198, с. 37–38].
Саме тому у період Нового часу парадигма антропоцентризму поступово
набуває суто світського характеру, а право як соціонормативна система не лише
відмежовується від релігійного обґрунтування, але й поступово отримує найбільш
пріоритетне значення серед інших соціальних регуляторів.
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Зокрема, на думку Т. Гоббса, поняття справедливості зароджується разом з
виникненням держави і полягає у забезпеченні виконання договору, укладеного
між всіма членами відповідного суспільства, які вимушені це зробити з метою
уникнення процесу сповзання у стан «війни всіх проти всіх» та забезпечення їх
мирного співжиття на певній території. Це означає, що справедливість у Гоббса
виникає разом із встановленням законної державної влади в суспільстві. При
цьому справедливість, у розумінні Т. Гоббса, реалізується крізь призму відносин
між людьми, які за своєю природою є рівними. Т. Гоббс вважав також
справедливість природним законом, правилом розуму, яке забороняє людям
робити те, що є згубним для їх життя. З цього випливає, що Гоббс ототожнював
справедливість і законність, стверджуючи, що справедливим є будь-який
встановлений у державі закон, а отже, будь-яка правотворчість [48, с. 150–157].
Питання визначення сутності та природи справедливості хвилювали також і
інших філософів Нового часу, зокрема, Д. Локка та Ж.-Ж. Руссо.
Д. Локк, наприклад, обґрунтовував справедливість через критерій загальної
рівності, відповідно до якого «люди є рівними за своєю природою». Локк
розрізняє політичну рівність всіх людей, яка означає рівний статус громадян
перед державою, і так звану рівність можливостей, яка включає в себе можливості
людини, спрямовані на досягнення нею певних духовних і матеріальних благ в
межах закону з урахуванням своїх здібностей і бажань. Загальна рівність як
критерій справедливості, на думку Д. Локка, проявляється у сфері власності,
порушення права на яку тягне за собою покарання, яке є справедливим з точки
зору її власника. На відміну від Т. Гоббса, Д. Локк розумів рівність не як «стан
свавілля», а як те, що «людина є вільною у розпорядженні сама собою та своєю
власністю, але при цьому вона не може посягати на життя іншої людини… Люди
від народження мають однакові права, отримують однакові природні переваги,
повинні бути рівними між собою без будь-якого підкорення або придушення,
якщо тільки Бог явним проявом своєї волі не поставить одного над іншим та не
наділить безспірним правом на панування та верховну владу» [134, с. 263–270].
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Концепт загальної рівності як основного критерію справедливості отримав
своє обґрунтування також у політико-правовому вченні Ж.-Ж. Руссо, на думку
якого «справедливість походить від Бога, який є її єдиним джерелом», але вона є
недосяжною для людей, що обумовлює необхідність існування держави та
встановлюваних в ній законів. Відтак, справедливість, на думку Ж.-Ж. Руссо має
божественну сутність та суспільну або соціальну природу. При цьому остання
виступала у формі рівності прав громадян, походила виключно від розуму та
передбачала досягнення певного рівня суспільної злагоди. Для цього, у свою
чергу, потрібні закони, завдяки яким справедливість як загальна рівність прав
громадян буде представлена також як загальна воля, що виражає «не стільки
кількість голосів, скільки спільний інтерес» [235, с. 176–183].
У зазначеному контексті потрібно наголосити, що обґрунтуванням
справедливості через критерій загальної рівності не обмежувалися всі спроби її
філософського осмислення у період Нового часу. Ще одним важливим напрямом
розвитку політико-правової думки в цей період був утилітаризм, засновником
якого вважають І. Бентама. Відповідно до концепції утилітаризму вищий принцип
моралі полягає у максимізації людського щастя та забезпечення загальної
переваги задоволення над стражданням. Справедливість у філософії утилітаризму
полягає в максимізації корисності, у зв’язку із чим справедливим є те право, яке
максимально сприяє досягненню щастя всіма членами суспільства.
І. Бентам, зокрема, зазначає: «ті, хто для примирення вважають за доцільне
розмежовувати політику і мораль, приймаючи у такий спосіб для першої принцип
корисності, а для другої – справедливість, виявлять лише незрозумілі поняття. Вся
різниця між політикою і мораллю полягає у тому, що одна керує діями урядів, а
інша – вчинками окремих осіб, але їх мета одна й та сама – щастя. Те, що є
політично добрим та доцільним, не повинно бути морально невиправданим, так
само як і арифметичні правила для великих чисел повинні бути вірними і для
маленьких… Несправедливість – це термін, який означає сукупність всіх зол,
джерелом яких є стан, в якому люди не можуть більше довіряти один одному…
Задоволення – це завжди добро, а страждання – це завжди зло, причому
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незалежно від їх конкретних різновидів… Справедливість – це не що інше, як
знаряддя, яке слугує тому, щоб у відомих випадках та доступними засобами
виконувати цілі прихильності. Вимоги справедливості – це не що інше, як лише
частина вимог прихильності, які у відомих випадках застосовуються до
визначених предметів та дій» [15, с. 152].
Аналізуючи ці та інші положення концепції утилітаризму, потрібно
зазначити, що утилітаристська ідея справедливості, на нашу думку, має істотні
недоліки, оскільки утилітаризм, піклуючись про максимізацію щастя в
суспільстві, допускає зневагу до прав, свобод, інтересів та навіть життя окремих
осіб. Власне основним конфліктом і парадоксом цього вчення є те, що один
конкретний індивід можливо нічого не вартує для суспільства, якщо це корисно
для інтересів більшості. Вчення, яке покликано «зменшити страждання» людини,
не заперечує, що права цієї людини можна порушити і навіть вбити її якщо це є
корисним для більшості [86, с. 50].
Таким чином, відповідно до концепції утилітаризму справедливість, як
основоположний

принцип

нормального

улаштування

суспільного

життя,

перетворюється у такий спосіб в особистий прагматичний розрахунок, який
допускає застосування будь-яких засобів для досягнення особистих цілей.
Розглядаючи особливості еволюції ідеї справедливості у період Нового
часу, не можна залишити поза увагою творчу спадщину найвидатніших
представників німецької класичної філософії І. Канта (1724–1804 рр.) та
Г. В. Ф. Гегеля (1770–1831 рр.).
І. Кант, зокрема, вважав, що «якщо зникне справедливість, життя людей на
землі вже не буде мати жодної цінності» [102, с. 367]. При цьому справедливість
розглядалася мислителем насамперед як моральна категорія, оскільки її сенс
полягає у необхідності дотримання категоричного морального імперативу:
«вчиняй так, щоб завжди ставитися до людей і до себе також як до мети і ніколи
лише як до засобу» [103, с. 205]. Стосовно співвідношення справедливості і права,
І. Кант вважав, що дані категорії є взаємообумовленими та взаємодоповнюючими,
що випливає, зокрема, з наступного: «той, хто вимагає чогось на підставі
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справедливості, спирається на своє право… Якщо під природним правом ми
розуміємо лише нестатутне право, тобто таке, що a priori пізнається виключно
розумом людини, то до нього належить не лише справедливість, яка діє у
взаємовідносинах між людьми, але й розподільна справедливість…Правовий стан
– це взаємовідношення між людьми, що містить умови, за яких будь-хто може
користуватися своїм правом, а формальний принцип можливості такого стану, що
розглядається з точки зору ідеї волі, яка встановлює всезагальні закони,
називається соціальною справедливістю, яка відповідно до законів може бути
поділена

на

охоронну

справедливість,

комутативну

та

розподільну

справедливість» [102, с. 257, 327, 337–338].
На відміну від І. Канта, який розглядав справедливість насамперед як
складову морального обов’язку, концепція справедливості у Гегеля має
переважно правову природу та тісно пов’язана з категорією свободи. Гегель,
зокрема, зазначав: «право і справедливість повинні полягати у свободі та
волі» [45, с. 147]. Необхідною передумовою існування соціальної справедливості
за Гегелем є формування громадянського суспільства, оскільки під природним
станом філософ розумів стан безкультур’я, насильства та несправедливості. Саме
тому з цього стану люди повинні вступити у громадянське суспільство, оскільки
саме в ньому «правове відношення стає дійним» [42, с. 50].
Справедливість як основа права, за Гегелем, повинна бути закріплена у
формі конституції, а держава, на його думку, є дійсність моральної ідеї. На думку
Гегеля, вища справедливість абсолютного розуму є несумісною з суб’єктивними
інтересами та потребами індивіда. Його справедливість є насамперед апологією
приватної власності та майнової нерівності; вона є жорсткою та безкомпромісною
стосовно особи, оскільки передбачає її підпорядкування абсолютній ідеї і,
відповідно, підпорядкування громадянина існуючій владі: справедливість являє
собою щось велике у громадянському суспільстві: закони призводять до
процвітання держави, а вільна власність є головною умовою її блиску» [45,
с. 264]. Така справедливість полягає у тому, що кожен громадянин повинен
смиренно, добровільно та з ентузіазмом виконувати ті громадянські обов’язки, які
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покладає на нього його соціальний статус і закони держави, а також щиро ставити
інтереси держави вище особистих і підкорятися владі. При цьому джерелом
справедливості філософ вважав не реальні суспільні відносини, а абсолютну
ідею [131, с. 282–283; 246, с. 38; 68, с. 389–397].
Таким чином, можемо попередньо підсумувати, що в саме у період Нового
часу справедливість тлумачиться насамперед як соціально-філософська категорія,
яка характеризується об’єктивністю та універсальністю, тобто вона виступає як
абстрактна, загальна категорія для всіх суб’єктів суспільних відносин, в основу
якої покладені універсальні моральні принципи. Попри розмаїтість філософських
концептів розуміння справедливості в цей період, найпоширенішою думкою було
те,

що

природа

справедливості

не

може

і

не

повинна

піддаватися

необґрунтованим суб’єктивним тлумаченням, які залежать від швидкоплинних
інтересів та бажань індивідів. Також, справедливість у цей період мала явно
виражену телеологічну спрямованість, оскільки вважалося, що вона виконує
регулятивну та ціннісно-орієнтаційну функції.
Крім цього, у контексті зазначеного варто також звернути увагу на те, що
справедливість у політико-правовій думці Нового часу являла собою соціальну
чесноту, що покликана забезпечити передусім суспільний порядок, безпечне
існування не лише соціальних груп, але й кожного окремого індивіда, а також
гарантувати досягнення загального добробуту. Більше того, справедливість у цей
значний історичний період передбачала не лише необхідність виконання
людиною своїх обов’язків, але й їхню можливість вільно розпоряджатися своїми
правами, не порушуючи при цьому меж прав інших осіб і, насамперед, чужої
власності. Іншими словами, справедливість повинна мати практичне втілення та
бути корисною. Справедливість представляла собою вищу цінність та виступала
мірилом морального самовдосконалення як окремої особистості, так і держави в
цілому [196, с. 171–173]. При

цьому переважна більшість представників

філософсько-правової думки Нового часу вважали, що справедливий закон – це
норма, яка виходить з природи людини, підтримується більшістю громадян і з
якою погоджуються в суспільстві, яка захищає їх благополуччя та має своєю
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метою регламентування правовідносин на засадах рівності перед законом, захист
громадян та підтримку миру в державі [85, с. 32].
Протягом ХІХ – на початку ХХ століть, тобто на рубежі Нового та
Новітнього часу, філософська та політико-правова думка суттєво розвинула
концепцію справедливості як одного з основоположних принципів улаштування
суспільного життя, зокрема, у контексті взаємозв’язку права і моралі.
Доктринальний пошук нових підходів до осмислення сутності, природи, змісту та
призначення справедливості був обумовлений, з-поміж іншого, кризою природноправової концепції праворозуміння, на противагу якій у вказаний період з’явилися
нові школи права, які вже звертали увагу не на абстрактно-ідеалістичну та багато
в чому недосяжну для пізнання природу справедливості, у тому числі механізмів
її втілення у праві і моралі, а на об’єктивні закономірності розвитку суспільства і
держави, які складають основу стабільно функціонуючого правопорядку. При
цьому мова йде насамперед про виникнення соціологічної школи права,
юридичного позитивізму та психологічної школи права.
Так, наприклад, на початку ХХ століття виникла так звана психологічна
школа права, засновником якої є Л. Петражицький (1867–1931 рр.). В межах даної
школи питання співвідношення справедливості, права і моралі обґрунтовувалося з
урахуванням критерію розрізнення позитивного та інтуїтивного права. Позитивне
право, на думку Л. Петражицького та його послідовників, представлене у
встановлених державою законах, а інтуїтивне право існує у свідомості народу і
включає в себе, з-поміж іншого, справедливість. При цьому у розвитку
інтуїтивного права значну роль відіграє мораль як окремий тип соціальної
регуляції, складовою якої є, зокрема, справедливість. З цього приводу
Л. Петражицький зазначав, що «переживання справедливості – це інтуїтивні
етичні

переживання

імперативно-атрибутивного

типу,

тобто

інтуїтивне

право» [200, с. 403–404].
У Новітній час, а саме: у другій половині ХХ століття широке визнання
отримала концепція справедливості у праві англійського правознавця Д. Ллойда,
яку він виклав у своїй найвідомішій праці «Ідея права». Вчений наголошував, що
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«ідея права завжди асоціювалася з ідеєю справедливості, а право повинно
втілювати у собі справедливість, без якої воно починає заперечувати себе».
Вважаючи справедливість насамперед моральною цінністю, Д. Ллойд акцентував
увагу на тому, що вона передбачає, по-перше, «наявність правил і норм, їх
загальний характер, неупередженість та об’єктивність застосування» (формальна
справедливість) і, по-друге, що право повинно мати «гнучкий» характер,
«закладений у нормах, які застосовуються судами та іншими органами
правосуддя з метою надання суддям та іншим служителям Феміди можливості
розвивати право, пристосовуючи його до потреб суспільства, в якому воно діє».
У справедливому праві «властиві даній системі цінності реалізуються і
отримують

подальший

розвиток»,

формуючи

тим

самим

реальну

справедливість [133, с. 118–140].
Новим підходом у теоретичному осмислення ідеї справедливості у другій
половині ХХ століття стала концепція справедливості американського вченого
Д. Ролза (1921–2002 рр.), який у своїх працях спробував поєднати ліберальну
ринкову філософію та моральні імперативи гуманізму.
У вказаному контексті потрібно насамперед зазначити, що в ієрархічній
системі соціальних цінностей, обґрунтованій Д. Ролзом, справедливість займає
перше або найвище місце, «являючи собою найголовнішу чесноту соціальних
інститутів подібно до того, як істина є першою чеснотою системи мислення».
Д. Ролз розумів справедливість насамперед як соціально-політичну, а не правову
категорію, та вбачав її сутність у тому, як в «економічному, політичному та
соціальному житті розподіляються права, обов’язки та вигоди співпраці між
людьми в суспільстві.
Право, на думку Д. Ролза, являє собою спосіб формалізації справедливості,
у той час як справедливість передбачає чесність при виконанні домовленостей та
угод. Концепція справедливості Д. Ролза презюмує можливість людства укласти
добровільну угоду про умови свого майбутнього існування на засадах рівності та
добросовісно виконувати її. При цьому до змісту справедливості Д. Ролз включає
такі принципи: принцип рівної свободи (рівне право на свободу, що сумісна з
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такою самою свободою інших осіб); принцип чесної рівності можливостей
(нерівність допустима лише в тих випадках, якщо розумно очікувати, що вона
буде вигідна для усіх і за умови, що відповідний соціальний статус окремої
особистості є доступним для усіх; принцип відмінностей (виправдовує нерівність
в розподілі соціальних благ лише за тієї умови, що вони спрямовані на
поліпшення шансів найбільш незахищених верств населення, до яких, зокрема,
належать етнічні та інші меншості).
Відтак, соціальні нерівності, на думку Д. Ролза, повинні бути компенсовані,
а природні – впливати на розподіл благ. При цьому основна структура суспільства
повинна бути перетворена таким чином, щоб природні таланти усіх працювали на
благо менш успішних членів суспільства [230, с. 19, 78; 141, с. 17–18].
Досліджуючи специфіку розуміння справедливості як складової права і
моралі у Новітній час, декілька слів потрібно також сказати і про творчу
спадщину Л. Фуллера, який у своїй найвідомішій праці «Мораль права»
обґрунтовує наявність глибинного взаємозв’язку між даними соціальними
феноменами. На думку вченого, справедливе право вимагає, «щоб існували
правила, щоб ці правила були відомі і щоб їх дотримувалися ті, на кого
покладається втілення їх в життя», тобто, іншими словами, справедливе право, за
Л. Фуллером, передбачає, з-поміж іншого, необхідність оприлюднення законів,
зрозумілість

змісту

їх

норм,

недопустимість

зворотної

дії

законів,

несуперечливість правових норм, недопустимість встановлення у законах вимог,
які неможливо виконати, стабільність та передбачуваність законодавства тощо.
При цьому Л. Фуллер вважав, що глибинні взаємозв’язки між правом і
справедливістю перебувають у моральній площині, яка здатна суттєво впливати
на стан законності та правопорядку в суспільстві [290, с. 149–151; 298, с. 5–21].
Підводячи підсумки під розглядом історичної ретроспективи еволюції ідеї
справедливості у контексті взаємозв’язку права і моралі, потрібно зазначити, що у
всі часи справедливість була і залишається основною засадою легітимності
державно-правових систем, моральним обґрунтуванням їх функціонування та
розвитку. При цьому справедливість завжди мала величезне значення для
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формування змісту системи світоглядних установок та соціальних регуляторів.
Адже витоки справедливості перебувають у глибинній моральній площині,
оскільки у її змісті опосередковуються уявлення людства про добро і зло та
похідні від них нормативно-оцінювальні категорії та конструкції. Будь-які норми
поведінки, закріплені у тих чи інших соціонормативних системах і, насамперед, у
праві і моралі, передбачають оцінку тих чи інших явищ з позиції їх
справедливості або несправедливості по відношенню до суспільства або окремої
особи.
Водночас, незважаючи на об’єктивний характер справедливості, аналіз
особливостей її історичного розвитку в межах визначених темпоральнопросторових вимірів засвідчив існування різних ракурсів або підходів до її
осмислення, що надає можливість вести мову не лише про її багато в чому
суб’єктивну природу, обумовлену конкретно історичним соціальним контекстом,
але й про її складну структуру, яка включає в себе відповідні рівні її
доктринального обґрунтування.
1.3 Справедливість як морально-правовий феномен: поняття та
особливості
Якщо спробувати узагальнено сформулювати основне завдання права як
особливого соціального регулятора, то таким завданням, мабуть, слід визнати
встановлення справедливого правопорядку в суспільному житті, тобто досягнення
такого стану упорядкованості суспільних відносин, в якому забезпечено розумний
баланс між багатоманітними публічними та приватними інтересами, а відносини
між

людьми

та

їх

об’єднаннями

характеризуються

добросовісністю,

передбачуваністю та спрямованістю на досягнення загального та особистого блага
в їх гармонійному поєднанні.
У вказаному контексті слід відзначити, що такий ракурс осмислення по суті
базисної ідеї права в демократичному суспільстві актуалізує необхідність
дослідження сутності, природи та змісту категорії «справедливість», яка надає
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правопорядку особливої якості, здатної перетворити формальну відповідність
важливих суспільних відносин правовим нормам на соціальний механізм
утвердження доброчесності в суспільному житті.
Контури категорії «справедливість» пронизують фактично будь-яку
соціальну взаємодію, кожне міжособистісне відношення у будь-якій сфері та
галузі життя. Як зауважують окремі дослідники, «справедливість є основним
поняттям людських потреб – предметом людських прагнень і людських вимог
одночасно; жодна культура і жодна епоха не бажають відмовлятися від
справедливості. Зі стародавніх часів одна з основних цілей людства –
утвердження справедливості у світі» [293, с. 10].
Феномен справедливості безпосередньо пов’язаний з уявленнями про
належне. Він зумовлений невід’ємними, невідчужуваними правами людини і
передбачає чітку корелятивну відповідність між практичною роллю індивіда в
житті суспільства та його соціальним становищем, між правами та обов’язками,
діянням та відплатою, трудом та винагородою, злочином та карою, заслугами та
суспільним визнанням тощо [73, с. 61].
Так, якщо взяти за основу, наприклад, багатоманітну сферу взаємозв’язків
між державою в особі уповноважених органів влади та громадянами, то
справедливість відповідних відносин у тій чи іншій мірі виявлятиметься, зокрема,
у наданні соціальних гарантій малозабезпеченим та іншим незахищеним верствам
населення, у забезпеченні функціонування режиму законності та рівноправності в
цих відносинах, у створенні умов для всебічного розвитку кожної особистості, у
рівному забезпеченні основних прав і свобод громадян, у тому числі
народовладдя тощо.
Якщо справедливість розглядати у площині більш широкого кола соціальної
взаємодії або відносин, то її зміст можна представити у вигляді, зокрема, таких
узагальнених формул як «кожна робота повинна бути гідно оплачена з
урахуванням

її

результатів»,

«забезпечення

справедливого

розподілу

матеріальних благ у суспільстві», «відповідальність за виконання взятих на себе
зобов’язань», «стався до інших людей так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до
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тебе», «вчиняти по совісті», «завжди бути відвертим і щирим», «якщо обіцяв,
повинен виконати» тощо.
Крім цього, справедливість можна досліджувати також і у контексті
визначених ідеологічних конструктів (наприклад, лібералізм, консерватизм,
автократизм, анархізм, націоналізм, соціалізм тощо). У цьому випадку очевидним
слід визнати, що, наприклад, в умовах поширення в суспільстві та державі
ліберальної ідеології справедливим визнається насамперед формальна рівність
громадян, яка передбачає відсутність будь-якої дискримінації за соціальними,
культурними, майновими, національними, релігійними чи будь-якими іншими
ознаками, а також мінімальне втручання держави в соціально-економічні процеси,
що відбуваються в суспільстві. Зовсім інше сприйняття справедливості матиме
місце в умовах панування автократизму, в межах якого цілком справедливою, а
отже виправданою, є нерівність громадян та можливість їх дискримінації за
певною ознакою, а також домінування держави в економічному та соціальному
житті суспільства.
На ті чи інші аспекти або ракурси пізнання категорії «справедливість»
також впливають і інші об’єктивні та суб’єктивні чинники, серед яких можна
назвати, зокрема, особливості історичної соціокультурної традиції відповідного
суспільства або народу, його ментальні характеристики, місце звичаїв, моралі та
релігії в улаштуванні соціального життя тощо. Загалом наявність таких, в окремих
випадках діаметрально протилежних уявлень про зміст справедливості, слід
визнати цілком закономірним явищем, оскільки вони так чи інакше прив’язані до
динамізму суспільного розвитку, його діалектичного характеру. Адже реальне
життя завжди функціонує в межах конкретних антиномій та безлічі практичних
ситуацій, неоднаковий контекст яких до певної міри майже завжди коригує
універсальну імперативну формулу справедливості.
Втім, на нашу думку, це не означає і не повинно означати факту відсутності
метафізичних засад справедливості, які надають можливість її осмислити не лише
з точки зору її раціонально-логічного пояснення та обґрунтування, прив’язки до
конкретної емпіричної, відносної ситуації, що реально проявляється або існує у
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заданих просторово-темпоральних координатах, а у контексті фундаментальних
ціннісно-духовних засад її формування, здатних задавати ідеальний стандарт її
телеологічного виміру. В останньому випадку справедливість постає як вища
морально обґрунтована цінність, зміст якої має незмінний характер та слугує або,
принаймні, повинен слугувати позитивним орієнтиром при реалізації відносин у
суспільстві з метою забезпечення єдності соціального буття.
Відтак, справедливість можна розглядати у двох формах: 1) справедливість,
яка ґрунтується на ефективних моделях співіснування соціальних груп та
специфіка

якої

визначається

особливостями

історичної

соціокультурної

реальності; 2) справедливість, що засновується на високоморальних принципах,
які не змінюються з плином часу, не пов’язується з національною специфікою, не
характеризується інтересами певної групи населення, їх політичних чи інших
переконань тощо [310, с. 126].
Звертаючись до сучасного соціогуманітарного дискурсу, не важко помітити,
що категорія «справедливість» в його межах продовжує займати одне з
центральних місць. При цьому зміст даної категорії виводиться зазвичай з
урахуванням її багатоаспектного взаємозв’язку та взаємообумовленості з правом,
якому в нинішніх реаліях відводиться роль основної соціонормативної системи,
здатної в повній мірі забезпечити належне упорядкування суспільного життя. У
зв’язку з цим, у сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі
наголошується на наявності сутнісного взаємозв’язку саме між справедливістю і
правом.
Так, наприклад, на думку Ж.-Л. Бержеля, право – це мистецтво, для якого
характерне слідування проголошеній цілі – справедливості, оскільки функція
права полягає у тому, щоб «найбільш точно визначити пропорцію інтересів».
Право набуває властивий та специфічний для нього зміст лише у понятті
справедливого, тобто в первинному понятті, яке формує не лише прості приписи,
що забороняють завдавати шкоди будь-якій особі чи віддавати кожному належне
за його заслугами, а й передбачає більш глибоку думку стосовно необхідності
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встановлення рівноваги між конфліктуючими інтересами з метою зміцнення
порядку, що забезпечує «підтримку та прогрес людського суспільства» [17, с. 59].
М. Козюбра та деякі інші українські вчені зауважують, що право – це «не
просто засіб упорядкування відносин між людьми, а їх упорядкування на засадах
правди і справедливості, поваги до невідчужуваних прав і свобод людини» [78,
с. 45]. У вітчизняній літературі також наголошується, що «справедливість займає
визначальне місце серед цінностей, що становлять онтологічну основу права і є
похідними від людської гідності… Справедливість є попередньою умовою
здійснення всіх інших цінностей, що визначають орієнтири в життєдіяльності
людини… Право ґрунтується на «усередненій» нормі справедливості, а тому чим
різноріднішим є суспільство, тим відчутнішим є дефіцит справедливості та
тенденції її перетворення в свою протилежність» [53, с. 5–6].
Досліджуючи взаємозв’язок та взаємообумовленість права і справедливості,
Д. Ллойд зазначає: «якщо погодитися з тим, що справедливість і є тим вищим
принципом, на забезпечення втілення якого має спрямовувати свій вплив право,
то можна безпосередньо дійти до розуміння його цілі, не вдаючись до дискусій
про вищі цінності різних людських суспільств з усіма їх протиріччями та
невизначеностями» [133, с. 118–119]. Німецький правознавець Г. Радбрух також
наголошував на тому, що право – це «дійсність, цінність якої полягає у тому, щоб
слугувати справедливості» [226, с. 44].
Як бачимо, ці та багато інших науковців цілком обґрунтовано наголошують
на тому, що справедливість є вищою мірою права, норми якого повинні
встановлюватися з урахуванням її стандартів, окремі з яких мають ідеальний,
телеологічний вимір, у зв’язку з чим неможливо досягти їх повноцінного втілення
у змінному соціальному середовищі. При цьому слід звернути увагу на те, що
справедливість як мета або ціль права також має нормативний характер, який у
науковій літературі осмислюється здебільшого крізь призму теорії природного
права і моралі.
Так, як зазначає Г. Мальцев, «вчення про справедливість займає центральне
місце в теоріях природного права, стародавніх та сучасних» [151, с. 11].
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Природно-правові уявлення про справедливість передбачають, що в суспільних
відносинах повинні бути присутніми конкретні в кількісно-якісному смислі
комбінації інтересів різних соціальних суб’єктів. Врівноважуючи один одного, ці
інтереси повинні створювати необхідну загальну збалансованість, яка б
сприймалася всіма як панування справедливості. Як наслідок, справедливість
постає як конкретно-історична міра сполучення множинності людських інтересів,
яка є «рухливою у часі і просторі та здатна відхилятися в різні сторони, то
наближуючись до етичного та природно-правового оптимуму, то віддаляючись
від нього» [13, с. 870].
У вказаному контексті слід відзначити, що розмаїття самих концепцій
природного права та створених нею конструкцій, які обґрунтовувалися протягом
всієї історії правової та філософської думки, цілком закономірно призвело до
надзвичайного розширення змісту самої справедливості, в який почали вкладати
нерідко протилежні постулати. Адже очевидним слід визнати, що якщо природне
право виводиться, наприклад, з буття трансцендентних ідей, божественного
порядку або, скажімо, певних ідеальних цінностей, то і справедливість як
центральна ідея природного права у такому разі буде пов’язуватися з цими
конструктами. Якщо ж основу розуміння природного права складають такі
базисні ідеї як буття людської свідомості або, наприклад, «ірраціональні засади
природи людини» [297, с. 35], її біопсихічна природа [150, с. 58], то і зміст
справедливості тоді також буде виводитися з тих чи інших особливостей людської
природи, зокрема, з її духовної та матеріальної природи, прав і свобод, інтересів,
прагнень та бажань тощо [225, с. 140–296]. При цьому в нинішніх реаліях
домінують саме останні концепти природного права, які конституюють його зміст
як фундаментальні норми, що обумовлюються психобіологічною природою
людини. Відтак, критерії справедливості за такого підходу визначаються шляхом
по суті підсвідомого звернення людини до своєї інстинктивної природи.
З огляду на зазначене, у науковій літературі підкреслюється, що
особливістю природного права є те, що воно, з одного боку, випливає з самої
сутності людини, виникає і формується в результаті діяльності, спрямованої на
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впорядкування відносин між людьми, гармонізації між біологічними актами,
соціальними вчинками та духовними діяннями людини, а, з іншого – природне
право визначає ті умови і способи життєдіяльності, які об’єктивно необхідні для
нормального існування людини, функціонування суспільства і держави. Тобто
людина формує у своїй свідомості природне право як ідеальну модель і в той же
час прагне відповідати цій моделі [54, с. 7–8].
У зв’язку з цим виникає закономірне питання: чи має природне право, а
отже, і справедливість як його центральна ідея, об’єктивні або наперед задані
параметри, які існують та функціонують незалежно від людини як суб’єкта їх
осмислення та пізнання? Якщо надати ствердну відповідь на це питання, то ми
вимушені визнати, що зміст справедливості як засадничої ідеї природного права
також має об’єктивний характер, визнання якого автоматично обумовлює і
визнання об’єктивності його оцінки. З цього, у свою чергу, випливає те, що
вчинки, поведінка, діяльність та бездіяльність людини також можуть оцінюватися
з точки зору такої об’єктивної справедливості, що передбачає їх оцінку з точки
зору того, якими відповідні явища та процеси є насправді, незалежно від того чи
подобаються вони нам, чи ні, чи приємними вони є для нас, чи ні.
Якщо негативно відповісти на поставлене питання, то ми дійдемо висновку,
що справедливість, а отже і право загалом, цілком і повністю залежать від
людської свідомості та волі, духовних і матеріальних потреб та інтересів людини,
її особистих прагнень, мотивів та ціннісних орієнтацій тощо. Необхідно
зазначити,

що

нормативних

розвиток
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подібних

людського

концептів

буття

поза

розуміння

контекстом

основоположних
їх

взаємозв’язку

об’єктивними витоками справедливості та права може призвести до абсолютизації
визначеної людської суб’єктивності, якій, врешті-решт, може бути надана якість
універсальності та всезагальності, тобто загального для всіх нормативного
масштабу впорядкування суспільних відносин.
У зв’язку із зазначеним у сучасній науковій літературі висловлюється
думка, що справедливість та інші основоположні принципи права (свобода,
рівність та гуманізм), які складають по суті квінтесенцію його природно-правової
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теорії, конкретизуються у правах людини, які при цьому існують не у якості ідеї
або наукової концепції, а формально закріплені у міжнародно-правових актах та
конституціях, тобто в нормах позитивного права. Водночас, недостатньо
обґрунтованою, на нашу думку, є наступна теза Б. Малишева, який зазначає, що
«природні права людини, визнані державою шляхом надання їм захисту,
виступають одночасно також і інструментом, який не дає моралі та праву бути
заручниками інтересів політичних еліт» [146, с. 156]. Адже орієнтація на
розширення змісту природних прав людини та їх утвердження в якості єдиної
найвищої соціальної цінності в демократичних суспільствах, визнаної та
гарантованої на позитивно-правовому рівні, нерідко навпаки сприяє тому, що
мораль і право все більше стають заручниками інтересів, уподобань, смаків,
прагнень окремих індивідів, соціальних груп, впливових політиків тощо,
перетворюючись таким чином у засіб нав’язування суспільству бажаних лише для
них моделей і стандартів поведінки та діяльності.
Так, наприклад, становлення і розвиток групи так званих «соматичних»
прав людини [125, с. 43–50] в багатьох сучасних демократичних державах, їх
поступове закріплення і гарантування в актах міжнародного та національного
права, свідчить про спроби надання окремим індивідуальним почуттям,
упередженням та уподобанням якості всезагального нормативного стандарту
поведінки, яка, у зв’язку із набуттям статусу формальної правової визначеності,
перетворюється на цілком доцільну, прийнятну та до певної міри обов’язкову
поведінку і, як наслідок, на таку, що відповідає принципу утвердження
справедливості в суспільстві. Водночас, слід визнати, що закріплення на
правовому рівні таких соматичних прав людини, як наприклад, право на смерть,
право на зміну статі, право на вживання наркотиків та психотропних речовин,
право на стерилізацію і аборт [156, с. 140] тощо, суперечать нормам моралі та
релігії, значення яких у зв’язку з цим все більше нівелюється.
Враховуючи зазначені, а також деякі інші сучасні тенденції правового
розвитку (наприклад, посилення правового регулювання приватних і публічних
відносин, що, на жаль, так і не призводить до підвищення ефективності реалізації
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права, а, скоріше навпаки, сприяє все більшому розбалансуванню елементів
механізму правового регулювання), неважко помітити, що сучасне право,
незалежно від вимірів або концептів його буття, все більше віддаляється від своїх
об’єктивних засад, виражених в інших складових єдиної та складноорганізованої
системи соціальної регуляції, основним елементом якої є також мораль.
Принагідно нагадаємо, що європейська філософська традиція конституює
уявлення про справедливість насамперед через мораль. Зокрема, Арістотель
відносив справедливість до моральної чесноти [9, с. 298–299]; для Фоми
Аквінського справедливість, поряд з милосердям та істиною, є сутністю Бога та
характеристикою Його дій [287, с. 285–292]; Д. Локк розглядав справедливість як
елемент моральних відносин [135, с. 410–412]; І. Кант вважав, що «справедливість
належить лише до суду совісті» [102, с. 258]; на думку В. Соловйова, поняття
справедливості виражає суто моральну вимогу, а отже, належить до сфери етики,
тоді як правом визначається особлива сфера відносин – правових [247, с. 440].
Чимало сучасних дослідників також наголошують на первинності моральної
природи справедливості. З цього приводу Г. Мальцев, зокрема, зазначає:
«очевидно, що не існує окремої юридичної, політичної чи будь-якої іншої
справедливості, є лише моральна цінність справедливості, яка через моральну
свідомість впливає на різні сфери соціальної регуляції, привносячи до них певну
тональність та елементи гармонії… Справедливий закон слугує утвердженню
всієї моралі, а не її окремій частині, не суперечить всім без винятку моральним
цінностям, поважає кожну з них. Це означає, що правові норми, які визнаються
справедливими, не можуть і не повинні заперечувати будь-які моральні цінності,
ставати на шлях здійснення моральних ідеалів, протидіяти громадським силам, які
прагнуть до духовного удосконалення» [150, с. 108].
І. Вінницький відзначає, що «справедливість як моральна ідея незмінно
впливає на зміст справедливості як принципу права, у тому числі визначає
специфіку критеріїв справедливого» [32, с. 18]. Ю. Романець також звертає увагу
на первинність «духовно-моральної» складової сутності справедливості, хоча й
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відзначає її багатоаспектний характер, що включає в себе «соціальний, духовноморальний та юридичний» [231, с. 93, 154] аспекти.
Досліджуючи сутність та природу справедливості, українські науковці
також акцентують увагу на тому, що вона являє собою «основоположну моральну
категорію, яка пронизує всі рівні суспільного життя (право, політику, економіку,
соціальні відносини) та включає в себе морально обґрунтоване уявлення
суспільства

про

співмірність

взаємопов’язаних

дій,

явищ

та

інтересів.

Реалізуючись у законодавстві, справедливість набуває морально-правового
характеру та знаходить відображення у якості принципу або норми права.
Заломлюючись

у

сферу

організації

суспільства,

моральна

категорія

справедливості набуває соціальних якостей, пов’язується з розподільчими
відносинами, трансформується в соціальну справедливість.
Конкретний

зміст

принципу

соціальної

справедливості

змінювався

протягом історії. Сучасні уявлення про реалізацію даного принципу на практиці
містять:

рівність

життєдіяльності

усіх
людини;

громадян

перед

законом;

забезпечення

високий рівень соціального

гарантій

захисту. Стосовно

соціальної сфери, здійснення принципу соціальної справедливості включає в себе,
принаймні: забезпечення роботою кожного працездатного, гідна заробітна плата,
соціальне забезпечення інвалідів та дітей-сиріт, вільний доступ громадян до
освіти, охорони здоров’я, культури, спорту тощо» [192, с. 51]. Взагалі,
справедливість, так само як і інші основоположні принципи права, має моральноетичну спрямованість, формує загальнолюдський вимір права та його моральну
основу, тобто виконує аксіологічну функцію [303, с. 289].
Беззаперечним слід визнати, що політико-правовий концепт справедливості
є надзвичайно важливим та необхідним для забезпечення нормального розвитку
суспільства. Але чи можна вважати його самодостатнім для втілення у соціальну
дійсність прогресивних перетворень, якщо формула такої справедливості
обмежується лише відповідними обов’язками людей по відношенню одне до
одного? Моральний аспект справедливості вимагає значно більшого, зокрема,
щедрості, доброзичливості, чесності та інших важливих складових забезпечення
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ефективності соціального розвитку. Саме тому політико-правової справедливості
є недостатньо для забезпечення справді щасливого життя громадян [293, с. 178].
Комплексний аналіз наведених вище, а також багатьох інших наукових
позицій [69, с. 198–199], надає можливість зробити висновок про недоцільність,
необґрунтованість та навіть потенційну небезпеку розглядати справедливість у
відриві від її морально-духовних засад, обмежуючи тим самим її осмислення
динамікою розвитку певного соціального контексту, зокрема, у якості певної міри
або еквівалентності у розподілі матеріальних та інших благ серед членів
суспільства, як певну формальну рівність тощо. Останнє пов’язано не лише з тим
беззаперечним фактом, що історія еволюції феномену справедливості сягає ще
додержавного

періоду

розвитку

людства,

але

й

також

з

об’єктивною

неможливістю знайти її сутнісні витоки або джерела у визначеній соціальній
реальності,

оскільки

справедливості/несправедливості

належне
певного

наукове
суспільного

обґрунтування
устрою

неможливо

здійснити без звернення до відповідних моральних імперативів, у тому числі їх
релігійної основи.
З огляду на вищенаведене, вважаємо, що справедливість можна визначити
як моральну першооснову організації та забезпечення суспільного життя у всій
багатоманітності його прояву, яка виражає моральне ставлення однієї людини до
іншої, відображає уявлення про цінність та співмірність явищ і процесів
відповідно до системи моральних імперативів, слугує основним критерієм оцінки
правових норм та актів їх реалізації у суспільних відносинах, знаходить своє
практичне втілення у всіх сферах життєдіяльності суспільства та набуває
визначену соціальну якість.
Запропоноване визначення поняття «справедливість» надає нам можливість
вести мову про наявність діалектичного взаємозв’язку між правом та
справедливістю. Адже втілюючись у праві, справедливість набуває ознак
формальної нормативності та визначеності, а право, у зв’язку із цим, стає
справедливим і морально обґрунтованим. Виступаючи моральним критерієм
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права, справедливість надає його нормам особливої цінності та значущості,
внаслідок чого вони отримують реальний регулятивний потенціал.
Слід підтримати думку, що «в системі принципів права принцип
справедливості відіграє роль ідейного ядра, забезпечує синхронізацію та
стимулювання дій правової системи. У контексті правоутворення принцип
справедливості

виконує

функції

каталізатора

відповідного

процесу

та

забезпечення консенсусу між його учасниками, а на стадії правотворчості –
ініціюючу та нормуючу функції» [32, с. 20]. Варто також нагадати, що
справедливість – це мета права. Адже ідея права у всі часи асоціювалася з ідеєю
справедливості як вищою моральною цінністю в суспільстві, до реалізації якої має
прагнути право. Без справедливості право є запереченням самого себе, у зв’язку із
чим право у суспільстві не самодостатнє і не автономне [70, с. 44].
Водночас, у сучасній науковій літературі обґрунтовується також ідея
виключно правового характеру справедливості, що конституюється насамперед в
межах так званого лібертарного праворозуміння. Так, на думку В. Нерсесянца,
справедливість

включається

до

поняття

права,

яке

за

визначенням

є

справедливим. Відтак, справедливість – це внутрішня властивість та якість права,
а не моралі, релігії, політики тощо. Більше того, за В. Нерсесянцом та його
послідовниками, лише право і є справедливим [170, с. 44]. У лібертарноюридичній концепції праворозуміння справедливість виступає як сутнісна
характеристика самого права, тобто як сутність права, що є іманентно властивою
будь-якому правовому явищу і непритаманною явищам неправового, у тому числі
морального характеру [130, с. 229].
Крім цього, окремі українські науковці також наголошують на виключно
правовій природі справедливості, а саме: «проблема справедливості у праві
пов’язана насамперед з її визнанням у якості, власне, правової цінності… Це
підтверджується етимологією слів «право» і «справедливість», які мають
загальний корінь не лише у слов’янських мовах, але й в латинській мові, яка є
мовою класичного права» [51, с. 97].
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З

наведеною

позицією

представників

лібертарно-юридичного

типу

праворозуміння, а також деяких інших вчених, на нашу думку, не можна
погодитися, оскільки право у такий спосіб перетворюється на своєрідну «річ у
собі», на замкнену нормативну систему, яка не зазнає впливу з боку інших
соціальних регуляторів та специфіки соціокультурного контексту, в якому воно
функціонує.
Більше того, подібний підхід до праворозуміння зовсім не бере до уваги той
факт, що справедливість є також центральною категорією, принципом моралі та
релігії як окремих соціонормативних систем, які, до речі, мають більш давню
історію свого історичного становлення і розвитку, ніж право, у зв’язку із чим
відкритим залишається питання, чому, власне, саме право, а не, скажімо, мораль,
повинно відображати більш достовірні уявлення про справедливість.
Як зауважує О. Ющик, «право бере свій початок з моральної субстанції, яка
прийняла суспільну форму обов’язку і передбачає альтруїстичний мотив у якості
належного й обов’язкового. Саме форма обов’язку стала вихідною точкою
санкціонування звичаїв у первісному суспільстві як належного суспільного
порядку, як необхідної системи моральних законів, що орієнтує свідомість та
волю індивідів на загальноколективні цінності. Право визріває з закону людської
поведінки, втіленого у формі обов’язку, як безпосереднього вираження моральної
субстанції» [309, с. 159].
У вказаному контексті очевидним слід визнати, що якщо взяти за основу
ідею про виключно правовий характер справедливості, то несправедливого права
бути взагалі не може, що цілком відповідає природно-правовій традиції
праворозуміння, яка також розглядає справедливість як невід’ємну ознаку або
властивість права. В обґрунтування зазначеної думки представники природноправового та лібертарно-юридичного типу праворозуміння вводять поняття
«правовий закон», не заперечуючи тим самим того факту, що позитивне,
державно встановлене право у формі законодавчих актів може бути і
несправедливим, що ставить під питання його загальнообов’язковий характер та
необхідність його виконання і дотримання з боку громадян.

67

Проте якщо в межах природно-правового типу праворозуміння ідея
«правового закону», на нашу думку, в цілому заслуговує на підтримку, оскільки
передбачається, що у такому разі державно встановлений закон повинен
втілювати у своєму змісті найвищі моральні принципи улаштування суспільного
життя, то в межах лібертарно-юридичного типу праворозуміння вона виявляється
значно менш обґрунтованою з огляду на те, що правовий закон, за
В. Нерсесянцом, – це адекватне вираження самого права як формальної рівності,
єдиного масштабу та рівної міри свободи індивідів, всезагальної справедливості, в
його офіційному визнанні, загальнообов’язковості, визначеності та конкретності,
необхідних для діючого позитивного права [170, с. 52–53].
Таким чином, для представників лібертарно-юридичного праворозуміння до
поняття

«позитивне

право»

додається

лише

ознака

його

владної

загальнообов’язковості в межах визначених темпорально-просторових вимірів, а
сам закон як форма вираження права не має своєї особливої сутності, відмінної
від сутності права. Це, у свою чергу, означає неможливість існування
справедливості за межами «правового поля», що не відповідає об’єктивній
дійсності.
Відтак, можемо стверджувати, що подібна доктринальна концепція сприяє
дивергенції між правом та іншими соціальними нормами, що особливо рельєфно
проявляється насамперед права і моралі та перетворює даний тип праворозуміння
на своєрідну соціальну утопію. Адже зрозуміло, що позитивне право нерідко не
відтворює у своїх нормах моральні імперативи справедливості, яка у такому
випадку може продовжувати фактично втілюватися у суспільстві за допомогою
моралі, звичаїв, релігії тощо, тобто фактично позаправовим шляхом. Соціальна
реальність, навпаки, доводить той факт, що державно встановлений закон
залишатиметься актом вищої юридичної сили навіть тоді, якщо він суперечить
нормам справедливості та недостатньо ефективно впливає на відповідні суспільні
відносини у зв’язку із цим.
Ще раз наголосимо: право повинно враховувати моральні ідеали
справедливості, її визначені соціокультурні константи [288, с. 105], однак
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несправедливість права не є передумовою його недійсності або нечинності.
Законодавчі акти в будь-якій державі повинні виконуватися, а недотримання їх
норм тягне за собою визначену юридичну відповідальність, у тому числі тоді,
коли на думку окремих осіб закон є несправедливим та не відповідає духу права
або іншим нормативним стандартам. Правова справедливість, таким чином,
повинна виражатися у відповідності законодавчо закріплених прав, обов’язків та
міри юридичної відповідальності за ті чи інші протиправні діяння, у
збалансованому характері приватних та публічних інтересів, відтворених у змісті
правових норм. На це звертає увагу, зокрема, О. Хеффе, який зазначає: «якщо
людське суспільство хоче мати легітимний характер, то воно повинно: бути
правовим; право повинно набути якість справедливості; справедливе право
повинно бути захищено громадським правопорядком, а отже, мати вигляд
справедливої держави» [294, с. 43].
Якщо розглядати справедливість у контексті моралі, то, очевидно, що її
зміст буде випливати з природи моралі та тих категорій і концептів, якими оперує
мораль як специфічна нормативна система упорядкування міжсуб’єктних
відносин на засадах вищих ідеалів та цінностей, які мають метафізичний вимір і
виходять за межі виключно раціонально-логічного пояснення та обґрунтування.
Як зазначає Р. Апресян, «мораль, моральне – це те, що є відмінним від видимої
реальності, безпосередньо даної дійсності, більше того, це те, що осмислює цю
дійсність та задає їй певний ідеальний стандарт у ціннісно-позитивному або
негативному контексті» [8, с. 8–9].
Як бачимо, мораль – це об’єктивно існуючий нормативний порядок
людського буття, що забезпечує його єдність на основі метафізичних абсолютних
імперативів, які, втілюючись у багатоманітних соціокультурних формах і проявах,
регулюють та коригують міжособистісні, групові та інші види взаємовідносин у
суспільстві на основі базисної дихотомії нормативно-оціночних категорій
«добро» і «зло», що належать до соціальних явищ, дій та мотивів людської
поведінки [254, с. 339].
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Поняття добра і зла, які формують основоположну структуру моралі, у
найзагальнішому вигляді означають загальну спрямованість вчинків, поведінки та
діяльності людини в тій мірі, в якій вони залежать від нього. Конкретне місце
моралі в суспільстві визначається тими можливостями, які воно надає для того,
щоб люди могли зберегти свою моральну ідентичність – вести усвідомлене та
доброчесне життя, спираючись в своїй поведінці та діяльності на моральні
мотиви, аргументи і оцінки. При цьому слід звернути увагу на те, що серед
суспільних форм буття моралі надзвичайно важливе значення мають морально
санкціоновані заборони, джерелом походження яких є певна метафізична,
трансцендентна субстанція або об’єктивний порядок улаштування Всесвіту,
частиною якого є людство. У цьому випадку мова йде як про заборони, які
обрамляють особливі форми та сфери взаємовідносин в суспільстві, так і про
заборони, які мають універсальну природу та окреслюють моральні межі
людської комунікації загалом [63, с. 36, 42, 49].
З урахуванням наведеного слід погодитися з думкою, що «у більшості
випадків критеріями принципу справедливості постають соціальні норми-засоби
управління, регуляції, контролю та орієнтування поведінки і діяльності індивіда
або соціальної групи в державно-організованому суспільстві… По суті, в
узагальненому вигляді справедливість слід визначати як прийнятий суспільством
та визнаний державою морально виправданий та правильний еталон для
порівняння дій чи поведінки певного соціального суб’єкта та відповідної відплати
за них з боку інших суб’єктів або суспільства в цілому. Існуючи в реальному
суспільстві, вимоги принципу справедливості сприяють як стабільності, так і
динаміці відносин відповідного типу» [163, с. 23–24].
Отже, розглядаючи справедливість як ідею права [206, с. 40], важливо
зробити наголос на тому, що вона має ідеально-телеологічний, моральний
характер, який через усвідомлений, вольовий, а головне – вільний вибір кожної
особистості, втілюється у соціальній практиці, стверджуючи в ній майже всі
моральні чесноти та забезпечуючи тим самим не вимушену, а природну єдність
суспільного

буття. Адже

морально-нормативний

контекст справедливості
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передбачає, що вона реалізується у житті не у зв’язку із можливими примусовими
заходами за порушення її формально визначених правил, а за доброю волею
особистості, яка здійснює її вільно. У моральному аспекті справедливість є
вільною у своїй невизначеності, оскільки її неможливо описати та структурувати
так само точно, як, наприклад, норми цивільного та кримінального кодексів;
справедливість – це характеристика свідомості та волі особистості, яка не
сприймає безвідповідальність, брехню, насильство, нетерпимість, презирство,
корисливість та інші подібні явища (особисті якості, цінності або орієнтири
поведінки), які перебувають у сфері саме моральної, а не правової регуляції.
Справедливість одночасно має об’єктивний та суб’єктивний виміри. Вона є
об’єктивною, оскільки виступає як якісна характеристика сущого. Відбиваючись у
морально-правовій свідомості, яка постійно співвідносить суще з належним, вона
здатна набувати форму різноманітних суб’єктивних модифікацій з явно
вираженою оцінювальною спрямованістю. Якщо в індивідуальній або суспільній
свідомості починають зароджуватися емоції невдоволення, обурення у зв’язку із
невідповідністю між належним та сущим, вони набувають якість індикаторів
серйозних неузгодженостей в соціальному організмі та є свідченням порушень
принципу справедливості [12, с. 197].
Будь-яка особистість завжди є носієм певної сукупності моральних якостей,
завдяки яким у її свідомості формуються ціннісні орієнтації, що виступають
основою її взаємодії з іншими суб’єктами суспільних відносин. Справедливість,
будучи моральною категорією, завжди передбачає розрізнення людиною
позитивних і негативних моральних явищ з урахуванням як об’єктивної природи
їх існування на метафізичному рівні, так і їх конкретного прояву в межах
визначеної

соціокультурної

реальності.

Справедливість

у

морально-

нормативному значенні є конкретизацією категорії добра, його визначеним
масштабом або мірою, вона характеризує певне співвідношення тих чи інших
явищ або процесів з точки зору їх відповідності моральному ідеалу, категоріям
об’єктивної моралі. Моральна природа справедливості, на відміну від правової,
спирається на духовно-інтуїтивний досвід, який не обмежується конкретними
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соціокультурними параметрами, відносним характером певного відношення або
ситуації, передбачаючи вихід за межі суб’єктивності у сферу надособистісного,
трансцендентного або такого, що перебуває за межами чуттєвого сприйняття та
звичайних розумових і логічних операцій.
Здійснюючи важливі соціальні функції, справедливість як моральний
феномен

набуває

матеріальних

і

відповідні

якості,

нематеріальних

благ

пов’язані
у

з

відносинами

суспільстві,

тобто

розподілу
фактично

трансформується у соціальну справедливість, нормативні параметри якої
формалізуються у правових нормах. При цьому можна виокремити три підходи до
досягнення соціальної справедливості: утилітарний, ліберальний (лібертарний) та
моральний [263, с. 31].
В основу утилітарного підходу, як вже попередньо зазначалося у
попередньому

підрозділі,

покладається

критерій

максимізації

корисності,

відповідно до якого справедливим потрібно визнавати все те, що дозволяє
забезпечити максимальну корисність для людей в суспільстві, тобто їх особисте
щастя. Водночас, подібний підхід не можна визнати обґрунтованим та
прогресивним, оскільки він не лише не враховує інтереси меншості, але й
трансформує практично будь-який вид соціальної регуляції до звичайного пошуку
недоліків та переваг відповідних дій у певній ситуації для визначеної групи
людей. Даний підхід, наприклад, цілком може виправдати крадіжку та навіть
вбивство, якщо подібні дії рятують життя інших осіб.
Ліберальний або, у сучасному розумінні, лібертарний підхід передбачає, що
соціальна справедливість може бути досягнута шляхом забезпечення якомога
більшого обсягу прав і свобод людини. Іншими словами, відповідно до цього
підходу справедливим визнається суспільство вільних особистостей, які на свій
розсуд можуть розпоряджатися своїм тілом та власністю, самостійно визначати
образ свого життя тощо. Втім, цей підхід також не враховує два об’єктивних
чинники, а саме:
по-перше, кожна особистість до певної міри залежить від визначених
соціальних та інших чинників, які не дозволяють їй повністю абстрагуватися від
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загальновизнаних

норм

забезпечення

позитивного

розвитку

відповідних

суспільних відносин, оскільки це загрожує їй втратою конкретних соціальних
статусів, які безпосередньо забезпечують її повсякденне нормальне життя;
по-друге, первинність моральної природи справедливості свідчить про
соціальний, а не індивідуальний характер останньої, у зв’язку із чим
справедливість

у

суспільстві

не

можна

досягти

шляхом

абсолютизації

індивідуальної свободи та без урахування відповідних публічних інтересів.
З огляду на зазначене варто погодитися, що соціальна справедливість може
бути досягнута за допомогою утвердження в суспільстві моральних імперативів, у
тому числі моральних меж свободи та ринку, справедливого перерозподілу
доходів та національних багатств, скорочення розриву між бідними та багатими,
забезпечення національного консенсусу та єдності суспільства, збалансованості
між приватними та публічними інтересами тощо. При цьому слід враховувати, що
соціальна справедливість передбачає наявність компромісу між відповідними
інтересами (індивідуальними, груповими та суспільними), здобуття якого складає
основну засаду державно-владного управління суспільством.
У зв’язку із цим можемо стверджувати, що функції права як засобу
досягнення

компромісу

в

суспільстві

повністю

відповідають

природі

справедливості. Адже, як відомо, метою права і є, власне, знаходження
оптимального балансу між величезною кількістю різноманітних за своєю
природою приватних та публічних інтересів або, іншими словами, такого стану
суспільного устрою, який відповідає його моральним імперативам та спрямовує
суспільний розвиток у прогресивному напрямі.
Крім цього, потрібно також наголосити на об’єктивній неможливості
задовольнити всі без винятку взаємовиключні приватні та публічні інтереси, у
зв’язку із чим неможливо вести мову про абсолютну соціальну справедливість.
Саме тому доцільним видається здійснювати оцінку позитивного права держави
(законодавства) не як справедливого чи несправедливого, а ставити питання про
те, наскільки вони є справедливими у конкретних історичних умовах по
відношенню до більшості громадян [298, с. 31–36].
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Метанормативний контекст справедливості як основоположного принципу
права, безумовно, не вичерпується лише означеними вище ракурсами осмислення
змісту даної категорії крізь призму взаємозв’язку та взаємообумовленості права і
моралі як особливих соціонормативних систем, що справляють найбільший вплив
на характер і спрямованість всієї сукупності відносин у суспільстві. Адже в
значній мірі зміст справедливості опосередковується також і іншими соціальними
нормами, зокрема, релігійними, які мають глибоке історичне підґрунтя, а тому
продовжують зберігати важливе нормативне значення для багатьох суб’єктів
щонайменше на їх особистісному рівні попри поширений нині у демократичному
світі секуляризований характер улаштування суспільного життя та регулювання
міжособистісної комунікації.
Відтак,

можемо

стверджувати,

що

комплексний

аналіз

природи

справедливості засвідчив її інтегративну якість, що, у свою чергу, надає
можливість вести мову про соціонормативні рівні її структури, кожен з яких
характеризується

відповідними

ознаками

її

концептуалізації

в

межах

соціогуманітарного дискурсу [88, с. 89–91].
Так, наприклад, на моральному рівні зміст справедливості має переважно
ідеально-абстрактне, (справедливість як основоположна соціальна ідея або
принцип), аксіологічне (справедливість як соціальна цінність) та емоційне
(справедливість

як

особливе

почуття

та

елемент

людської

свідомості)

обґрунтування; на правовому рівні зміст справедливості пов’язується насамперед
з регулятивно-охоронним потенціалом права (справедливість як норма поведінки,
закріплена та формалізована у відповідних нормативно-правових актах), з
особливостями правової форми більшості суспільних відносин (справедливість як
фактична система відносин в системі координат «особа – громадянське
суспільство – держава»), а також з визначеними напрямами впливу на розвиток
суспільства (справедливість як спосіб та мета вирішення численних соціальних
конфліктів на макро- та мікрорівнях).
У вказаному контексті очевидним слід визнати, що соціонормативні рівні
інтегративної категорії «справедливість» є взаємообумовленими, такими, що
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завжди, принаймні, до певної міри перебувають у тих чи інших взаємозв’язках та
взаємодії. При цьому в одні історичні періоди можна спостерігати широкий
соціальний

консенсус

справедливості,

що

стосовно

слід

визнати

основних

параметрів

ознакою

стабільного

змісту
та

принципу

ефективного

функціонування суспільства та його інститутів, а в інших, навпаки, дивергенцію
або дезінтеграцію її нормативних рівнів, зокрема, правового і морального, що має
своїм наслідком, серед іншого, посилення тих чи інших соціальних протирічь та
конфліктів [315, с. 2221–2226].
Висновки до Розділу 1
На підставі всього вищезазначеного можна зробити наступні висновки:
1. Методологія дослідження справедливості у контексті взаємозв’язку права
і моралі включає в себе наступні компоненти: загальні методологічні підходи
філософсько-світоглядного значення, принципи наукового пізнання та, власне,
конкретні

методи

осмислення

сутності

та

багатоаспектної

природи

справедливості, права і моралі. При цьому загальні методологічні підходи
займають вищий рівень у структурі методології наукового пізнання та являють
собою його своєрідні аксіоматичні начала або засади, а їх застосування
обумовлює визначення конкретної сукупності дослідницьких методів в процесі
вивчення відповідних складових предмета наукової діяльності.
2. Основу наукового осмислення справедливості у контексті взаємозв’язку
права і моралі складають метафізичний та діалектичний підхід, які мають
найбільш

загальне,

філософсько-світоглядне

значення

та

передбачають

використання низки загальнонаукових підходів та принципів, а також системи
загальних, спеціальних та приватних методів наукового пізнання вказаних
соціонормативних феноменів оточуючої дійсності.
3. Структурні рівні методології дослідження справедливості у контексті
взаємозв’язку права і моралі надають можливість зосередити увагу не лише на
конкретно-історичній динаміці її розвитку, особливостях її нормативного
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втілення у праві і моралі, а також тих суспільних відносин, які ними регулюються,
але й визначити її фундаментальні метанормативні властивості, що мають
трансцендентний характер, її ціннісно-смислову субстанціональність в межах
права і моралі незалежно від конкретних темпорально-просторових вимірів.
4. Формування перших історичних уявлень про сутність та природу
справедливості відбулося ще у додержавному суспільстві в умовах синкретизму
соціальних норм та домінуючої ролі міфологічного та морально-релігійного
світогляду. Саме в межах міфологічного світогляду справедливість вперше в
історії людства отримала онтологічний статус. По мірі розвитку та ускладнення
характеру суспільних відносин, формування особливої, політичної організації
суспільства, виникнення права як особливої форми соціальної регуляції тощо,
зміст категорії «справедливість» також зазнавав відповідних трансформацій, що
обумовлювалося,

з-поміж

іншого,

необхідністю

виправдання

соціальної

нерівності.
5. В епоху Античності ідеї справедливості були предметом переважно
філософського осмислення крізь призму вимог моралі, а вже у Стародавньому
Римі, завдяки діяльності провідних римських юристів, відбулися перші спроби
визначення сутнісного взаємозв’язку справедливості та права. У період
Середньовіччя справедливість розглядалася переважно як чеснота, що має
сакральний, священний, божественний характер, а у Новий час сформувалася
антропоцентрична парадигма розуміння сутності та природи справедливості,
права і моралі, яка справила вирішальний вплив на подальший розвиток теорії
прав людини, демократії та ринкової природи економічних відносин. Подальший
історичний розвиток уявлень про справедливість у контексті взаємозв’язку права і
моралі відбувався в межах позитивістських, соціологічних, психологічних та
інших концепцій права, які намагалися абстрагуватися від її трансцендентних
засад та, відповідно, шукати її джерела у багатоманітній соціальній дійсності.
6. Справедливість – це моральна першооснова організації та забезпечення
суспільного життя у всій багатоманітності його прояву, яка виражає моральне
ставлення однієї людини до іншої, відображає уявлення про цінність та
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співмірність явищ і процесів відповідно до системи моральних імперативів,
слугує основним критерієм оцінки правових норм та актів їх реалізації у
суспільних відносинах, знаходить своє практичне втілення у всіх сферах
життєдіяльності суспільства та набуває визначену соціальну якість.
7. Справедливість як основоположний принцип права – це багатоаспектна
категорія, зміст якої не обмежується емпіричним соціальним контекстом, у тому
числі правовим, а має метафізичну моральну основу, яка надає правовому
розвитку

телеологічне

обґрунтування

та

виконує

позитивну

функцію,

спрямовуючи його на забезпечення природної, а не вимушеної єдності
суспільного буття. Правова нормативність справедливості або, іншими словами,
закріплення у правових нормах положень, спрямованих на забезпечення втілення
справедливості у соціальній практиці, обумовлюється наявністю численних
соціальних протиріч, свободою індивідуального морального вибору та іншими
об’єктивними чинниками, які вимагають встановлення чітких та відносних
критеріїв її реалізації у суспільних відносинах.
8. Метанормативна природа справедливості як одного із основоположних
принципів права полягає у тому, що її зміст формується з урахуванням природи та
призначення всіх соціонормативних систем, які функціонують у суспільстві і
забезпечують стійку кореляцію між складовими її ідеального (метафізичного,
телеологічного) та емпіричного (діалектичного, відносного) вимірів. Нехтування
метанормативним змістом справедливості призводить до штучного звуження її
смислового контексту, який втрачає якість об’єктивності та перетворюється на
суб’єктивне, особистісне відношення або ставлення до певного явища чи процесу,
що може оцінюватися за допомогою критеріїв справедливості.
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РОЗДІЛ 2
ПРАВО І МОРАЛЬ ЯК СОЦІАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРИ:
ДИНАМІКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ
2.1 Право і мораль як явища соціальної дійсності
Цілком очевидним слід визнати те, що процес правового регулювання
суспільних відносин тісно переплетений з іншими соціальними регуляторами,
одним з яких виступає мораль. З цього твердження можна констатувати, що для
розуміння змісту та сутнісного наповнення правових норм потрібний не лише
їхній ґрунтовний аналіз з урахуванням ідейних засад правосвідомості конкретних
соціальних груп, але й виявлення особливостей взаємодії норм права з
принципами моральної поведінки, яка є домінуючою у свідомості конкретного
суспільства. Реалізація правових норм вимагає ґрунтовного аналізу моральної
оцінки відносин життєдіяльності та конкретних обставин у відповідній справі.
Детальна характеристика

моральних взаємовідносин має фундаментальне

значення при аналізі шлюбно-сімейних, спадкових, договірних відносин, а також
при вирішенні цивільних та кримінальних справ.
Як форма суспільної свідомості, комплекс відносин і норм, мораль виникає
раніше політичної та правової форм свідомості. Як зазначають вчені, звичаї,
мораль регулювали поведінку людей у первіснообщинному суспільному
устрої [35, с. 144–149].
Мораль як соціальний регулятор втілює у собі систему уявлень про добро і
зло, досвід культурно-історичного розвитку як людства в цілому, так і окремих
суспільств, в межах яких проявляється специфіка духовного та матеріального
життя громадян. У моральних принципах та нормах відображаються життєві
переконання людей, їх почуття та емоції, а також ієрархічно структуровані ідеали,
на досягнення яких має спрямовуватися поведінка та діяльність індивідів. У
значній мірі це стосується і права, яке, хоч і характеризується ознаками
формальної визначеності та офіційності, проте не позбавляється у зв’язку із цим
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відповідного морального обґрунтування тих правил і норм, які закріплюються у
ньому, а також телеологічної моральної домінанти – досягнення справедливого
правопорядку в суспільстві.
Історія розвитку цивілізації свідчить, що право і мораль як складові частини
духовної культури суспільства органічно взаємопов’язані. Правова система
державно-організованого суспільства закріплює життєво важливі для всього
суспільства вимоги моралі, моральні настанови. Законодавча влада зобов’язана
вдосконалювати право, враховуючи стан суспільної моралі, моральну культуру
населення країни, виходячи з того, що моральна основа права є найважливішою
складовою загальної регулятивної потенції права, що право має бути моральним,
закони повинні бути справедливими й гуманними, відтворювати ідеали свободи і
добра [175, с. 39].
В роботі Г. Гегеля «Філософія права» питання права також трактуються в
органічному взаємозв’язку з моральністю, мораллю. У гегелівському вченні
трьома основними рівнями розвитку поняття права є: абстрактне право, мораль та
моральність. На думку мислителя, «правове і моральне не можуть існувати кожне
саме по собі, і вони повинні мати своїм носієм і своєю основою моральне, тому
що праву бракує моменту суб’єктивності, а мораль, є односторонньою, оскільки
має виключно суб’єктивність, і, таким чином, обидва моменти самі по собі не
володіють дійсністю» [44, с. 177].
У сучасних реаліях взаємозв’язок права і моралі також проявляється в
процесі вирішення значної кількості теоретичних і практичних проблем
(наприклад, питання співвідношення права і закону, питання законності та
обґрунтованості рішення суду, проблема визначення правових критеріїв або умов
набуття спеціального правового статусу, проблема соціального захисту так званих
«незахищених верств населення» тощо). Вирішення цих та багатьох інших питань
об’єктивно вимагає застосування відповідних підходів та моральних категорій, за
допомогою яких можна виявити справжню сутність тих чи інших явищ та
відносин.
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Проблема співвідношення права і моралі у всі часи була в центрі уваги
представників правової та філософської думки. Чимало аспектів цієї проблеми
вивчалося у свій час Ціцероном, Арістотелем, Г. Гегелем, Г. Кельзеним тощо.
Проаналізуємо погляди останнього щодо взаємозв’язку та взаємодії права і моралі
як певних соціальних норм, соціальних регуляторів, з метою забезпечення
прикладної демонстрації вищевикладеного.
Так, Г. Кельзен вважав, що, визнаючи право як сукупність норм, його тим
самим відмежовують від природи, а правознавство – від природознавства. Проте,
крім правових норм, існують ще й інші норми, які регулюють поведінку людей по
відношенню один до одного, і тому правознавство – це не єдина дисципліна, яка
займається вивченням та описом соціальних норм. Інші соціальні норми можна
об’єднати терміном «мораль», а дисципліна, що їх вивчає та описує, називається
«етика» [300, с. 7–13, 15, 17–19].
Оскільки справедливість є вимогою насамперед моралі, то співвідношення
справедливості й права необхідно розглядати разом із співвідношенням моралі та
права. При цьому, вважає Г. Кельзен, необхідно мати на увазі, що мораль часто
плутають з етикою, так само як право з правознавством, вважаючи, що етика
регулює людську поведінку, визначає права та обов’язки людей, хоча ця сфера
стосується моралі, а етика може лише вивчати та описувати моральні норми.
Методологічній «чистоті» правознавства, за Г. Кельзеном, загрожує небезпека не
тільки тому, що часто не помічають межі, які відмежовують право від
правознавства, а набагато частіше тому, що правознавство не відрізняють від
етики і, відповідно, не помічають чіткої відмінності між правом і мораллю [300,
с. 7–13, 15, 17–19].
Відмінність права і моралі не може торкатися змісту поведінки, до якої
зобов’язують людину норми цих обох соціальних порядків. Г. Кельзен наводить
такий приклад: самогубство може бути заборонено не тільки мораллю, але й
правом; сміливість може бути не тільки моральною, але й правовою. Таким
чином, поширена думка про те, що право визначає зовнішню поведінку, а мораль
– внутрішню, є не зовсім вірною. Адже норми обох порядків визначають і ту, й
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іншу поведінку, хоча й з різним ступенем або мірою впливу на відповідну
поведінку. Адже сміливість, як моральна доброчесність, ґрунтується не тільки на
духовній якості безстрашності, але й на зовнішній поведінці, обумовленій цією
якістю [300, с. 7–13, 15, 17–19].
Г. Кельзен вважає, що поведінка людини є моральною тоді, коли вона діє
всупереч своїм схильностям та егоїстичним інтересам, а встановлений моральною
нормою обов’язок поводити себе належним чином існує й тоді, коли схильності та
егоїстичні інтереси суперечать визначеній поведінці. Те ж саме стосується й
обов’язків, що встановлюють правові норми. Таким чином, і моральний, і
правовий порядки як різновиди соціального порядку в цілому, визначають
поведінку, яка може бути протилежною схильностям та егоїстичним інтересам
людей [300, с. 7–13, 15, 17–19].
У вказаному контексті потрібно зазначити, що мораль і право, безумовно,
суттєво відрізняються з огляду формування відповідних норм. Втім, подібно до
норм права, норми моралі породжують звичай чи свідоме «встановлення». У
цьому розумінні мораль, як і право, є позитивною, а наукова етика вивчає тільки
позитивну мораль, так само як правознавство вивчає тільки позитивне право.
Відмінність між правом і мораллю необхідно шукати не в тому, що саме ці
порядки «наказують» чи «забороняють», а в тому, як вони наказують чи
забороняють певну поведінку. Принципову відмінність між правом і мораллю
можна виявити лише за умови, що право буде розглядатися як примусовий
порядок, тобто нормативний порядок, який спрямований на визначення належної
поведінки та пов'язаний із соціально-організованим актом примусу, а мораль – як
соціальний порядок, який не передбачає такого роду санкцій. Санкції моралі як
соціального порядку полягають лише у схваленні поведінки, яка відповідає нормі,
та в засудженні поведінки, що їй суперечить, а про застосування фізичної сили у
системі моральної регуляції взагалі не йдеться [175, с. 39–40].
У «Чистій теорії права» Г. Кельзен вказує також на те, що окреслення права
і моралі як різних видів нормативних систем призводить до питання про їх
співвідношення. Це питання має декілька спрямувань. По-перше, яке фактичне
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співвідношення між правом та мораллю? По-друге, яким це співвідношення
повинно бути? [300, с. 7–13, 15, 17–19].
Г. Кельзен вважає, що ці два питання часто ототожнюють і це призводить
до певного непорозуміння. «На перше питання» – зауважує філософ –
«відповідають по-різному: одні вважають, що право є моральним за самою своєю
природою, тобто поведінка, яка визначається правовими нормами, визначається й
моральними нормами, а якщо деякий соціальний порядок визначає поведінку, яка
заборонена мораллю, то цей порядок не є правом, оскільки його не можна
вважати справедливим; інші вважають, що право може і не бути моральним
(тобто справедливим), але соціальний порядок, який не є моральним, може бути
правом» [300, с. 82–90].
На думку Г. Кельзена, якщо питання про співвідношення права і моралі
розглядати як питання про зміст права, а не про його форму, та стверджувати, що
право за своєю природою має моральний зміст і являє собою моральну цінність,
то право існує всередині сфери моралі, і тому правопорядок є складовою
частиною морального порядку, тобто право є моральним і за своєю природою –
справедливим. Таким чином, виходячи із змісту права, можна зробити висновок,
що правопорядок є частиною моралі, а право і справедливість – тотожні [300,
с. 7–13, 15, 17–19].
Водночас, проводжуючи аналіз співвідношення права і моралі, мислитель
зазначає, що в різні часи та в різних просторових вимірах люди вважали
справедливим та несправедливим зовсім різні поняття, у зв’язку із чим неможливо
визначити загальний елемент у змісті різних моральних порядків. Таким чином,
абсолютних моральних цінностей не існує і будь-які моральні цінності є
відносними [300, с. 91–98].
Так, в одних просторових та часових координатах наведені у Законнику
Хамураппі ордалії (суд Божий, випробування) визнаються справедливими [90,
с. 43], однак з історичним поступом, правовим розвитком, набуттям правовою
матерією рис цивілізованості, навряд чи «суд Божий у вигляді випробування
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розпеченим залізом чи окропом» може мати навіть опосередковане відношення до
настанов справедливості [177, с. 141–149].
Загальною ознакою, яка притаманна усім моральним системам, є те, що ці
системи містять соціальні норми, тобто такі норми, які передбачають певну
поведінку одних людей по відношенню до інших, а, отже, встановлюють
поведінку як належне. Таким чином, загальним для всіх моральних систем є їх
форма, нормативний характер. Погоджуючись саме з таким висновком, можна
стверджувати, що право за своєю природою є моральним, оскільки воно має
певний зміст і містить соціальні норми, які встановлюють певну людську
поведінку в якості належної. Отже, питання про співвідношення права і моралі –
це питання про те, що право є правовою цінністю, яка, у той же час, є відносною
моральною цінністю.
У контексті зазначеного Г. Кельзен стверджує, що теорія позитивного права
вимагає розмежування права і моралі взагалі та права і справедливості зокрема.
Така теорія позитивного права спрямована проти традиційного уявлення про те,
що існує одна-єдина, тобто абсолютна мораль, а, отже, й абсолютна
справедливість. Поділ права і моралі, права і справедливості означає, що
позитивний правопорядок не залежить від абсолютної моралі. Якщо взяти до
уваги відносні моральні цінності, то те, що право має бути моральним, означає
лише, що конструкція позитивного права має відповідати певній моральній
системі – одній із багатьох можливих, а отже, вимога розділити право і мораль,
право і справедливість при відносних моральних цінностях означає наступне:
по-перше, певний правопорядок оцінюється як моральний чи аморальний,
справедливий чи несправедливий і співвідноситься з однією із багатьох можливих
моральних систем, а не з однією абсолютною мораллю, а отже, існує лише
відносне, а не абсолютне оцінювальне судження;
по-друге, дійсність позитивного правопорядку не залежить від того,
відповідає він моральній системі чи ні [300, с. 38–81].
Проте відносна мораль не може виконувати покладену на неї функцію –
забезпечити абсолютний критерій оцінки позитивного права. Такий критерій
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взагалі неможливо визначити шляхом наукового пізнання. Але це ще не означає,
що не існує інших критеріїв. Кожна моральна система може бути таким
критерієм. Так, оцінюючи конструкцію позитивного правопорядку з моральної
точки зору (справедлива вона чи ні), необхідно мати на увазі, що критерій оцінки
є відносним, існує можливість оцінювати позитивний правопорядок з позиції
іншої моральної системи. Відповідно до цього Г. Кельзен робить висновок: якщо
деякий правопорядок з точки зору однієї моральної системи оцінюється як
несправедливий, то з точки зору іншої системи може бути оцінений, навпаки, як
справедливий [30, с. 91–98].
Якщо

моральний

порядок

не

наказує

підкоритися

позитивному

правопорядку при будь-яких обставинах, а отже, існує можливість розходження
між мораллю та правопорядком, то вимога відрізняти право від моралі та
правознавство від етики означає, що дійсність позитивних правових норм не
залежить від їх відповідності моральному порядку. Таким чином, з точки зору
позитивного права, правова норма може бути дійсною (реальною), навіть якщо
вона суперечить моральному порядку.
Слід зазначити, що ми не вступаємо тут у полеміку, що ведеться у
юридичній літературі навколо поняття права, але дотримуємося думки, відповідно
до якої право – це похідні від держави норми, покликані виражати ідеї гуманізму,
моральності, справедливості, природних прав людини, міру свободи особи;
баланс інтересів між різними прошарками суспільства. У цілому поняття права
взаємовідповідне поняттю норми. Детальний аналіз підходів до сучасного
праворозуміння, основні школи та напрями аналізуються у сучасній юридичній
літературі, зокрема, у працях відділу теорії держави і права Інституту держави і
права імені В. М. Корецького НАН України [168, с. 8–129]. Саме тому жодна з
концепцій права, що пропонуються нині, не виключає з його складу норми, а
лише доповнює їх деякими іншими компонентами.
Юристи у своїй діяльності вивчають, тлумачать, застосовують насамперед
правові норми – це їх професійний обов’язок. Але вони для оцінки поведінки
суб’єктів правових відносин і правильного розв’язування виникаючих колізій
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постійно звертаються і до етичних критеріїв, оскільки в основі права перебуває
мораль.
Чимало філософів та правознавців незмінно підкреслювали, що право є
лише мінімум моральності або юридично оформлена мораль. Право – це засіб
реалізації морально-гуманістичних ідеалів суспільства. Без засад моральності,
моралі, етики, право немислиме. В. Соловйов, наприклад, визначав право як
«примусову вимогу здійснення мінімального добра чи порядку, що не допускає
свідомого прояву зла» [248, с. 30–43].
Мораль припускає ціннісне ставлення людини не тільки до інших, але й до
себе, почуття власної гідності, самоповаги, усвідомлення себе як особистості.
І. Кант у свій час помітив: «хто перетворює себе в хробака, не повинен потім
скаржитися, що його топчуть ногами» [103, с. 176]. Уявлення про чесне і безчесне
– ще один стрижень моралі. Вищим законом і вищим судом для особистості є
власна совість, що вважається найголовнішим і найглибшим вираженням
моральної сутності людини.
Зміст категоричного імперативу моралі простий: «поводься з іншими так, як
ти хотів би, щоб поводилися з тобою». Він встановлює межі власній сваволі,
себелюбству, егоїзму. Це ж відтворює і одна з християнських заповідей. За
Кантом, дві речі дивують нашу уяву – «зоряне небо над нами та моральні закони
всередині нас». Останнє і є імперативом.
Усе це вкладається в поняття совісті, тобто здатності людини до самооцінки
і самоконтролю, до суду над самим собою. «Закон, який живе в нас, – писав
І. Кант, – називається совістю; совість є, власне, співвідношенням наших вчинків
із цим законом» [103, с. 229].
Другий аспект моралі – це конкретні форми зовнішнього прояву зазначених
вище якостей, оскільки мораль не може бути зведена до самих принципів. Ці дві її
сторони тісно переплетені. Як справедливо зазначає Н. Оніщенко, «людина
характеризується своїми вчинками. Якою людина є у своїх діях, такою вона є й
всередині» [187, с. 30]. Тому не можна людину оцінювати відповідно до того, що
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вона сама про себе думає чи декларує. Тільки вчинки можуть розкрити її дійсну
сутність. Адже вчинки людини – це плоди її помислів.
Таким чином, співвідношення між правом і мораллю є складним,
багаторівневим. У сучасній правовій доктрині воно розглядається як таке, що
містить у собі чотири компоненти: єдність, відмінність (розбіжність), взаємодію
та протиріччя [159, с. 212–223]. Уважне зіставлення (порівняння) права і моралі,
з’ясування взаємозв’язків між ними дозволяють більш глибоко пізнати обидва ці
явища [227, с. 279–285].
Розглянемо детальніше це питання.
Єдність права і моралі полягає в тому, що:
по-перше, вони являють собою різновиди соціальних норм, що утворюють у
сукупності цілісну систему нормативного регулювання і внаслідок цього наділені
деякими загальними рисами, у них єдина нормативна основа;
по-друге, право і мораль мають одну й ту ж саму мету і завдання –
упорядковування

й

удосконалювання

громадського

життя,

впровадження

організуючих начал у суспільний розвиток, духовне удосконалення особистості,
захист прав людини, закріплення ідеалів гуманізму та справедливості тощо;
по-третє, право і мораль мають однаковий об’єкт регулювання – суспільні
відносини (тільки в різному обсязі); обидва соціальні регулятори адресовані
одним й тим самим людям, верствам, групам, прошаркам, соціумам, колективам;
їхні вимоги багато в чому збігаються;
по-четверте, право і мораль як нормативні явища визначають межі
належних і можливих вчинків суб’єктів, є засобами вираження та гармонізації
особистих і суспільних інтересів;
по-п’яте, право і мораль у філософському плані являють собою надбудовні
категорії, які обумовлені культурними, економічними, політичними та іншими
детермінуючими чинниками, що робить їх соціально однотипними у певному
суспільстві чи формації;
по-шосте, право і мораль виступають як фундаментальні загальноісторичні
цінності, показники соціального та культурного прогресу суспільства, його
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творчих і дисциплінуючих начал. Мета права – «облаштувати життя людей так,
щоб на зіткнення між правом і мораллю витрачалося якнайменше сил кожного
індивіда і суспільства в цілому» [77, с. 82; 92, с. 240–245]. Таким же по суті є й
призначення моралі. Адже право – це зведена до закону моральність.
Однак поряд із загальними рисами право і мораль мають істотні
розбіжності, мають свою специфіку. Врахування своєрідності цих феноменів має,
мабуть, більш важливе значення, ніж констатація їхньої спільності. Саме тому
онтологічні

статуси

й

ознаки

права

і

моралі

заслуговують

глибокого

порівняльного аналізу.
Отже, відмінні риси даних соціонормативних феноменів полягають у
наступному:
1. Право і мораль розрізняються насамперед за способами їхнього
встановлення, формування. Як відомо, правові норми створюються або
санкціонуються державою і тільки державою (чи з її згоди деякими громадськими
організаціями), державою вони й скасовуються, доповнюються, змінюються. У
цьому сенсі держава є політичним творцем права, а правотворчість є її
винятковою прерогативою. Тому право виражає не просто волю народу, а його
державну волю і виступає не просто регулятором, а особливим, державним
регулятором [77, с. 82].
У контексті зазначеного потрібно підкреслити, що процес правотворення
йде не тільки «зверху», але й «знизу», оскільки «виростає», формується з
народних звичаїв, традицій, юридичної практики, прецедентів тощо [65, с. 176–
252], але в кінцевому результаті правові норми «подаються» суспільству все ж
таки від імені держави як його офіційного представника.
По-іншому формується мораль, оскільки її норми безпосередньо не
створюються

державою

і

взагалі

не

є

продуктом

якоїсь

спеціальної

цілеспрямованої діяльності, а виникають і розвиваються спонтанно в процесі
практичної діяльності людей. Для того, щоб моральна норма одержала право на
існування, не потрібно згоди влади; достатньо, щоб вона була визнана,
«санкціонована» самими учасниками соціальної комунікації – класами, групами,
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колективами, тими, хто має намір нею керуватися. На відміну від права, мораль
має неофіційний (недержавний) характер [77, с. 82–83].
Водночас це зовсім не означає, що держава жодним чином не впливає на
становлення моралі. Такий вплив реалізується у багатьох аспектах: через право,
політику, ідеологію, засоби масової інформації, всю систему суспільних відносин,
але безпосередньо держава не встановлює моральні норми. Адже як відомо,
«моральні заповіді не можуть бути предметом позитивного законодавства» [42,
с. 37].
У будь-якій державі, як правило, діє лише одне, створене нею, право, у той
час як мораль не є єдиною й однорідною, вона диференціюється відповідно до
класового, національного, релігійного, професійного та іншого розподілу
суспільства. Це демонструє генетичний зв’язок права з державою, і відсутність
такого зв’язку в моралі, хоча і мораль, незважаючи на зазначену вище соціальну
диференціацію, у цілому все ж таки відповідає визначеному типу суспільства,
держави або формації (рабовласницькій, феодальній, буржуазній, соціалістичній
тощо) [92, с. 240–245].
2. Право і мораль розрізняються за методами їхнього забезпечення. Якщо
право створюється державою, то воно нею і забезпечується, охороняється,
захищається. За виконання настанов права відповідає апарат примусу, що
контролює дотримання правових норм і карає тих, хто їх порушує, оскільки норма
права – це не прохання, не порада, не побажання, не примха, а владна вимога,
веління, припис, звернений до всіх членів суспільства і підкріплюване в їхніх же
інтересах можливістю примусити, змусити, покарати [92, с. 242–243].
Іншими словами, юридичні норми мають загальнообов'язковий характер.
Звідси не випливає, що кожна окрема норма стосується кожного індивіда, а
йдеться саме про принцип – в праві об'єктивно закладений примусовий
компонент, без якого воно не було б ефективним регулятором життєдіяльності
людей, атрибутом влади [77, с. 83; 92, с. 240–245].
Водночас потрібно наголосити, що право реалізується в суспільному житті
не стільки за допомогою відповідних примусових засобів, закріплених у санкціях
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правових норм на випадок їх порушення або невиконання, скільки за допомогою
застосування інших методів впливу на свідомість і поведінку громадян
(наприклад, переконання та заохочення). При цьому значною мірою правомірна
поведінка

суб’єктів

права

обумовлюється

ступенем

втілення

у

праві

основоположних моральних цінностей та норм, рівнем правового захисту
традиційного морального порядку в суспільстві.
По-іншому забезпечується мораль, яка спирається не на силу державного
апарату, а на силу суспільної думки та оцінки. Порушення моральних норм не
тягне за собою втручання державних органів. У моральному плані людина може
бути вкрай негативною особистістю, але юридичній відповідальності вона не
підлягає, якщо не вчиняє протиправних діянь. Саме суспільство, його колективи
вирішують питання про форми реагування на осіб, що не дотримуються норм
моралі. При цьому моральний вплив може бути не менш дієвим, ніж правовий, а
іноді й більш ефективним. Наслідки ж аморальної поведінки можуть бути
найважчими та непоправними [106].
3. Право і мораль розрізняються за формою їхнього вираження, фіксації.
Якщо правові норми закріплюються в спеціальних юридичних актах держави
(законах, наказах, постановах), групуються за галузями та інститутами,
систематизуються (зводяться) для зручності користування у відповідні кодекси,
збірники, статути, що складають у цілому велике і розгалужене законодавство, то
моральні норми, у свою чергу, не мають подібних чітких форм вираження, не
враховуються і не обробляються, а виникають та існують у свідомості людей –
учасників суспільного життя. Їхня поява не пов'язана із волею законодавців або
інших осіб, які мають відношення до правотворчості [77, с. 83–84; 92, с. 243–244].
Моральні норми та принципи, виникаючи під впливом визначених
соціальних умов у різних верствах і групах суспільства, поширюються потім на
більш широке коло суб’єктів, стають стійкими правилами та мотивами поведінки.
При цьому не можна точно вказати ні час, ні причини, ні порядок виникнення тих
чи інших етичних норм, ні термінів їхньої дії. Виникаючи поступово, стихійно,
вони також непомітно залишаються у минулому, втрачають силу [92, с. 244].
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Але моральні норми – це не тільки неписані заповіді й вимоги (хоча таких –
абсолютна більшість). Переважна їх кількість міститься, наприклад, у програмних
і статутних документах різних партій, громадських об’єднань, літературних та
релігійних пам’ятках, історичних літописах, хроніках, манускриптах, які зберегли
правила людського буття [71, с. 7–10].
Деякі моральні правила стають органічною складовою статей і параграфів
законів, інших правових актів. Проте на відміну від права, що являє собою
логічно структуровану систему, мораль є відносно вільним, внутрішньо
несистематизованим явищем.
4. Право і мораль розрізняються за характером та способами їхнього впливу
на свідомість і поведінку людей [193, с. 213–216]. Якщо право регулює
взаємовідносини між суб’єктами з точки зору їх юридичних прав та обов’язків,
правомірного/неправомірного, законного/незаконного, караного/некараного, то
мораль підходить до людських вчинків з позицій добра і зла, схвального чи
ганебного, правдивого чи нечесного, шляхетного і нешляхетного, совісті, честі,
обов’язку тощо. Іншими словами, у права та моралі різні оцінювальні критерії,
підходи, важелі впливу на свідомість та волю осіб [77, с. 84; 92, с. 244].
У зв’язку із цим, норми права містять у собі більш-менш докладний опис
забороненої чи дозволеної дії, точно вказують на потрібний варіант поведінки,
відрізняються чіткістю, формальною визначеністю, як правило, заздалегідь
встановлюють санкцію за порушення певного припису, тоді як моральні норми не
мають такого ступеня деталізації і не передбачають заздалегідь оприлюдненого
виду відповідальності [92, с. 244].
5. Право і мораль розрізняються за характером і порядком відповідальності
за їхнє порушення. Так, наприклад, протиправні дії спричиняють настання
особливого

різновиду

соціальної

відповідальності,

а

саме:

юридичної

відповідальності, процесуальний порядок притягнення до якої повинен бути чітко
врегульований

у

законодавстві.

Притягнення

особи

до

юридичної

відповідальності здійснюється на підставі низки важливих принципів, серед яких:
верховенство права, законність, справедливість, своєчасність тощо. При цьому
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стягнення

(покарання)

в

межах

відповідного

різновиду

юридичної

відповідальності застосовуються, як правило, від імені держави.
Відповідальність

за

порушення

моральних

норм

або

моральна

відповідальність не вимагає закріплення чіткої, формально визначеної процедури;
вона виражається здебільшого у моральному осуді порушника моральних норм,
застосуванні до нього заходів громадського впливу. Моральна відповідальність не
передбачає використання примусових засобів впливу на порушника; вона не є
офіційною або такою, що походить від держави.
6. Право і мораль розрізняються за рівнем вимог, які пред’являються до
поведінки людини. Цей рівень значно вищий у моралі, що в багатьох випадках
вимагає від особистості набагато більшого, ніж юридичний закон, хоча він і
передбачає за деякі протиправні дії суворі санкції. Наприклад, мораль
беззастережно засуджує будь-які форми нечесності, неправди, наклепу, зради
тощо, тоді як право спрямоване на припинення лише найбільш небезпечних їх
проявів [178, с. 20–24].
Мораль виділяє у вчинках людей категорію совісті, вимагає дотримуватися
не тільки закону, але й виконувати обов’язки, внутрішні спонукання, зважати на
думку оточуючих індивідів [52, с. 18–20]. Вона більш вимоглива до поведінки
індивіда. Право не в змозі примусити людину бути завжди і в усьому
максимально чесною, порядною, правдивою, справедливою, чуйною, шляхетною,
йти на самопожертву, робити героїчні вчинки тощо. Цього законом не пропишеш.
Мораль же закликає й до цього. Вона орієнтує людину не на середній рівень, а на
ідеал. «Авторитет моральних законів нескінченно вищий» [43, с. 182]. Мораль –
це еталон права.
Слід відзначити, що в гуманітарній літературі з’явилися заперечення проти
формули «право є мінімум моральності», оскільки вона, нібито, применшує право,
відсуває його на другий план, робить чимось другорядним. На нашу думку,
побоювання ці даремні. Зазначена формула зовсім не ставить право на друге
місце, не принижує його цінності і ролі в суспільстві, а просто фіксує той факт,
що право дійсно не охоплює і не може охопити усіх вимог моралі, що воно
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регулює більш вузьке коло суспільних відносин, і що оціночні критерії моралі є
більш суворими. Окремі науковці абсолютно слушно підкреслюють, що «за
відмову від права доводиться рано чи пізно платити не лише крахом демократії,
але також і моральною деградацією, і духовним зубожінням» [201, с. 144–145]. Це
означає, що «відмовлятися» ані від права, ані від моралі, у жодному разі не
можна.
7. Право і мораль розрізняються за сферами дії. Моральний простір
набагато ширший правового, їхні межі не збігаються. Право, як відомо, регулює
далеко не всі, а лише найбільш важливі галузі суспільного життя (власність,
владу, працю, управління, правосуддя), залишаючи за межами своєї регламентації
такі

сторони

людських

відносин,

як,

наприклад,

кохання,

дружбу,

взаємодопомогу, смаки, моду, особисті уподобання тощо. Право не повинно
порушувати свої ж межі та шляхом інтервенції потрапляти в сферу почуттів,
роздумів, емоцій [244, с. 11]. Межею ж правового регулювання є деяка
«демаркаційна лінія», що відокремлює сферу правового від неправового та
окреслює межі поширення права, його вплив на свідомість людини та її
поведінку [66, с. 8].
«Вторгнення» права в цю площину було б, по-перше, неможливим,
внаслідок «несхильності» їх зовнішньому контролю; по-друге, непотрібним і
безглуздим

з

огляду

державних

інтересів;

по-третє,

недемократичним,

антигуманним, тоталітарним. Тут діють моральні, етичні та інші соціальні норми,
традиції, звичаї. Мораль, на відміну від права, проникає в усі прошарки
суспільства, її оцінкам піддаються всі види та форми взаємовідносин між людьми.
Вона «універсальна і всюдисуща» [137, с. 71], не знає винятків.
8. У філософському плані розходження між правом і мораллю полягає у
тому, що остання виступає однією з форм суспільної свідомості (поряд з
політикою, ідеологією, наукою, мистецтвом тощо), у той час як право (якщо
розуміти під ним юридичні норми, закони) звичайно не розглядається в цій якості.
Формою суспільної свідомості виступає не право, а правосвідомість, тобто
погляди на право та його сприйняття [187].
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Право та законодавство як форма його вираження зазвичай розглядається
крізь призму державної організації суспільства, як один з інститутів або
інструментів держави. Так, звичайно, можна говорити про право як про певні ідеї,
нормативні судження, принципи тощо, проте навіть такий ракурс його
осмислення не означає втрати ним сутнісного взаємозв’язку з системою
законодавства відповідної держави, оскільки саме в законах і втілюються пануючі
в суспільстві правові ідеї.
9. Нарешті, у права і моралі – різні історичні долі. Мораль «старша за
віком», давніша, вона завжди існувала й існуватиме в людському суспільстві, тоді
як право виникло лише на певному ступені соціальної еволюції і в майбутньому їх
долі також, можливо, розійдуться [28, с. 198–199]. Не в тому сенсі, що право
«відімре», а в тому, що воно буде все більш наближатися до норм моралі.
Саме такими є загальні та відмінні риси права і моралі. При цьому
зрозуміло, що межі, які з’єднують та роз’єднують ці два явища, не залишаються
статичними, окресленими раз і назавжди даними. Вони рухливі, мінливі,
зміщуються в той чи інший бік у процесі суспільного розвитку під впливом змін,
що відбуваються. Те, що в один час регулюється правом, в інший – може стати
об'єктом лише морального впливу, і навпаки. Навіть у межах одного типу
суспільства, але на різних етапах його розвитку, співвідношення між правом і
мораллю змінюється [77, с. 82–85].
З тісного взаємозв’язку зазначених регуляторів випливає також їх тісна
соціальна та функціональна взаємодія. Вони «підтримують» один одного в
процесі упорядкування суспільних відносин, позитивного впливу на особистість,
формування

у

громадян

належної

юридичної

та

моральної

культури,

правосвідомості; їхні вимоги багато в чому збігаються: дії суб’єктів, що
заохочуються правом, як правило, заохочуються й мораллю. Цікаві висновки в
цьому контексті зробили співробітники відділу теорії держави і права Інституту
держави і права імені В. М. Корецького НАН України [98, с. 36–38].
Мораль засуджує вчинення правопорушень, і особливо злочинів. В оцінці
таких діянь право і мораль єдині. «Мораль вимагає, щоб, насамперед, було
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дотримане право, і лише після того, як воно вичерпано, вступають у дію моральні
визначення» [42, с. 32].
Будь-яка протиправна поведінка, як правило, є також аморальною. Право
приписує дотримання законів, саме цього ж вимагає й мораль. У багатьох статтях
чинної Конституції України 1996 року, Декларації прав і свобод людини, інших
найважливіших нормативно-правових актах, оцінки права і моралі співпадають.
Це і не дивно, оскільки право, як вже зазначалося, ґрунтується на моралі. Воно не
може і не повинно бути аморальним.
У процесі здійснення своїх функцій право і мораль «допомагають» одне
одному в досягненні загальних цілей, використовуючи для цього властиві їм
методи. «Там, де право відмовляється давати які-небудь приписи, виступає зі
своїми вимогами мораль; там, де мораль буває не здатна одним своїм внутрішнім
авторитетом стримувати прояви антигромадської поведінки, на допомогу їй
приходить право зі своїм зовнішнім примусом» [173, с. 113]. Як бачимо, право і
мораль об'єктивно необхідні одне одному.
На жаль, потрібно констатувати, що сьогодні моральні основи нашого буття
підірвані, процвітає не тільки правовий, але й моральний нігілізм, більше того
спостерігаються явища правового та морального релятивізму. Вважаємо, що
подолання цих явищ – найважливіша передумова соціального і духовного
відродження України. Зі зростанням негативних процесів у суспільстві
підсилюється й ступінь непримиренності до них людей, які хотіли б бачити
юридичні та моральні важелі більш дієвими, ефективними й результативними у
боротьбі за духовне «оздоровлення» суспільства [55, с. 138–158].
Кореляція права і моралі суттєво проявляється у сфері здійснення
правосуддя, діяльності правоохоронних органів тощо. Особливо виразно такий
взаємозв’язок проявляється в процесі вирішення індивідуальних справ, при
аналізі відповідних юридичних фактів, неправомірних дій, їх мотивів та причин, а
також при дослідженні особистості правопорушника. Факти у багатьох правових
ситуаціях оцінюються із залученням як юридичних, так і моральних критеріїв, без
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яких неможливо повноцінно визначити ознаки значної кількості суспільно
шкідливих (небезпечних) та й взагалі будь-яких соціально значущих діянь.
«Правосуддя» – писав видатний російський юрист А. Коні – «не може бути
відсторонене від справедливості, а остання полягає зовсім не в одному
правомірному застосуванні каральних санкцій. Судовий діяч усіма своїми діями
щодо людей, до діянь яких він покликаний докласти свій розум, працю та владу,
повинен прагнути до здійснення морального закону» [112, с. 51]. Слід нагадати,
що римські юристи називали право мистецтвом добра і справедливості, а себе –
жрецями справедливості.
Не можна порушити державний закон, не порушуючи моралі. Тому при
вирішенні будь-якої суддівської справи, крім правового, має місце й своєрідний
моральний звід правил і настанов. Вони не тільки не виключають, а передбачають
і доповнюють один одного. У цілому, кожний правовий кодекс повинен
ґрунтуватися на моральному. І. Ільїн відзначав, що коли людина має справу з
нормами, які виражають правову та моральну свідомість людини, то остання
одержує можливість підкорятися їм не тільки через страх, але й у зв’язку із
совістю [92, с. 236–240].
У нашому дисертаційному дослідженні варто звернути увагу на протиріччя
між правом і мораллю, які існують в сучасному суспільстві. Тісна взаємодія норм
права і моралі не означає, що процес цей рівний та безконфліктний. Між ними
можуть виникати, і досить часто виникають, гострі протиріччя, колізії,
розбіжності. Моральні та правові вимоги не завжди і не в усьому узгоджуються, а
нерідко прямо «протистоять» одна одній. Ці непорозуміння або протиріччя мають
як соціальне, так і діалектичне походження.
Слід зазначити, що оптимальне поєднання етичного та юридичного завжди
було проблемою, яка важко узгоджується в усіх правових системах. І, як показує
досвід, ідеальної гармонії в цьому найчастіше досягти не вдається: протиріччя
неминуче зберігаються, виникають нові, посилюються старі, їх можна якоюсь
мірою нівелювати, послабити, зменшити, але не скасувати повністю.
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Зрозуміло, окремі з вищевказаних протиріч можна вольовим порядком
усунути, інші не допустити, але в цілому, як об’єктивне явище, вони
залишаються. Взагалі, вершин моральності ще жодному суспільству досягти не
вдавалося, так само, як і право ніколи не виражало всієї повноти моральних
імперативів. Звідси – «непорозуміння» між даними феноменами соціальної
дійсності. При цьому бувають колізії поверхневі і глибинні, стійкі. Не слід
дивитися на них у всіх випадках як на якесь «зло», з яким необхідно неодмінно
«боротися» [20, с. 10–51].
Причини протиріч між правом і мораллю полягають в їх специфіці, у тому,
що вони мають різні методи регуляції, різні підходи, критерії при оцінці
поведінки суб’єктів. При цьому має значення неадекватність відображення ними
реальних суспільних процесів, інтересів різних соціальних верств, груп, класів.
Розбіжності між правом і мораллю виникають внаслідок складності та
суперечливості самого життя, нескінченної розмаїтості виникаючих у ньому
ситуацій, появи нових тенденцій у суспільному розвитку, неоднакового рівня
моральної та правової свідомості людей, мінливості соціальних та економічних
умов життя суспільства тощо [220, с. 204–212].
Право за своєю природою є більш консервативним, воно неминуче відстає
від плину життя, до того ж, у ньому самому чимало колізій. Навіть
найдосконаліше законодавство містить прогалини, недоліки. Мораль же – більш
рухлива, динамічна, активніше реагує на зміни, що відбуваються; у моралі
переважають елементи гнучкості, стихійності. Таким чином, ці два явища
розвиваються нерівномірно, тому в суспільстві завжди різний правовий і
моральний стан, різний правовий і моральний клімат [159, с. 212–223].
Право і мораль – не антиподи, не «супротивники», хоча вони по-різному
оцінюють одні й ті ж факти, між ними тонкі межі. На цьому ґрунті нерідко
відбуваються «зіткнення», тому що мораль вимагає від людини набагато
більшого, ніж право, судить суворіше. «Щось дозволене з погляду права може
бути чимось таким, що мораллю засуджується» [42, с. 32].
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У вказаному контексті потрібно звернути увагу на те, що сучасний етап
взаємозв’язку права і моралі характеризується не лише значним посиленням
протиріч між цими соціонормативними системами, але й розбалансуванням всієї
системи соціальної регуляції в цілому. Такий стан призводить до зниження рівня
нормативності людської свідомості, яка є необхідною передумовою усвідомлення
та засвоєння пануючих у суспільстві соціальних норм та бере свій початок в
природі людини і обумовлена особливостями її психіки, її соціальної
орієнтації [29, с. 59], тощо. Як наслідок, до певної міри втрачається регулятивноохоронний ефект від прийняття законодавчих та інших нормативно-правових
актів, а також реформування відповідних сфер та галузей суспільного життя.
Окремі українські дослідники у зв’язку із цим наголошують на сутнісному
аспекті кризи сучасного права, який «полягає у деструкції всієї системи
соціонормативного регулювання, що виявляється у яскраво вираженій тенденції
до штучного руйнування об’єктивно функціонуючих системних взаємозв’язків
між різними нормативно-регулятивними системами (передусім права, моралі та
релігії), поступовому відході нормативно-правового регулювання від його
телеологічних

морально-релігійних

настанов

та

принципів» [255,

с. 143]

(наприклад, протиріччя між правом і мораллю стосовно гендерної ідеології,
абортів та інших соматичних прав людини, використання досягнень штучного
інтелекту тощо).
Крім того, бувають недемократичні, неправові закони. Зокрема, у період
сталінських репресій взагалі діяло репресивне законодавство, що порушувало
елементарні права людини. Історія знає жорстокі, нелюдські, фашистські закони,
що не укладаються у рамки моралі.
Хоча в основі права лежить мораль, це зовсім не означає, що право
механічно закріплює усі вимоги моралі, незалежно від їх суті і приналежності, як
стверджує Г. Гаджиєв. Мораль неоднорідна, вона відображає прагнення різних
соціальних груп, верств, класів, у ній можуть протистояти взаємовиключні
погляди. Адже не потрібно зайвий раз доводити, що уявлення людей про добро і
зло настільки змінювалися протягом історичного поступу, що нерідко суперечили

97

одне одному. В ідеалі всі норми права повинні ґрунтуватися на нормах моралі,
нібито відтворювати їх мовою законів, але так буває не завжди [39, с. 73–74].
Мораль, як правило, «крокує попереду», але іноді і правові норми слугують
для моралі орієнтиром і можуть справляти на неї випереджаючий вплив. «Саме
через право, наприклад, йшов процес подолання кровної помсти – одного з
непорушних постулатів моралі колишніх часів» [94, с. 380]. Та й зараз цей звичай
подекуди ще зберігся і право веде з ним боротьбу, як і взагалі проти всіх старих
«пережитків», що ніяк не можуть увідповіднюватися з правом. Навпаки, право
має всіляко витісняти ці рудименти.
Втім, наведені приклади, на нашу думку, не є свідченням того, що право
позбавлено морального підґрунтя або основи. Навпаки, подібні ситуації доводять
необхідність

застосування

більш

виваженого

підходу

до

визначення

взаємозв’язків права і моралі в процесі формування та здійснення правової
політики держави, при встановленні спеціальних правових режимів, при
здійснення реформ у багатьох сферах та галузях життя.
Багато прикладних ілюстративних демонстрацій колізій між правом і
мораллю виникає навколо поділу спадщини після смерті родичів. Існує і проблема
морального зловживання правом [161, с. 27–31].
В умовах кризового стану українського суспільства протиріччя між правом і
мораллю вкрай загострилися. Достатньо навести приклади популярних ТВпрограм: «Вагітна в 16», «Міняю жінку», «Пекельна кухня», «Одруження
наосліп» та ін. У зв’язку із цим складається ситуація, в якій мораль стає більш
«терплячою»

і

поблажливою

до

різного

роду

спритності,

шахрайства,

протиправних дій, що обумовлює загальне падіння рівня правової та моральної
культури громадян.
З іншого боку, в результаті загальної криміналізації суспільства, право не
справляється зі своїми регулятивними і захисними функціями, «закриває очі» на
велику кількість небезпечних антисоціальних явищ, аномалій. Воно все більш
стає неспроможним, неефективним соціальним регулятором.
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Право і мораль у цих умовах погано узгоджуються, протистоять одне
одному. Виникає необхідність їх взаємопроникнення, взаємодопомоги, подолання
колізій. Тому слід погодитися з Н. Оніщенко, що невідкладним напрямом
сучасної правової політики повинна стати відповідна нормо тактика – процес,
пов’язаний з розвитком усіх визнаних державою соціальних регуляторів
(особливо

моральних)

з

метою

досконалішого,

відповідного

вимогам

цивілізованого суспільства регулювання сучасних суспільних відносин [179,
с. 42].
Таким чином, можемо зробити наступні висновки:
1. Проблема співвідношення права і моралі є багатоаспектною за своїм
змістом, оскільки включає в себе не лише визначення та аналіз їх спільних та
відмінних рис, але й характер їх функціональної взаємодії та протиріч в межах
визначених темпорально-просторових вимірів. При цьому право і мораль, як
найбільш дієві регулятори суспільних відносин, завжди відображають настрої і
сподівання, переконаність у необхідності активної соціальної позиції.
2. Серед різних аспектів співвідношення права і моралі на сучасному етапі
розвитку

демократичних

держав

домінантних

рис поступово

набувають

відповідні протиріччя між ліберальними тенденціями правового розвитку та
консервативним

характером

морально-релігійної

системи

координат

у

відповідних суспільствах. Особливої актуальності та гостроти проблема
узгодженості правових і моральних норм набуває саме в умовах сучасного
науково-технічного прогресу, у тому числі у контексті функціонування
глобального інформаційного суспільства.
Очевидним слід визнати, що в нинішніх реаліях право і мораль погано
узгоджуються, починають все більше протистояти одне одному, у зв’язку із чим
виникає необхідність відновлення їх сутнісного взаємозв’язку, подолання колізій
між ними. Тому здійснення державної політики у відповідній сфері суспільного
життя, їх реформування з огляду на євроінтеграційний вектор розвитку
Української держави, вимагає від суб’єктів владних повноважень врахування
моральної складової соціального розвитку українського суспільства, а отже,
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визнання того факту, що ефективність реалізації правових норм у значній мірі
залежить від рівня розвитку моральної свідомості громадян, а правові норми
ніколи не зможуть замінити або підмінити вплив моралі на прогресивний
розвиток життєдіяльності суспільства [84, с. 55–67].
2.2 Вплив права на мораль як чинник соціального розвитку
При аналізі взаємодії найбільш дієвих регуляторів суспільних відносин
(права і моралі) ми, враховуючи ступінь розгляду даної проблематики у
вітчизняній юридичній літературі, дозволимо собі дещо відійти від традиційного
трактування і розгляду взаємовпливу та взаємообумовленості права і моралі, і
запропонувати окреслити цей розгляд, по-перше, розглядом впливу права на
мораль (підрозділ 2.2.), а, по-друге, – не стільки аналізувати зворотній зв’язок –
вплив моралі на право, скільки запропонувати розгляд проблематики правового
розгляду під кутом зору підвищення рівня суспільної моралі як чинника
ефективної реалізації права (підрозділ 2.3.).
Роль права у забезпеченні прогресивного розвитку суспільства навряд чи
може бути належним чином досліджена поза контекстом особливостей впливу
права на розвиток моральної системи координат суспільства. Останнє пов’язано з
тим, що, незалежно від конкретного типу або виду суспільства і держави, в
процесі їхнього розвитку мораль завжди матиме статус важливого чинника у
формуванні внутрішнього, духовного світу особистості, зокрема, її творчих
здібностей та потенцій. Якщо значення даного чинника поступово девальвується,
то це неминуче призводить до посилення кризових та конфліктних трансформацій
у суспільному житті, у тому числі до посилення таких явищ як правових нігілізм
та правовий песимізм.
У вказаному контексті хотілося б наголосити, що «в жодному разі не слід
ототожнювати правовий нігілізм та правовий песимізм. Явище останнього є більш
деструктивним і руйнівним у будь-якому цивілізованому суспільстві. Якщо
правовий нігілізм – це недовіра до права, його відкидання, заперечення, то
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правовий песимізм – це не стільки несприйняття права як явища соціальної
дійсності, скільки розчарування (у тому числі на власному досвіді) в його
можливостях, регулятивній ролі, здатності впорядковувати та охороняти суспільні
відносини. У кількісному (арефметичному) вимірі нігілізм є «першою»
сходинкою, першим кроком деструктивного прояву у правовому житті, а
песимізм – наступним, дестабілізуючим суспільні відносини чинником» [183,
с. 20]. Саме тому одним із рішучих заходів по здійсненню переходу на якісно
новий рівень суспільного розвитку є неухильна боротьба за моральне очищення,
за зміцнення норм і принципів моральної свідомості особистості.
Проблеми, пов’язані з удосконаленням і розвитком моралі, віднесені до
основоположних напрямів дослідження у всіх сферах суспільствознавства.
Важливе місце в арсеналі засобів впливу на моральну свідомість сучасного
суспільства займає право. Питання взаємовпливу правових і моральних настанов
не можна віднести до числа маловивчених у вітчизняній та зарубіжній юридичній
літературі. Однак увага правознавців при розробці даної теми в основному
сконцентрувалася на аналізі впливу моралі на право, правову свідомість, у той час
як зворотна сторона впливу не одержала належного доктринального висвітлення.
Проте вивчення аспекту правового впливу на моральну свідомість, моральну
переконаність (як одного з можливих способів формування високоморальних
принципів

життєдіяльності

індивідів)

актуальна,

зокрема,

у

зв’язку

із

визначенням місця і значення права в духовному прогресі суспільства [175, с. 39].
На моральну свідомість, на моральний вибір особистості, окрім, власне,
моральних цінностей і норм, істотно впливають і інші соціальні регулятори, у
тому числі і право. При цьому воно не є чинником, що обмежує людські
можливості в тій чи іншій сфері діяльності, а навпаки, створює певну нормативну
базу, систему гарантій для розвитку своїх здібностей, для вільних дій у рамках
державної необхідності у сфері взаємин із суспільством. Українське право, втім,
як і будь-яке інше, закономірно є виразником певних моральних цінностей
суспільства. Законодавче вираження гуманістичного характеру моралі – могутній
засіб перетворення права, впровадження нових поглядів і принципів. Практично у
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всіх галузях сучасного права в різних законодавчих актах, у тому числі й у
Конституції України, в тій чи іншій формі виражені і закріплені моральні норми і
принципи. Зокрема, широкі права громадян у тій чи іншій сфері, безпосередньо
справляють стимулюючий вплив на розвиток і удосконалення моральності [66,
с. 284–292].
Як відомо, цілі та зміст життя людини, її ціннісні орієнтації, формуються та
розвиваються у визначених умовах, зокрема, під впливом визначеної системи
соціонормативних координат, елементи якої характеризуються стійкими та
стабільними взаємозв’язками. У вказаному контексті потрібно наголосити, що
право також здатне значною мірою впливати на моральний розвиток як
суспільства в цілому, так і окремих соціальних груп та індивідів. Адже держава
встановлює у правових нормах належні та необхідні з точки зору охорони та
захисту публічних і приватних інтересів правила, які, у свою чергу, потребують
свого морального обґрунтування. Втілюючи у своєму змісті відповідні нормативні
стандарти, право тим самим впливає на розвиток моральної свідомості
особистості, яка завжди діє в умовах свободи вибору та самостійно визначає, яку
норму застосовувати.
Це означає, що вибір людиною варіанта поведінки багато в чому залежить
від права. Уявляючи модель вчинку, запропонованого, дозволеного чи
забороненого державою, правова норма наочно демонструє суб’єкту ознаки
даного вчинку і нагадує про можливі юридичні наслідки його здійснення
(нездійснення). Іншими словами, норми програмують поводження людей
відповідно до закладеної в нормі ідеальної моделі суспільних відносин. Крім того,
у правовій нормі передбачаються юридичні засоби, за допомогою яких
забезпечується можлива чи належна поведінка. Впливаючи на мораль, «право як
би домагається перетворення вимог суспільства, його власних вимог у внутрішню
потребу особистості», внутрішню установку і позицію суб’єкта. Дотримання норм
права формує потребу і звичку поводитися певним чином, виробляє внутрішній
мотив морального поводження, формує моральну свідомість людини [39, с. 73–
74].
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Питання про правовий вплив на моральну свідомість, позитивного впливу
права на вироблення і закріплення визначених моральних установок, безумовно,
не обмежується наведеним вище. Між нормами моралі і права можуть існувати і
протиріччя. Відомо, що мораль і право формуються на загальній культурнодуховній та соціально-економічній основі, звідси їхня принципова єдність. Однак
реальне життя є багатим з будь-якого його відображення, у тому числі
відображення і в нормативних системах. З часом право і мораль як соціальні
регулятори можуть не збігатися за результатом свого впливу на суспільні
відносини. Очевидний конфлікт права і моралі найчастіше спостерігається в
результаті неправильного використання закону, вільно витлумаченого, так би
мовити «вилученого» з правової системи. Конфлікт може виникнути і тоді, коли
не використані всі можливості права, коли при його реалізації або застосуванні не
виходять з основних принципів, зафіксованих у точних формулюваннях закону, а
шукають правову норму, що дозволила б використовувати її в даному випадку
всупереч загальному змісту законодавства. Зокрема, не можна не згадати в
даному контексті про таке явище як лобізм [66, с. 153–168].
В такий спосіб виникають ситуації, коли акти правомірної поведінки
розходяться з моральними вимогами і по своїй ціннісній характеристиці не тільки
не схвалюються мораллю, але й можуть відкидатися нею. Обидва види соціальних
норм можуть з різним ступенем швидкості реагувати на зміни суспільних
відносин. Це визначається тим, що моральна свідомість більш динамічна, вона
здатна швидше реагувати на соціально-економічні відносини, що виникають в
суспільстві. Позитивне право, у свою чергу, характеризується формальною
визначеністю його норм, їхньою фіксованістю в нормативних актах, тобто є
статичним елементом. Подібні закономірності та протиріччя обумовлені
природними особливостями правових і моральних правил і існують, як правило,
протягом усього періоду їхнього спільного буття та взаємодії [66, с. 284–292].
Потрібно також відзначити, що протиріччя між правовими і моральними
нормами в суспільстві здебільшого не антагоністичні, гострота їх може
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регулюватися цілеспрямованими зусиллями по удосконаленню моральноправової ситуації у певний момент часу.
У зв’язку з вищевикладеним, цікавим є питання про методи, можливості,
межі впливу права на моральну свідомість.
Так, методи впливу права на моральну свідомість являють собою шляхи,
канали цілеспрямованого формування визначеного ціннісного відношення до
явищ громадянського життя, зокрема, моральної практики і відповідної фактичної
поведінки. У юридичній літературі з теорії права традиційно виділяються методи
переконання і примусу як основні форми правового впливу на поведінку людей.
Вони складаються в процесі взаємного спілкування людей ще на ранніх етапах
розвитку людства і являють собою методи здійснення влади у всіх соціальних
утвореннях. У згаданому значенні методи переконання і примусу можуть
розглядатися як методи регуляції, за допомогою яких досягається визначений
соціальний ефект – поведінкова діяльність, бажана і необхідна для даного
суспільства. Деякі зарубіжні науковці зазначають, що право першочергово
виникає як «дозвіл», що реалізується індивідом для задоволення власних потреб,
що не шкодять потребам інших індивідів [2, с. 215].
Механізми, форми впливу кожного з цих методів на поведінку є
своєрідними, однак цілі, властиві їм, однакові. Загальними цілями переконання і
примусу в сучасному праві є: 1) охорона правопорядку (у широкому розумінні);
2) виховання громадян, у тому числі, безумовно, і моральне виховання. Напрями,
за якими право орієнтує, регулює і стимулює поведінку громадян у суспільстві,
будуються на пріоритеті переконання над примусом при здійсненні такого впливу
на особистість, що є закономірністю даного процесу. Сукупна дія цих методів
сприяє ціннісній орієнтації суб’єкта, тобто його психологічному настрою на
цілком визначений за соціальним значенням тип діяльності. Правові норми у
практичній діяльності також стають предметом переконання і ціннісних
орієнтацій [2, с. 342].
І метод переконання, і метод примусу, кожний окремо, а в деяких випадках і
поєднано, сприяють формуванню специфічного методу впливу права на мораль. У
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даному випадку мова йде, на нашу думку, насамперед про ціннісно-орієнтаційний
метод або підхід [147, с. 65–80].
Право впливає на моральну свідомість шляхом безпосереднього закріплення
(відображення) в своїх нормах моральних цінностей. Модель «веління», що
міститься в праві, має інформаційне значення. Цікаві в цьому контексті є
висновки провідного українського вченого, професора Н. Оніщенко. Мова йде
про позицію держави по даному питанню, її констатацію щодо існування
визначених, схвалених суспільством і державою норм як засобів досягнення тих
чи інших цінностей, які повідомляють про наслідки поведінки (бажані і не
бажані). Право і моделі, що містяться в ньому, мають ціннісне навантаження. Тут
важливий не лише «прикладний», конкретний зміст моделі поведінки, але й її
загальносоціальне і світоглядне значення [178, с. 20–24].
Моделі правомірної та морально схвалюваної поведінки є близькими за
своїми змістовними характеристиками. Водночас, на відміну від моделі морально
обґрунтованої поведінки, яка нерідко має абстрактний та нечіткий зміст, модель
правомірної поведінки, як правило, характеризується чітко визначеним та
однозначно зрозумілим змістом. При цьому остання характеристика правомірної
поведінки переконливо свідчить, що право має значну виховну силу у формуванні
життєвих переконань та цінностей людини.
Крім цього, право впливає на моральну свідомість шляхом закріплення у
своїх нормах пріоритетів більш морального поводження. Право «визнає» і
схвалює дії та їх фактичні наслідки, що мають суспільно корисний характер.
Сьогодні загальна теорія права оперує навіть таким поняттям, як «позитивна
юридична відповідальність». У якості одного з прикладів можна розглянути
заохочувальні норми. Заохочення трудової активності, сумлінного виконання
свого обов’язку – це не тільки важливий принцип організації праці, але й міра
виховання почуття відповідальності за доручену справу, за дотримання кращих
трудових

традицій

нашого

суспільства.

Встановлення

нормами

права

різноманітних форм позитивної оцінки демократичною державою сумлінного
виконання обов’язків, а також позитивної діяльності, що перевершує звичайні
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вимоги, зустрічається майже у всіх галузях українського права. Такі норми
схвалюють, стимулюють соціально активну поведінку особистості і надають їй
визначену міру заохочення за більш суспільно корисну, суспільно значущу
діяльність, що відповідає високим моральним ідеалам нашого суспільства [127,
с. 72].
Право

впливає

на

моральність

шляхом

формування

моральної

переконаності при осуді негативних явищ у процесі застосування права. Осуд
негативних явищ, що підпадають під юрисдикцію права з боку держави,
виражається в можливості впливу на винного методом примусу. Причому, як
відзначалося вище, цей метод може сприяти виховним цілям. Примус сприяє
формуванню звички співвідносити свої дії з нормами права, а з часом такі звички
стають стійкими моральними установками, принципами, переконаннями [39,
с. 79–82].
З попереднім питанням безпосередньо пов’язане питання про межі впливу
права на мораль, розгляд якого в певній мірі дозволив би виявити можливості,
перспективи такого впливу. Розглянутий вплив права на моральну свідомість як
таку, як і будь-який вплив взагалі, не безмежний, тобто має свої визначені межі,
що також є цікавим питанням загальної теорії права та підлягає додатковому
вивченню в майбутньому [152, с. 53–54].
Право не «уловлює» (від нього це і не потрібно) деяких «тонких» сторін
людської поведінки. Мораль же «регулює безліч суспільних відносин, не
підвладних праву». Моральні оцінки поведінки включають відношення до її
суб’єктивних ознак (цілей, мотивів вчинків), а для права це здебільшого не
обов’язково. Моральні норми «судять не лише дії, але й помисли, погляди і
спонукання, смаки тощо». Як неможлива регламентація деяких злочинних дій
внаслідок

їхньої

небезпеки

моральними

нормами,

неможливе

правове

регулювання деяких моральних відносин, наприклад, дружби і любові. Якщо такі
діяння не втручаються в сферу важливих сімейно-шлюбних відносин, вони
байдужі для права [76, с. 165–167].
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На відміну від права, мораль визнає не будь-яку правомірну поведінку.
Право, констатуючи, що та чи інша дія не розходиться з вимогами закону, не йде
далі такої констатації. Мораль на цьому не зупиняється й у своїх оцінках охоплює
всі головні мотиви правомірної поведінки, виявляючи зв'язок між свідомістю
особистості та її вчинками. Таке розходження в рівнях вимог, пропонованих
правовими і моральними нормами, пояснюється, зокрема, і тим, що право,
регулюючи головні сфери людської поведінки, в основному виходить з того і
закріплює те, що вже досягнуто. Моральні ж норми, в силу своєї специфіки,
закріплюють не тільки те, що є, але якоюсь мірою визначають умови,
прогнозуючи те, якими саме повинні бути відносини між людьми в майбутньому.
Саме у цьому виявляється здатність моралі до формування ідеалу-зразка
майбутніх відносин. Право керується критерієм визнання діянь протиправними у
випадку їхньої нагальної суспільної небезпеки для інтересів держави, суспільства,
громадян [301, с. 214–218].
Вивчаючи межі впливу права на мораль, не можна, на наш погляд,
обмежитися лише загальним контекстом такого впливу, обрисом своєрідного
«паркана», за яким право не «панує», а «панує» мораль. Адже увага при цьому
повинна бути також приділена розгляду інтенсивності, своєрідного максимуму,
ступеня «накалу», з яким право повинне впливати на мораль. Мірилом з цього
погляду може бути такий визначальний критерій, як зростання ідейно-морального
рівня свідомості індивіда.
Процеси, що відбуваються зараз у нашому суспільстві, стосуються не лише
матеріальної сфери, не лише того, що побудовано і зроблене «не так», чи погано
виготовлено, є незрілим тощо. Ці процеси стосуються передусім моральних
принципів людської поведінки і, більше того, способу мислення. Право повинно
стати стабільним гарантом соціальної справедливості, свободи, рівності, честі,
гідності, сприяти повсюдному утвердженню цих принципів, удосконалюванню
розподільних і обмінних відносин в суспільстві, збалансованості процесів
регуляції і дерегуляції, організованості, дисципліни тощо. Будь-які порушення,
відхилення в економічній і соціальній структурах, відхилення від поведінкових
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взірців, повинні бути сигналом для норми права до дії, суть якого полягає у
забезпеченні повернення до нормального в даному суспільстві стану справ,
відновлення порушених прав, досягнення рівноваги, балансу сил і дій тощо.
Можна сказати, що право необхідне для того, щоб правильно розподіляти,
досягати необхідних в умовах демократичного суспільства принципів рівності і
справедливості [185, с. 27–28; 50, с. 18–20; 252, с. 67–68].
За допомогою правової норми, що представляє собою модель, зразок
розподільного зв’язку сучасного суспільства, повинен вчасно забезпечуватися
надійний «імунний» захист проти фактів одержання нетрудових доходів
окремими громадянами, проти неправомірної вигоди, дармоїдства, мародерства –
дій, що наносять величезну шкоду моральному здоров’ю соціального організму.
Причому, якщо право «веде» боротьбу з легкою наживою, то воно не тільки
засуджує певні дії, але гарантує і забезпечує права і законні інтереси усіх, хто
чесно і сумлінно працює, сприяє підвищенню дисципліни, розвитку трудового
ентузіазму, охороняє робочу честь і гідність особистості, а отже, позитивно
впливає на моральну атмосферу в цілому. І якщо право «працює» у цьому
напрямку, тим більше «працює» ефективно, тобто забезпечує доступними йому
засобами процеси морального розвитку й удосконалення суспільства, можна
говорити про досягнення необхідної «межі» дії (впливу) права на мораль.
Нарешті, говорячи про можливі межі впливу права на мораль, слід мати на
увазі, що є різновиди правомірної поведінки, які пов’язані з такими сферами
відносин, стосовно яких оцінки з позицій добра і зла, що характерні для моралі,
застосовуються також щодо права.
Зокрема, уявляється переконливим віднесення саме до юридичних правил
тих нормативів, які визначають форму документів, терміни проходження справ,
структуру державних органів, компетенцію посадових осіб тощо. Варто
погодитися з тим, що деякі сфери суспільних відносин, «не можуть бути оцінені в
етичних категоріях». Представники юридичної науки (О. Богачова та ін.)
відзначають, що «правові норми процедурного характеру здебільшого морально
байдужні, оскільки не стосуються інтересів інших» [22, с. 319–366]. У праві є
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низка норм, що відтворюють, наприклад, порядок оформлення нотаріальних
справ, а також інші норми, які не мають відношення до моралі. Крім того, є
норми, дотримання чи недотримання яких не можна оцінити як моральний чи
аморальний акт людської поведінки (наприклад, норми щодо оскарження вироку
суду). Такі норми є морально нейтральними.
Справедливо відзначити, що існує й інша точка зору, представники якої
наполягають на тому, що право в цілому і цілком підлягає моральним оцінкам.
Представники цієї точки зору, наприклад, вважають, що не «байдужі» для моралі
навіть деякі правила нотаріальних дій [270, с. 177–187]. Однак, на нашу думку,
все ж таки важко застосовувати моральну оцінку, скажімо, до конкретного
випадку пропуску громадянином терміну подання позовної заяви (тим більше, що
негативний результат цього позначиться на самому ж позивачі). Тут можна
виділити інший аспект: процесуальні норми істотно сприяють формуванню
моральних установок індивідів. Точне і неухильне їхнє виконання здатне
серйозно впливати на свідомість багатьох. Ці норми формують прагнення до
істини і справедливості, а тому є найважливішими передумовами морального
підходу до явищ навколишньої життя.
Ефективна дія права спрямована на усунення антигромадських станів
моральної свідомості. Наскільки дієво виконує право це завдання, настільки воно
сприяє викорінюванню несумісних із принципами і підвалинами демократичного
суспільства,

поглядів

і

позицій.

Труднощі,

протиріччя,

прорахунки

в

господарській, організаційній, виховній роботі, не можуть не впливати на стан
буденної свідомості. У цьому зв’язку доречно процитувати зауваження
В. Лазарєва, який вважає, що право, регулюючи потік думок і почуттів, «виконує
роль світлофора на шляху проходження думок суб’єкта відповідно до цілей і
засобів їхнього досягнення» [129, с. 4]. Якщо право недостатньо виконує цю
функцію внаслідок недосконалості правового регулювання, відставання від
об'єктивних потреб суспільного розвитку, неминуче відбувається деформація
моральних норм і принципів.
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Так, наприклад, «правові прорахунки» у сфері охорони всіх видів власності
сприяють пожвавленню дрібновласницької моралі, моральним втратам. Недоліки
в системі правових засобів захисту всіх видів власності від зазіхань, відсутність
оперативної реакції на прояви «корисливої моралі», недотримання принципу
невідворотності покарання за розкрадання, порушення принципів розподілу тощо,
сприяють створенню настроїв взаємної «вседозволеності». При цьому окрім
економічних втрат, не можна забувати і про моральні витрати, що неминуче
настають у зв’язку із тим, що такого роду «економічна діяльність» здійснюється
тисячами людей на очах сотень тисяч, чому, до речі, сприяє відсутність соціальної
і юридичної відповідальності бізнесу [185, с. 27]. Подібні економічні операції
стають звичними і не викликають рішучого осуду, оскільки відбуваються для так
званої «користі справи». Так складаються соціальні норми – своєрідні аналоги
правових, які часом виявляються більш активними регуляторами суспільних
відносин, ніж юридичні норми. З одного боку, на моральній свідомості не може
не позначитися наявність у праві «баластових», «непрацюючих» норм, а з іншого
– не меншу шкоду моральним підвалинам суспільства може завдавати і нерідко
завдає відсутність норм, прийняття яких продиктоване самим життям. Приклади
таких неповних, «непрацюючих», «застарілих» або недосконалих норм можна
зустріти в будь-якій галузі права [127, с. 136–143].
Для зміцнення моральної свідомості не меншу роль відіграє реалізація
правових норм. Процес правореалізації впливає на стан моралі суспільства; він
покликаний удосконалювати уявлення людей про справедливість, честь,
соціальну відповідальність, добро, зло тощо. Саме тому кожен акт правореалізації
повинен відповідати вимогам законності, моральним нормам і принципам,
моральним переконанням, він не життєздатний без моральних оцінок, етичної
обґрунтованості (про це детальніше йтиметься далі).
Відступ від вимог і розпоряджень правових норм являє собою порушення не
тільки законності, але й норм моралі, що негативно впливає на моральний стан
соціальних груп та індивідів. У соціально-психологічному плані ідея законності
сприймається як переконаність у необхідності чіткого дотримання всіх законів та
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інших нормативно-правових актів в державі, як впевненість у забезпеченні
суб’єктивних прав особистості, у стійкості і визначеності правових розпоряджень.
У вказаному контексті слід процитувати Н. Оніщенко: «у цих умовах необхідне
відродження поваги до принципу законності, підвищення авторитету закону, що є
чи не першочерговим завданням представників вітчизняної науки» [184, с. 5].
Особливо негативний вплив на мораль справляє наявність «зон», виведених
з-під критики, до яких належать, зокрема, неправомірні дії посадових осіб органів
публічної влади. Адже подібні дії здатні серйозно підірвати престиж права,
дискредитувати ті ідеї і принципи, на яких будуються відносини в суспільстві,
породити недовіру до закону і законності. На цьому фоні формується нігілістичне
відношення до влади, що, у свою чергу, слугує причиною порушень законності.
Поведінка посадових осіб, їхнє відношення до громадян, до виконання своїх
обов’язків, можуть як сприяти зростанню суспільно-політичної активності
громадян, так і послабляти її, приводити навіть до втрати інтересу громадян до
суспільно-політичного життя взагалі. Беззаконня, посадові зловживання, тяганина
і бюрократизм, неминуче породжують у людей роздратування, образу,
невдоволення, а, отже, і соціальну пасивність.
Від рівня загальної культури, компетентності, чесності, відданості справі
працівників державного апарату, залежить не тільки правильна реалізація
правових норм, але й суспільна думка, соціально-психологічний клімат у
суспільстві, нарешті, престиж права, закону, держави, суспільства, громадян.
Як вже попередньо зазначалося, право і мораль у суспільстві є
найважливішими регуляторами, що завжди виступають у тісній взаємодії. Ця
взаємодія

передбачає

врахування

конкретно-історичних

умов,

соціальної

структури суспільства, взаємовплив права і моралі. Право, особливо в сучасних
умовах, знаходиться під істотним впливом морального чинника: розширюється
його моральна основа; правове життя все більше насичується категоріями
гуманізму,

соціальної

справедливості,

добра,

людської

гідності,

волі

і

відповідальності. Моральний елемент усе ширше безпосередньо проникає в
правову тканину, стаючи складовою частиною механізму дії правової норми.
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Наскільки повно відбиті в праві духовні цінності, тим міцніші моральні підвалини
суспільства, тим більш забезпеченим є режим законності та верховенства права.
Співвідношення права і моралі – це не однобічний процес впливу моралі на
право, а той зв'язок, що взаємно збагачує і розвиває правові і моральні норми і
практики, правові настанови і орієнтації, що спрямовують людську поведінку в
юридично значущих ситуаціях [76, с. 164].
У правосвідомості соціально-практична сторона певною мірою превалює
над пізнавальною і оцінювальною функціями. Правосвідомість – це не тільки
певне ставлення до права, що склалося, а й сама правова поведінка, в якій
знаходять прояв знання, оцінки, переконання щодо характеру права і законності, а
також вольовий аспект поведінки, поряд з пізнавальним (раціональним) і
оцінювальним (емоційним) [144, с. 413–427].
Правосвідомість – це один з елементів правової системи, який перебуває в
єдності та взаємодії з іншими елементами. До функцій правосвідомості слід
віднести:
1) пізнавальну (інформаційну), яка передбачає знання права, інформованість
про нормативні акти, про зміст юридичних норм. Без інформації про закон не
може бути і певного ставлення до нього;
2) оцінювальну (емоційну), що передбачає оцінювальне ставлення до
законодавства, порівняння правових норм зі своїми поглядами на правове,
обов'язкове, необхідне. Ця функція свідчить про те, що нормативно-правові акти
виступають у якості зовнішнього виразу правосвідомості суспільства і
законодавчих органів держави;
3) регулятивну (установчу), яка передбачає співвідношення поведінки
людей з діючою в суспільстві системою правових приписів [227, с. 621–625].
У структурі правосвідомості особи кожній з функцій відповідають такі
блоки: правові знання, правові оцінки, правові установки.
Роль правосвідомості, її вплив на поведінку особи, виражається у тому, що
правосвідомість до деякої міри ніби випереджає право, є його безпосереднім
ідейним джерелом, діє паралельно з правом; відтворює потреби його
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удосконалення в напрямку врахування об’єктивних суспільних процесів, що
слугує орієнтиром вибору доцільного, оптимального варіанта поведінки в межах
норм

права,

які

інтелектуальним

застосовуються

інструментом

чи

реалізуються.

ефективного

Правосвідомість

використання

є

законодавства,

тлумачення норм права; вона може використовуватися як важливий інструмент
застосування аналогії закону і права з метою подолання прогалин в законодавстві;
вона виступає в якості ідейно-морального критерію оцінки професіоналізму
діяльності посадових осіб в системі органів державної влади і місцевого
самоврядування; слугує способом забезпечення законності, справедливості
застосування правових норм [221, с. 399–410].
Право впливає на правосвідомість тим, що воно є важливішим джерелом
його формування і розвитку. Правосвідомість, у свою чергу, є «дороговказом»
морального розвитку певної групи, соціуму, суспільства в цілому [262, с. 288].
Саме в поведінці знаходить прояв правосвідомість, яка набуває суттєвого
мотивувального значення для спрямованості людських вчинків. Слід враховувати
й те, що сама по собі правова інформація не обов’язково стає силою, що стимулює
до

правомірної

діяльності,

величезне

мотивувальне

начало,

безумовно,

демонструє мораль, досягнутий рівень моральності в суспільстві.
Таким чином, у процесі правової діяльності створюються, закріплюються,
захищаються норми, постійно «відтворюється» право. Детальна концепція
правової діяльності може бути побудована лише за умови пояснення
взаємозв'язку і взаємопроникнення окремих видів правових дій, актів, що
дозволяють отримати цілісну картину розвитку і функціонування права в
суспільстві. Стрижнем правової реформи, що проводиться сьогодні в Україні, є
подальше вдосконалення правової діяльності в цілому і професійної зокрема на
засадах чіткості правової регламентації, що відповідає моральним началам
демократичного розвитку.
Діяльність у сфері права пов’язана з уявленням про високі моральні
принципи добра, справедливості, гуманізму, честі, гідності, правдивості. Втілення
цих принципів у сферах юридичної практики є обов’язковою умовою успішного
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вирішення завдань, які стоять сьогодні перед професіоналами у відповідних
сферах життєдіяльності і значною мірою залежать від їх моральних якостей.
Величезний моральний потенціал закладений і в повноваженнях юриста, оскільки
вся його діяльність пов'язана не тільки з охороною прав та інтересів особи,
суспільства; вона спирається не тільки на юридичні, але й на моральні засади; від
її результатів залежать, як правило, честь, гідність людини як вищої соціальної
цінності. Саме тому до представників юридичної професії суспільство висуває
особливі моральні вимоги. Культура правової діяльності формується в процесі
глибокого засвоєння гуманістичних принципів моралі, розуміння їх високої
соціальної цінності, впевненості в їх соціальному призначенні під час виконання
професійних обов’язків юриста, вміння ефективно користуватися всім етичним
інструментарієм.
Правова етика – це самостійна сфера знань про особливості прояву
моральних якостей юриста при здійсненні ним своїх професійних повноважень.
Вона вивчає загальні норми моралі, які знаходять прояв в специфічних умовах
юридичної діяльності. Моральна культура юриста являє собою колективний,
моральний,

духовно-практичний

професіоналізму,

мистецтво

досвід

відбору

юристів.

Це

своєрідна

найоптимальніших

способів

школа
для

затвердження громадянської позиції, гуманізму, це застосування на практиці
принципів і норм моралі для максимального підвищення суспільної корисності і
подолання негативних наслідків неповноцінної юридичної роботи [182с . 170–
205].
Вихідним принципом етичної культури юриста є дотримання ідеалів
соціальної, правової, демократичної держави. Професійна етика і норми
професійних взаємовідносин є традиційною складовою частиною етичної науки.
У професійній етиці формується система конкретних моральних норм із
супутніми їй практичними правилами, які «обслуговують» ту чи іншу галузь
людської діяльності, а в кожній з цих галузей головним об'єктом діяльності є
людина, яка має право сподіватися і сподівається на ставлення до себе не як до
об'єкта зовнішнього впливу, а саме як до людини, тобто розраховує на повагу,
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розуміння, співчуття та милосердя. Характерну особливість моралі складають
єдність свободи, волі, об’єктивності, загальнозначущості та необхідності. Мораль
не можна ототожнювати із сваволею. Вона існує у формі морального закону і не
допускає

винятків.

Проте

це

закон,

який

встановлюється

особою,

її

волевиявленням. Мораль потребує від людини підкорятися загальним нормам і
передбачає механізм їх загальної дії у чіткій відповідності до правових
приписів [231, с. 12, 24].
Однією із керівних моральних складових, що визначають культуру правової
діяльності, є справедливість. Справедливість – це принцип, що регулює
взаємовідносини між людьми як членами спільноти, які мають певний статус,
наділені обов'язками і правами. Реалізація морального принципу справедливості
перебуває у прямій залежності від дії та ефективності права.
У попередніх підрозділах нами було встановлено наявність різних підходів
до розуміння поняття справедливості, які еволюціонували протягом багатовікової
історії людства. Зокрема, Сократ розумів справедливість як додержування
мудрості, справжніх знань, природного порядку речей, законів. Для Платона
справедливість – це майже синонім права: усе, що в законах, справедливе.
Справедливість у нього – одна з чотирьох чеснот держави: перша – мудрість,
друга – мужність, третя – розсудливість, четверта – справедливість. Арістотель
пов’язував у політиці справедливість з державою, де існує розумна рівновага в
суспільстві. Справедливість він трактував як розподіл благ і пошану до особи.
Наукове трактування принципу справедливості, на наш погляд, закладене в
концепції Арістотеля, який сформулював два принципи справедливості. Один з
них «принцип рівності» (порівнювання справедливості), що відображає прагнення
до рівності, а другий – «принцип відмінності» (розподільна справедливість), що
відтворює фактичну нерівність людей.
Справедливість у науковому розумінні визначається здебільшого як
прийнятий суспільством, мораллю, правом, визначений еталон для порівняння дій
чи поведінки певного соціального суб’єкта та відповідної реакції на них з боку
інших суб’єктів або суспільства в цілому [126, с. 132–135].

115

В цілому ж, філософи та правознавці минулого і сучасного продовжують
вважати, що справедливість має бути в центрі діяльності держави. При цьому
потрібно ще раз наголосити, що справедливість належить насамперед до
принципів сфери моралі. Іншими словами, справедливість існує як принцип
моралі, який не потребує жодних доказів і саме тому не варто робити нічого
такого,

що

могло

б

виявитись

несправедливим.

Отже,

усвідомлення

справедливості дії, яку індивід хоче вчинити – це безумовний обов’язок.
На думку деяких зарубіжних дослідників, справедливість – це перша
гідність соціальних інститутів, так само, як і істинність, правдивість систем
мислення. Це принцип рівного права для всіх членів суспільства на основі
свободи. Це також принцип диференціації, за яким відносна економічна рівність
може існувати лише в тих межах, в яких вона сприятиме досягненню ще вищого
абсолютного рівня життя для найменш спроможних членів суспільства [7, с. 25].
Справжня справедливість вимагає ставлення до всіх людей, як до рівних.
Водночас, справедливість не визнає «зрівняння» всіх і кожного, оскільки це
пов’язано зі зрівнянням нерівних за своїми здібностями та можливостями людей,
а, отже, означало б несправедливість.
З поняттям «справедливість» нерозривно пов’язані категорії «право»,
«мораль», «обов’язок», «відповідальність», «совість», «гідність» тощо, які
значною мірою визначають демократичні зрушення в житті країни.
Яскравим прикладом впливу моралі на правову діяльність сьогодні є звід
етичних норм для юристів-практиків, де зазначено, що основна місія юриста
відповідно до закону полягає у захисті основних прав людини і реалізації
соціальної справедливості. Це завдання потребує встановлення юридичних і
етичних принципів. Ідеальний образ юриста характеризується такими рисами:
юрист дотримується справедливості, любить свободу, шукає правду і істину,
поважає загальнолюдський порядок, слугує громадському порядку, ставиться з
презирством до жадібності, культивує почуття здорового глузду і поважає
академічну науку [272, с. 326–330].
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Фахівці підкреслюють, що головними мотивами поведінки державного
службовця мають бути не тільки і не стільки раціональні міркування, матеріальна
зацікавленість, а, в першу чергу, духовні, моральні інтереси. При цьому не можна
припускати протиставлення світоглядних (морально-етичних) і практичних
(прагматичних) мотивів поведінки державного службовця, так само як і їх
ототожнювати.
Досить актуальним є питання про моральний вибір засобів правової
діяльності. Важливим тут є виявлення і врахування конкретно-історичної ієрархії
цінностей,

обумовлений

визначальними

інтересами

соціальних

суб'єктів,

головними цілями політичної, правової і моральної культур, вимогами
соціального і правового прогресу.
Проблема співвідношення мети і засобів – одна з найважливіших в етиці та
правознавстві.

У

сучасному

праві

цивілізованого

суспільства

проблема

співвідношення мети і засобів досягнення вирішується на гуманних моральних і
правових засадах В етиці не визнається принцип: «мета виправдовує засоби»,
думка про те, що для досягнення благородної мети є гідними всі засоби. Замість
цієї антигуманної формули висувається принципове положення про те, що мета
визначає засоби, проте не виправдовує їх [148, с. 6–13].
В такий спосіб хочемо наголосити, що без дієвого правового впливу на весь
комплекс соціальних норм і, особливо, на мораль, неможливий ані духовний, ані
правовий прогрес суспільства. Багато в чому успіхи демократичних перетворень і
зрушень залежать від здатності сприйняття суспільством багатьох правових
настанов, правових новел, правових велінь. Право і мораль, як найбільш дієві
регулятори

суспільних

відносин

відображають

настрої

і

сподівання,

переконаність у необхідності активної соціальної позиції.
Право і мораль слугують основній, домінантній, спільній меті – узгодженню
інтересів особи і суспільства для розвитку і духовної зрілості людини, захисту її
прав, свобод і законних інтересів, забезпечення громадського порядку і гармонії
суспільного життя.
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Чим

глибше

віддзеркалюватиме

і

послідовніше

правові

канони

мораль

сьогодні

справедливості,

відбиватиме,

тим

реальніше

втілюватимуться в життя правові гарантії конституційних положень – людина, її
честь,

гідність,

життя

і

здоров’я

є

найбільшою

соціальною

цінністю

сьогодення [83, с. 66–68].
2.3 Мораль як передумова ефективної реалізації права
В умовах сучасного розвитку України як незалежної держави відбуваються
масштабні реформи в соціально-економічній, політичній, правовій та інших
сферах суспільного життя. Очевидно, що відповідні зміни вимагають здійснення
належного організаційно-правового забезпечення їх втілення в соціальну
практику, у тому числі прийняття парламентом якісних законів, норми яких
справляли б реальний позитивний вплив на суспільний розвиток. Водночас, у
контексті світових кризових трансформацій сьогодення, а також певних
прорахунків в процесі здійснення тих чи інших управлінських заходів, зазначені
зміни у значній мірі породили втрату багатьма людьми стійких цінніснопозитивних орієнтирів, насамперед морального змісту.
Як наслідок, ми маємо суттєвий морально-духовний занепад сучасного
українського суспільства, що породжує низку негативних явищ у сфері правової
дійсності, у тому числі значну криміналізацію суспільства. Все це, у свою чергу,
не могло не позначитися на деструкції характерних рис політико-правової
ментальності частини українського суспільства, яка проявляється, серед іншого, у
низькому рівні політичної та правової культури, у втраті міцних традицій
законослухняності, у девальвації моральних, духовних та сімейних цінностей, у
втраті громадської довіри до інститутів публічної влади, у розумінні свободи як
вседозволеності для окремих прошарків суспільства тощо.
Вочевидь в цих умовах актуалізується точка зору В. Бабкіна, яка передбачає
необхідність врахування плюралізму існуючих підходів до осмислення сутності та
природи права, правового регулювання та правореалізації [10, с. 56–60].
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Разом з тим, в умовах постійного зростання динаміки суспільного життя, що
далеко не в останню чергу обумовлюється сучасними глобалізаційними
процесами в різноманітних сферах людської діяльності, навіть найбільш якісний
закон в процесі своєї реалізації буде постійно пристосовуватися до соціальних
потреб, що постійно змінюються з плином часу та розвитком суспільних
відносин. У зв’язку із цим, окрім статичного аспекту буття права, який знаходить
свій прояв насамперед у правових нормах та принципах, праву притаманна й
певна динамічність, що проявляється в правовідносинах та в юридичній
діяльності [168, с. 297].
З цього приводу О. Петришин цілком слушно заявляє, що «правова
проблематика має розглядатися у безпосередньому зв’язку із соціалізацією
індивідів, особливостями менталітету та національної правової культури,
становленням

інституцій

громадянського

суспільства,

демократизацією

політичного життя, участю громадян у правоутворенні, тобто у виявленні потреби
в правовому регулюванні суспільних відносин, формуванні соціальних очікувань
щодо його спрямованості та змісту, обговоренні проектів законів та інших
нормативно-правових актів, а також у реалізації та оцінці ефективності
законодавства» [199, с. 140].
Сучасні реалії як ніколи переконливо свідчать про те, що відмінне знання
законодавства, основних положень правової доктрини, а також засвоєння
основних досягнень логіко-правового мислення, які, у свою чергу, є необхідними
складовими високого рівня правової культури, не гарантує належної реалізації
права відповідними суб’єктами. Це пов’язано насамперед з тим, що при реалізації
права у будь-якій формі має місце поєднання певних правових та моральних
чинників у свідомості відповідної особи, які визначають спрямованість тих чи
інших дій суб’єктів правореалізації. При цьому саме моральні чинники, як
правило, визначають спрямованість та характер випадковості конкретного
правовідношення, який, поряд з його необхідними (обов’язковими) якостями, що
надають можливість оцінити його з огляду на відповідність або невідповідність
нормативно закріпленому зразку, дозволяє пояснити, чому в кожному окремому
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випадку однаково юридично передбачені ситуації відбуваються по-різному [168,
с. 300; 27, с. 70–72; 158, с. 11–38].
Необхідно зазначити, що проблематика впливу моралі на ефективність
реалізації права знайшла своє належне осмислення у працях відділу теорії
держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України,
зокрема, у монографії «Національні тенденції та міжнародний досвід сучасного
праворозуміння» (2013 р.) [168, с. 301–334]. При цьому варто наголосити, що
реалії сьогодення переконливо свідчать про необхідність та доцільність
продовження здійснення відповідних наукових пошуків, спрямованих на
підвищення ефективності правореалізаційної практики в цілому.
Позитивна результативність впливу права на суспільні відносини, внаслідок
якої забезпечується належний рівень законності та правопорядку в суспільстві,
залежить від поєднання багатьох об’єктивних та суб’єктивних чинників –
соціальних, економічних, ідеологічних, юридичних тощо. Зазначені чинники
мають системний характер, а отже, тісно взаємодіють між собою, знаходячи своє
безпосереднє відображення у свідомості конкретних суб’єктів права. Зокрема,
високий рівень правосвідомості та правової культури громадян і посадових осіб,
який є однією з необхідних умов ефективної дії права, тісно взаємопов’язані з
рівнем їх моральної свідомості, оскільки специфіка правосвідомості полягає в її
зіставленні

(співвідношенні,

порівнянні)

з

іншими

формами

свідомості

(моральною, релігійною тощо) [169, с. 267–277, 478–481].
У зв’язку із цим, варто зауважити, що навіть в умовах недосконалості
відповідного нормативно-правового акта з точки зору його юридичної техніки,
прорахунків у визначенні конкретного механізму дії правових норм, їх
колізійності тощо, але за умови чіткого усвідомлення відповідним суб’єктом
фундаментальних моральних принципів та цінностей, реалізація права може
досягати позитивного та корисного для суспільства ефекту. І, навпаки, навіть
найпрогресивніший та найдосконаліший з точки зору юридичної техніки закон за
умови низького рівня усвідомлення особою свого морального обов’язку не буде
використовуватися належним чином, наслідком чого, врешті-решт, буде
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поступова деградація суспільства. При цьому слід пам’ятати, що поняття «дія
права» є умовним, абстрактним, оскільки насправді діють відповідні суб’єкти
права і саме від них залежить, яким чином будуть реалізовані правові приписи.
Як засвідчує світовий досвід, такий стан речей особливо актуалізує
дослідження

моральної

складової

права

і,

зокрема,

його

реалізації

у

повсякденному житті [168, с. 301].
Як вже попередньо неодноразово наголошувалося, у процесі регулювання
суспільних відносин право тісно взаємодіє з іншими соціальними регуляторами, у
тому числі з мораллю. Зв'язок права та моралі, як зазначалося, обумовлюється,
зокрема, тим, що для пояснення правових норм та явищ необхідно здійснити не
лише їх всебічний аналіз з урахуванням ідей правової свідомості суспільства,
соціальної групи та конкретної особи. Крім цього, реалізація і, особливо,
застосування норм права як владно-організаційна діяльність компетентних
державних органів та посадових осіб, потребує моральної оцінки життєвих
ситуацій та відносин з метою забезпечення законного і обґрунтованого вирішення
юридичної значущої справи [296, с. 150–172].
Розглядаючи відповідні аспекти взаємозв’язку права і моралі, необхідно
зазначити, що ці відносини можуть бути гармонійними і негармонійними або
такими, що ускладнюють життєдіяльність в усіх сферах буття людини.
Гармонійні відносини між правом і мораллю існують тоді, коли право, не
виходячи за свої межі, сутнісно-узгоджується з вимогами моралі та виступає для
неї як своєрідне підґрунтя, а мораль для права виступає вищим мірилом та
дороговказом, надає правовим велінням те глибинне значення і ту обов’язкову
силу, яка характерна для норм моралі. Це буває тоді, коли право, з одного боку,
«рекомендує» людям таку зовнішню поведінку, яка може бути схвалена
людською совістю (наприклад, служіння суспільству, захист вітчизни, повага до
свободи інших людей тощо); з іншого боку, забороняє людям такі вчинки, які
совість «не схвалює» (наприклад, порушення обов’язку, завдання шкоди тощо).
Крім того, слід мати на увазі, що право встановлює справедливий порядок
взаємовідносин у суспільстві.
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Негармонійні відносини між правом і мораллю виникають тоді, коли
правові норми є занадто «віддалені» від суспільства, від реальних відносин та дій
людей, а також тоді, коли, навпаки, матиме місце надмірна деталізація суспільних
відносин, внаслідок якої право вийшло б за свої межі та неминуче вторглося у
сферу інших соціальних регуляторів, зокрема, моралі [91, с. 76–85].
У сучасній юридичній літературі мораль визначається як система життєвих
принципів, поглядів, суджень, оцінок людей, а також відповідних їм норм
поведінки, що відображають погляди, які склалися в суспільстві про добро і зло,
обов’язок, справедливість, гідність і безчестя, похвальність і ганебність тощо [76,
с. 164].
Взаємозв’язок, взаємовідповідність між моральною та правовою сферою є
ключовим у людському бутті. Свого часу В. Соловйов слушно зауважив, що від
правильного розуміння цього взаємозв’язку залежить життєвість та розвиненість
самої моральної свідомості. Він, зокрема, зазначав, що між ідеальним добром та
злою дійсністю існує проміжна сфера права і закону, яка повинна сприяти
втіленню добра, а також обмеженню та виправленню зла. Правом та його
втіленням через державу обумовлюється реальна організація морального життя
людства, а тому, при негативному відношенні до права як такого, моральна
проповідь, яка в цьому випадку позбавлена об’єктивної «підтримки» в чужому
для неї реальному середовищі, у кращому випадку залишається тільки «невинним
марнослів’ям», а саме право, з іншої сторони, при повному відмежуванні своїх
формальних понять і норм від їх моральних принципів та цілей втрачає свою
безумовну основу та обґрунтування і в цьому випадку вже нічим не відрізняється
від сваволі [248, с. 446].
У більшості випадків проблема співвідношення права і моралі традиційно
розглядається в контексті виділення загальних та відмінних рис зазначених явищ.
Водночас, як слушно зазначає Н. Оніщенко, подібний підхід допустимий тільки в
тому випадку, якщо говорити про право і мораль як про метафізичні категорії, які
розглядаються поза реальними життєвими відносинами людей. У зв’язку із цим
можна погодитися, що більш логічним та таким, що відповідає сучасним реаліям
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державно-правового розвитку людства, є розгляд проблеми співвідношення права
і моралі в контексті взаємообумовленості моральних і юридичних засад у змісті
правових норм, а також в процесі їх реалізації. При цьому вихідною моральною
основою права є його справедливість, а що ж стосується юридичних основ, то, на
наш погляд, це перш за все загальна значущість і результативність правового
припису [188, с. 14].
Конкретним проявом взаємопроникнення права і моралі є використання
моральних норм в процесі реалізації права, оскільки відповідні суб’єкти права і,
зокрема, правозастосовні органи, широко використовують у своїй діяльності
моральні критерії. У цьому контексті нами вже висловлювалася думка про те, що
прийняття законів, які є моральними за своєю сутністю, ще не гарантує їх
належної реалізації, що також має відповідати певним моральним критеріям та
принципам. Як відомо, чимало моральних вимог закріплено у чинному
законодавстві (наприклад, вимога не заподіювати шкоди честі та гідності людини,
які відповідно до статті 297 Цивільного кодексу України є недоторканими), але
механізми їх реалізації не працюють або працюють зовсім не так, як того вимагає
моральний зміст відповідної норми.
Політична реформа, процес демократизації суспільства та формування в
Україні соціальної, правової держави висунули на перший план завдання
виконання законів, яке за останній час набуло не лише юридичного, але й
важливого морального значення, оскільки свідчить про стан як юридичних справ
у всій державі, так і суспільного порядку взагалі. Навіть найбільш якісний та
досконалий закон може виявитися цілком неефективним, якщо практика його
повсякденної реалізації і, особливо, застосування компетентними державними
органами не буде відповідати конкретним моральним вимогам [296, с. 150].
Так, зокрема, Конституція України закріплює широкий спектр основних
прав і свобод людини, але вони є лише юридично закріпленими можливостями.
Саме тому для того, щоб належним чином реалізувати їх на практиці, тобто в
фактичній діяльності особи, потрібні відповідні умови та гарантії, у тому числі
морального

змісту

(наприклад,

сприйняття

та

усвідомлення

людиною
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основоположних моральних цінностей). На жаль, як свідчить сучасна українська
правова дійсність, зазначені умови та гарантії ще не створені в належній мірі [168,
с. 303–304].
На думку С. Алексєєва перехід від традиційних до демократичних,
ліберальних цивілізацій потребує переосмислення утверджених уявлень про
співвідношення права і моралі, яке відповідало б об’єктивним, нагальним
процесам підвищення ролі права в житті суспільства та людини [3, с. 204].
Сьогодні стає зрозумілим, що в процесі демократизації та лібералізації
українського суспільства відбулося суттєве «розбалансування» всіх соціальних
систем і, насамперед, правової та моральної. Криза реалізації права знаходить свій
прояв у швидкому поширенні різноманітних форм деформації правосвідомості,
зокрема, у формі правового нігілізму, правового реалізму, правового ідеалізму, у
низькій ефективності та колізійності законодавства тощо. Основною причиною
такого кризового стану в суспільстві, на нашу думку, є ігнорування моральнодуховних та історичних традицій розвитку українського народу, внаслідок чого
відбулася руйнація системи моральних цінностей. Кризовий морально-духовний
стан є не менш глибоким та небезпечним явищем, ніж падіння економіки
держави, оскільки при морально-духовній кризі людина втрачає не власність або
інші матеріальні речі, а стійкі та історично обумовлені ціннісні орієнтації, які
повинні слугувати вихідними засадами у діяльності людини (поняття добра, зла,
справедливості, милосердя тощо). Таким чином, деградуючи морально, людина
поступово «втрачає саму себе» як розумну істоту.
Необхідно зазначити, що моральний вимір права найбільш тісно пов'язаний
з

природно-правовими

підходами

у

юридичному

регулюванні,

оскільки

представники саме цих підходів вбачають у праві насамперед основоположні
морально-правові

ідеї

свободи,

рівності,

гуманізму

та

справедливості.

Представники природного права майже завжди вбачали та обґрунтовували
існування логічних та концептуальних зв’язків між правом і мораллю,
підкреслюючи при цьому неможливість розуміння сутності права, якщо не

124

звернутися

до

моралі

як

до

складової

цілісної

культурної

системи

суспільства [168, с. 304–305].
Незважаючи на це, потрібно констатувати, що і позитивістська і
соціологічна теорії праворозуміння також характеризуються певним моральним
насиченням або змістом, тобто і ці основні підходи до розуміння права також
мають і повинні мати визначений моральний вимір. Зокрема, беручи за основу
позитивістську концепцію права, виникає справедливе та важливе питання щодо
проблеми моральності того чи іншого закону, визначення моральних критеріїв
нормативного обмеження прав і свобод людини і громадянина тощо. Моральний
вимір соціологічного праворозуміння передбачає, насамперед, виокремлення
проблеми морального насичення форм і методів реалізації правових норм у
відповідних правовідносинах, виявлення моральних аспектів зловживання правом
тощо [296, с. 6].
Варто погодитися з думкою про те, що недооцінка моральної природи права
призводить до неефективності функціонування всіх елементів правової системи та
безпосереднім чином впливає на розвиток суспільства. Все це, у свою чергу, має
не лише теоретичне, але й важливе практичне значення [296, с. 7].
Єдність соціальної сутності та змісту права і моральних переконань
призводить до створення єдиної для всього суспільства моральної основи
реалізації правових норм, оскільки в такому разі всі його прошарки глибоко
заінтересовані в неухильному дотриманні законодавства, а також вбачають в
зміцненні законності та правопорядку моральний обов’язок кожної людини,
громадських організацій та держави [1, с. 269].
У сучасній юридичній літературі справедливо акцентується увага на тому,
що мораль настільки тісно пов’язана з соціальним буттям людини, що деякі
моральні норми та оцінки визначаються природними якостями людей як
соціально-біологічних істот. Окремі з цих якостей є корисними для суспільства, а
тому заслуговують на підтримку (наприклад, працьовитість, доброзичливість,
безкорисливість тощо), а деякі з природних властивостей людини можуть
негативно вплинути на її поведінку (наприклад, егоїзм, жадібність, заздрість
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тощо). Позитивні та негативні з огляду на мораль природні якості людини
утверджуються, розвиваються або нівелюються в процесі її виховання в сім’ї,
школі, колективі та суспільстві. При цьому моральне виховання та вплив – це
приборкання природного егоїзму, агресивності та інших негативних якостей,
соціалізація особи, її духовне вдосконалення. Високоморальній людині завжди
легше дотримуватися правових норм, оскільки вона чітко усвідомлює значення
так званого «золотого» правила моральності: «вчиняй з людьми так, як ти хочеш,
щоб вони вчиняли з тобою». Вже давно проаналізовано, що особи, які морально
виховані, значно менше за інших вчиняють проступки та злочини, а також
ініціюють та розпочинають правові спори та судові процеси [132, с. 205–206, 228,
230].
Розглянемо роль та значення моралі безпосередньо в процесі реалізації
правових приписів, попередньо з’ясувавши сутність та ознаки категорії
«реалізація права».
Цінність та соціальне призначення права знаходить своє безпосереднє
вираження в процесі реальної дії правових норм через поведінку суб’єктів права.
При цьому законодавство закріплює лише відповідні можливості, дозволи, вимоги
та заборони, які містяться у праві, та є нормативно закріпленою передумовою для
здійснення суб’єктами права відповідних дій або ж утримання від їх вчинення.
Право є справжнім та дієвим регулятором суспільних відносин лише у випадку
його практичного втілення, що надає змогу втілити волю законодавця у реальне
життя суспільства, забезпечивши при цьому досягнення відповідного соціально
корисного ефекту, що був закладений в основу прийняття самої норми права [168,
с. 308].
В юридичній літературі можна зустріти різноманітні визначення категорії
«реалізація права». Це пояснюється, зокрема, складністю та суперечливістю
суспільних відносин, які регулюються за допомогою права, а також наявністю
відповідних форм реалізації права, які характеризуються конкретним змістом.
Так, реалізація права визначається як:
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1) перетворення права в життя, реальне втілення змісту юридичних норм в
фактичну поведінку суб’єктів [4, с. 114];
2) втілення правових норм і принципів у правомірній поведінці суб’єктів
права, у їх практичній діяльності [241, с. 118];
3) практичне втілення, перетворення, впровадження або втілення права в
суспільну практику [37, с. 4];
4) реальне практичне перетворення у життя формально визначених
правових приписів через правомірну поведінку суб’єктів права (дії чи
бездіяльності) з метою задоволення основних потреб людини, суспільства і
держави, за допомогою способів і засобів, встановлених державою [47, с. 32].
5) перетворення, втілення приписів правових норм в життя шляхом
забезпечення правомірної поведінки суб’єктів суспільних відносин, а також
застосування заходів юридичної відповідальності до правопорушників [233,
с. 227].
Необхідно зазначити, що загальним у всіх цих визначеннях є те, що
реалізація права завжди передбачає практичне використання передбачених у
правових нормах суб’єктивних прав та юридичних обов’язків, які складають зміст
відповідних правовідносин. Саме у зв’язку із цим ключовим питанням теорії
реалізації права є вчення про форми і методи втілення нормативно-правових
приписів в суспільне життя.
Дослідження змісту правореалізації передбачає розгляд та аналіз системи її
найважливіших складових елементів, які тісно взаємопов’язані та взаємодіють
один з одним. Загальні правила, трансформуючись в суб’єктивне право, свободу,
юридичний обов’язок чи в повноваження, разом з веліннями щодо мети,
суб’єктного складу та необхідних життєвих ситуацій втілюються в суспільних
відносинах, що регулюються диспозиціями правових норм, а веління щодо засобів
державного забезпечення, перетворюючись в засоби юридичної відповідальності,
відновлення, превенції чи заохочення – в суспільних відносинах, впорядкованих
їх санкціями. Зазначені відносини наповнюються живим змістом, коли їх
учасники, узгоджуючи своє фактичне волевиявлення з правами, свободами і
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обов’язками, здійснюють правомірну або навіть спеціально заохочувану
поведінку [2, с. 418–419].
Реалізація права здійснюється за допомогою чотирьох форм або способів,
які виділяються залежно від виду та змісту правової норми, а саме: використання,
виконання, дотримання та застосування права. На усіх зазначених формах
реалізації права важливу функцію виконує мораль, передусім як форма суспільної
та індивідуальної свідомості. Адже безпосередніми суб’єктами реалізації права є
фізичні особи, незалежно від того, чи вони є пересічними громадянами, чи
посадовими особами державних органів. Отже, розглянемо моральні аспекти
реалізації права відповідно до кожної із згаданих форм.
Так, очевидним слід визнати, що використання громадянами своїх прав не
повинно заподіювати шкоди іншим людям, інтересам суспільства і держави та має
відповідати

фундаментальним

моральним

принципам.

Тільки

за

умови

дотримання зазначених умов може бути досягнутий максимально корисний ефект
від безпосереднього використання особами своїх прав. Водночас, у сучасному
українському суспільстві гостро постала проблема зловживання відповідними
особами своїми суб’єктивними правами, яка набула сьогодні великого морального
змісту у зв’язку із кризою духовності та, як наслідок, посиленням суперечностей
між правовими та моральними нормами [168, с. 310–311].
У загальному розуміння використання суб’єктивних прав як форма
реалізації права являє собою практичне здійснення передбачених правовими
нормами соціальних можливостей, в результаті

якого людина отримує

різноманітні матеріальні, духовні та інші блага для задоволення індивідуальних
та, до певної міри, колективних інтересів і потреб [18, с. 130].
Слід зазначити, що політика будь-якої держави в сфері правового
регулювання суспільних відносин спрямована на те, щоб їх учасники у своїй
діяльності неухильно дотримувалися приписів законодавства, узгоджували з ним
свої дії, тобто вчиняли правомірно. Однак в сучасних ліберально-демократичних
умовах суспільного розвитку, коли значно розширена сфера правомірної
поведінки, а межі, які розділяють її з протиправною поведінкою або діяльністю,
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стали більш рухливими, назріла необхідність встановлення чітких критеріїв їх
розмежування. Саме при цьому особливе значення набуває дослідження природи
зловживання суб’єктивним правом [296, с. 191].
У загальному значенні зловживання правом полягає у тому, що право
реалізується всупереч його соціальному призначенню, внаслідок чого завдається
шкода певним соціальним благам, які можуть як охоронятися правом, так і бути
поза межами правового регулювання і перебувати, зокрема, у сфері моральних
оцінок.
Як відомо, суб’єктивне право являє собою міру можливої поведінки або
певний ступінь свободи, який надається особі для задоволення свого власного
інтересу. У цьому контексті особливої значущості для розуміння соціального
призначення суб’єктивного права набуває виявлення змісту поняття «інтерес».
Слід погодитися з О. Малиновським, який вважає, що в основі будь-якого
суб’єктивного права перебуває потреба та інтерес, а точніше, необхідність їх
задоволення [145, с. 70].
Інтерес безпосередньо пов’язаний з буттям певної особи, з його психікою та
свідомістю; він, як і більшість явищ соціальної дійсності, має об’єктивні та
суб’єктивні основи свого існування. При цьому саме об’єктивні основи існування
інтересів є безпосереднім предметом їх усвідомлення певним суб’єктом,
внаслідок чого у нього виникає вже суб’єктивна зацікавленість. Для реалізації
суб’єктивного інтересу в суспільних відносинах він повинен здійснити їх
своєрідну перевірку з точки зору пануючих у суспільстві історично обумовлених
соціальних норм і, зокрема, моральних. Сфера цих соціальних норм певним
чином корегує інтерес на шляху до його реалізації [152, с. 265–298].
У цьому контексті слід зазначити, що мотивом правової поведінки, тобто
поведінки, яка має юридичне значення, є дослідження певних юридичних фактів
та їх правових наслідків. Водночас, мотивом моральної поведінки є орієнтація на
певний соціальний ідеал або цінність, які характеризують поведінку особи з точки
зору її добропорядності або доброчинності. Інакше кажучи, якщо правові норми
визначають правила поведінки людини як соціально-біологічної істоти, то
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моральні норми – це правила поведінки не людини, як такої, а добропорядної
людини як особистості, яка, реалізуючи свої суб’єктивні права та задовольняючи
свої суб’єктивні інтереси, поважає і визнає права та інтереси інших осіб [132,
с. 210]. Отже, моральність людини певним чином удосконалює використання
особою своїх суб’єктивних прав та унеможливлює зловживання ними, що є
необхідною передумовою забезпечення стану правопорядку в суспільстві, який є
загальною метою права.
Однак, враховуючи те, що виконання та дотримання моральних норм не
забезпечується примусовою силою держави, виникає необхідність правового
закріплення

принципу

неприпустимості

зловживання

суб’єктивними

правами [168, с. 312].
Як вже попередньо зазначалося, Конституція України 1996 року закріплює
широке коло прав і свобод людини і громадянина, встановлюючи, що їх перелік
не є вичерпним, а утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави. Відповідно до статті 23 Конституції України кожна людина
має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не
порушуються права і свободи інших людей, та має обов’язки перед суспільством,
в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості [113].
Саме з зазначеної конституційної норми випливає в найбільш загальному
вигляді

принцип

Необхідність

неприпустимості

закріплення

цього

зловживання
принципу

на

суб’єктивним

правом.

конституційному

рівні

обумовлюється насамперед тим, що зафіксовані в Конституції України права і
свободи людини та громадянина покликані забезпечити реалізацію різноманітних
інтересів індивіда, узгоджуючи їх з інтересами суспільства і, таким чином,
визначаючи певні межі здійснення прав і свобод. Жодна держава не може надати
людині абсолютну або необмежену свободу, оскільки, врешті-решт, це призвело б
до виникнення анархії в суспільстві, в основі якої лежить егоїстичне свавілля
кожного окремо індивіда. У зв’язку із цим вся система прав і свобод людини та
громадянина будується таким чином, щоб забезпечити законні інтереси людей і
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попередити можливі обмеження їх прав і свобод в результаті зловживання ними з
боку інших осіб.
Зловживання суб’єктивним правом має свою специфіку, яка проявляється
залежно від того, в якій сфері відбувається його реалізація: у сфері приватного чи
сфері публічного права. Так, якщо в цивільному праві неприпустимість
зловживання правом фактично визначена на рівні загального принципу
приватного права як загальна заборона (ст. 13 Цивільного кодексу України
визначає межі здійснення цивільних прав) [295], то в адміністративному і
конституційному праві зловживання правом підкреслює особливу значущість
визначеного суб’єкта (орган державної влади та його посадові особи, які наділені
певними владними повноваженнями) та покладена в основу здійснення ним
конкретних дій або повноважень, за неналежне використання яких, як правило,
настає передбачена законом адміністративна або кримінальна відповідальність
(наприклад, ст. 364 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну
відповідальність за зловживання владою або службовим становищем) [123]. Отже,
в публічному праві, основним предметом регулювання якого є відносини між
органами

державної

влади

та

фізичними

і

юридичними

особами,

на

законодавчому рівні підкреслюється особлива суспільна шкідливість або
небезпечність неналежного використання органами державної влади своїх
повноважень.
Зловживання

суб’єктивним

правом

необхідно

відрізняти

від

правопорушення в традиційному розумінні цієї категорії, оскільки при
зловживанні правом відповідний суб’єкт здійснює протиправне діяння шляхом
реалізації свого суб’єктивного права, визначеного в законодавстві. Якщо має
місце порушення правової заборони неправомочним суб’єктом, то це не повинно
розглядатися як зловживання правом (наприклад, умисне нанесення певній особі
тілесних ушкоджень відповідного ступеню тяжкості не може розглядатися як
зловживання правом, оскільки жодна особа не має права спричиняти тілесні
ушкодження).
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У сфері приватного права, в якому надається достатньо широкий простір
для вибору способів реалізації суб’єктивного права, мають місце також і широкі
можливості для зловживання суб’єктивними правами, оскільки законодавець
надає великий вибір варіантів поведінки суб’єктів правовідносин, далеко не
завжди точно визначаючи в законі чіткі межі здійснення права [296, с. 195–196].
Як бачимо, при реалізації права шляхом здійснення певної активної
поведінки у відповідних суб’єктів завжди виникають чи, принаймні, повинні
виникати потреби, пов’язані з прагненням враховувати моральні вимоги та
інтереси інших людей. Тільки за умови врахування зазначених та універсальних
моральних вимог, можна говорити про максимально корисний ефект від реалізації
права шляхом його використання, виконання та застосування.
Отже, зловживання правом може мати місце практично у всіх його галузях,
що завдає суттєву, у тому числі й моральну шкоду громадянам та суспільству в
цілому, оскільки підриває моральні засади суспільного розвитку, сприяє
деформації правової свідомості та свавіллю. Запобігання зловживання правом має
на меті зміцнити моральний та правовий порядок в сучасній Україні. Водночас,
потрібно пам’ятати, що таке запобігання не повинно призводити до обмеження
самостійності суб’єктів у розпорядженні своїми правами та реалізації ними своїх
законних інтересів. У зв’язку із цим, одним з основних завдань сучасної
демократичної держави є вироблення та реалізація правової політики у такий
спосіб, щоб мінімізувати та обмежити, наскільки це є можливим, дане негативне
явище і, водночас, сприяти законній реалізації суб’єктивних прав у відповідності з
моральними вимогами та цінностями [208, с. 60–68].
Крім цього, слід зазначити, що зловживання суб’єктивним правом в
багатьох випадках має характер порушення моральних норм. Суб’єкт діє
аморально, якщо він не узгоджує свою поведінку з переважаючими на даному
етапі розвитку суспільства уявленнями про добро і зло, честь та гідність,
справедливість та несправедливість, милосердя та іншими фундаментальними
моральними

категоріями

і

цінностями,

чимало

з

яких

небезпідставно

закріплюються у Конституції та галузевому законодавстві. Саме тому при
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вивченні даного питання досить часто розмивається або зовсім зникає з уваги
дослідників морально-етична складова зловживання правом.
Усвідомлення особою свого інтересу перетворює його в мотив, який
спонукає особу діяти певним чином для досягнення визначеної мети, що
усвідомлюється індивідом як необхідність. Таким чином, інтерес – це об’єктивносуб’єктивно обумовлений мотив діяння (дії або бездіяльності) певного суб’єкта,
що визначає напрямок його поведінки та спрямований на досягнення необхідної
для нього мети.
Отже, мораль – це сукупність нормативних взірців або еталонів, що
спрямовані на регулювання людських взаємовідносин, поведінки суб’єктів,
засновані на протиставленні добра і зла в їх різноманітних проявах. Людська
діяльність – це складна, багаторівнева та суперечлива сукупність об’єктивних та
суб’єктивних компонентів. Мораль лише тоді виступає реальним регулятором
поведінки суб’єкта та визначає напрям більшості його вчинків, коли ті чи інші
моральні норми та цінності усвідомлено сприйняті людиною, тобто стали його
особистими цінностями [168, с. 315].
Окрім використання суб’єктивних прав, важливе значення для забезпечення
ефективності правового регулювання також мають моральні аспекти виконання
юридичних обов’язків та дотримання правових заборон (пасивний обов’язок).
Загальносоціальна природа обов’язку випливає зі справедливості, яка є
фундаментом юридичного обов’язку та одночасно визначальною цінністю права
взагалі. Саме справедливість покликана забезпечити відповідний баланс
різноманітних соціальних інтересів в суспільстві, за допомогою чого досягається
певна рівновага у його стабільному функціонуванні. Крім цього, не потрібно
забувати, що будь-яке закріплене в законі суб’єктивне право може бути
реалізоване у відповідному правовідношенні лише у тому разі, якщо йому
кореспондує обов’язок іншої сторони, а зміст правовідносин складають одночасно
і суб’єктивні права, і юридичні обов’язки їх учасників [168, с. 315].
На думку О. Малька, з якою варто погодитися, використовуючи право
суб’єкт отримує певну користь та задовольняє свої особисті інтереси і потреби.
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При цьому такий суб’єкт не повинен перешкоджати або заважати задоволенню
інтересів інших суб’єктів, а також суспільних інтересів, інакше буде мати місце
зловживання правом. Якщо ж має місце така форма реалізації права як виконання
зобов’язань або обов’язків, то в такому разі суб’єкт повинен активними діями
задовольняти інтереси контрагента, а також, за необхідності, суспільні інтереси і
не чинити їм будь-яких перешкод [149, с. 190].
На жаль, слід констатувати, що фундаментальна правова категорія
«юридичний обов’язок» не привертає такої пильної уваги сучасних вченихправознавців як категорія «права і свободи людини», внаслідок чого в сучасному
українському суспільстві спостерігається тенденція до дещо викривленого
сприйняття прав людини, що засновується на егоїстичному способі мислення.
Зазначене суттєво актуалізує необхідність дослідження юридичного обов’язку як
складової частини реалізації права у формі виконання та дотримання його норм, а
також його безпосереднього діалектичного взаємозв’язку та взаємодії з
моральною свідомістю індивіда.
Усвідомлення людиною своїх обов’язків, у тому числі юридичних, є
невід’ємним атрибутом високого рівня моральної та правової свідомості, оскільки
в такому випадку особа чітко розуміє, що її власні права і свободи закінчуються
там, де починаються права і свободи іншої особи. Свого часу І. Ільїн слушно
зауважив, що «люди, які не знають своїх обов’язків, не здатні їх виконувати та
дотримуватися; люди, які не знають своїх повноважень, довільно їх перевищують;
люди, які не бажають визнавати заборон, легко забувають про дисципліну та
будь-які обмеження» [91, с. 160].
Загальна категорія «обов’язок» є міждисциплінарною, оскільки вона є
предметом вивчення не лише юридичної науки, але також і інших наук, зокрема,
філософії та етики.
Таким чином, можна зробити висновок, що обов’язок в широкому розумінні
спирається не лише на правові норми, але й на норми моралі. Однак виконання
або дотримання обов’язку як морально-етичної категорії забезпечується
суспільством (наприклад, через моральне виховання особи, а також через
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зауваження чи громадський осуд того чи іншого діяння, яке суперечить
суспільній моралі), а якщо цей обов’язок встановлений також в правових нормах,
то він також повинен забезпечуватися вже й державою, у тому числі примусовими
засобами.
У сучасній науковій літературі активна поведінка суб’єктів права щодо
виконання юридичних обов’язків іноді включається в таку форму реалізації права
як дотримання. «Дотримання – перша та основна (універсальна) форма реалізації
юридичних обов’язків (як активних, так і пасивних) всіма суб’єктами права.
Дотримуватися – означає виконувати обов’язок, визначений в законі» [24, с. 108–
109]. Це, на нашу думку, свідчить про тісний взаємозв’язок між вказаними
формами реалізації об’єктивного права, які об’єднані загальною категорією
«обов’язок».
Слід зазначити, що процес реалізації права у формі виконання юридичних
обов’язків або дотримання юридичних заборон є неможливим без певних
внутрішніх спонукань, почуттів, емоцій тощо, які можуть розглядатися у якості
своєрідного стимулу до певної поведінки. У цьому контексті юридичні обов’язки
є дуже близькими до таких моральних категорій як совість, відповідальність,
честь, гідність тощо.
В основі юридичних обов’язків перебувають моральні вимоги, які
відображають духовний розвиток особи, рівень її моральної свідомості та
соціальної активності. При цьому функціональне призначення моральних вимог,
яке має безпосереднє відношення до процесу реалізації права, полягає, зокрема, у
тому, що вони орієнтують правову свідомість особи на добровільне, добросовісне
виконання юридичних обов’язків та дотримання юридичних заборон, тобто на ті
важливі та необхідні цінності, які визнаються суспільством в якості об’єктивно
необхідних явищ соціальної дійсності [158, с. 281–306].
Отже,

функціональне

призначення

морального

обов’язку

орієнтує

правосвідомість особи на цінності, які визнаються суспільством в якості
об’єктивно необхідних явищ соціальної дійсності, без яких неможливо говорити
про розвиток суспільства в цілому. Якщо особа не виконує загальновизнані
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моральні обов’язки, вона ставить себе за межі суспільства та поступово втрачає
якості власної людяності. У цьому випадку мова вже не може йти про належне
виконання або дотримання юридичних обов’язків, оскільки відсутні внутрішні
мотиви їх виконання, які відображають духовний розвиток особистості.
Таким чином, усвідомлення особою свого морального обов’язку певним
чином спрямовує та удосконалює виконання юридичного обов’язку або
дотримання юридичної заборони, тобто весь процес реалізації права у формі
виконання та дотримання.
Також необхідно враховувати, що умови, засоби забезпечення державою
виконання та дотримання юридичних обов’язків не можна зводити лише до
застосування уповноваженими державними органами санкцій правових норм до
осіб, які не виконали або порушили відповідний юридичний обов’язок.
Загальними умовами державного забезпечення виконання та дотримання
юридичних обов’язків можуть слугувати, зокрема, сукупність духовних,
соціально-економічних та інших чинників, які сприяють їх виконанню чи
дотриманню (наприклад, світовий досвід переконливо свідчить, що забезпечення
розвитку культури як складової державної культурної політики на основі
історично обумовлених, традиційних морально-релігійних уявленнях та цінностях
певного

суспільства

сприяє

добровільному

та

належному

виконанню

приватноправових зобов’язань; так само підвищення соціально-економічного
рівня життя більшості громадян певної держави, а також збалансована фіскальна
політика, певною мірою підвищують добровільну форму виконання громадянами
своїх податкових обов’язків перед державою) [168, с. 321].
Крім цього, до спеціальних позитивних засобів забезпечення виконання та
дотримання юридичних обов’язків можуть бути віднесені методи стимулювання
та заохочення осіб, які добровільно виконали свої юридичні обов’язки, а також
правове виховання та освіта громадян, профілактика правопорушень та інші
спеціальні засоби, які не мають негативного характеру [234, с. 83–84; 24, с. 108–
129].
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Таким чином, зв’язок моралі і права простежується не стільки засобами
можливої поведінки (суб’єктивне право), скільки належною та необхідною
поведінкою (юридичний обов’язок), яка визначає певні та чіткі рамки поведінки
особи або накладає обмеження у вигляді заборон на ті чи інші вчинки, що є
суспільно шкідливими або небезпечними.
Звертаючись до правозастосування як однієї з особливих форм реалізації
права в аспекті взаємозв’язку права і моралі, необхідно враховувати, що мова у
цьому випадку вже не може йти про зловживання правом у класичному розумінні
цього терміну. Останнє випливає з того, що, як вже попередньо зазначалося,
характерною рисою правозастосування як специфічної форми реалізації права є
органічне злиття права і обов’язку щодо здійснення правозастосовної діяльності, і
саме ця ознака підкреслює особливо важливий характер цієї діяльності для
забезпечення законності та правопорядку в суспільстві. Це означає, що в
контексті правозастосування доцільно вести мову про зловживання владою або
зловживання владними (службовими або посадовими) повноваженнями.
У сучасних українських реаліях моральні аспекти реалізації права у формі
правозастосування тісно пов’язані з: проблематикою здійснення суддівського
розсуду та реалізації повноважень судової влади; діяльністю системи органів
виконавчої влади, які забезпечують реалізацію державної політики у визначеній
галузі суспільного життя; діяльністю правоохоронних органів, які забезпечують
притягнення винних осіб до адміністративної та кримінальної відповідальності;
правотворчою діяльністю компетентних державних органів.
Зокрема, стосовно здійснення суддівського розсуду варто зауважити, що
саме в цій правовій сфері чи не найчастіше відбувається зловживання
суддівськими повноваженнями, оскільки створюється відповідне сприятливе
середовище для виникнення цього негативного явища, пов’язаного з об’єктивною
необхідністю та реалізацією суддівської влади.
У даному випадку не можна не враховувати, що з розширенням сфери
правового регулювання суспільних відносин розширюється сфера суддівського
розсуду. Суддя – це людина, яка наділена волею і свідомістю, тобто має певні
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суб’єктивні уявлення про світ та ті різноманітні процеси, які в ньому
відбуваються. У зв’язку із цим, на наш погляд, суддівський розсуд тією чи іншою
мірою присутній практично в кожному судовому рішенні, оскільки його сутність
полягає у певному варіанті вирішення конкретної юридичної ситуації з кількох
можливих. При цьому такий варіант, з суб’єктивної точки зору судді, відповідає
вимогам законності та іншим правовим принципам [168, с. 323].
Таким чином, можна погодитися з думкою про те, що для відповідності
судової практики поставленим цілям та завданням, необхідним є особливий
рівень професійної підготовки суддів, який дозволив би перевіряти «формальну»
законність судових рішень духом справедливості, добросовісності, розумності та
інших моральних цінностей, заснованих на відповідному розумінні добра і
зла [124, с. 53]. Отже, вказаний особливий рівень професійної підготовки
кандидатів на посаду судді, на нашу думку, повинен включати його моральноетичне виховання, що має бути засноване, з поміж іншого, на історичних
традиціях українського народу, а не штучно перенесених з інших країн, які мають
власну унікальну специфіку історичного розвитку.
Необхідно зазначити, що така класична форма застосування права як судова
діяльність здійснюється на підставі основоположних правових принципів, які
засновуються на таких моральних вимогах як справедливість, гуманізм, честь
тощо. Зокрема, моральний зміст принципу законності, який пронизує всю
правозастосовну діяльність взагалі, полягає в дотриманні моральних вимог,
втілених в законі, за допомогою чого реалізуються ідеї справедливості. Певне
моральне насичення мають і інші принципи здійснення судочинства (наприклад,
гласності, принцип презумпції невинуватості тощо).
Водночас, незважаючи на законодавче закріплення основоположних
правових

принципів

здійснення

правосуддя

в

Україні,

актуальною

та

невирішеною проблемою на теперішній час залишається їх реальне втілення в
юридичну практику. У цьому контексті особливого значення набуває особистість
судді та його моральні якості, на які потрібно звертати особливу увагу при
формуванні суддівського корпусу.
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Очевидним є те, що однією з сильнодіючих детермінантів протиправної
поведінки суб’єктів правозастосування і, зокрема, суддів, є корупція, яка,
незважаючи на помітні позитивні зрушення в законодавчому регулюванні
юридичної відповідальності за корупційні діяння, все ще залишається дуже
серйозною проблемою на шляху до формування в Україні соціальної, правової
держави.
У світлі зазначеного потрібно зауважити, що одним із основних пріоритетів
сучасної правової політики України в сфері освіти має стати формування не
просто кваліфікованих, а й високоморальних юристів. При цьому саме на
моральність юриста і, особливо, судді, має бути звернута першочергова увага,
оскільки, на нашу думку, недостатні професійні знання можна компенсувати за
допомогою багатьох чинників та засобів (наприклад, шляхом посиленої
самоосвіти, що може мати місце навіть у процесі повсякденної юридичної
практики), а відсутність «моральних засад» або «моральних постулатів» у людини
компенсувати майже не можливо.
Іншими словами, результат правозастосовної діяльності безпосередньо
залежить від суб’єкта цієї діяльності. Незважаючи на те, що застосування права,
як правило, асоціюється з діяльністю судових органів з розгляду та вирішенню
цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справ, не слід
забувати, що значна частина правозастосовної діяльності здійснюється також
органами виконавчої влади та іншими визначеними у законодавстві суб’єктами
владних повноважень [168, с. 324–325].
В юридичній літературі суб’єкт правозастосування у загальному розумінні
розглядається як організований, інституційно оформлений колективний або
одноособовий суб’єкт, який наділений владними повноваженнями та застосовує
властиві йому організаційно-правові форми діяльності для здійснення своїх
завдань і функцій [47, с. 186]. При цьому поняття «правозастосовний орган» або
«колективний суб’єкт правозастосування» є умовним, оскільки конкретні життєві
ситуації вирішуються не органом, а людьми (посадовими особами), які працюють
в таких владних структурах. Це знову виводить ракурс нашого дослідження на
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людину як суб’єкта правозастосування, на її моральну та правову свідомість,
правову культуру та професіоналізм, через елементи яких, в першу чергу,
проходять правозастосовні рішення.
Аналізуючи моральні аспекти діяльності суб’єктів правозастосування,
особливо їх правову культуру, у вітчизняній літературі виділяються її структурні
елементи, що виступають чинником ефективності всієї правозастосовної
діяльності:
1) рівень правових знань, тобто знання законодавства та досягнень
юридичної науки, а також вміння користуватися правовим інструментарієм, що
сприяє забезпеченню законності та правопорядку в суспільстві;
2) повага до права, тобто усвідомлення соціальної цінності права як
регулятора суспільних відносин, впевненість у необхідності і соціальній
корисності законів, у цінності права як міри формалізації свободи і
справедливості;
3) професійна правосвідомість, зміст якої формується на підставі положень
чинного законодавства і яка визначає відношення до прав і свобод людини як до
певних ціннісних орієнтирів, що визначають значення і зміст правозастосування.
Даний елемент включає в себе юридичне мислення – тобто здатність мислити
юридично, зокрема, надавати юридичну оцінку фактам – правильно і юридично
точно їх кваліфікувати та вміти застосувати свої знання у практичній
діяльності [47, с. 187].
Ми погоджуємося з тим, що поряд з вказаними елементами, правова
культура суб’єктів правозастосування повинна включати також і високий рівень
моральної свідомості особи, яка безпосередньо здійснює правозастосовну
діяльність у тій чи іншій формі. При цьому особливий прояв такої моральної
свідомості можна побачити, в першу чергу, на прикладі вирішення так званих
«нетипових ситуацій правозастосовної діяльності», які часто трапляються у
правозастосовній практиці та обумовлюються багатоманітністю і складністю
суспільного життя, колізійністю правових норм, прогалинами в законодавстві
тощо.
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Моральна культура суб’єкта правозастосування являє собою колективний,
духовно-практичний досвід його роботи. Це є своєрідна школа професіоналізму,
мистецтво відбору найоптимальніших способів для забезпечення законності та
правопорядку в суспільстві, гуманізму; це застосування на практиці принципів і
норм моралі для максимального підвищення суспільної корисності та подолання
негативних наслідків неповноцінної юридичної роботи [168, с. 325–326].
Як вже попередньо зазначалося, вихідним принципом моральної (етичної)
культури суб’єкта правозастосування є дотримання ідеалів соціальної, правової
держави. У професійній етиці суб’єктів правозастосування формується система
конкретних моральних норм із супутніми практичними та формальними
правилами, які обслуговують те чи інше правозастосовне рішення. Моральна
вихованість суб’єкта правозастосування забезпечує його ставлення до людини,
яка до нього звертається, не як до об’єкту зовнішнього впливу, а саме як до
людини, яка розраховує на повагу, розуміння, співчуття та милосердя. Моральна
культура суб’єкта правозастосування існує у формі своєрідного морального
закону, який потребує від нього підкорення фундаментальним моральним
принципам та нормам [187, с. 194–195].
Людський вимір категорії «суб’єкт правозастосування» передбачає, що, на
відміну від абстрактної правової норми, посадові особи державних органів
відчувають всю багатоманітність прояву суспільного життя і, у зв’язку із цим,
схильні оцінювати суспільні відносини та конкретні життєві обставини (ситуації)
виходячи з відомчих, особистих та інших симпатій або антипатій. Такі посадові
особи можуть, наприклад, співчувати одній зі сторін певного правовідношення,
або намагатися догодити високопосадовій особі з особистих мотивів, або, навпаки
ставитися з ворожістю до осіб, щодо яких вони застосовують право. Навіть при
режимі суворої законності суб’єкт правозастосування нерідко має можливості
витлумачити правову норму та підібрати докази таким чином, що рішення буде
відповідати не стільки закону, скільки його особистим переконанням та
інтересам [132, с. 157–158].
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Отже, правозастосовна діяльність вище вказаних суб’єктів має бути
насичена моральним змістом, оскільки лише за цієї умови можна вести мову про
належне забезпечення прав і свобод людини і громадянина, задоволення їх
законних інтересів.
Суттєве значення для ефективної реалізації права має також врахування
моральних вимог в процесі нормопроєктної, у тому числі законопроектної роботи
відповідних компетентних органів державної влади, адже лише якісний та
досконалий з точки зору юридичної техніки закон, який об’єктивно враховує та
відображає сучасні реалії та потреби, максимально сприятиме належному
втіленню права в життя. У першу чергу ця вимога стосується суб’єктів
законодавчої ініціативи, якими в Україні відповідно до статті 93 Конституції є
Президент України, народні депутати України та Кабінет Міністрів України [113].
Правотворчість, як і правозастосування, характеризується тим, що ця
діяльність має державно-владний, процесуальний, творчий, інтелектуальний та
юридично оформлений характер, здійснюється на основі вже встановлених
правових норм.
Важливим призначенням правотворчості є те, що вона реалізує об’єктивні
потреби в зміні регулювання деяких суспільних відносин, які виникають у
суспільстві або щойно виникли. Процес правотворчості повинен відбуватися з
урахуванням основоположних соціальних цінностей, з формуванням позитивних
ціннісних установок, зорієнтованих на загальнолюдське абсолютне й вічне. Таким
чином, особа, яка займається правотворчою діяльністю, відповідальна за
відображення вказаних ціннісних установок у законодавстві [204, с. 41–42].
Розробка проекту нормативно-правового акту і, особливо, законів як актів,
що регулюють найважливіші суспільні відносини, вимагає наявність великого
масиву не лише професійних юридичних знань, але також і великого життєвого
досвіду, детального аналізу всіх сторін суспільного життя та глибокого
проникнення в моральну складову тих чи інших відносин, що будуть або можуть
підпадати під нормативне або законодавче регулювання.
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В юридичній літературі справедливо підкреслюється, що правотворчість є
основним вирішальним етапом процесу формування права, його логічним
завершенням. При цьому весь процес формування права неможливий без
здійснення відповідного наукового аналізу, ґрунтовних оцінок сучасної соціальної
дійсності,

без

розвиненої

концепції

щодо

майбутнього

правового

регулювання [110, с. 19]. Водночас, на нашу думку, серед необхідних чинників,
що роблять процес правоутворення більш досконалим та ефективним, варто
виділити також обов’язкову необхідність здійснення глибокого проникнення в
моральну складову різних життєвих ситуацій та суспільної практики в цілому. Як
слушно зазначається в літературі саме через зміст правового припису й
виявляється етичне кредо та моральне обличчя нормотворця [110, с. 5].
Таким

чином,

варто

враховувати,

що

норми

позитивного

права

створюються людьми. В них люди вкладають знання, розум і свідомість, тобто
уявлення про мету і завдання права, наслідки його регулятивної діяльності,
способи і методи регулювання правом стосунків між людьми у суспільстві.
Водночас, норми права доводяться до свідомості людей. Тобто, для створення та
здійснення права воно повинно усвідомлюватися [81, с. 75–76]. Як справедливо
підкреслює О. Костенко, «людина – творець не права в цілому, а лише
законодавства і правової практики, тобто лише позитивного аспекту права, який у
єдності з природним аспектом утворює феномен права» [117, с. 207]. Коли
людина як суб’єкт пізнання природного права (моральних принципів) є одночасно
і суб’єктом законотворчості, образ природного права може бути використаний у
створенні позитивного права – на об’єктивному і державному рівнях [305, с. 133].
Отже, слід констатувати, що роль людського фактору в процесі реалізації
права безперечно відображається на стані законності та правопорядку в
суспільстві, оскільки об’єктивний і суб’єктивний рівень правореалізації перебуває
під безпосереднім впливом духовної культури людини.
Враховуючи те, що мораль і право розвиваються на єдиному фундаменті
загальнолюдських цінностей, норми моралі справляють активний вплив на
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створення та реалізацію правових норм, а отже, на зміцнення законності та
правопорядку.
Виходячи з цього, варто зауважити, що основоположні та інші принципи
права тільки тоді матимуть високий позитивний ефект при їх реалізації у
відповідній юридичній, правозастосовній діяльності та правовідносинах, коли
вони

будуть

наповнені

традиційним

моральним

змістом,

тобто

будуть

узгоджуватися з вимогами та принципами традиційної моралі у суспільстві. Саме
моральний вимір основоположних принципів права, який має об’єктивні основи,
що повинні коригувати суб’єктивне сприйняття їх змісту, забезпечує їх належну
реалізацію, а також спрямовує використання, виконання, дотримання та
застосування правових приписів на досягнення суспільного блага, що відповідає
фундаментальним основам природного людського співіснування [168, с. 332].
Висновки до Розділу 2
На підставі всього вищезазначеного, можемо зробити наступні висновки:
1. Правова система держави закріплює життєво важливі для всього
суспільства вимоги моралі, моральні настанови. Законодавча влада зобов’язана
вдосконалювати право, враховуючи стан суспільної моралі, моральну культуру
населення країни, виходячи з того, що моральна основа права є найважливішою
складовою загальної регулятивної потенції права, що право має бути моральним,
закони повинні бути правовими, а отже справедливими й гуманними,
відтворювати ідеали добра і справедливості. Право за своєю природою є
моральним, оскільки воно засновується на відповідних моральних ідеалах та
органічно поєднує у своєму змісті соціальні норми, які визначають певну людську
поведінку в якості належної.
2. Втілюючись у змісті права, зокрема, у нормах законодавства, вимоги
справедливості не втрачають своєї моральної першооснови, у зв’язку із чим
співвідношення справедливості й права необхідно розглядати у контексті
взаємозв’язків права і моралі. Справедливість як морально-правовий феномен у
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найбільш загальному значенні виражається на практиці у тому, що людина діє
всупереч своїх егоїстичних схильностей, спрямовуючи у такий спосіб розвиток
певного суспільного відношення на досягнення найбільш оптимального балансу
між різноманітними інтересами в суспільстві, а отже, на зміцнення режиму
законності і правопорядку в суспільному житті, забезпечення соціальної злагоди
та консенсусу між різними суб’єктами суспільних відносин. У цьому сенсі як
правовий, так і моральний порядки, визначають поведінку, яка повинна бути
протилежною егоїстичним прагненням окремих індивідів.
3. Співвідношення між правом і мораллю має складний, багатоаспектний
характер і включає в себе такі складові: єдність, розбіжність, взаємодію та
протиріччя. Уважне зіставлення (порівняння) права і моралі, з'ясування
взаємозв'язків між ними надають можливість більш глибоко пізнати обидва ці
явища, зокрема, визначити міру втілення вимог справедливості та інших
важливих моральних цінностей у позитивному праві та відповідних формах його
реалізації.
4. У сучасних реаліях кризи моральної регуляції суспільного життя, у тому
числі деструкції моральної свідомості суспільства, особливої значущості набуває
необхідність дослідження правового впливу на моральну свідомість та моральну
переконаність особистості. В таких умовах саме право фактично набуває якість
основного та найбільш дієвого регулятора суспільних відносин, а отже, саме на
право

суспільством

забезпеченням

покладаються

соціальної

найбільші

справедливості,

очікування,

духовного

і

пов’язані

із

матеріального

благополуччя його громадян. Право може і повинно виступати ефективним
засобом орієнтації людей у питаннях змісту та цілей життя, формування системи
найважливіших соціальних цінностей, підвищення рівня моральної свідомості
індивідів, формування у них почуття відповідальності за дотримання своїх
обов’язків.
5. Методи впливу права на моральну свідомість являють собою напрями
цілеспрямованого формування визначеного ціннісного ставлення до явищ
суспільного життя, зокрема, морально виправданої поведінки та діяльності людей.
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З цієї метою право повинно використовувати систему притаманних йому методів
впливу на свідомість, волю та поведінку громадян, основними серед яких є метод
переконання, заохочення та примусу. Оптимальне, виважене поєднання цих
методів в процесі правового регулювання суспільних відносин здатне забезпечити
найбільший соціальний ефект.
6. Напрями ефективного впливу права на моральну свідомість, а також
поведінку та діяльність громадян, передбачають пріоритет методів переконання
та заохочення над примусом, що є закономірністю сучасного демократичного
розвитку. Системна дія цих методів сприяє єдності ціннісної орієнтації суб’єкта,
тобто його психологічній налаштованості та особистій переконаності у
необхідності обрання найбільш корисного за соціальним значенням типу
поведінки або діяльності. Правильне поєднання вказаних методів в процесі
правового

регулювання

сприяє

формуванню

специфічного,

ціннісно-

орієнтаційного підходу, який покладається в основу впливу права на мораль.
7. Сприйняття та розуміння моральних категорій на індивідуальному рівні
перетинається не лише з їх аналогічним сприйняттям та розумінням у інших
суб’єктів, але й відповідним усвідомленням значущості та необхідності їх
використання в процесі реалізації правових норм. Адже будь-який нормативний
взірець або стандарт поведінки обирається індивідом з урахуванням відповідних
взаємозв’язків між соціальними регуляторами, а також внаслідок процесу
різнорівневої комунікації. Відтак, реалізація права у визначений спосіб
досягатиме свого найбільш корисного для суспільства та окремої особистості
ефекту

лише

в

умовах

цілісності

права

і

моралі

як

найважливіших

соціонормативних систем будь-якого суспільства, зменшення нормативних
розбіжностей або протиріч в процесі оцінки та кваліфікації відповідних діянь.
Якщо ж у суспільстві та державі має місце ситуація, яка свідчить про фактичне
розбалансування або невідповідність моральних і правових вимог до поведінки та
діяльності людей, реалізація права в таких умовах навряд чи призводитиме до
системних позитивних зрушень у суспільному розвитку.
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РОЗДІЛ 3
СПРАВЕДЛИВІСТЬ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРИНЦИП
ПРАВА І МОРАЛІ: СУЧАСНИЙ КОНТЕКСТ
3.1 Справедливість як принцип розвитку сучасного позитивного права
Сучасні економічні, політичні, культурні та інші соціальні виклики
обумовлюють необхідність забезпечення належного правового реагування на
систему відповідних суспільних відносин в державі. Загострення терористичної
проблеми у світі, посилення різноманітних соціальних криз, стрімкий науковотехнічний прогрес людства тощо, є тими чинниками, які вимагають своєчасного
прийняття низки законодавчих рішень, спрямованих на забезпечення балансу
інтересів особи, громадянського суспільства і держави.
У вказаному контексті потрібно наголосити, що позитивне право має
величезне значення в утвердженні соціальної справедливості в суспільному житті,
особливо

в

сучасних

демократичних

реаліях,

коли

праву

відводиться

найголовніша роль у забезпеченні стабільно функціонуючого громадського
порядку та безпеки. Адже саме у позитивному праві моральна сутність
справедливості може отримати своє юридичне закріплення, властивість правової,
формально

визначеної

нормативності.

Справедливість,

яка

виступає

основоположним принципом права, повинна пронизувати своїм змістом всю
складну структуру правової системи сучасної демократичної держави та має
надзвичайно важливе значення при здійсненні правотворчої діяльності органів
державної влади, в результаті якої формується чітко структурована система
національного законодавства, що, власне, і являє собою позитивне право будьякої держави.
Сучасний правовий розвиток відбувається в умовах переосмислення
доктринальних підходів до розуміння сутності та призначення позитивного права
в суспільному житті [312, с. 77-84]. При цьому все більше дослідників звертають
увагу на те, що позитивне право все ж таки має відповідний взаємозв’язок з
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іншими соціальними регуляторами і насамперед з мораллю, що впливає на
визначення соціальної цінності права [72, с. 43].
Так, зокрема, Р. Луцький обґрунтовує соціокультурний підхід до розуміння
сутності та природи позитивного права, відповідно до якого останнє являє собою
«історично визначену і об’єктивно обумовлену для певного суспільства і держави
міру свободи, рівності, справедливості та гуманізму в реальних соціальних
відносинах, що визначає найважливіші правила поведінки осіб і потреби
суспільно-державного

розвитку

шляхом

державного

встановлення

(санкціонування) формально визначених та загальнообов’язкових правових норм
(правил поведінки) з метою забезпечення регулювання, охорони та захисту
суспільних відносин».
Далі вчений вірно відзначає, що «значення позитивного права як
соціокультурного феномену полягає у тому, що його аналіз здійснюється у
безпосередньому взаємозв’язку, взаємодії та взаємообумовленості з системою
інших

соціонормативних

чинників

(наприклад,

моралі

та

релігії),

які

забезпечують його існування не лише у вигляді законів та інших формально
визначених джерел права, а й у вигляді самого життя, правової реальності, тобто
як право, взяте в його реальному багатовимірному бутті. Правові ідеї, принципи
та норми, які складають основу позитивного права є лише орієнтиром та засобом
правової діяльності, спрямованої на регулювання і перетворення суспільних
відносин, тобто на активне перетворення всієї багатоманітної правової реальності.
У такий спосіб поняття позитивного права у всій багатоманітності та
суперечливості його буття охоплює найбільш важливу сферу правового життя
суспільства, а отже, саме з позитивного права має починатися осмислення
правової реальності як найбільш широкого поняття, що включає в себе всю
сукупність правових явищ. Адже суспільство та культура – це «система
координат» або своєрідне «середовище перебування», в межах якого формується
та

функціонує

право

системами» [139, с. 376–378].

поряд

з

іншими

нормативно-регулятивними
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Справді, як відомо, однією з суттєвих відмінностей правових норм від
інших соціальних регуляторів є раціональний характер їх впливу на волю та
свідомість осіб. Адже правові норми, на відміну від, наприклад, норм моралі,
націлені передусім на забезпечення абстрактної рівності індивідів, які є
учасниками

відповідних

правовідносин,

на

пошук

компромісу

між

антагоністичними соціальними інтересами. Втім, правові норми не існують та не
можуть існувати у ціннісному вакуумі, а їх реалізація завжди відбувається за
участю волі та свідомості суб’єктів права, тобто лише тоді, коли відповідна особа
сприйняла у своїй свідомості певне правило поведінки, визначене у правовій
нормі. Саме на цьому етапі останні вступають у взаємодію з іншими соціальними
регуляторами, які також у тій чи іншій мірі завжди усвідомлюються людиною на
відповідному рівні. З цього випливає, що будь-яка правова норма в процесі свого
практичного втілення у визначеній формі завжди супроводжується іншими
соціальними нормами, які функціонують у даному суспільстві, відтворюючи
певну кореляцію між ними.
Як справедливо відзначає І. Тімуш, «право не може залишатися суто
позитивним (абсолютно довільним), оскільки добробут та злагода суспільного
життя людей не можна забезпечити всупереч законам їхнього природного
існування. Тому право може вважатися нормальним лише за умови та мірою
узгодженості його нормативних начал з такими законами» [277, с. 177].
До цього варто додати також те, що «закон» є насамперед філософською
категорією, змістом якої є об’єктивний, сутнісний та необхідний взаємозв’язок
між матеріальними та духовними феноменами і процесами [251, с. 85]. У цьому
сенсі традиційне розуміння юридичного закону як нормативно-правового акту,
який приймається законодавчим органом держави в особливому порядку, регулює
найважливіші суспільні відносини та забезпечується можливістю застосування
заходів державного примусу, дещо ускладнює процеси його визнання як
справедливої, морально обґрунтованої основи регулювання суспільних відносин.
Останнє пов’язано з тим, що подібне тлумачення змісту поняття «закон» у
правознавстві по суті конституює певну дистанцію права від його світоглядних,
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моральних засад, перетворюючи його зміст таким чином у формально визначені,
владно встановлені правила поведінки.
Слід погодитися, що «право є позитивним порядком, який здійснює спробу
реалізувати справедливість у певному соціальному середовищі через систему
багатобічних

правил,

які

мають

імперативно-атрибутивний

характер

і

встановлюють строго визначену взаємозалежність між корелюючими обов’язками
та домаганнями, здобувають свою зобов’язуючу силу в нормативних фактах, які у
певних випадках допускають можливість своєї реалізації шляхом примусу, не
вимагаючи такого примусу як необхідної умови» [116, с. 24; 57, с. 139–140]. Це
означає, що позитивне право спрямоване на ефективний розвиток суспільних
відносин, на забезпечення збалансованості соціальних інтересів, на формування
справедливого суспільного устрою. При цьому позитивне право можна також
розглядати як формально виражену сукупність соціальних благ у тому сенсі, що
право покликане підтримувати соціальне благополуччя громадян, а отже, саме
може розглядатися як різновид блага, за допомогою якого повинні втілюватися
справедливі засади функціонування та розвитку суспільства. У зазначеному
контексті справедливість як принцип розвитку позитивного права покладається в
основу збереження і відтворення історично сформованого правового регулювання
суспільних відносин між особою, громадянським суспільством та державою [236,
с. 156].
Справедливість, безперечно, повинна бути однією з найважливіших засад
сучасного позитивного права. Ключовою особливістю даного принципу є те, що
він має оціночний характер. Ця особливість, з одного боку, розкриває зміст
справедливості з аксіологічної точки зору, а з іншого – відкриває чималий спектр
для науково-теоретичних досліджень чи роздумів. Зміст цього принципу є
важливим не лише для осіб, які так чи інакше пов’язані з правом, а й для
індивідів, які не мають безпосереднього відношення до права [82, с. 48]. Як вірно
відзначає С. Погребняк, «позитивне право повинно прагнути максимально
закріпляти ті рішення, які вважаються справедливими» [206, с. 60].
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На думку Ф. Хайєка, яку слід підтримати, право, що складається з правил
справедливої поведінки, має особливий статус, який не лише формує його
особисту назву, але й демонструє надзвичайну важливість його чіткого
відмежування від інших розпоряджень, що також називаються правом, причому у
такий спосіб, щоб у процесі розвитку цього виду права виразно проявилися його
характерні особливості [292, с. 202].
З огляду на той факт, що позитивне право або чинна в державі система
законодавства є результатом правотворчої діяльності компетентних органів
державної влади та місцевого самоврядування, тобто інтелектуальною, творчою
діяльністю громадян на відповідних посадах публічної служби, його зміст далеко
не завжди сприяє утвердженню справедливості в суспільному житті. Останнє
пов’язано зі значною кількістю об’єктивних та суб’єктивних чинників, причому
чимало з них стосуються формальних аспектів реалізації правотворчості в
державі.
Так, наприклад, дані офіційного веб-порталу Верховної Ради України
станом на 25 липня 2021 року переконливо свідчать про перевантаженість
українського парламенту законопроектами, які знаходяться на опрацюванні в
комітетах Верховної Ради України [79]. Більше того, час, який відводиться на
опрацювання та розгляд кожного законопроекту, є надзвичайно малим, про що,
зокрема, свідчать підсумки законодавчої роботи Верховної Ради України у
2020 році. Відповідно до опублікованих статистичних даних в межах даного
періоду Верховна Рада України ІХ скликання провела 88 пленарних засідань та
розглянула 1028 законопроектів [203]. Це означає, що в середньому на одне
пленарне засідання Верховної Ради України у 2020 році припадає розгляд понад
11 законопроектів. На нашу думку, в такі стислі строки навряд чи можливо
встигнути належним чином осмислити та обговорити зміст законопроектів,
особливо з огляду на те, що значна їх кількість нараховує десятки сторінок.
Очевидно, що в подібних умовах практично неможливо забезпечити високий
рівень справедливості законодавчих норм.
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У контексті зазначеного важливо наголосити, що «невиправдане правове
регулювання суспільного життя не лише призводить до обмеження свободи
особистості, але й викликає інфляцію законодавства, здатну паралізувати право як
соціальний регулятор. Особливо це стосується зовнішньої правової надмірності,
тобто ситуації, коли однакові питання регулюються великою кількістю
нормативних актів. При цьому ще однією проблемою є внутрішня правова
надмірність. У даному випадку мова йде про повторення інформації в
нормативно-правовому акті, яка не несе додаткового навантаження і яку можна
видалити або перетворити без зміни смислу самого акта. Така надмірність
ускладнює сприйняття смислу нормативному-правового акту» [105, с. 155–156], а
тенденція «тиражування» законів девальвує їх значення і роль, оскільки закон за
своєю юридичною природою повинен регламентувати лише найважливіші,
найбільш стійкі відносини в суспільстві. Надмірна декларативність положень
закону

також

зменшує

його

значення

як

фундаментального

правового

регулятора [34, с. 26], що, на нашу думку, унеможливлює реальність таких його
властивостей як нормативність та загальнообов’язковість.
Втім, зазначеними формальними аспектами, безумовно, не обмежується
проблематика втілення принципу справедливості у позитивному праві, який, як
ми мали змогу пересвідчитися, узагальнено проявляє себе у досягненні розумного
балансу інтересів особи, громадянського суспільства та держави на основі
відповідності, пропорційності закріплених у правових нормах прав, обов’язків та
юридичної відповідальності учасників врегульованих суспільних відносин з
урахуванням історично обумовленої соціокультурної матриці суспільства, в
якому приймаються (ухвалюються, затверджуються) ті чи інші нормативноправові рішення. Адже практичне втілення справедливості у нормах позитивного
права передбачає необхідність дотримання низки вимог, які, власне, і являють
собою структурне «ядро» загального поняття «якість закону». При цьому
потрібно погодитись, що «раціональна свідомість законодавця робить спробу
знаходження

тієї

міри

справедливості,

яка

є

алгоритмічною

процесам

еволюції/деволюції суспільної свідомості в конкретний період формування та
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функціонування того чи іншого політико-правового середовища. Розуміння
раціонального змісту справедливого в нормативній сфері несе в собі найглибші
смисли «правового» в законі та перебуває в основі моральних оцінювальних
суджень про право загалом, що є важливим для розбудови стратегії правової
держави та удосконалення всього галузевого законодавства» [250, с. 320].
Таким

чином,

визначення

змістовних

параметрів

справедливості

позитивного права сучасних демократичних держав передбачає, з одного боку,
необхідність пошуку відповіді на питання щодо критеріїв або ознак державно
встановленого

закону,

наявність

яких

дає

підстави

стверджувати

про

справедливий або, навпаки, несправедливий характер його норм (так званий
«правотворчий аспект» втілення справедливості у законодавстві), а з іншого –
верифікацію цих ознак на прикладі норм чинного законодавства відповідної
держави (так званий «практичний» або «соціальний контекст» справедливості
позитивного права).
З огляду на предмет даного дисертаційного дослідження та обмеженість
його викладу, спробуємо визначити правотворчий аспект справедливості або,
іншими словами, встановити основні вимоги справедливості, які повинні бути
враховані в процесі правотворчої діяльності, оскільки саме справедливе
законодавство слід визнати основною та необхідною передумовою забезпечення
несуперечливої правореалізаційної практики, для чого необхідно усунути
своєрідний «дисбаланс» або «брак справедливості» в системі законодавства, що
досягається лише в межах правотворчості.
У зазначеному контексті потрібно зауважити, що реалізація справедливості
у правотворчості передбачає, що на цьому етапі уповноважений суб’єкт владних
повноважень і, насамперед, законодавець повинен реалізувати весь потенціал
справедливості як критерію оцінки правових явищ. Саме на цьому етапі
відбувається первинне застосування таких принципів правотворчості, як
законність, гласність, демократизм тощо. Поряд з ними суб’єкт оцінює правову
норму з точки зору її справедливості. У цьому сенсі суб’єкт правотворчості несе
відповідальність за чітке використання принципів правотворчості в процесі
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створення правових норм, які також повинні мати справедливий характер [109,
с. 15].
У попередніх підрозділах ми переконалися, що справедливість як
основоположний принцип права являє собою інтегративний, комплексний
філософсько-правовий концепт, який має моральну метафізичну основу та
поєднує в собі визначену систему складових частин, серед яких, на нашу думку,
потрібно насамперед виокремити: рівність прав і свобод громадян (формальна
рівність); розумна, обґрунтована диференціація обсягу пільг та гарантій для
окремих категорій громадян; організація та функціонування суспільства і держави
на демократичних, правових засадах; адекватність та пропорційність правового
регулювання порядку реалізації прав і свобод громадян, а також їх обмежень за
визначених умов; відповідність різновиду та заходів юридичної відповідальності
характеру та іншим важливим складовим протиправного діяння; правова
визначеність статусу учасників суспільних відносин тощо.
Відтак, можемо стверджувати, що втілення справедливості у правотворчості
засновується на взаємовпливі парадигм природного права, домінуючих або
поширених у суспільстві соціальних регуляторів, демократії, колективістських та
ліберальних вчень, на фундаментальній можливості їх синтезу в соціальній та,
зокрема, філософсько-правовій сфері, а також взаємодія їх засадничих положень в
праві та в інституціоналізації основ правової держави. Ознаками принципу
справедливості як філософсько-правової категорії, а також критерію ефективності
правотворчої діяльності слід вважати його регулятивність, всезагальність,
внутрішню єдність, об’єктивну обумовленість, ідеологічність, матеріалізованість,
історичність, самостійність та повноцінність [164, с. 209].
З цього випливає, що принцип справедливості належатиме до числа
основоположних принципів позитивного права за умови, що в процесі
правотворчості

або

створення

системи

законодавства

уповноваженими

суб’єктами враховуватимуться ідеї та принципи природного права, моральнодуховної системи координат відповідного суспільства, досягнутий ним рівень
демократичності державного та муніципального управління, запити і потреби
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інститутів громадянського суспільства тощо. Якщо позитивне право втілює у собі
вказані цінності, то його зміст виходить на вищий рівень дотримання вимог
справедливості, яка, у такому разі, надаватиме системі законодавства ціннісного
характеру.

При

цьому

ціннісний

потенціал

позитивного

права,

який

конституюється принципом справедливості, надаватиме можливість суттєво
знизити рівень деструктивних явищ в різних сферах суспільного та приватного
життя,

сприятиме

вирішенню

соціальних

конфліктів

та

суперечностей,

виступатиме однією з основ консолідації суспільства.
Як зазначає Г. Мальцев, «правові норми, які визнаються в якості
справедливих, не можуть і не повинні заперечувати будь-які моральні цінності,
ставати на шляху до реалізації моральних ідеалів, протидіяти громадським силам,
які прагнуть до духовного удосконалення» [150, с. 108].
З цього приводу у науковій літературі вірно відзначається, що переважна
більшість суперечностей, які мають бути подолані у процесі правового
регулювання, конституюються саме в суспільстві, яке, відчувши певні прогалини
в законодавстві або додаткові потреби в правовому регулюванні, приводить в дію
механізм правотворчості. Підтвердженням цієї тези є наявність у працях
провідних

українських

правознавців

чималої

кількості

прикладів,

коли

правотворчі процеси розглядають під кутом зору суспільних трансформацій,
процесів

демократизації,

специфіки

перехідних

суспільств,

необхідності

формування ефективної системи принципів правотворчої діяльності [245, с. 373;
11, с. 97].
У цьому сенсі правотворчість, вочевидь, не можна розуміти лише як засіб
реалізації політичних цілей, на чому наголошують насамперед позитивістські
концепції праворозуміння. Адже правотворчість являє собою особливий зріз
правової реальності, що має складну структуру, відповідні передумови та власну
логіку свого функціонування та розвитку. Правотворчість у широкому
соціокультурному,

феноменологічному

контексті,

передбачає

осмислення

справедливості як загальної, метанормативної формули людського співіснування,
критерії якого потрібно шукати у цілісному характері людського буття, що
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вимагає справжнього змісту позитивного права. Такий широкий контекст
втілення справедливості у правотворчості передбачає необхідність пошуку засад
справедливості не лише у, власне, правовій сфері, але й у морально-релігійній
системі соціальної регуляції, зокрема, на рівні взаємопроникнення права і моралі.
Лише в цих умовах можливо виявити прояви справедливості у всіх важливих
сферах життєдіяльності людини, у тому числі у сфері реалізації правових норм,
закріплених у законодавстві. У такий спосіб справедливість, будучи передусім
моральною категорією, знаходить своє вираження у правовому житті суспільства,
що найбільш рельєфно проявляється у зрілому громадянському суспільстві.
Саме тому слід погодитись з думкою, що сучасна філософсько-правова
рефлексія справедливості є результатом дискурсу, в межах якого здійснюється
процес взаємодії різноманітних когнітивних стратегій осягнення її сутності. Вона
характеризується

виокремленням

наступних

взаємозалежних

властивостей

справедливості: плюралізм, багатовимірність, взаємозумовленість концепцій
права і справедливості, залежність концепцій справедливості від певного образу
людини,

справедливість

як

міра

співвідношення

свободи

і

рівності,

справедливість як умова самореалізації та автономії особистості тощо [36, с. 83].
У вказаному контексті важливе значення має питання визначення критеріїв
міри справедливості у позитивному праві або, іншими словами, хто саме і за
якими ознаками повинен визначати міру справедливості у нормах законодавства.
Адже громадяни неоднаково сприймають та оцінюють одні й ті ж самі правові
приписи з огляду на те, що кожен з них перебуває у конкретних життєвих
обставинах. Більше того, різним є рівень правової культури та правосвідомості
громадян, внаслідок чого чимало суб’єктів права неоднаково сприймають
відповідні явища правової дійсності, суб’єктивно оцінюють систему права з точки
зору відтворення в ній справедливості. Проте чи означає це неможливість
знаходження об’єктивних критеріїв, за допомогою яких можна визначити,
принаймні, загальні межі справедливого/несправедливого, морально/аморального
у позитивному праві?
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На нашу думку, відповідь на це питання може бути лише негативною,
оскільки безсумнівним слід визнати те, що збагачення позитивного права
основоположними моральними цінностями, забезпечення відповідності його норм
цілісній соціокультурній традиції певного суспільства, впровадження у правове
життя адекватних, виважених, розумних та збалансованих засад співвідношення
приватних

і

публічних

інтересів

тощо,

зміцнює

та

розвиває

відчуття

справедливості у суб’єктів права. У цьому сенсі позитивне право набуває якість
соціально-правової цінності та стає формалізованим актом справедливості,
завдяки якій правова система перетворюється на потужний, дієвий інструмент
охорони та захисту правопорядку в суспільстві. Це, у свою чергу, сприяє
позитивним змінам у правовому житті суспільства, зокрема, зростанню довіри
громадян до діяльності суб’єктів владних повноважень, до правових норм, тобто
до реальної здатності позитивного права належним чином впливати на
багатоманітні суспільні відносини, підтримці та посиленні впевненості громадян
у справедливості права.
З огляду на інтегративний зміст категорії «справедливість», можемо
зробити висновок про те, що вона включає в себе визначені загальносоціальні та
спеціально-юридичні вимоги до правотворчості. При цьому саме з дотриманням
цих вимог пов’язується справедливість позитивного права, тобто справедливість
нормативних положень, закріплених у чинному законодавстві відповідної
держави.
Серед загальносоціальних вимог справедливості у правотворчій діяльності,
більшість з яких у юридичній літературі досліджуються переважно як окремі
принципи правотворчості або права в цілому, потрібно насамперед назвати
демократизм, гуманізм, моральна обґрунтованість та об’єктивність, забезпечення
балансу приватних та публічних інтересів, науковість та професіоналізм.
Розглянемо зміст вказаних вимог більш детально.
1. Мабуть, не потрібно зайвий раз доводити, що про справедливість
позитивного права може йти мова лише у тому випадку, в належній мірі
забезпечується участь громадян у правотворчій діяльності уповноважених
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державних органів, тобто, іншими словами, демократизм державного управління.
При цьому формами забезпечення демократизму правотворчої діяльності, а відтак
і справедливості позитивного права, є, наприклад, залучення громадян до
обговорення

законопроектів,

громадська

експертиза

важливих

проектів

нормативно-правових актів.
У науковій літературі вірно відзначається, що з метою підвищення якості
правотворчості, а отже позитивного права, шляхом реалізації у ньому принципу
справедливості необхідно активно використовувати й розширювати механізм
всенародного обговорення проектів нормативно-правових актів, виносити їх на
публічний розгляд і тим самим залучати широкі маси громадян до механізму
правотворчості. Зазначене обумовлюється тим, що правотворчість і законодавство
набуватимуть більш справедливого характеру лише у тому випадку, якщо
формування змісту правових норм якомога повніше відповідатиме інтересам
народу, його уявленням про цілі та засоби нормативно-правового упорядкування
тих чи інших суспільних відносин. Позитивне право, щоб відповідати
справедливості, повинно адекватно відображати існуючу соціальну реальність та
прогресивно перетворювати її [298, с. 58–59].
Реальна участь народу певної держави у розробці нормативно-правових
актів дає можливість узагальнювати і враховувати волю та інтереси громадян,
їхню думку, пропозиції щодо удосконалення правового регулювання відповідних
суспільних

відносин,

попереджати

й

усувати

різні

помилки,

невдалі

формулювання норм законопроектів, своєчасно змінювати чи скасовувати
застарілі акти, які гальмують суспільний розвиток, виявляти нагальні суспільні
потреби, що потребують якнайшвидшого правового регулювання, виробляти нові,
більш продумані та досконалі правові рішення [62, с. 42; 205, с. 84; 197, с. 138–
139; 78, с. 194].
У вказаному контексті очевидним слід визнати, що забезпечення
демократизму правотворчості передбачає закріплення на рівні законодавства
низки важливих процедурних та інших норм, які визначали б, поняття, принципи
та форми громадського обговорення проектів законів та інших важливих
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нормативно-правових актів, порядок проведення громадських слухань таких
проектів, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій,
правила оформлення результатів таких слухань та їх врахування у правотворчій
діяльності суб’єктів владних повноважень тощо.
2. Гуманізм як складова принципу справедливості у правотворчості та
позитивному праві полягає насамперед у необхідності забезпечення відповідності
правотворчого процесу загальновизнаним принципам і нормам міжнародного
права у сфері прав та основних свобод людини.
Як слушно зазначає С. Гусарєв, «гуманізм проявляється у гуманітарній
політиці

держави,

яка

виявляється

у

послідовному

здійсненні

заходів,

спрямованих на підтримку й інтенсифікацію гуманітарного розвитку суспільства
згідно із визначеними пріоритетами та загальнонаціональними інтересами. Її
сутністю є створення умов для виявлення, формування й розвитку творчого
потенціалу особи та суспільства в цілому… Гуманістична теорія розглядає права
людини не тільки як певну цінність, а й як інструмент протистояння різним видам
тиску, насильства, що є не тільки виправданим, а й законним. Права людини у
гуманістичному вимірі – це також засіб, що дозволяє створити баланс, рівновагу у
відносинах. Ці права виникають з того часу, коли такий баланс знайдено та
проголошено. Саме такий баланс зафіксовано у Загальній декларації прав
людини» [59, с. 48–49].
Отже, гуманізм правотворчості

та, відповідно, позитивного

права,

пред’являє низку вимог щодо змісту правових норм, які передбачають втілення у
їх змісті загальнолюдських цінностей, система яких надає можливість ефективно
реалізовувати права, свободи і законні інтереси людини, а також забезпечувати їх
належний захист. Гуманістичний зміст правових норм передбачає, зокрема,
юридичну (формальну) рівність учасників відповідних правовідносин, а також
забезпечення адекватного балансу їх інтересів.
Відтак, варто погодитися, що принцип гуманізму, який знаходить своє
втілення у галузях права, що виконують переважно регулятивну функцію,
вимагає, по-перше, створення кожній людині необхідних умов для його

159

нормального існування з урахуванням його індивідуальних особливостей та
специфіки його соціального статусу і, по-друге, створення йому умов для
належної самореалізації та всебічного розвитку у суспільному житті. У галузях
права, які виконують переважно охоронну функцію, принцип гуманізму також
включає в себе дві основні вимоги: 1) забезпечення безпеки громадян від
протиправних

посягань;

2) справедливе

застосування

до

правопорушника

визначених у законодавстві заходів юридичної відповідальності [283, с. 104].
Таким чином, з огляду на інтегративну, морально-правову якість
справедливості правотворчості та позитивного права, гуманізм як вимога
останньої обумовлює як необхідність визнання законодавцем основних прав і
свобод людини, надання особистості дієвих гарантій їх реалізації та захисту,
підтримку соціально незахищених верств населення тощо, так і створення всіх
необхідних соціальних умов для забезпечення формування позитивних моральних
якостей особистості, які надають можливість їй здійснювати свій розвиток або
самореалізацію на базі або, принаймні, з урахуванням загальносоціальних
цінностей та публічних інтересів.
3. Моральна обґрунтованість правотворчості та, відповідно, правових норм,
які закладаються у той чи інший проект нормативно-правового акту, засновується
на первинній моральній сутності феномена справедливості, його вкоріненості
насамперед у моральній природі людини, у особливому моральному почутті, яке
вимагає забезпечення належного, якісного нормативного впливу на ті чи інші
суспільні відносини, у тому числі правового.
Вказана вимога обумовлюється тим, що правотворчість і законодавство
відповідатимуть принципу справедливості тоді, коли правові норми найбільш
повно

відображають

традиційні,

усталені

в

межах

визначеної

системи

соціокультурних координат уявлення суспільства про добро і зло, честь, гідність
та совість людини, параметри її соціальної відповідальності тощо.
Слід підтримати думку, що «моральний прогрес – це основа будь-яких
позитивних соціальних зрушень та перетворень, запорука успішного розвитку та
функціонування будь-якої соціальної системи, у тому числі правової, передумова
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досягнення національного консенсусу та суспільної солідарності тощо… Саме
моральний прогрес суспільства є основою будь-якої іншої форми соціального
прогресу, у тому числі прогресивного розвитку правової системи, а також
джерелом мінімізації негативних наслідків або так званих «побічних ефектів»
суспільного розвитку, які завжди у тій чи іншій мірі матимуть місце в будь-якому
суспільстві у зв’язку із об’єктивною неможливістю досягнути абсолютної
повноти морального буття у соціальному житті» [212, с. 83, 85–86].
Крім цього, потрібно також враховувати, що «моральний прогрес
забезпечує

формування

у

кожної

особистості

глибокого

внутрішнього

переконання у необхідності належним чином реалізовувати правові приписи з
метою досягнення справжньої єдності соціального буття, втілення якої, своєю
чергою, є запорукою ефективного здійснення будь-яких індивідуальних прав і
свобод» [258, с. 307].
Якщо правові норми як результат правотворчої діяльності відповідають
пануючим у суспільстві в силу його історичного розвитку моральним
переконанням, його релігійній традиції, то це мотивує громадян дотримуватися
приписів законодавства навіть на підсвідомому рівні і тим самим звільняє
державну владу від необхідності утримувати значний правоохоронний, силовий
апарат і, таким чином, надає можливість спрямовувати відповідні ресурси на
розвиток інших важливих сфер та галузей суспільного життя. Правові норми
набуватимуть своєї найбільшої суспільно значущої сили у тому випадку, якщо
влада в державі враховує історично обумовлену морально-духовну традицію
відповідного суспільства, охороняє та захищає суспільну мораль від посягань на її
принципи та положення.
Як зазначається у науковій літературі, «право поширює свою дію на
територіально-державну спільноту, яка має також національні, родові, сімейні,
релігійні та інші групові взаємозв’язки, які, у свою чергу, є первинними по
відношенню до держави та встановлюються насамперед на основі моральних
норм. Саме тому збагачення у процесі правотворчості позитивного права
моральними принципами задає орієнтири для законодавця та суб’єктів
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правозастосування у його розвитку та реалізації, за винятком норм, неправомірно
обмежуючих права людини» [222, с. 33].
Отже, правові норми повинні завжди спиратися на пануючі у суспільстві
моральні норми, сформовані під впливом певної соціокультурної традиції,
зокрема, релігії, звичаїв тощо. У протилежному випадку вони втрачатимуть свій
регулятивний потенціал, оскільки будь-який соціальний феномен, кожна форма
або вид суспільних відносин, залежать від того морально-духовного змісту, який
вкладається в них народом в силу певної історичної традиції. Адже у
об’єктивному вимірі право – це насамперед визначений та забезпечений
державою нормативний порядок людського буття, який, поряд з іншими
соціальними регуляторами, є необхідним у кожному сучасному суспільстві з
метою забезпечення належного впорядкування суспільних відносин. З цього
випливає, що правові норми повинні сприяти утвердженню позитивних
моральних цінностей в соціальному житті (наприклад, справедливість, сім’я,
народження і виховання дітей, зв’язок і наступність поколінь, відповідальність,
турбота, честь, гідність, благо всіх соціальних груп та окремого індивіда в їх
гармонійному поєднанні тощо), необхідність та корисність яких для соціального
розвитку неодноразово доводилася історичним досвідом [257, с. 149].
З моральною обґрунтованістю тісно пов’язана вимога об’єктивності
правотворчості,

яка

передбачає

необхідність

відображення

в

процесі

правотворчості реалій суспільства, що фактично склалися, тобто формування
правових норм виходячи з існуючих у суспільстві інтересів, потреб та цінностей.
З цього випливає, що основою виникнення правотворчого замислу повинні бути
насамперед конкретні суспільні відносини, в яких відображаються різноманітні
інтереси та які потребують правового регулювання. Іншими словами, в процесі
формулювання цілей правотворчості законодавець повинен виходити з існуючих
у суспільстві реалій, відображати, передусім, публічні або суспільні інтереси.
Як зауважує Д. Керімов, «законодавець повинен бачити право в самій
дійсності, оскільки зміст закону, який належить виразити в акті державної волі,
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дається як дещо реальне у самих суспільних відносинах, закономірностях та
тенденціях їх розвитку» [107, с. 3].
Позитивне право не може встановлювати принципово нових правил
поведінки у порівнянні з тими, які вже є характерними для суспільства в межах
відповідної соціальної практики, є усталеними у суспільній свідомості та були
вироблені багатовікової історією людського співжиття. Якщо вказана вимога не
буде дотримана, то це призведе до втрати значної частини регулятивноохоронного потенціалу права.
У вказаному контексті потрібно наголосити, що одним із найважливіших
механізмів врахування громадської думки, виявлення потреб та інтересів
суспільства, є проведення парламентських слухань, «круглих столів» та семінарів
з різних актуальних проблем правотворчості та правореалізаційної практики за
участю представників громадянського суспільства та науковців. Необхідним при
цьому є також закріплення на законодавчому рівні обов’язку врахування
рекомендацій за результатами проведення парламентських слухань при розробці
відповідних законодавчих ініціатив, що дозволить подолати існуючий на сьогодні
в Україні правовий вакуум в цьому питанні, завдяки якому парламентські
слухання

нерідко

не

породжують

реальних

правових

наслідків

для

правотворчості.
4. Оптимальний баланс публічних та приватних інтересів також безумовно,
належить до найважливіших вимог справедливості позитивного права, що слід
визнати

цілком

закономірним,

адже

правотворча

діяльність

об’єктивно

передбачає необхідність належного узгодження різноманітних соціальних
інтересів, тобто їх координації на справедливих засадах.
На нашу думку, зазначена вимога справедливості у правотворчості вказує
насамперед на недопустимість абсолютизації верховенства одних інтересів над
іншими, у тому числі безапеляційного пріоритету приватних інтересів над
публічними. Навпаки, на всіх етапах правотворчої діяльності повинен бути
дотриманий чіткий баланс у втіленні в нормативно-правових актах публічних та
приватних інтересів з урахуванням їх соціальної цінності, значущості та

163

корисності для прогресивного розвитку як відповідних соціальних груп,
суспільства і держави в цілому, так і всебічного інтелектуального, духовного та
фізичного розвитку окремої особистості.
Водночас з метою забезпечення оптимального балансу приватних та
публічних інтересів в процесі правотворчості, особлива увага в цій діяльності
повинна приділятися закріпленню в законодавстві саме публічних інтересів, які, з
урахуванням їх одночасної соціальної значущості, цінності для кожної окремої
особистості, мають все ж таки певний пріоритет по відношенню до приватних
інтересів. Взагалі, публічний або загальносоціальний інтерес, який не можна
ототожнювати з інтересом держави, не потрібно відмежовувати, а тим більше
протиставляти інтересам громадян та їх об’єднань. З цього приводу у свій час ще
Р. Ієрінг висловлював слушну думку, що протиставлення людини і держави
(приватного і публічного інтересу) не відповідає природі існуючих між ними
відносин [89, с. 404].
Сучасні українські та зарубіжні науковці вірно відзначають, що «справжній
публічний інтерес не може неправомірно порушувати чи обмежувати приватний
інтерес, оскільки в його змісті завжди відображається елемент індивідуального,
особистісного, що пов’язано з реальною неможливістю задоволення приватних
інтересів поза контекстом забезпеченості публічного порядку». Це означає, що
публічний інтерес не може обмежувати приватний, оскільки у ньому міститься
загальне благо, яке є цінним для кожного індивіда, тобто обмеження приватних
інтересів або суб’єктивних прав відбувається на користь у тому числі блага
особистості, права якої обмежуються, навіть якщо сам індивід не може це
усвідомити або зрозуміти. Предметом публічного інтересу може бути лише те
благо, яке є необхідним або бажаним для повноцінного функціонування та
розвитку суспільства, окремих соціальних груп. У зв’язку із цим варто погодитися
з думкою щодо недопустимості визнання у якості публічних інтереси навіть і
великих соціальних спільнот, корпоративні інтереси, у тому випадку, якщо вони
суперечать фундаментальним соціальним цінностям, а їх реалізація призводить до
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порушення законних інтересів решти суспільства або значної його частини [259,
с. 218–220; 302, с. 5; 157, с. 25].
5. Науковість та професіоналізм як вимога справедливості у правотворчості
насамперед передбачає обов’язковість активної участі науковців, вчених у
правотворчому процесі, необхідність проведення наукових експертиз проектів
нормативно-правових актів, розробку наукових концепцій правотворчості та їх
активне використання у соціальній практиці, підвищення правової культури та
освіти законотворців тощо.
При цьому закріплення на законодавчому рівні обов’язковості участі
науковців в процесі розробки концепції законопроекту та врахування його
пропозицій при розгляді законопроекту в парламенті сприятиме підвищенню
справедливості позитивного права [298, с. 66–68]. Окремі зарубіжні вчені з цього
приводу вірно відзначають, що «вимога науковості правотворчості особливо
зростає в умовах сьогодення, коли перспективи розвитку ринкових, національних,
державних, соціально-побутових відносин чітко не визначені, а у їх правовому
регулюванні доводиться йти на дотик» [267, с. 350].
Використовуючи принцип науковості у правотворчості, законодавець
повинен застосовувати різні галузі наукового знання, що може виражатися у
таких формах:
1) законодавець повинен застосовувати наукові методи та підходи в тих
сферах науки і техніки, в яких він володіє високим професіоналізмом та досвідом
(наприклад, юридична техніка, дипломатія, теорія права, юридична практика у
відповідній сфері або галузі суспільного життя тощо);
2) законодавець

повинен

користуватися

в

процесі

правотворчості

науковими досягненнями і розробками у всіх необхідних галузях знання, залежно
від об’єкта правового регулювання;
3) у разі недостатності або відсутності власних знань та вмінь законодавець
повинен залучати у якості консультантів та експертів вчених, дослідників,
практиків з різних галузей знань;
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4) у випадку недостатності наукових фактів і теорій законодавець повинен
ініціювати та доручити окремими експертам і консультантам, їх групам,
здійснення

необхідних

для

забезпечення

якості

правотворчої

діяльності

досліджень, експериментів, розробок тощо [307, с. 265–266].
Крім цього, важливе значення у забезпеченні справедливості позитивного
права відіграє також і професіоналізм законотворця, особистість якого повинна
поєднувати в собі сукупність психічних та ділових якостей, властивостей і станів,
які створюють можливості для виконання суб’єктом правотворчості професійної
діяльності, спрямованої на отримання такого результату, який відповідав би
загальносоціальним та особистим, матеріальним та духовним потребам і
інтересам суспільства тощо. Останнє пов’язано з тим, що діяльність юриста, а тим
більше законотворця, стосується найважливіших благ та інтересів людей; вона
нерідко пов’язана з вторгненням в їх особисте життя, а іноді з обмеженням прав
та прийняттям рішень, які безпосередньо впливають на їхню долю. Саме тому
освіта законотворця, рівень його професійної кваліфікації, моральної, правової
свідомості, правової культури, досвід фахової роботи тощо, суттєво впливають на
справедливість позитивного права.
Саме такими, на нашу думку, є найважливіші загальносоціальні вимоги
справедливості до правотворчості, дотримання яких характеризує позитивне
право як таке, що має справедливий характер свого функціонування та розвитку.
Втім, як вже попередньо зазначалося, справедливість як інтегративний
філософсько-правовий

концепт

також

вимагає

дотримання

відповідних

спеціально-юридичних вимог, основними серед яких, на нашу думку, є
верховенство права, правова визначеність та пропорційність (співмірність), а
також законність.
1. Верховенство права як спеціально-юридична вимога справедливості у
правотворчості є загальною вихідною засадою розвитку сучасних демократичних
правових систем, у тому числі права і законодавства Української держави. Даний
принцип закріплюється, як правило, на найвищому юридичному рівні, тобто у
конституціях сучасних держав та, по суті, складає основу прийняття правових
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рішень наднаціональними владними інституціями Європейського Союзу. Саме з
цим насамперед пов'язаний той факт, що тлумачення змісту принципу
верховенства права надзвичайно складно вмістити у певній дефініції, у зв’язку із
чим він виводиться переважно з досягнень правової доктрини та судової
практики, насамперед, Європейського Суду з прав людини, яка за останні
десятиліття розробила більш-менш чіткі критерії розуміння змісту даного
принципу, якими користується як законодавець, так і органи правосуддя.
У вказаному контексті варто погодитися з О. Уваровою, що розвиток
концепції верховенства права є постійно продовжуваним процесом, який в
сучасних умовах має своїм результатом розкриття змісту принципу верховенства
права через такі вимоги:
1) гарантування прав людини та основоположних свобод (конституційне
закріплення їх переліку, визначення підстав обмеження, встановлення позитивних
і негативних зобов’язань держави);
2) юридична визначеність (вимога до якості закону – доступність, чіткість,
взаємна

узгодженість

норм

права;

повнота,

послідовність,

стабільність,

достатність, поміркованість правового регулювання, однакове застосування та
гарантування реалізації юридичних норм);
3) законність (зобов’язання діяти лише на підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені конституцією та законами держави);
4) пропорційність (передбачуваність підстав правообмежень у законі,
необхідність правообмеження у демократичному суспільстві, переслідування
легітимної мети, дотримання справедливого балансу між приватними і
публічними інтересами);
5) обмеження дискреційних повноважень і контроль за діяльністю суб’єктів
владних повноважень (наявність закону, що закріплює функції, завдання та
повноваження

таких

суб’єктів,

визначення

критеріїв

їхньої

дискреції,

встановлення механізмів захисту прав та основоположних свобод);
6) справедливе судочинство (встановлення вимог до формування судів,
гарантій їх незалежності та безсторонності, гарантування прав бути вислуханим,
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доступу до суду та права на розгляд справи у розумний строк, закріплення
заборони перегляду остаточного рішення суду та забезпечення обов’язковості
його виконання, вмотивованість судового рішення) [279, с. 53–54; 243, с. 301; 280,
с. 48].
Приблизно таке ж саме широке за змістом тлумачення змісту верховенства
права

надається

у

абзаці

другому

підпункту 4.1.

пункту 4

рішення

Конституційного Суду України від 02 листопада 2004 року № 15-рп/2004 у справі
за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності
Конституції України (конституційності) положень статті 69 Кримінального
кодексу України (справа про призначення судом більш м’якого покарання). Адже
у вказаному Рішенні верховенство права визначається як панування права в
суспільстві, що вимагає від держави його втілення у правотворчу та
правозастосовну діяльність, зокрема, у закони, які за своїм змістом мають бути
проникнуті насамперед ідеями соціальної справедливості, свободи, рівності тощо.
Одним із проявів верховенства права є те, що право не обмежується 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 досягнутим культурним рівнем його розвитку. Всі ці
елементи права об’єднуються якістю, що відповідає ідеології справедливості, ідеї
права, яка значною мірою дістала відображення в Конституції України [228].
Н. Оніщенко та інші вітчизняні вчені вірно відзначають, що «принцип
верховенства

права

високопрофесійного

забезпечується
законодавця,

зусиллями

який

у

своїй

юридично

досвідченого,

правотворчій

діяльності

максимально намагається відобразити і трансформувати потреби суспільства,
зокрема, за допомогою правових норм, що регулюють суспільні відносини, в
системність нормативних актів, а отже, в системність самого права… Відповідно
до

змісту

принципу

верховенства

права

свобода

громадян

повинна

забезпечуватися таким правовим порядком, згідно із яким жодна людина не може
бути примушена робити те, що не передбачено чинним законодавством. Кожна
людина повинна мати право і, безперечно, при цьому мати умови на вільний і
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всебічний розвиток своєї особистості, якщо вона не порушує прав і свобод інших
людей, справедливого ставлення до себе з боку держави й інших суб’єктів
правовідносин» [215, с. 13–14].
Таким чином, сутність верховенства права як спеціально-юридичної
складової справедливості у правотворчості полягає у тому, що:
по-перше, у нормах позитивного права закріплюються основні засади
функціонування та розвитку суспільно-державного ладу та правового статусу
особистості;
по-друге, правові норми від імені суверенної, легітимної державної влади
закріплюють соціально значущі можливості фізичних та юридичних осіб як
учасників відповідних правовідносин, а також їх основні обов’язки, виконання та
дотримання яких є необхідною передумовою для забезпечення соціальної
справедливості в суспільстві. При цьому правові норми регулюють та охороняють
всі важливі відносини в суспільстві, які об’єктивно піддаються правовому
регулюванню;
по-третє, у правових нормах встановлюється конкретна міра правового
регулювання тих чи інших суспільних відносин;
по-четверте, верховенство права означає зв’язаність правом поведінки та
діяльності громадян, їх об’єднань, суб’єктів владних повноважень тощо [299,
с. 10].
Отже, верховенство права можна вважати спеціально-юридичною вимогою
справедливості до правотворчої діяльності у тому випадку, якщо система
законодавства відповідної держави, а також судова практика, слугують
найважливішими засобами утвердження прав і свобод людини в суспільному
житті,

сприяють

нормативним

її

базисом

становленню
формування

як

морально-духовної
та

функціонування

особистості,

є

несуперечливої

правореалізаційної практики. Іншими словами, верховенство права «передбачає
постійне слідування вказівкам розуму та справедливості у правотворчості,
інтерпретації та застосуванні права» [239, с. 212; 261, с. 289].
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2. Правова визначеність як одна із найважливіших спеціально-юридичних
складових справедливості у правотворчості та, відповідно, позитивного права,
насамперед

передбачає

необхідність

забезпечення

чіткого,

однозначного

формулювання правових приписів у законодавстві, що надасть можливість
суб’єктам права точно спрогнозувати наслідки їх реалізації у тих чи інших
суспільних відносинах. Адже саме завдяки визначеності правових норм
забезпечується їх стійкість, стабільність функціонування, а також врівноважений
стан правовідносин, які реалізуються на їх підставі, що дозволяє вести мову про
соціальну цінність позитивного права.
Чітке, зрозуміле законодавство надає можливість громадянам найбільш
точно передбачати дії суб’єктів владних повноважень, співвідносити їх з
регулюючими їх діяльність нормативно-правовими актами, кваліфікувати їх
діяння як правомірні або неправомірні, розуміти способи, процедури та засоби
захисту своїх прав, свобод і законних інтересів у випадку їх невизнання чи
порушення.
Втім,

у

вітчизняній

та

зарубіжній

юридичній

літературі

правову

визначеність останнім часом розглядають здебільшого у більш широкому
значенні. Зокрема, А. Приймак під правовою визначеністю розуміє «сукупність
вимог до організації та функціонування правової системи з метою забезпечення
стабільного правового становища індивіда шляхом вдосконалення процесів
правотворчості та правозастосування» [214, с. 54]. В. Тертишник вважає, що
«правова визначеність передбачає формулювання в законі чітких, однозначних і
зрозумілих правових приписів, за яких забезпечуються легкість та доступність
з’ясування змісту права, і юридично закріплену можливість скористатися цим
правом, передбачуваність застосування правових норм, а встановлювані законом
обмеження будь-якого права повинні базуватися на критеріях, які дадуть змогу
особі відокремлювати правомірну поведінку від протиправної, передбачати
юридичні наслідки своєї поведінки» [275, с. 148].
На

думку

Л. Морозової,

правова

визначеність

являє

собою

«загальноправовий універсальний принцип, вплив якого поширюється на всі

170

сфери правового регулювання, всі галузі права і законодавства, має постійну дію
та загальнообов’язкове значення для всіх суб’єктів права» [165, с. 83]. Приблизно
так само розуміють сутність та зміст даного принципу і чимало інших зарубіжних
науковців, які під правовою визначеністю розуміють, зокрема, «базовий,
системоутворюючий, загальноправовий принцип, який діалектично доповнює та
розвиває інші загальноправові, міжгалузеві та галузеві принципи, обґрунтовує їх
функціональну необхідність, встановлює точність, ясність та зрозумілість
юридичних приписів, визначає порядок та межі їх дії» [38, с. 88].
Слід звернути увагу на те, що завдяки такому системному, комплексному
підходу до розуміння сутності та природи правової визначеності сучасні науковці
наголошують на багатоаспектному характері її структури, яка включає в себе
низку важливих елементів, серед яких:
1) чітке формулювання правових норм, доступність та зрозумілість їх
змісту;
2) чітке формулювання умов, за яких здійснюються обмеження чи
позбавлення прав, свобод і законних інтересів громадян;
3) обов’язковість оприлюднення нормативно-правових актів;
4) передбачуваність правової політики та змін до законодавства;
5) чіткий розподіл повноважень між гілками державної влади;
6) спеціально-дозвільний тип правового регулювання діяльності державних
органів;
7) чітке визначення меж дискреційних повноважень;
8) послідовність та однозначність правозастосовної практики, у тому числі
єдність та стабільність судової практики;
9) неможливість зворотної дії закону;
10) обізнаність громадян та посадових осіб щодо чинних правових норм
тощо [119, с. 14; 56, с.13–16; 6, с. 20–23; 67, с. 21].
З огляду на зазначене, можемо стверджувати, що правова визначеність
відіграє надзвичайно важливу роль у забезпеченні стабільно функціонуючого
режиму законності та правопорядку в суспільстві. Проте, на нашу думку, у
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контексті розгляду змістовних характеристик справедливості у правотворчості та
позитивному праві, зокрема, в аспекті моральної першооснови справедливості та
її метанормативної природи, правова визначеність повинна бути органічно
доповнена пропорційністю правового регулювання суспільних відносин, яка
покликана забезпечити розумне співвідношення між його метою та засобами,
втілюючи тим самим гармонію соціальної регуляції в цілому.
В основу пропорційності правового регулювання закладається ідея
гармонійного функціонування і розвитку всіх елементів його механізму.
У контексті правотворчості пропорційність проявляється насамперед у тому, що
законодавець повинен належним чином відобразити в законі соціально та
юридично значущі аспекти відповідних суспільних відносин. Крім цього, при
розробці проекту нормативно-правового акту слід враховувати реальні соціальноекономічні, політичні, моральні та інші чинники розвитку певного суспільства, а
також те, до яких наслідків призведе практична реалізація такого правового акту.
Пропорційність вимагає, щоб закон містив збалансовані права і обов’язки
учасників відповідних правовідносин, а також закріплював належний механізм їх
реалізації, оскільки неадекватним може бути як недостатність тих чи інших
правових норм, так і їх надмірна кількість, тобто фактично правова
заурегульованість певних суспільних відносин [291, с. 65, 68].
Отже,

справедливість

позитивного

права

передбачає

необхідність

забезпечення балансу розумної визначеності та розумної невизначеності у
правовому регулюванні суспільних відносин, оскільки право як соціонормативна
система – це лише один із масштабів справедливості, яка має метанормативну
сутність та природу. При цьому визначеність та невизначеність – це невід’ємні
риси правового регулювання, взаємопов’язані та взаємообумовлені категорії, які
вимагають продуманого, виваженого, науково обґрунтованого, професійного
підходу до їх розуміння та практичної реалізації. Вони визначають межі одне
одного, здатні до прямої та зворотної трансформації, являють собою якісну
властивість правового регулювання.
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3. Законність як одна із основних спеціально-юридичних складових
справедливості правотворчості та позитивного права передбачає насамперед
необхідність забезпечення суворого дотримання норм чинного законодавства в
процесі здійснення правотворчої діяльності суб’єктами владних повноважень.
У вказаному контексті очевидним слід визнати, що нормативно-правові
акти, які приймаються уповноваженими органами влади в державі, з одного боку,
повинні мати легальний характер, тобто прийматися компетентним суб’єктом з
чітким дотриманням встановленої у законодавстві процедури, а з іншого – не
суперечити загальновизнаними нормам і принципам міжнародного права. Це, у
свою чергу, означає, що в нинішніх умовах утвердження верховенства права в
суспільстві та державі, принцип законності повинен поступово трансформуватися
у принцип правової законності, який конституює панування законів не лише як
формально функціонуючих у відповідній державі нормативно-правових актів
вищої юридичної сили, а як таких актів, зміст яких відповідає основоположним
морально-правовим засадам прогресивного розвитку суспільства та норми яких
сприяють досягненню індивідуального та колективного блага у їх гармонійному
поєднанні.
Важливим засобом забезпечення правової законності у суспільному житті
слід визнати, беззаперечно, правильно підібрану законодавцем юридичну техніку,
яка включає в себе систему методів, засобів та прийомів, які використовуються
при розробці та систематизації нормативно-правових актів з метою забезпечення
їх досконалого текстуального викладу. Слід погодитися з думкою Р. Луцького,
який зазначає: «законодавча, а у більш широкому значенні юридична техніка, є
одним із дієвих засобів забезпечення якості законів як у контексті їх змісту, так і в
аспекті їх форми. Адже суворе дотримання її правил є необхідною умовою
підтримання діючого законодавства у «робочому стані». Недооцінка та
спрощення законодавчої техніки призводять до численних законодавчих та
правозастосовних помилок, породжують неправильне сприйняття права та
порушення законності, що тягне за собою зниження ефективності законів,
ускладнює їх уніфікацію тощо. Саме тому подальший розвиток українського

173

законодавства в значній мірі пов’язаний з удосконаленням методичних прийомів
та правил підготовки законопроектів» [138, с. 270].
При цьому до основних вимог юридичної техніки, що потребують свого
вирішення, необхідно

зарахувати: розробку чіткої процедури

нормативно-правового

акта

та

її

законодавче

закріплення;

прийняття
визначення

формальних атрибутів, яким повинен відповідати кожний акт правотворчості;
вдосконалення процедури внесення змін і доповнень до нормативно-правового
акта [189, с. 24].
Таким

чином,

правотворчість

відіграє

важливу

роль

у

реалізації

справедливості у правовій системі сучасної демократичної держави. При цьому
справедливість можна вважати одним із основоположних принципів позитивного
права лише тоді, коли система законодавства сприймає ідеї та принципи всієї
нормативної сфери суспільства та відповідає життєвим запитам і потребам всіх
або більшості його представників. Справедливість, заснована на потенціалі
системи традиційних для певного суспільства соціальних регуляторів, надає
позитивному праву ціннісного характеру, що виражається у його позитивному
регулятивно-охоронному впливі на відповідні суспільні відносини. Саме тому
принцип справедливості повинен знаходити відображення у всіх значущих для
громадянського суспільства правових нормах, що слід визнати «потужним»
стимулятором

для

ефективного

регулювання

найважливіших

суспільних

відносин, належного забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів
громадян. Визначення морально обґрунтованих, соціально обумовлених та
юридично значущих цілей правового регулювання, а також вибір виключно
морально виправданих засобів їх досягнення в процесі створення правових норм,
слід визнати найважливішими завданнями правотворчості, а отже, параметрами
справедливості позитивного права.
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3.2 Справедливість і права людини: взаємозв’язок морально-правових
імперативів
Для вітчизняної правової традиції, безумовно, більш характерним є аналіз
взаємопов’язаності категорій «права людини» та «право» як явищ соціальної
дійсності. В юридичній літературі у цьому сенсі відзначається, що «сучасна
юридична думка дійшла розуміння того, що право сприймається насамперед як
права людини, які, незважаючи на їх природне походження, не можуть бути
реалізовані без відповідного закріплення в нормах позитивного права… Ідея прав
людини сформувалася як певний правовий ідеал, на досягнення якого
зорієнтований розвиток національного законодавства, а способами забезпечення
якого є загальні принципи права» [219, с. 381].
При цьому розгляд прав людини у контексті інших соціальних регуляторів є
темою, яка, на жаль, залишилася майже поза увагою теоретиків права у
вітчизняній правовій доктрині. Втім, цей недолік наявний в наукових пошукових
дослідженнях представників і інших національних правових систем. Не
розмірковуючи з приводу того, чому саме утворилася певна «прогалина» в аналізі
проблематики «права людини – соціальні регулятори» взагалі і, особливо, «права
людини – справедливість – мораль», хочемо присвятити певну увагу даному
науковому викладу. Справа в тому, що сучасне поняття прав людини має певну
історію зародження, формування та розвитку. Говорячи про цей інститут
сьогодні, ми, інколи, навіть не замислюємося над тим, який саме «науковий
шлях»

довелося

подолати

певному

терміно-поняттю,

логічній

науковій

конструкції, дефініції або вченню. На наше глибоке переконання, інститут прав
людини формувався саме із зародженням інституту соціальної регуляції як такої.
Права людини уявляються як певні «можливості» у прагненні до «щастя»,
«гідності», «добра» та «справедливості» [147, с. 121–150].
Права людини, як явище унікальне і всеохоплююче, вивчаються всією
наукою про державу і право. І це зрозуміло, адже саме людина є предметом
дослідження гуманітарних наук в різних аспектах її сутності та діяльності.
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Юридична наука покликана вивчати людину в її державно-правових зв’язках і
опосередкуваннях. І в цьому плані юристи вивчають не просто абстрактні
державні і правові форми, а явища і процеси, які міцно «вплетені» в людське
життя, у яких розкриваються властивості індивіда, його зв’язки, відносини, які
складають суть існування людини. Всі найскладніші державно-правові явища,
врешті-решт,

кристалізуються

у

правах

людини,

виступають

основною,

центральною ланкою державного і правового життя [182, с. 168–207].
Права людини – це орієнтир, який дозволяє застосовувати «людський
вимір» не лише стосовно держави, права, закону, правового порядку, але й до
громадянського суспільства, оскільки ступінь його зрілості і розвитку значною
мірою залежить від «стану справ» з правами людини, від обсягу цих прав та
гарантій їх реалізацій. Права людини надають їй можливість не лише брати участь
в управлінні державою, але й дистанціюватися від неї, самовизначитися у сфері
приватного життя, вибору переконань, ставлення до релігії, власності тощо.
Поглинання громадянського суспільства державою, одержавлення всіх сфер
життя відбувається там, де права людини або зовсім відсутні, або мають
«декоративний», ілюзорний, фіктивний характер [268, с. 513–528].
Не можна зводити права людини до категорії суто юридичної, оскільки це
складне і багатомірне утворення, яке тісно взаємопов’язане з політикою,
моральністю, філософією, релігією тощо. У різні історичні епохи проблематика
прав

людини,

незмінно

залишаючись

політико-правовою,

набувала

або

релігійного, або етичного, або філософського звучання [269, с. 545–556; 278,
с. 63–104; 142, с. 141–149]. Оскільки справжня природа будь-якої держави
виявляється через права людини, її місце і роль в суспільстві, взаємовідносинах з
громадянами, то проблема прав людини на сьогодні актуальна для всіх країн і,
беззаперечно, для України.
Права людини – це також могутній пласт загальнолюдської культури,
оволодіння яким дає особі можливість вільно орієнтуватися в оцінці існуючих
політичних

режимів,

в

гуманітарній

і

соціальній

діяльності

держави,

правосвідомості народу. Тільки зрозумівши в процесі вивчення прав і свобод
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людини їх природний характер, особа звільняється від надмірної залежності від
державних структур, починає активно відстоювати свої права від будь-яких
посягань [211, с. 23–51; 210, с. 118–129; 224, с. 4–8; 46, с. 21–59].
У статті 3 Конституції України проголошено, що «людина, її життя і
здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека, визнаються в Україні
найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії
визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед
людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є
головним обов’язком держави» [113]. Але, на жаль, принцип, закріплений в цій
статті, ще далекий до свого належного практичного втілення. Адже нині в Україні
відсутня належна повага до людини та її прав, які ще не знайшли того гідного
місця в нашому житті, що повинні зайняти, у зв’язку із чим на практиці мають
місце їх численні порушення. Саме тому важливого значення в умовах сьогодення
набуває проблема моральної складової прав людини, зокрема, тих моральних
вимог, які пред’являє справедливість до даного правового інституту.
Розвиваючи вказані думки, потрібно наголосити, що важливість осмислення
сутності, природи та структури інституту прав людини в контексті моральноправових

імперативів

справедливості

обумовлюється

також

тим,

що

з

порушеннями та недоліками у сфері прав людини, мабуть, неможливо покінчити
лише зусиллями держави, яка на сьогодні поки що не має у своєму розпорядженні
ані надійного практичного механізму захисту прав людини, ані необхідних
матеріальних засобів для забезпечення їх повної реалізації. Саме тому слід
підтримати думку Н. Оніщенко, що в цих умовах важливою стає відповідна
«нормотактика» як напрям державної правової політики, який передбачає
врахування потенційних можливостей всіх соціальних регуляторів і, насамперед,
моралі

в

процесі

розбудови

в

державі

та

суспільстві

ефективної

правореалізаційної практики в цілому [179, с. 37–42].
Є зрозумілим, що права людини спочатку мали морально-етичне, духовнокультурне та релігійне насичення. Вони формувалися в процесі людської
діяльності, яка визначалася різноманітністю вчинків, потреб, форм відносин,
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неминучістю зіткнень і протиборств інтересів. У результаті із багатьох варіантів
вчинків учасників суспільної взаємодії вирізнялись певні стійкі норми, еталони,
цінності, які були здатні упорядкувати цей процес, поєднати інтереси різних
індивідів в рамках певного виду історичного існування з його способом
виробництва, духовністю, культурою, державністю. І кожна людина може
претендувати на певний обсяг благ і умов життя (матеріальних і духовних),
отриманню яких повинні сприяти суспільство і держава [66, с. 267–280].
З огляду на предмет даного дослідження, важливо зауважити, що
«загальним і безумовним моментом всіх сучасних концепцій справедливості є
ідея прав людини, тобто визнання однакового ставлення до людини та відмова від
привілеїв та імунітету, пов’язаних з національними і релігійними ознаками» [284,
с. 270].
Права людини є однією із найвищих культурних та моральних цінностей,
оскільки вони ставлять особу в центр всіх процесів суспільного розвитку,
визначають її свободу і рівноправність. В ідеї прав людини органічно втілюється
не лише філософсько-правовий концепт справедливості, але й все багатство
гуманітарного

мислення

загалом

–

морального,

правового,

релігійного,

соціокультурного, політичного, філософського, соціологічного тощо [308, с. 5–7].
У вказаному контексті потрібно зазначити, що одним із актуальних
напрямів адаптації вітчизняного законодавства до викликів сьогодення має стати
соціалізація сучасного права, яка передбачає розгляд правової проблематики у
більш широкому контексті – суспільства в напрямі його моральної, справедливої
орієнтації, а не лише його державної організації, опосередкованої виключно
відносинами з приводу формування та реалізації державної влади. Тому й
держава, з цієї точки зору, розглядається як соціальне утворення, особливий
інститут публічної влади в масштабах всього суспільства, його своєрідна
суперінституціональна організація [49, с. 468–477], функціональне призначення
якої полягає в забезпеченні стабільності та стійкого розвитку соціуму шляхом
централізації та концентрації його владно-примусового потенціалу [213, с. 102].
Лише у тому соціальному середовищі, в якому суспільне життя організоване на
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засадах морально-правових імперативів справедливості, можуть сформуватися
реальні показники ефективності права.
Очевидним слід визнати, що взаємозв’язок категорій «право» і «права
людини» має в своїй основі не лише, власне, юридичну основу, але й визначений
ціннісно-моральний вимір. Адже навіть в сучасних реаліях значна кількість
громадян піддає позитивне законодавство оцінюванням за допомогою визначених
моральних стандартів і, насамперед, справедливості [313, с. 168]. Моральна,
справедлива сутність права є його «генетичним кодом» та одночасно
«фізіологічною» якістю розвитку інституту прав людини. Справа в тому, що
право і мораль мають своєю основною метою належне упорядкування суспільних
відносин на засадах справедливості, що можливо досягти лише в умовах
реального забезпечення прав, свобод та законних інтересів людини.
Якщо прийняти за основу, що вищою моральною метою є досконале
людське співіснування, то організуючою умовою здійснення цього співіснування,
є, на нашу думку, саме право. Адже право не повинно відриватися та
відокремлюватися від моралі. Навпаки, право повинно мати статус найбільш
дієвого нормативного засобу утвердження моральності у суспільному та
державному житті. Право має бути тією частиною моралі, яка отримує зовнішню
та примусову охорону [311, с. 105–106]. Оскільки за змістом право і мораль
суттєво не відрізняються між собою, то кожне з цих явищ соціальної дійсності є
віддзеркаленням досягнутого рівня духовного розвитку в суспільстві, адже і
право, і мораль, сприяють рівновазі між інтересами особистої свободи та
суспільної злагоди шляхом закріплених прав, свобод та законних інтересів
людини. Право і мораль мають спільне призначення – досягнення справедливості
у відносинах між людьми, людиною і соціумом, людиною і владою [184, с. 2–5].
Місією моралі є привнесення стандарту справедливості у людські стосунки
засобами визначення їх прав і свобод.
Зрозуміло, що нормативний вимір сучасного суспільства визначається
насамперед правом у регульованому обсязі прав людини. Саме право виступає на
сьогодні найголовнішим «нормативним порядком» наявної системи прав людини,
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а мораль, у свою чергу, надає оцінку як властивостям або ознакам такого порядку,
так і рівню розвитку самої системи прав і свобод людини, її відповідності
цивілізованим

та

міжнародним

стандартам,

визначеним

соціокультурним

традиціям, критеріям, розумності, добросовісності тощо. Зрозуміло, що мораль
оцінює як досягнуті успіхи, так і відповідні прорахунки у встановлених і
забезпечених правах людини. Мораль чітко «слідкує» за можливістю їх надання
та безперешкодного використання у суспільному житті. Поява права та його
існування пов’язано з недосконалістю суспільних відносин, яке суспільство не в
змозі усунути лише за допомогою моралі та інших соціальних регуляторів. Втім,
уявити, навіть гіпотетично, наявність права та прав людини без моралі неможливо
за будь-яких умов у відповідних правових системах та державних розвитках,
оскільки поза моральним контекстом абсолютизується людська свобода, що має
своїм наслідком унеможливлення прогресивного соціального розвитку в цілому.
Ще однією обов’язковою констатацією обраного формату є теза про те, що
моральні ідеали певного суспільства можуть суттєво відрізнятися від моральних
ідеалів окремого суб’єкта, носія прав і обов’язків, тому право втілює моральний
стандарт суспільства, що підтримується громадською думкою, а досягнення
правом справедливості можливе, з-поміж іншого, за умови, якщо одну з
провідних ролей у його змісті відіграватимуть природні права людини. Однак для
того, щоб природні права людини розглядалися в якості змісту права, а не змісту
моралі чи іншого соціального регулятора, певної метафізичної ідеї, вони мають
бути забезпечені державним примусом. Природні права можуть забезпечуватися
державним примусом лише у тому випадку, якщо вони нормативно закріплені в
одній із форм права, наприклад, у законі. У такий спосіб відбувається
«юридизація» основних змістовних цінностей моралі: справедливості, рівності,
свободи, гуманізму. Цікавим в цьому розгляді є питання критеріїв віднесення
закону до правових. Суперечки навколо цього питання виникли в загальній теорії
права досить давно. Незважаючи на це, остаточно визначитися зі змістом
відповідних критеріїв правового закону, їх класифікацією, первинністю та
обов’язковістю, на жаль, сьогодні юридична наука не змогла. Не маючи на меті
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широке висвітлення цього питання (це виходить за межі нашого дослідження),
хочемо лише зазначити, що одним із обов’язкових критеріїв віднесення закону до
правових є його відповідність моральним нормам та постулатам.
Зрозуміло, що логічним є розгляд проблеми співвідношення моральноправових імперативів справедливості в контексті особливостей сучасного етапу
еволюції системи прав і свобод людини. Це, у свою чергу, передбачає пошук
визначених моральних і юридичних начал у змісті відповідних правових норм. Як
вже попередньо зазначалося, основним моральним началом права є його
справедливість. Що ж до його юридичного начала, то, на наш погляд, це, перш за
все, загальна значущість та результативність правового припису. Безумовно,
оцінка сучасного стану розвитку інституту прав і свобод людини з точки зору
справедливості на перший погляд являє собою суб’єктивну характеристику, яка
реалізується на рівні індивідуальної правової та моральної свідомості. Втім, на
нашу думку, це зовсім не означає, що така характеристика повністю позбавлена
відповідного об’єктивного підґрунтя, яке ґрунтується, зокрема, на об’єктивному
характері

багатоманітних

взаємозв’язків

між

правом

і

мораллю,

взаємообумовленості вказаних соціальних регуляторів. Адже беззаперечним слід
визнати, що для пояснення та тлумачення правових норм, необхідний не тільки їх
всебічний аналіз з урахуванням ідей правової свідомості суспільства, але й вияв
взаємозв’язків норм права з принципами і нормами моралі, з моральною
свідомістю суспільства. Ідея права – це насамперед ідея справедливості, яка є
одним з критеріїв його оцінки, що належить, в першу чергу, не правовому, а
іншому інтелектуальному, культурному простору – етичному. І в цьому полягає
та проявляється основний «нерв» і джерело розвитку права [39, с. 73–74].
Безпосередній зміст правових норм безпосередньо чи опосередковано
втілює потреби та інтереси громадян та їх об’єднань, їх намагань досягти певної
мети, відображає стан природних і суспільних закономірностей, тенденцій, оцінку
минулого досвіду, сучасний стан відповідних соціальних інститутів та уявлення
про їх майбутній розвиток. В змісті правових норм можуть виражатися уявлення
про соціальну справедливість, наміри дотримуватися певних релігійних,
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моральних,

ідеологічних

та

інших

цінностей,

відповідність

ідеалам,

переконанням, тій чи іншій науковій теорії, певним правовим вченням,
доктринам. В змісті правових норм можуть також відображатися помилки,
протиріччя, симпатії або, навпаки, вони можуть відображати та характеризуватись
демагогією, тиском, компромісом тощо. Їх зміст може бути виразом сваволі,
диктату, наслідком проведення політичних, економічних і соціологічних
експериментів. Отже, стає зрозумілим, що сприйняття права в суспільстві не може
не віддзеркалювати всі перераховані процеси і, у свою чергу, не впливати на
розвиток всіх зазначених вище процесів, від економічних до суб`єктивноціннісних орієнтирів, що виникають у окремих індивідів або соціумів [181, с. 21–
26; 187, с. 134–149].
Місце людини в суспільстві, її соціальна роль значною мірою залежить від
обсягу прав і свобод, які визначають її соціальні можливості, характер
життєдіяльності, систему взаємозв’язків людей у суспільстві. Права людини – це
соціальна спроможність діяти вільно, самостійно обирати вид та міру своєї
поведінки з метою задоволення різнобічних власних матеріальних та духовних
інтересів, а також інтересів інших людей, окремих соціальних груп та суспільства
в цілому [87, с. 72–74]. І саме в цьому полягає справедливість та необхідність її
належного юридичного гарантування.
Втім, очевидним слід також визнати, що сучасний стан еволюції інституту
прав і свобод людини породжує чимало складних практичних питань, які
перебувають насамперед у моральній, а не правовій площині свого осмислення.
Адже як вже попередньо зазначалося, права людини – це не лише надбання,
власне, правового розвитку, оскільки їх зміст, система, способи реалізації та
захисту тощо, об’єктивно перебувають у розрізі впливу всієї системи соціальних
регуляторів, пануючих у відповідному суспільстві. У вказаному контексті
особливої актуальності в умовах сьогодення набуває розгляд проблематики
моральної обґрунтованості значної кількості прав і свобод людини, гарантії
реалізації

яких

все

частіше

закріплюються

в

сучасних

демократичних

правопорядках. При цьому аксіоматичним слід визнати те, що оцінка системи
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прав і свобод людини, закріплених у нормах міжнародного та національного
права, включає в себе встановлення їх соціальної значущості у світлі змісту
категорії «справедливість», що справляє безпосередній вплив не лише на
ефективність правореалізаційної практики в цілому, але й на зниження або,
навпаки, підвищення конфліктогенного потенціалу суспільства.
Справедливість у сфері розвитку інституту прав і свобод людини
передбачає перенесення її вимог з соціокультурної, моральної площини у правову
сферу,

зокрема,

Справедливість

до
у

системи

цьому

законодавства

сенсі

повинна

та

реалізації

насамперед

правосуддя.

засновуватися

на

загальнолюдському досвіді змістовних характеристик відповідних прав і свобод
людини, а також особливостях їх визначеної соціокультурної еволюції, відповідно
до яких справедливими є ті права і свободи людини, а отже, їх конкретний зміст,
які є морально виправданими та слугують прогресивному розвитку суспільства.
Іншими словами, ступінь справедливості тих чи інших прав людини проявляється
у можливості та здатності держави закріплювати їх відповідний зміст, механізм і
гарантії їх здійснення таким чином, щоб це сприяло консолідації суспільства,
забезпечувало соціальну стабільність та злагоду у суспільному житті. У цьому
сенсі справедливість не може обмежуватися певними ідеологічними стандартами,
фактично домінуючими у суспільстві.
З цього випливає, що взаємозв’язки справедливості та прав людини мають
складний характер, обумовлений низкою об’єктивних чинників. Адже в окремих
випадках мова може йти про узгодженість справедливості з закріпленими та
гарантованими у державі правами і свободами людини, у тому числі тенденціями
їх розвитку в межах визначених темпорально-просторових координат, а в інших
випадках – про певні протиріччя між ними, які можуть проявлятися, зокрема, у
тому, що гарантування державою тих чи інших прав і свобод людини не сприяє
реалізації соціальних цілей, пов’язаних із забезпеченням загального блага в
суспільстві.
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Отже,

дослідження

взаємозв’язку

справедливості

та

прав

людини

передбачає розгляд останніх насамперед у контексті їх моральної виправданості, а
також тих соціальних цілей, на які спрямовується реалізація таких прав.
Якщо звернутися до аналізу сучасних тенденцій розвитку інституту прав і
свобод людини, то неважко пересвідчитися у тому, що він відбувається в умовах
перманентної кризи моральної свідомості особистості, яка стала можливою
завдяки релятивізації об’єктивних моральних засад суспільного розвитку взагалі
та права зокрема, витоки якої були закладені ще у період епохи Відродження. В
сучасних умовах моральний релятивізм вже набув якість основоположного
принципу постмодерну, що, на жаль, фактично унеможливлює навіть саму
постановку питання про систему загальних моральних цінностей сучасного
суспільства. Така ситуація призвела до того, що право, норми законодавства, у
тому числі ті, що закріплюють та гарантують права людини, все більше
віддаляються

від

свого

морального

обґрунтування,

у

тому

числі

від

справедливості, внаслідок чого право штучно перетворюється у механізм
вирішення політичних завдань, реалізації людських амбіцій та особистих
уподобань.
З цього приводу варто погодитися, зокрема, з Н. Оніщенко, яка зазначає:
«законодавство оцінюється сучасним суспільством як: а) знаряддя для силового
забезпечення

проведення

певної

політики;

б) засіб

здійснення

певних

управлінських завдань; в) веління держави» [180, с. 36].
Характеризуючи

особливості

трансформації

антропоцентризму

як

парадигми сучасного правового розвитку в умовах постмодерну, С. Сунєгін
зауважує: «у правовому вимірі постмодерн характеризується відходом від будьяких об’єктивних, смислоутворюючих засад права, обґрунтовуючи тим самим
необхідність його пізнання та тлумачення в межах безмежної кількості ракурсів,
фрагментів, ситуацій тощо. Відтак, право в умовах постмодерну все більше
емансипується не лише від його об’єктивної моральної складової, за допомогою
якої правове регулювання суспільних відносин повинно спрямовуватися на
примноження добра у суспільному житті, але й від будь-яких інших соціальних
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закономірностей, які проявляють себе у різних сферах суспільного розвитку. За
цих обставин осмислення правових понять, тлумачення норм права, визначення
цілей правового регулювання певних суспільних відносин можуть бути наслідком
лише конфліктно-компромісних відносин, а не відповідних причинно-наслідкових
зв’язків та ціннісних орієнтирів. Постмодерн відкидає об’єктивну реальність, у
тому числі нормативну, обмежуючи основу її пізнання суто суб’єктивними
уявленнями, почуттями, інтересами тощо. Така ситуація призводить до того, що,
наприклад, правова норма або певне юридично значуще поняття, доведене до
відома суб’єктів права, отримує або принаймні потенційно може отримати безліч
смислових контекстів та тлумачень, позбавлених жодних об’єктивних критеріїв
або меж їх адекватного сприйняття… Постмодерн знімає будь-які моральні
питання в процесі осмислення та реалізації права, заперечуючи регулюючу
функцію моральної свідомості особистості. У такий спосіб суб’єкт права,
здійснюючи

тлумачення

правових

приписів,

повинен

керуватися

лише

індивідуальною інтерпретацією тієї чи іншої практичної ситуації, яку він
здійснює, як правило, з позиції егоцентризму. Багатозначність права, тотальний
релятивізм та відносність однотипних суспільних відносин в умовах постмодерну
сприяють

загостренню

конфліктогенності

проблеми

правових

норм,

інтерпретації
ентропії

права,

соціальних

підвищенню
взаємозв’язків,

деформуючи тим самим правопорядок в суспільстві» [253, с. 246].
Очевидно, що в цих умовах право в цілому та права людини зокрема
поступово відриватимуться не лише від своїх об’єктивних моральних засад, але й
від відповідного філософського обґрунтування та змісту, що сприятиме
подальшій деформації ціннісно-телеологічного виміру правового розвитку та
звужуватиме його зміст до необхідності задоволення утилітарно-прагматичних
інтересів людини. Власне, це і спостерігається в нинішніх ліберальнодемократичних реаліях, коли під гаслом свободи особистості вже фактично
відбулося відокремлення її свідомості від моральних імперативів, а отже, вимог
справедливості.
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У сучасній науковій літературі відзначається, що «в ім’я помилково
зрозумілих цінностей та ідей демократії, прав і свобод людини, всіляко
заохочується політика демонтажу всіх можливих табу, культивування безмежної
толерантності, що найчастіше виражається терміном «політкоректність» та є
ключовою складовою демократичного месіанства. Толерантність, яка значною
кількістю індивідів розуміється як інтегральна частина міфології прав і свобод
людини, зазнає своєрідної інверсії, що все більше висвітлює її зворотну,
протилежну сторону – неприйняття цінностей і культур східних народів,
висміювання їх вірувань, наруга, приниження та глузування над їхніми богами,
пророками, мучениками за допомогою різних карикатур… Більше того, мова йде
про спроби зміни самої природи людини шляхом фактичного заперечення
статевих відмінностей, про прагнення до звільнення людини від «тиску» традицій
у соціальних взаємовідносинах, духовних перешкод, обмежень, заборон, які
дисциплінують

особистість

та

стримують

її

егоїстичні

пориви,

про

детабуїзацію» [40, с. 9–10].
Підтвердженням наведених вище думок слугує практика більшості
європейських та американських держав законодавчо закріпити такі соціальні
можливості людини, які є несумісними з жодною існуючою на сьогодні
традиційною морально-духовною системою координат суспільного життя. Мова
йде про виокремлення групи так званих соматичних прав людини, під якими
прийнято розуміти такі її можливості, які пов’язані з її особистісно-фізичною
самоідентифікацією як автономної біосоціальної субстанції та засновані на
правомочностях володіти, користуватися і розпоряджатися власним тілом та/або
життям. При цьому реалізація таких прав є можливою за допомогою сучасних
технологій.
Відтак, соматичними правами людини визнаються, зокрема, право на
генетичні модифікації (зміну генного коду, клонування); репродуктивні права
людини (право на штучне запліднення, сурогатне материнство, право на аборт та
медичну стерилізацію); право на трансплантацію органів, тканин та клітин
людини; право на зміну статі (транссексуалізм); право на зміну зовнішності
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(пластична хірургія, інші форми модифікації та реставрації тіла); право на
евтаназію та вільний вибір її форми; право на участь у біомедичних дослідженнях
тощо [172, с. 253; 125, с. 43; 75, с. 20–27; 156, с. 138–141; 121, с. 47].
Як бачимо, наведений перелік соматичних прав людини невиправдано
розширює зміст не лише основоположних принципів права, зокрема, рівності та
гуманізму, але й традиційних фундаментальних прав людини, серед яких можна
назвати, наприклад, право людини на життя, на вільний розвиток своєї
особистості, на повагу до її гідності, на вільне вираження своїх поглядів і
переконань, на свободу світогляду, на охорону здоров’я тощо. Слід погодитися,
що соматичні права людини мають сутнісний взаємозв’язок з традиційною
системою основоположних прав і свобод людини, зміст яких у зв’язку із цим
набуває

трансгресивного

характеру,

що

обумовлюється

можливістю

їх

практичного здійснення за допомогою досягнень природничих та технічних
наук [256, с. 114–115].
У вказаному контексті та з огляду на моральну першооснову справедливості
як

інтегративного

філософсько-правового

концепту,

навряд

чи

можна

стверджувати, що подібна практика сприяє утвердженню справедливості у
суспільному житті, порушення якої вбачається, з-поміж іншого, у тому, що
поступова легалізація більшості з вказаних прав, надання з боку держави
відповідних гарантій їх здійснення, а також широка просвітницька діяльність
засобів масової інформації, спрямована на їх суспільну легітимацію, не має під
собою жодних об’єктивних, перевірених тисячолітньою практикою моральних
підстав, у зв’язку із чим сприятиме посиленню соціальної конфліктогенності та
ентропії у розвитку суспільних відносин. Вести ж мову про справедливий
правопорядок

в таких

трансформується

у

умовах

процес

неможливо, оскільки останній
перманентних

реформаторських

фактично
змін

з

непередбачуваними наслідками.
Таким чином, справедливість є інструментом, способом досягнення балансу
між закріпленими у законодавстві правами людини та морально-духовною
системою координат розвитку суспільства, а її коригуючий вплив стримує
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законність та правопорядок від перетворення у формалізм та догматизм, а рівність
та гуманізм – від перетворення в анархію. У практичній площині це означає, що
наявність у людини, наприклад, права на життя не може і не повинно означати,
що їй повинно бути гарантоване і юридичне право на смерть. Наведені ж вище
тенденції розвитку інституту прав і свобод людини свідчать про наявність
складної та суперечливої ситуації у сучасному соціогуманітарному дискурсі, яка
полягає, з одного боку, у загальновизнаній концепції прав людини поряд з
усвідомленням важливості утвердження ідеї справедливості у суспільному житті,
а з іншого – у відсутності їх єдиного світоглядно-методологічного обґрунтування.
Втім, беззаперечним, на нашу думку, слід визнати, що врахування вимог
справедливості в процесі державно-владного впливу на розвиток інституту прав і
свобод людини – це, по суті, запорука стабільності прогресивного соціального
розвитку, суспільного порядку, національного консенсусу та громадської злагоди
у будь-якому суспільстві, при чому незалежно від того, які конкретні
соціонормативні домінанти переважають у його історично обумовленій еволюції.
І якщо такі вимоги систематично ігноруються або порушуються, то у будь-якому
суспільстві рано чи пізно накопичується «руйнівна енергія майбутнього
соціального вибуху, масштаби якого неможливо передбачити заздалегідь» [25,
с. 51; 104, с. 35–38].
Розвиваючи наведені вище думки, потрібно також наголосити, що
філософсько-правова аксіома, яка виступає однією з фундаментальних засад
сучасного позитивного права та згідно із якою справедливість права можна вірно
оцінити лише за мірою його служіння людині, насправді породжує численні
спекуляції соціально-економічних, політико-правових, моральних та інших
відносин, сприяючи тим самим появі нових, ще більш витончених форм
несправедливості. Адже подібна антропологізація права не стільки стверджує,
скільки релятивізує правовий статус особистості. Останнє пов’язано з тим, що
сформована нею система прав і свобод завжди матиме різне аксіологічне
«забарвлення», а отже, їх суб’єктивна екстраполяція на зміст тих чи інших
нормативно-правових актів в їх системній якості та універсальності на практиці
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являтиме собою грубе порушення, нехтування, ігнорування вимог справедливості
у її загальнолюдському, інтегративному значенні, призводячи до невиправданого
суб’єктивного свавілля, що претендує на всесвітньо значущий статус та загальне
визнання.
Крім цього, не можна також не враховувати і той факт, що будь-який
різновид або форма соціальної регуляції і, зокрема, правова, завжди мають у
своєму інструментарії три способи впливу на поведінку суб’єктів відповідних
відносин, а саме: дозволи, обов’язки та заборони. Саме завдяки їх гармонійному
поєднанню в процесі правового регулювання забезпечується упорядкування
суспільних відносин у бажаному, вигідному для розвитку суспільства напрямі.
При цьому слід звернути увагу на те, що встановлення різних правових обмежень
також спрямоване на досягнення основної мети існування цивілізованого
суспільства – забезпечення соціального співжиття або, іншими словами, спільного
проживання та взаємодії людей для досягнення найбільш високого рівня
прогресивного розвитку як відповідних соціальних інститутів, так і окремих осіб.
Соціальна ж обумовленість правових обмежень у значній мірі безпосередньо
пов’язується з категорією «справедливість», яка «виконує роль вищого
морального критерію для регулювання та оцінки дій суб’єктів, шляхом
застосування до них відповідних форм державного впливу» [232, с. 18].
Відтак, функціональна сутність правових обмежень полягає у тому, щоб
запобігти небажаній активності суб’єкта права, яка суперечить публічним
інтересам або завдає шкоди суспільному розвитку. Адже правове обмеження – це
питання про обсяг правового регулювання та про межі прав учасників суспільних
відносин, що може досягатися шляхом звуження дозволів, встановлення нових
заборон або додаткових позитивних зобов’язань [3, с. 324–337; 304, с. 78–79].
Таким

чином,

виконуючи

регулятивно-охоронну

функцію,

правові

обмеження завжди спрямовані на охорону та захист громадського порядку, основ
конституційного ладу держави, її безпеки, прав, свобод і законних інтересів
людини, а також інших соціально значущих інтересів суспільства. За допомогою
правових обмежень встановлюються межі між правомірним та протиправним
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діянням, а отже, забезпечується охорона соціально бажаних і схвалюваних
варіантів поведінки та діяльності учасників суспільних відносин, що сприяє
утвердженню соціальної справедливості. Саме тому чітко визначені межі
здійснення прав і свобод людини, у тому числі такого основоположного права
людини як право на життя, є запорукою дотримання вимог справедливості у
розвитку суспільства, оскільки у їх змісті відображається оцінка поведінки
суб’єкта з позиції соціального блага, а також оцінюється ступінь можливої
соціальної шкоди у випадку трансгресивного характеру їх змісту.
Водночас, сучасний етап розвитку інституту прав людини, як бачимо,
здебільшого орієнтує увагу не на необхідності солідаризації загальних зусиль у
забезпеченні прогресивного суспільно-державного розвитку, як того вимагає
справедливість, а на індивідуальних правах і свободах. І якщо ідеї справедливості,
незалежно від її конкретної форми, забезпечували насамперед удосконалення
форм організації колективного буття людини, то завдяки сучасній ідеології прав
людини

захищається

передусім

індивідуальність

абстрактної

людської

особистості, причому здебільшого її біологічної природи. У цьому сенсі права
людини у сучасному дискурсі конституюються у вузькому, власне, юридичному
значенні, позбавленому морального та іншого соціокультурного насичення та
обґрунтування.
Якщо у світлі означеної проблеми розглядати, наприклад, питання міри
індивідуальної свободи, то вважаємо, що такою мірою у суспільному житті
повинна виступати справедливість. Це означає, що індивідуальна людська
свобода повинна бути справедливою, а розширення її меж, а отже, змісту
конкретних прав людини, повинно засновуватися саме на справедливості.
Справедлива ж міра прав і свобод людини, на нашу думку, повинна виходити
насамперед з пріоритету необхідності забезпечення колективного (соціального)
порядку і безпеки, причому з урахуванням конкретно-історичних умов розвитку
суспільства, а не з ідеї абстрактного примату індивідуального права на свободу та
особисту недоторканість. Справедливість як вихідна засада розвитку прав і
свобод людини передбачає, що окремі індивіди повинні рахуватися з
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обґрунтованими інтересами інших суб’єктів, а вільний розвиток окремої
особистості повинен корелюватися з розвитком суспільства. При цьому
використання індивідом гарантованих йому прав і свобод у світлі справедливості
означає не лише можливість отримання ним певних соціальних благ або реалізації
тих чи інших особистих цінностей, але й його активну участь забезпеченні
примноження загальносуспільного блага або, іншими словами, участь у боротьбі
за утвердження у багатоманітних суспільних відносинах норм справедливості.
У контексті зазначеного хотілося б навести декілька міркувань або
зауважень, зокрема, у світлі диференціації права та боротьби з узурпацією прав
людини. При цьому мова йде, зокрема, про встановлення ефективної системи
правових пільг для окремих категорій громадян, які на це заслуговують з
урахуванням положень законодавства та норм моралі.
Як відомо, під правовими пільгами в юридичній науці розуміють
правомірне полегшення положення або статусу суб’єкта, що дозволяє йому
задовольнити свої інтереси. Пільги знаходять свій прояв в наданні додаткових,
особливих прав (переваг), або в звільнені від певних обов’язків. Для правових
пільг є характерним:
по-перше, вони пов’язані з більш повним задоволенням інтересів та потреб
певних суб’єктів, полегшенням умов їх життєдіяльності, що обов’язково повинно
здійснюватися в межах чинного законодавства. При встановленні пільг
законодавець має на меті соціально захистити, поліпшити положення окремих
осіб, задовольнити їх інтереси в більш сприятливому режимі. Соціальна мета має
в цьому випадку першочергове значення, оскільки не будь-яке збільшення прав та
звільнення від обов’язків виступають як пільги (наприклад, збільшення владних
повноважень місцевої адміністрації в умовах надзвичайної ситуації чи звільнення
іноземців від військової служби не є правовими пільгами);
по-друге, правові пільги є винятком із загального правила, вони виступають
способом юридичної диференціації правового статусу учасників суспільних
відносин. Сучасне право «цивілізованих народів» є диференційованим, а отже,
диференційовано регламентує конкретні питання суспільного життя, а саме: для
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різних категорій громадян встановлені неоднакові правила, які регулюють прийом
до вузів, призов на військову службу, призначення пенсій. При відсутності
правової регламентації в тій чи іншій сфері органи управління вимушені,
враховуючи конкретні обставини, встановлювати на свій розсуд винятки для
окремих осіб, що може призвести до суб’єктивізму та навіть зловживання
службовими повноваженнями. Слід враховувати, що пільги – це насамперед
елемент спеціального правового статусу осіб, механізм доповнення основних прав
і свобод певного суб’єкта специфічними можливостями юридичного характеру.
У зазначеному контексті на підвищену увагу заслуговує проблема
удосконалення правового регулювання відносин, пов’язаних з так званою
«специфікацією» прав (конкретизовані права окремої соціальної групи, прошарку,
суб’єктів відповідного віку тощо), що, наприклад, в молодіжній сфері має
спрямовуватися, зокрема, на:
- удосконалення

законодавчої

бази

щодо

молодіжних

громадських

організацій;
- удосконалення системи гарантій прав учнівської та студентської молоді в
освітній сфері, як то: системи зовнішнього незалежного оцінювання і вступу у
заклади вищої освіти України; правової регламентації процесу навчання без
відриву від виробництва (заочна форма навчання) тощо;
- розроблення норм законодавства щодо зменшення корупційних ризиків
під час вступної та випускної компанії у закладах вищої освіти;
- убезпечення зовнішнього незалежного оцінювання від впливу політичних
та корпоративних інтересів;
- удосконалення системи гарантій забезпечення прав дитини в Україні:
а) посилення відповідальності за будь-які насильницькі дії щодо дитини та її
експлуатацію; б) поліпшення умов утримання та виховання дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклування [266, с. 167].
Стосовно останнього потрібно наголосити, що фактичне становище дитини
в суспільстві та державі, міра її свободи та захищеності виражаються насамперед
у її матеріальних та духовних можливостях, кількість, якість і межі яких
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складають змістовну характеристику соціального стану дитини. Можливості
практично виникають у дитини як результат складної взаємодії сімейного
піклування,

виховання,

допомоги,

турботи

держави

і

суспільства,

та

обумовлюють істотні відмінності в правовому, матеріальному, соціальному
становищі в цілому між ними. Залежно від часу, історичного, географічного,
політичного простору, об’єктивних та суб’єктивних чинників суспільного життя,
істотно різняться між собою основні показники правового статусу дитини.
Україна, як і будь-яка інша демократична держава, дбає про інтереси
дитини. Задля цього виявляються певні чинники (фактори), які створюють загрозу
життю і нормальному розвиткові дітей у сучасних умовах, визначаються шляхи їх
подолання. Не меншою проблемою є захист прав дитини. При цьому маються на
увазі не лише специфічні права дітей, а й порушення невід’ємних прав людини
взагалі, які є основою, головним стрижнем у регламентації основних прав та
свобод усіх категорій людей: дітей, жінок, громадян, осіб без громадянства тощо.
Однак специфічність проблеми полягає у тому, що діти – це особлива категорія
людей, які мають здатність зростати і дорослішати. При цьому вони повинні мати
умови для повного та всебічного розвитку їх особистості. Забезпечення цих умов
має бути своєчасним і не може чекати кращих часів.
Як справедливо підкреслюють вітчизняні дослідники «дитина – це маленька
людина, що має певні потреби, але не має достатніх сил, розуму й досвіду, щоб
захистити себе» [31, с. 94].
Актуальність та нагальність потреби у підготовці наукових видань,
присвячених різноманітним проблемам прав, свобод і законних інтересів дитини в
Україні, обумовлюється також і тим фактом, що останнім часом засоби масової
інформації все частіше звертають увагу на найбільш «болючі» аспекти вказаної
проблематики. При цьому висвітлення окремих «болючих» аспектів цієї
проблематики на так званому побутовому рівні у жодному разі не має нівелювати
її наукового осмислення та опрацювання. Слід констатувати, що аналіз
взаємовідносин «право-людина» здобув набагато більшого висвітлення і
усвідомлення, ніж дослідження прав, свобод та законних інтересів дитини, або

193

взаємовідносин

«право-дитина».

Хоча,

застосовуючи

ретроспективне,

темпорально-просторове вивчення, слід підкреслити, що ще зі стародавніх часів
право намагалося «виокремити» дитину як особливий, окремий об’єкт соціальноправового захисту.
У контексті наведених вище імперативів справедливості, які мають бути
покладені у розвиток інституту прав і свобод людини, потрібно наголосити, що
необхідною складовою державної політики у сфері забезпечення та захисту прав
дитини має бути врахування вимог традиційної для українського суспільства
моралі, норми та принципи якої завжди відігравали значну роль в обґрунтуванні
змісту тих чи інших соціальних благ та цінностей, на втілення яких спрямовується
реалізація прав і свобод відповідних категорій населення, у тому числі дітей. Дане
твердження випливає з того, що права дитини, як і права будь-яких інших
соціальних груп, в будь-якому випадку не можуть визнаватися самоціллю, а
повинні та можуть слугувати лише однією із форм задоволення її різноманітних
потреб (матеріальних та духовних). У зв’язку із цим, корисний результат від
реалізації дитиною своїх прав може бути досягнутий лише у тому випадку, якщо
їх зміст узгоджуватиметься з системою традиційних для суспільства соціальних
цінностей, зокрема, моральних, тобто якщо конкретні права дитини матимуть
відповідну морально-аксіологічну виправданість, за допомогою якої, з-поміж
іншого, забезпечується нерозривний взаємозв’язок її прав і свобод з її
обов’язками, які пов’язані з визначеними соціокультурним витоками.
У цьому сенсі слід підтримати думку Н. Крестовської, яка акцентує увагу на
тому, що «специфічною ознакою ювенального права України, тобто системи
правових норм, спрямованих на забезпечення виживання, розвиток та захист прав,
свобод та інтересів дитини, є його ціннісний, моральний та релігійний вимір.
Етичною основою ювенального права є низка моральних аксіом, які нерозривно
поєднуються з правовими приписами аж до взаємопроникнення, утворюючи
систему основоположних принципів ювенального права» [122, с. 324–325].
Слід зазначити, що вказана вимога, яка цілком враховує зміст основних
міжнародних та європейських конвенцій, присвячених забезпеченню прав, свобод
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та інтересів дитини, в цілому втілена у національному законодавстві України.
Зокрема, закріплюючи у частині 9 статті 7 Сімейного кодексу України систему
загальних засад регулювання сімейних відносин, законодавець, зокрема,
встановлює, що сімейні відносини в Україні регулюються на засадах
справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад
суспільства. Поряд з цим, частина 3 статті 151 Сімейного кодексу України
передбачає, що батьки мають право обирати форми та методи виховання дитини,
крім тих, які суперечать закону, моральним засадам суспільства [240].
Крім цього, спеціальний нормативно-правовий акт у сфері забезпечення та
захисту прав і свобод дитини, а саме: Закон України «Про охорону дитинства»
також встановлює відповідні норми стосовно необхідності забезпечення
повноцінного морального та духовного розвитку дитини, що є свідченням
врахування законодавцем вимог справедливості в процесі нормативного
«конструювання» правового статусу дитини. Серед таких приписів слід
насамперед виділити частину 1 статті 12 даного Закону, яка закріплює, що батьки
або особи, які їх замінюють, мають право і зобов’язані виховувати дитину,
піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний і моральний розвиток, навчання,
створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати
гідність дитини, готувати її до самостійного життя та праці. Також, частина 4
статті 20 зазначеного Закону встановлює, що забороняється пропагування у
засобах масової інформації культу насильства і жорстокості, розповсюдження
порнографії та інформації, що зневажає людську гідність і завдає шкоди
моральному благополуччю дитини [217].
Втім, попри вказані позитивні аспекти правового регулювання відносин у
сфері забезпечення та захисту прав, свобод і законних інтересів дитини, чітко
невизначеним у національному законодавстві залишається питання щодо змісту
поняття «інтерес дитини», з яким, беззаперечно, завжди пов’язується реалізація
дитиною своїх різноманітних потреб, а також прав і свобод. Адже жоден
нормативно-правовий акт, який є чинним в Україні, не визначає, що слід розуміти
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під інтересом дитини, який на законодавчому рівні визнається превалюючим над
інтересами батьків та будь-яких інших осіб.
Зокрема, національне законодавство, у тому числі і Конвенція ООН про
права дитини від 20 листопада 1989 року, яка ратифікована Верховною Радою
України, а отже, має пріоритет по відношенню до будь-яких національних законів
(крім Конституції України), однозначно закріплює примат інтересів дитини над
інтересами

інших

суб’єктів

права.

Так,

частиною 1

статті 3

Конвенції

встановлено, що в усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони
державними чи приватними установами, що займаються питаннями соціального
забезпечення,

судами,

першочергова

увага

адміністративними
приділяється

чи

законодавчими

якнайкращому

забезпеченню

органами,
інтересів

дитини [218]. Частина 2 статті 155 Сімейного кодексу України визначає, що
батьківські права не можуть здійснюватися всупереч інтересам дитини, а
частина 3 статті 11 Закону України «Про охорону дитинства» зазначає, що
предметом основної турботи та основним обов’язком батьків є забезпечення
інтересів своєї дитини.
З огляду на зазначене, цілком вірогідною може бути практична ситуація,
особливо в сучасних реаліях постмодерну та майже тотального морального
релятивізму, коли питання стосовно забезпечення інтересів дитини в тих чи інших
відносинах може вирішуватися лише формально, не враховуючи при цьому норм
законодавства,

спрямованих

на

забезпечення

нормального

духовного,

інтелектуального та фізичного розвитку дитини як особистості.
У цьому зв’язку очевидним видається, що корисні інтереси дитини є і
завжди повинні бути пріоритетними по відношенню до інтересів будь-кого, а
отже, мають у зв’язку із цим належним чином охоронятися та захищатися від
будь-яких посягань відповідно до закону. Але що саме слід розуміти під поняттям
«корисний інтерес дитини» або, якщо говорити юридичною мовою, «законний
інтерес дитини». Якщо у законодавстві чітко прописати, що, наприклад, законний
інтерес дитини не може спрямовуватися на завдання шкоди її духовному,
інтелектуальному та фізичному розвитку або ж, навпаки, повинен сприяти її
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повноцінному всебічному розвитку з урахуванням традиційних моральних засад
суспільства, тоді такий примат інтересів дитини над інтересами інших суб’єктів
суспільних відносин матиме морально виправданий характер. У протилежному
разі пріоритет інтересів дитини може призводити до певних практичних
зловживань в процесі відповідної правореалізаційної практики.
У світлі зазначеного варто звернути увагу на зміст поняття «охоронюваний
законом інтерес», дефініція якого закріплена у Рішенні Конституційного Суду
України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України
щодо офіційного тлумачення окремих положень частини 1 статті 4 Цивільного
процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від
01 грудня 2004 року № 18-рп/2004 [229].
Так, відповідно до цього Рішення «охоронюваний законом інтерес
(законний інтерес) – це прагнення до користування конкретним матеріальним
та/або нематеріальним благом, зумовлений загальним змістом об’єктивного права
і прямо не опосередкований у суб’єктивному праві простий легітимний дозвіл, що
є самостійним об’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з
метою задоволення індивідуальних і колективних потреб, які не суперечать
Конституції

і

законам

України,

суспільним

інтересам,

справедливості,

добросовісності, розумності та іншим загальноправовим засадам» [229].
З цього випливає, що інтереси дитини, а відтак і обумовлені ними її права і
свободи, лише тоді відповідатимуть справедливості як метанормативному
концепту організації людського співжиття, якщо вони у кожній ситуації
узгоджуватимуться з прийнятою у відповідному суспільстві системою моральної
регуляції поведінки індивідів.
Більше того, не можна не враховувати також і того факту, що діти, тобто
фізичні особи віком до 18 років, володіють або частковою (віком до 14 років), або
ж неповною цивільною дієздатністю (віком від 14 до 18 років), тобто вони не в
повній мірі є здатними належним чином реалізовувати свої права та обов’язки, а
також нести відповідальність за їх невиконання або порушення. Зокрема,
відповідно до статей 31 і 32 Цивільного кодексу України дитина віком до 14 років
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має право лише на самостійне вчинення дрібних побутових правочинів та
здійснювати особисті немайнові права на об’єкти інтелектуальної власності, що
охороняються законом. Що ж до неповної цивільної дієздатності неповнолітніх
дітей віком від 14 до 18 років, то вона передбачає вичерпний перелік дій, які вони
самостійно можуть вчиняти. Крім цього, слід звернути увагу також на те, що
дитина віком до 14 років взагалі не несе відповідальності за завдану нею шкоду, а
неповнолітня особа несе відповідальність за порушення договору, укладеного нею
самостійно відповідно до закону або за згодою батьків (усиновлювачів) або
піклувальника, а також за завдану нею шкоду відповідно до закону [295].
На нашу думку, подібні обмеження правового статусу дитини є цілком
обґрунтованими та випливають з об’єктивної неможливості дитини повністю
усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними в силу низки чинників, у тому
числі недостатньої сформованості свідомості, знань та соціального досвіду, що
забезпечують їй «путівку» у повноцінне доросле життя.
Водночас, чинне сімейне законодавство, зокрема, Сімейний кодекс України
та Закон України «Про охорону дитинства» дещо розширює обсяг дієздатності
дітей. Так, частини 3 та 4 статті 152 Сімейного кодексу України визначають, що
дитина має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів до органу опіки
та піклування, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування
та громадських організацій (при цьому вік дитини немає значення), а з 14 років
дитина має право звертатися за захистом своїх прав та інтересів безпосередньо до
суду [240].
Крім цього, частиною 2 статті 9 Закону України «Про охорону дитинства»
встановлено, що діти мають право звертатися до органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової
інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої
діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних
інтересів та скаргами про їх порушення (при цьому вік дитини також немає
значення) [217].
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Таким чином, з метою забезпечення належної реалізації, охорони та захисту
прав

і

законних

інтересів

дітей

законодавство

наділяє

їх

частковою

адміністративною та цивільно-процесуальною дієздатністю, не враховуючи при
цьому не лише особливостей їх свідомості та волі, які далеко не завжди можуть
бути достатньо сформовані для участі у подібних складних за своїм змістом
правовідносинах, особливо судово-процесуальних, але й того факту, що дитина
зазвичай не володіє належним обсягом знань, необхідних для реалізації вказаних
прав, які вимагають фахової юридичної підготовки, відповідного виховання та
досвіду.
Зазначені вище положення можна доповнити також загальним правилом,
відповідно до якого юридичну відповідальність за правопорушення, що
вчиняються дітьми, несуть їх батьки або особи, які їх замінюють. Винятки з цього
правила становлять лише окремі норми щодо конкретних видів юридичної
відповідальності (наприклад, кримінальна, адміністративна).
Законодавством також справедливо встановлено, що батьки або особи, які їх
замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного
розвитку дитини (ч. 2 ст. 8 Закону України «Про охорону дитинства»); на кожного
з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і
розвиток дитини (ч. 1 ст. 12 Закону України «Про охорону дитинства»); батьки
або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і
обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний
розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських
обов’язків відповідно до закону (ч. 6 ст. 12 Закону України «Про охорону
дитинства») [217].
Закріплення

вказаних

норм

також

обумовлюється

недостатньою

сформованістю волі та свідомості дитини, що вимагає необхідність встановлення
особливих правил юридичної відповідальності за протиправні діяння, вчинені
дитиною. У зв’язку із цим, цілком виправданим та обґрунтованим є покладення
відповідальності за забезпечення всебічного розвитку дитини на батьків або осіб,
які їх замінюють.
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Однак поняття «інтерес дитини» не співпадає за обсягом з поняттям
«суб’єктивне право дитини» [191, с. 192–193], у зв’язку із чим в окремих випадках
може суперечити змісту таких прав (наприклад, інтерес підлітка до вживання
цигарок, алкоголю чи легкодоступних наркотичних або психотропних речовин
суперечить його праву на охорону здоров’я, а інтерес до забороненої інформації
суперечить його праву належний культурний, моральний або духовний розвиток).
З урахуванням зазначеного та з метою уникнення можливих зловживань
дитиною власними інтересами, а також формального підходу суб’єктів
правозастосування при вирішенні тих чи інших спірних ситуацій, пов’язаних із
задоволенням конкретних інтересів дитини, слід погодитись з думкою, що межі
поняття «інтерес дитини» мають бути чітко визначені у законодавстві;
Розвиваючи вказані думки, необхідно також наголосити на тому, що на
сучасному етапі розвитку людства вже остаточно сформувалося глобальне
інформаційне суспільство, в якому інформація та інформаційні послуги набули
якість фундаменту еволюції сучасної світової цивілізації. У науковій літературі з
цього приводу зазначається: «сьогодні вже можна впевнено стверджувати, що
комп’ютеризація охопила всі без винятку сфери суспільного життя, а різноманітні
комп’ютерні пристрої або так звані «гаджети» за останні роки набули якості
невід’ємного

атрибуту

будь-якої

навчальної

та

трудової

діяльності,

міжособистісного спілкування, проведення дозвілля, розваг тощо» [260, с. 96–
104].
Так чи інакше, але беззаперечним слід визнати факт, що вільний і належним
чином неконтрольований обмін інформацією у світових віртуальних мережах
істотно впливає на свідомість та волю практично всіх громадян і, особливо, дітей.
Внаслідок цього суттєво трансформується культурна та духовна складова
розвитку дитини, яка є необхідною передумовою для забезпечення її
повноцінного зростання та відповідає за такі життєво необхідні орієнтири дитини
та будь-якої людини, як чітке розуміння категорій «добро» і «зло», а також за
усвідомлення цінності життя, здоров’я, любові, гідності, справедливості, миру
тощо.
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Таким чином, слід погодитися з думками науковців, які вважають, що на
теперішній час існує велика небезпека негативного впливу на свідомість і волю
дитини через вільний обмін та розповсюдження інформації, особливо через
мережу Інтернет, якою вже активно користуються малолітні діти, внаслідок чого
суттєвої трансформації зазнають їх інтереси і вони не можуть належним чином
усвідомити, які інтереси є для них корисними, а які – ні [114, с. 62–67].
Окремий

вектор

дослідження

морально-правових

імперативів

справедливості у контексті сучасного етапу розвитку інституту прав і свобод
людини складає, безумовно, і так звана гендерно-правова проблематика.
Слід відзначити, що правове регулювання гендерних процесів необхідне для
їх гармонійного становлення, усунення викривлень, які можуть призвести до
негативних наслідків та відкритого протистояння статей. Право має високу
гуманітарну цінність як найвища форма соціальної взаємодії, яку не завжди
мають інші соціальні регулятори. Тому його вплив на гендерні відносини має
бути охарактеризований як позитивний.
Необхідність правового регулювання гендерних відносин зумовлена також
їх фундаментальністю. На сьогодні гендерна проблематика зачепила майже всі
сфери самореалізації сучасної людини – бізнесу, економіки, політики, спорту,
культури [176,

с. 8–14].

У

такий

спосіб

своєчасне,

ефективне,

науково

обґрунтоване правове регулювання гендерних відносин відкриває широкі
можливості для соціально справедливого розподілу прав та можливостей у
суспільстві між різними статями. У свою чергу, ефективність правового
регулювання гендерних відносин, так само як і будь-яких інших, залежить від
низки об’єктивних і суб’єктивних чинників, у тому числі морального характеру.
Гендерні відносини, так само як і будь-які інші, завжди виступають
продуктом історичного розвитку, насиченого відповідною соціокультурною
специфікою, норми якої поєднують в собі не лише правові, але моральні,
релігійні, звичаєві та інші соціальні норми. Всі вони у своїй сукупності та
відповідних взаємозв’язках обумовлюють динаміку історичної трансформації
уявлень про роль і призначення чоловіків і жінок у соціальному житті.
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Незважаючи на те, що гендерні відносини, тобто система соціальних
взаємозв’язків та інститутів (наприклад, сім’я, освіта, розподіл праці тощо), а
також відповідних норм, які визначають поведінку, діяльність, соціальні ролі та
свідомість індивідів залежно від їхньої приналежності до певної статі, функціонує
на засадах утвердження свободи, рівності, справедливості, гуманізму та
верховенства права у суспільному житті, все ж нинішні реалії свідчать, що
еволюція його змісту на сьогодні обумовлюється не стільки концептом
справедливості, скільки абсолютизацією принципу рівності та свободи в
життєдіяльності суспільства.
Погоджуючись в цілому з тим, що справжня демократична, правова природа
будь-якої сучасної держави виявляється, серед іншого, саме крізь призму рівності
прав і свобод кожної людини як одного із основних принципів конституційного
статусу людини і громадянина та показника загальнолюдської культури, все ж
вважаємо, що штучна юридизація принципу рівності у праві, в межах якої
нівелюється значення інших соціокультурних чинників його осмислення та
обґрунтування, до певної міри суперечить утвердженню справедливості у
розвитку відповідних суспільних відносин.
Як зазначається у юридичній літературі, «основне призначення права –
підтримувати та охороняти порядок, який у своїй основі успадковується
суспільством від минулих поколінь, засновується на історичних і культурних
традиціях, модернізується лише в тих межах, які не ставлять під загрозу стійкість
системи. Манія новаторства протипоказана праву, а притаманне йому нормальне
прагнення до оновлення не повинна здійснюватися у формах, які загрожують
стабільності соціонормативної регуляції… Особливе і вище завдання правового
регулювання – тримати динаміку суспільства в межах стійкої системи, не
допустити скочування суспільства до нестійкого стану. Для цього необхідно
слідкувати за системністю новацій, які є бажаними у тому випадку, коли вони
удосконалюють суспільний порядок, роблять його більш простим та чітким, а не
ускладнюють чи, ще гірше, підривають його» [152, с. 47–48].
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У вказаному контексті потрібно зазначити, що належне забезпечення
принципу рівності в суспільному житті залежить від багатьох чинників, серед
яких можна назвати: ступінь демократичності владних інститутів держави, міра
впливу культурної традиції на суспільство, стан моральної атмосфери і соціальної
злагоди,

рівень

розвитку

економіки,

особливості

релігійної

свідомості

суспільства, стан законності та правопорядку в суспільстві тощо. Гендерна
рівність, у свою чергу, являє собою невід’ємну складову загального принципу
рівності як вихідної засади демократичної розбудови суспільства і держави.
Право розуміється сьогодні як рівна міра свободи всіх і кожного, у тому числі
жінок і чоловіків. Події у нинішньому світі свідчать, що процес формування
конституційного та галузевого законодавства характеризується декларуванням у
ньому принципу рівних прав і можливостей. При цьому слід погодитися, що
конституційне закріплення рівності статей є характерним для демократичного
розвитку поряд із такими особливостями, як національна і расова незалежність,
мова, віросповідання, соціальне походження, політичні переконання, стать
тощо [140, с. 16; 289, с. 26–28].
У зв’язку із цим цілком виправданим слід визнати, що правові системи
сучасних демократичних держав імплементують у національні правопорядки в
цілому та, зокрема, у норми конституції, міжнародні стандарти щодо гендерної
рівності, закріплені у відповідних конвенціях та міжнародних договорах. Проте
задамося питанням: чи повинна така практика означати пристосування змісту
принципу гендерної рівності під визначений стандарт, який претендує на
всеохоплююче, загальносвітове визнання та схвалення, незважаючи на об’єктивне
соціокультурне різноманіття та наявність численних традицій у сприйнятті
гендерної проблематики у суспільстві?
На нашу думку, у цьому питанні варто підтримати думку тих науковців, які
вважають, що «виконання Україною зобов’язань стосовно впровадження
гендерної рівності потребує осмислення національних можливостей їх реалізації з
урахуванням історично набутої практики суспільного життя жінки та чоловіка,
національних традицій їхніх взаємовідносин, досягнень і рівня соціальної
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культури та її складової – гендерної культури як вияву гендерних відносин.
Відтак, у процесі правової реформи держава повинна визначити і деталізувати
гендерну рівність як юридичне поняття, як невід’ємний елемент правової
системи,

оскільки

будь-які

соціально-економічні

перетворення,

процеси

демократизації і становлення ринкової економіки, імпліцитно включають в себе
так звані гендерні програми соціальної трансформації, тобто зміну структури
відносин між соціальними статями, а саме жінками та чоловіками» [160, с. 16–17].
Водночас необхідно враховувати, що принцип рівності у праві, особливо у
контексті його сучасного тлумачення як необхідної умови існування правової
держави є лише формалізованою абстракцією, що фактично нівелює поняття
соціальної та природної ієрархії, які є об’єктивними властивостями усього
сущого. У цьому сенсі варто загадати слова М. Бердяєва: «нерівність є основою
будь-якого космічного устрою та ладу, є виправданням самого існування
людської особистості та джерелом кожного творчого руху у світі. Кожне
народження світла у темряві є виникненням нерівності. Від нерівності народилася
людина. Абсолютна рівність залишила б буття у нерозкритому стані, у
байдужості, тобто в небутті. Вимога абсолютної рівності є вимогою повернення
до вихідного хаотичного стану, нівельованому та недиференційованому, це –
вимога небуття. Революційна вимога повернення до рівності в небутті народилося
з небажання нести жертви та страждання, через які йде шлях до вищого життя. Це
і є найстрашніша реакція, заперечення смислу всього творчого світового процесу.
Насильницька вимога зрівняння, що виходить з низів хаотичної темряви, є
посяганням на руйнування космічного ієрархічного устрою, утвореного творчим
народженням світла з темряви, посяганням на руйнування і самої людської
особистості як ієрархічного ступеню. Будь-яка держава засновується на
нерівностях, на диференціаціях у побудові суспільства, на розмежуваннях у
народній стихії» [16, с. 66–67, 80–81].
Відтак, штучно нав’язана рівність може обумовлювати лише стагнацію,
застій, сприяти перетворенню певних категорій людей на ізгоїв, які стоять поза
законом, а нормативний фанатизм, за допомогою якого відповідні соціальні
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практики намагаються «випалити гартованим залізом» будь-яку ворожість та
нерівність,

насправді

здатен

лише

збільшити

кількість

«ворогів»

та

«відщепенців» [242, с. 185].
Таким чином, утвердження рівності у суспільному житті, зокрема, її
гендерної складової, може мати справедливий або несправедливий характер,
відповідати змісту справедливості та суперечити йому, що визначається ступенем
врахування

низки

важливих

соціокультурних

детермінант

в

процесі

конструювання людиною нормативної реальності. Адже як зазначається у
сучасній науковій літературі, «ідея та одночасно загальноправовий принцип
рівності

набуває

певної

конкретизованої

форми

лише

при

визначених

соціокультурних умовах, за наявності яких вона стає закономірною установкою
правового мислення зі специфічним культурним та духовним кодом. В цих
умовах

рівність

повинна

отримати

своє

ціннісне

культурно-духовне

обґрунтування, а отже, повноцінне соціальне сприйняття як необхідний елемент
загального статусу людської особистості. Це означає, що для своєї соціальної
легітимації вказаний принцип має бути розтлумачено не лише з точки зору його
юридичної (правової) сутності, але й крізь призму цілісного культурно-духовного
та, зокрема, морального обґрунтування відповідно до історично набутого
досвіду [216, с. 240–241].
З огляду на зазначене, цілком відповідними справедливості слід визнати,
наприклад, створення у суспільстві умов, спрямованих на мінімальне залучення
жінок до важкої фізичної праці, до участі у військових або бойових діях, до іншої
діяльності, пов’язаної зі значним ризиком для здоров’я жінки, яке необхідне їй
для народження та виховання дітей, що є її природним покликанням. Так само
справедливими будуть умови, які гарантують можливість жінкам на рівні з
чоловіками

професійно

займатися

наукою,

мистецтвом,

політикою,

юриспруденцією, громадською діяльністю, високотехнологічним виробництвом
тощо, оскільки на сьогодні ми живемо у суспільстві, заснованому на
випереджаючому інтелектуально-технологічному розвитку.
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Також слід звернути увагу на те, що ще один ракурс зазначеної
проблематики перебуває у площині соціокультурного розвитку, а точніше – його
нормативного ядра, концентровано вираженого у взаємозв’язках в системі
соціальних регуляторів, насамперед, права, моралі та релігії. У даному випадку
мова йде передусім про межі змісту таких понять як «гендер» та «гендерна
ідентичність», які в нинішніх реаліях все більше виходять за межі системи
координат «жінка – чоловік». Проблема в даному випадку полягає у тому, що
внутрішнє відчуття людини як представника того чи іншого гендеру, поняття
якого виходить за межі біологічної статі, завдяки чому певна особистість може
усвідомлювати себе як представника іншої статі, робить виклик не лише
психофізіологічній та біологічній природі людини, але й об’єктивній цілісності
соціонормативної регуляції, особливо в тих суспільствах, в яких вагомий вплив на
регуляцію поведінки та діяльності людей справляє традиційна морально-релігійна
система координат [190, с. 136–137; 5].
Більше того, у науковій літературі відзначається, що, наприклад,
«представники трансгуманізму вважають, що в суспільстві майбутнього будуть
зняті всі протиріччя – соціальні, гендерні, етичні, філософські. Світ без статевих
та вікових відмінностей – цілком реалістична мета трансгуманізму, для реалізації
якої розробляються цілком конкретні засоби: молекулярна нанотехнологія, генна
інженерія, штучний інтелект, ліки для зміни настрою та покращення пам’яті,
терапія проти старіння, когнітивні технології тощо. Стверджується, зокрема,
право людини на добровільну евтаназію… Людині пропонується безсмертя
пізнавальної істоти за рахунок відмови від цінностей класичного гуманізму –
любові, дружби, віри, статевих відмінностей, народження та виховання дітей
тощо. Одним із варіантів такої відмови є громадський рух «Чайлдфрі» (англ. –
Childfree), який отримав широке розповсюдження у західних країнах» [306,
с. 225–226].
Очевидним, на нашу думку, слід визнати, що в даному випадку відбувається
радикалізація рівності і свободи, у зв’язку із чим порушується справедливість як
найзагальніше поняття про належне у багатоманітному соціальному житті, що
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містить у собі низьку вимог, спрямованих на забезпечення морально виправданої
організації життя та спільної діяльності індивідів.
Подібний фанатизм у впровадженні по суті радикальної рівності у суспільне
життя відкидає той факт, що значна кількість суспільств, особливо східних,
історично розвивалося під впливом іншої культурної традиції, в якій гендерні
відносини регламентувалися здебільшого моральними та релігійними нормами, а
не правовими. Такий історичний розвиток призвів, врешті-решт, до того, що у
величезної кількості людей на свідомому та навіть підсвідомому рівнях
сформувалися стійкі уявлення та переконання щодо морально допустимих та
недопустимих гендерних або статевих відносин у суспільстві. При цьому зміна
таких стійких переконань не може відбутися за порівняно незначний за
тривалістю історичний період, у тому числі за рахунок конструювання
визначеного концепту правової нормативності з цього питання, оскільки їх
морально-релігійний контекст апелює до абсолютних, метафізичних першооснов
людського буття, у тому числі філософсько-правового концепту справедливості.
З цього випливає, що «форсування» у правовому та медійному дискурсах
питань щодо необхідності розширення змісту традиційного уявлення про гендерні
відносини та гендерну ідентичність неминуче призводитиме до порушення
справедливості у суспільному житті, а отже, до виникнення численних конфліктів
в системі координат «особа – громадянське суспільство – держава», які нерідко
можуть набувати гострої, насильницької фази свого вираження.
Отже, якісне, детальне вивчення гендерного аспекту в правовому
регулюванні, удосконалення засобів та механізмів активізації гендерних відносин,
адекватне їх використання в юридичній сфері з урахуванням моральних засад
суспільного

розвитку

відкриє

можливості

для

підвищення

ефективності

регулюючого впливу правової системи на громадянське суспільство, дасть змогу
вийти на новий рівень розвитку правової форми [190, с. 137] та її відповідності
справедливим засадам організації життя та діяльності людей.
Таким чином, саме ідея справедливості в сучасних реаліях повинна стати
концептуально-смисловим ядром розвитку інституту прав і свобод людини. Адже
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її інтегративна філософсько-правова якість надає можливість розглядати права
людини у світлі юридичних, моральних та інших соціокультурних характеристик,
система яких формує умови та способи життєдіяльності індивідів, а також такі
межі людської свободи, які надають можливість йому реалізовувати свої права та
інтереси, не порушуючи при цьому прав та інтересів інших людей. При цьому
справедливість спрямовує розвиток інституту прав і свобод людини на
утвердження в суспільстві таких основоположних цінностей людського буття, як
життя, мир і безпека, сім’я, народження і виховання дітей, творча праця, гідність,
моральний,

інтелектуальний

та

фізичний

розвиток

тощо.

Врахування

справедливості в цьому процесі сприятиме стабілізації правопорядку в
суспільстві, попередженню соціальних конфліктів, забезпечуватиме гармонійний,
збалансований розвиток як окремої особистості, так і відповідних соціальних
інститутів та суспільства в цілому.
Висновки до Розділу 3
На підставі всього вищезазначеного, можна зробити наступні висновки:
1. Справедливість

як

основоположний

принцип

розвитку

сучасного

позитивного права надає можливість виявити його соціонормативну сутність, а
також особливості його прояву в межах визначених темпорально-просторових
вимірів. Поза контекстом справедливості позитивне право втрачає свій
регулятивно-охоронний потенціал та постає відчуженою формою унормування
суспільних відносин, тобто системою формально визначених норм, заданих
уповноваженими суб’єктами державної влади, які підлягають обов’язковому
виконанню всіма особами незалежно від морального схвалення чи несприйняття
таких норм з боку окремих громадян, їх об’єднань, соціальних груп та суспільства
в цілому.
2. Справедливість позитивного права забезпечує встановлення необхідного
взаємозв’язку, взаємообумовленості і взаємодії між правом та іншими важливими
для відповідного суспільства соціальними регуляторами, що має вагоме значення
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для розмежування права як законного та обґрунтованого волевиявлення суб’єкта
правотворчої діяльності від різних форм владного свавілля.
3. Визначення змістовних параметрів справедливості позитивного права
сучасних демократичних держав передбачає, з одного боку, необхідність пошуку
відповіді на питання щодо критеріїв або ознак державно встановленого закону,
наявність яких дає підстави стверджувати про справедливий або, навпаки,
несправедливий характер його норм (так званий «правотворчий аспект» втілення
справедливості у законодавстві), а з іншого – верифікацію цих ознак на прикладі
норм чинного законодавства відповідної держави (так званий «практичний» або
«соціальний контекст» справедливості позитивного права).
4. Позитивне

право

за

своїм

змістом

відповідатиме

принципу

справедливості та не оцінюватиметься суспільством як таке, що відчужене від
його потреб та забезпечене державним примусом, лише у тому випадку, якщо
зміст його норм відповідатиме пануючій у суспільному житті системі моральних
імперативів, виступатиме формалізованим фундаментом нормативного розвитку
суспільства, сприяючи тим самим моральному становленню особистості та її
діяльності у різноманітних соціальних сферах, стабільному прогресивному
функціонуванню суспільства та безпеці його окремих громадян.
5. Справедливість

як

основоположний

принцип

розвитку

сучасного

позитивного права поєднує в собі низку загальносоціальних та спеціальноюридичних вимог до правотворчої діяльності суб’єктів владних повноважень, що
визначають першочергове значення даного принципу для формування та розвитку
системи законодавства в державі. Загальносоціальними вимогами справедливості
у правотворчій діяльності є демократизм, гуманізм, моральна обґрунтованість та
об’єктивність, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів, науковість
та

професіоналізм.

Найважливішими

спеціально-юридичними

вимогами

справедливості у правотворчості є верховенство права, правова визначеність та
пропорційність (співмірність), а також законність.
6. Справедливість у сфері розвитку інституту прав і свобод людини
передбачає перенесення її вимог з соціокультурної, моральної площини у правову
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сферу, зокрема, до системи законодавства та реалізації правосуддя. Сутнісний
взаємозв’язок справедливості та прав людини засновується на загальнолюдському
досвіді змістовних характеристик відповідних прав і свобод людини, а також
особливостях їх визначеної соціокультурної еволюції, відповідно до яких
справедливими є ті права і свободи людини, а отже, їх конкретний зміст, які є
морально виправданими та слугують прогресивному розвитку суспільства.
7. Справедливість є інструментом, способом досягнення балансу між
закріпленими у законодавстві правами людини та морально-духовною системою
координат розвитку суспільства, а її коригуючий вплив стримує законність та
правопорядок від перетворення у формалізм та догматизм, а свободу, рівність та
гуманізм – від перетворення в анархію. Чітко визначені межі здійснення прав і
свобод людини, у тому числі такого основоположного права людини як право на
життя, є запорукою дотримання вимог справедливості у розвитку суспільства,
оскільки у їх змісті відображається оцінка поведінки суб’єкта з позиції
соціального блага, а також оцінюється ступінь можливої соціальної шкоди у
випадку трансгресивного характеру їх змісту.
8. Справедлива міра прав і свобод людини засновується на пріоритеті
необхідності забезпечення колективного (соціального) порядку і безпеки,
причому з урахуванням конкретно-історичних умов розвитку суспільства, а не з
ідеї абстрактного примату індивідуального права на свободу та особисту
недоторканість, як це проявляється у специфіці нинішнього етапу розвитку,
зокрема, таких соціальних інститутів як ювенальне право (права дитини) та
гендерна рівність. Морально-правові імперативи справедливості як вихідної
засади розвитку прав і свобод людини передбачають, що окремі індивіди повинні
рахуватися з обґрунтованими інтересами інших суб’єктів, а вільний розвиток
окремої особистості повинен корелюватися з розвитком суспільства.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні наведені теоретичні узагальнення і нове
вирішення

наукового

завдання

щодо

комплексного

загальнотеоретичного

дослідження сутності, природи та значення справедливості як складової права і
моралі. Найбільш суттєвими результатами проведеної роботи, які обумовлені
метою і завданнями, є такі:
1. Методологія дослідження справедливості у контексті взаємозв’язку права
і моралі включає в себе наступні компоненти: загальні методологічні підходи
філософсько-світоглядного значення, принципи наукового пізнання та, власне,
конкретні

методи

осмислення

сутності

та

багатоаспектної

природи

справедливості, права і моралі. При цьому загальні методологічні підходи
займають вищий рівень у структурі методології наукового пізнання та являють
собою його своєрідні аксіоматичні начала або засади, а їх застосування
обумовлює визначення конкретної сукупності дослідницьких методів в процесі
вивчення відповідних складових предмета наукової діяльності.
Структурні рівні методології дослідження справедливості у контексті
взаємозв’язку права і моралі надають можливість зосередити увагу не лише на
конкретно-історичній динаміці її розвитку, особливостях її нормативного
втілення у праві і моралі, а також тих суспільних відносин, які ними регулюються,
але й визначити її фундаментальні метанормативні властивості, що мають
трансцендентний характер, її ціннісно-смислову субстанціональність в межах
права і моралі незалежно від конкретних темпорально-просторових вимірів.
2. Формування перших історичних уявлень про сутність та природу
справедливості відбулося ще у додержавному суспільстві в умовах синкретизму
соціальних норм та домінуючої ролі міфологічного та морально-релігійного
світогляду. Саме в межах міфологічного світогляду справедливість вперше в
історії людства отримала онтологічний статус. По мірі розвитку та ускладнення
характеру суспільних відносин, формування особливої, політичної організації
суспільства, виникнення права як особливої форми соціальної регуляції тощо,
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зміст категорії «справедливість» також зазнавав відповідних трансформацій, що
обумовлювалося,

з-поміж

іншого,

необхідністю

виправдання

соціальної

нерівності.
В епоху Античності ідеї справедливості були предметом переважно
філософського осмислення крізь призму вимог моралі, а вже у Стародавньому
Римі, завдяки діяльності провідних римських юристів, відбулися перші спроби
визначення сутнісного взаємозв’язку справедливості та права. У період
Середньовіччя справедливість розглядалася переважно як чеснота, що має
сакральний, священний, божественний характер, а у Новий час сформувалася
антропоцентрична парадигма розуміння сутності та природи справедливості,
права і моралі, яка справила вирішальний вплив на подальший розвиток теорії
прав людини, демократії та ринкової природи економічних відносин. Подальший
історичний розвиток уявлень про справедливість у контексті взаємозв’язку права і
моралі відбувався в межах позитивістських, соціологічних, психологічних та
інших концепцій права, які намагалися абстрагуватися від її трансцендентних
засад та, відповідно, шукати її джерела у багатоманітній соціальній дійсності.
3. Справедливість – це моральна першооснова організації та забезпечення
суспільного життя у всій багатоманітності його прояву, яка виражає моральне
ставлення однієї людини до іншої, відображає уявлення про цінність та
співмірність явищ і процесів відповідно до системи моральних імперативів,
слугує основним критерієм оцінки правових норм та актів їх реалізації у
суспільних відносинах, знаходить своє практичне втілення у всіх сферах
життєдіяльності суспільства та набуває визначену соціальну якість.
Справедливість як основоположний принцип права – це багатоаспектна
категорія, зміст якої не обмежується емпіричним соціальним контекстом, у тому
числі правовим, а має метафізичну моральну основу, яка надає правовому
розвитку

телеологічне

обґрунтування

та

виконує

позитивну

функцію,

спрямовуючи його на забезпечення природної, а не вимушеної єдності
суспільного буття. Правова нормативність справедливості або, іншими словами,
закріплення у правових нормах положень, спрямованих на забезпечення втілення
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справедливості у соціальній практиці, обумовлюється наявністю численних
соціальних протиріч, свободою індивідуального морального вибору та іншими
об’єктивними чинниками, які вимагають встановлення чітких та відносних
критеріїв її реалізації у суспільних відносинах.
4. Метанормативна природа справедливості як одного із основоположних
принципів права полягає у тому, що її зміст формується з урахуванням природи та
призначення всіх соціонормативних систем, які функціонують у суспільстві і
забезпечують стійку кореляцію між складовими її ідеального (метафізичного,
телеологічного) та емпіричного (діалектичного, відносного) вимірів. Нехтування
метанормативним змістом справедливості призводить до штучного звуження її
смислового контексту, який втрачає якість об’єктивності та перетворюється на
суб’єктивне, особистісне відношення або ставлення до певного явища чи процесу,
що може оцінюватися за допомогою критеріїв справедливості.
Втілюючись у змісті права, зокрема, у нормах законодавства, вимоги
справедливості не втрачають своєї моральної першооснови, у зв’язку із чим
співвідношення справедливості й права необхідно розглядати у контексті
взаємозв’язків права і моралі. Справедливість як морально-правовий феномен у
найбільш загальному значенні виражається на практиці у тому, що людина діє
всупереч своїх егоїстичних схильностей, спрямовуючи у такий спосіб розвиток
певного суспільного відношення на досягнення найбільш оптимального балансу
між різноманітними інтересами в суспільстві, а отже, на зміцнення режиму
законності і правопорядку в суспільному житті, забезпечення соціальної злагоди
та консенсусу між різними суб’єктами суспільних відносин. У цьому сенсі як
правовий, так і моральний порядки, визначають поведінку, яка повинна бути
протилежною егоїстичним прагненням окремих індивідів.
5. Співвідношення між правом і мораллю має складний, багатоаспектний
характер і включає в себе такі складові: єдність, розбіжність, взаємодію та
протиріччя. Уважне зіставлення (порівняння) права і моралі, з’ясування
взаємозв'язків між ними надають можливість більш глибоко пізнати обидва ці
явища, зокрема, визначити міру втілення вимог справедливості та інших
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важливих моральних цінностей у позитивному праві та відповідних формах його
реалізації.
У сучасних реаліях кризи моральної регуляції суспільного життя право
фактично набуває якість основного та найбільш дієвого регулятора суспільних
відносин, а отже, саме на право суспільством покладаються найбільші очікування,
пов’язані із забезпеченням соціальної справедливості, духовного і матеріального
благополуччя його громадян. Право може і повинно виступати ефективним
засобом орієнтації людей у питаннях змісту та цілей життя, формування системи
найважливіших соціальних цінностей, підвищення рівня моральної свідомості
індивідів, формування у них почуття відповідальності за дотримання своїх
обов’язків.
6. Напрями ефективного впливу права на моральну свідомість, а також
поведінку та діяльність громадян, передбачають пріоритет методів переконання
та заохочення над примусом, що є закономірністю сучасного демократичного
розвитку. Системна дія цих методів сприяє єдності ціннісної орієнтації суб’єкта,
тобто його психологічній налаштованості та особистій переконаності у
необхідності обрання найбільш корисного за соціальним значенням типу
поведінки або діяльності. Правильне поєднання вказаних методів в процесі
правового

регулювання

сприяє

формуванню

специфічного,

ціннісно-

орієнтаційного підходу, який покладається в основу впливу права на мораль.
Сприйняття та розуміння моральних категорій на індивідуальному рівні
перетинається не лише з їх аналогічним сприйняттям та розумінням у інших
суб’єктів, але й відповідним усвідомленням значущості та необхідності їх
використання в процесі реалізації правових норм. Адже будь-який нормативний
взірець або стандарт поведінки обирається індивідом з урахуванням відповідних
взаємозв’язків між соціальними регуляторами, а також внаслідок процесу
різнорівневої комунікації. Відтак, реалізація права у визначений спосіб
досягатиме свого найбільш корисного для суспільства та окремої особистості
ефекту

лише

в

умовах

цілісності

права

і

моралі

як

найважливіших

соціонормативних систем будь-якого суспільства, зменшенню нормативних
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розбіжностей або протиріч в процесі оцінки та кваліфікації відповідних діянь.
Якщо ж у суспільстві та державі має місце ситуація, яка свідчить про фактичне
розбалансування або невідповідність моральних і правових вимог до поведінки та
діяльності людей, реалізація права в таких умовах навряд чи призводитиме до
системних позитивних зрушень у суспільному розвитку.
7. Справедливість

як

основоположний

принцип

розвитку

сучасного

позитивного права надає можливість виявити його соціонормативну сутність, а
також особливості його прояву в межах визначених темпорально-просторових
вимірів. Поза контекстом справедливості позитивне право втрачає свій
регулятивно-охоронний потенціал та постає відчуженою формою унормування
суспільних відносин, тобто системою формально визначених норм, заданих
уповноваженими суб’єктами державної влади, які підлягають обов’язковому
виконанню всіма особами незалежно від морального схвалення чи несприйняття
таких норм з боку окремих громадян, їх об’єднань, соціальних груп та суспільства
в цілому.
Визначення змістовних параметрів справедливості позитивного права
сучасних демократичних держав передбачає, з одного боку, необхідність пошуку
відповіді на питання щодо критеріїв або ознак державно встановленого закону,
наявність яких дає підстави стверджувати про справедливий або, навпаки,
несправедливий характер його норм (так званий «правотворчий аспект» втілення
справедливості у законодавстві), а з іншого – верифікацію цих ознак на прикладі
норм чинного законодавства відповідної держави (так званий «практичний» або
«соціальний контекст» справедливості позитивного права). При цьому саме
останній аспект справедливості позитивного права є одним із перспективних
напрямів подальших наукових досліджень за відповідною проблематикою.
8. Справедливість

як

основоположний

принцип

розвитку

сучасного

позитивного права поєднує в собі низку загальносоціальних та спеціальноюридичних вимог до правотворчої діяльності суб’єктів владних повноважень, що
визначають першочергове значення даного принципу для формування та розвитку
системи законодавства в державі. Загальносоціальними вимогами справедливості
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у правотворчій діяльності є демократизм, гуманізм, моральна обґрунтованість та
об’єктивність, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів, науковість
та

професіоналізм.

Найважливішими

спеціально-юридичними

вимогами

справедливості у правотворчості є верховенство права, правова визначеність та
пропорційність (співмірність), а також законність.
9. Справедливість у сфері розвитку інституту прав і свобод людини
передбачає перенесення її вимог з соціокультурної, моральної площини у правову
сферу, зокрема, до системи законодавства та реалізації правосуддя. Сутнісний
взаємозв’язок справедливості та прав людини засновується на загальнолюдському
досвіді змістовних характеристик відповідних прав і свобод людини, а також
особливостях їх визначеної соціокультурної еволюції, відповідно до якої
справедливими є ті права і свободи людини, а отже, їх конкретний зміст, які є
морально виправданими та слугують прогресивному розвитку суспільства.
Справедливість є інструментом, способом досягнення балансу між
закріпленими у законодавстві правами людини та морально-духовною системою
координат розвитку суспільства, а її коригуючий вплив стримує законність та
правопорядок від перетворення у формалізм та догматизм, а свободу, рівність та
гуманізм – від перетворення в анархію. Чітко визначені межі здійснення прав і
свобод людини, у тому числі такого основоположного права людини як право на
життя, є запорукою дотримання вимог справедливості у розвитку суспільства,
оскільки у їх змісті відображається оцінка поведінки суб’єкта з позиції
соціального блага, а також оцінюється ступінь можливої соціальної шкоди у
випадку трансгресивного характеру їх змісту.
10. Справедлива міра прав і свобод людини засновується на пріоритеті
необхідності забезпечення колективного (соціального) порядку і безпеки,
причому з урахуванням конкретно-історичних умов розвитку суспільства, а не з
ідеї абстрактного примату індивідуального права на свободу та особисту
недоторканість, як це проявляється у специфіці нинішнього етапу розвитку,
зокрема, таких соціальних інститутів як ювенальне право (права дитини) та
гендерна рівність. Морально-правові імперативи справедливості як вихідної
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засади розвитку прав і свобод людини передбачають, що окремі індивіди повинні
рахуватися з обґрунтованими інтересами інших суб’єктів, а вільний розвиток
окремої особистості повинен корелюватися з розвитком суспільства.
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