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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Виклики, які постали перед Українською 

державою у 2014 р., вимагають переосмислення та реформування тих 

інституційних систем, без нормального функціонування яких саме існування 

держави стає неможливим. Йдеться передусім про правову систему, недоліки 

якої стали однією з причин суспільно-політичної кризи, що призвела до 

масових протестів, зміни влади, зовнішньої агресії та часткової окупації 

території України внаслідок ослаблення держави. 

Будь-яка система має певне осердя, яке є опорою всієї структури. На 

нашу думку, осердям правової системи є суд. Саме судова реформа має стати 

пріоритетною та системо-утворюючою в галузі юриспруденції. Українська 

судова система вже не перший рік перебуває у стані перманентного 

реформування. Численні законодавчі зміни стосувалися впровадження нових 

юрисдикцій та рівнів судової системи, перерозподілу повноважень між 

судовими інстанціями, змін у процесуальних кодексах та гарантіях 

незалежності суддів. Проте всі ці зміни так і не привели до головного – 

створення ефективної та незалежної судової влади. 

Дане дисертаційне дослідження є спробою пошуку нових шляхів для 

розвитку української судової системи та юриспруденції загалом. Прагматична 

юриспруденція розглядає право як інструмент вирішення життєвих проблем 

та досягнення ефективності, а суд стає тим суб’єктом, який орудує таким 

інструментом. 

Таке нехарактерне для України явище правової дійсності, як судова 

правотворчість, лише нещодавно стало предметом комплексного дослідження 

у вітчизняному науковому середовищі. Попри певні успіхи в дослідженні 

судової правотворчості та прагматичної юриспруденції, вітчизняній 

юридичній науці все ще бракує комплексного наукового осмислення 

концепції юридичного прагматизму та судової правотворчості. Дослідження 

юридичного прагматизму у вітчизняній науковій літературі постає лише у 
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вигляді доктринального опрацювання окремих наукових теорій, що ідейно 

наповнюють концепцію, не зачіпаючи філософських детермінант 

прагматичного праворозуміння. Водночас судова правотворчість 

розглядається як феномен правової дійсності безвідносно до будь-якого типу 

праворозуміння або з превалюванням природно-правового підходу. 

Судова правотворчість у даній роботі досліджується не як окреме 

явище правової реальності, а саме як основний компонент та серцевина 

концепції юридичного прагматизму. Таке дослідження феномена в світлі 

конкретного юридико-філософського світогляду дає можливість 

ґрунтовніше осмислити як саме явище, так і концепцію, осердям якої таке 

явище виступає. 

Дослідження судової правотворчості та юридичного прагматизму 

дасть змогу відкрити для вітчизняних юристів інструментарій, який вже 

продемонстрував свою ефективність у США, та може стати тією 

методологією, яка збагатить українську правову систему ефективністю й 

результативністю. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дане 

дисертаційне дослідження виконане в рамках теми науково-дослідної роботи 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка «Доктрина права в правовій системі України: теоретичний і 

практичний аспекти» № 11 БФ 042-01 (державний реєстраційний номер 

0111U008337), яку включено до тематичного плану юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета і задачі дослідження. Метою даного дисертаційного 

дослідження є науково-теоретичне обґрунтування місця та ролі судової 

правотворчості в концепції юридичного прагматизму, її онтології, 

практичного значення, а також формулювання прикладних пропозицій щодо 

впровадження здобутків прагматичної юриспруденції у вітчизняній правовій 

системі. 

Відповідно до мети дослідження окреслено такі задачі: 
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– виявити константи філософії прагматизму; 

– окреслити методологію дослідження судової правотворчості в світлі 

прагматичного світосприйняття; 

– сформулювати ознаки судової правотворчості та на підставі цього 

визначити поняття судової правотворчості; 

– сформулювати визначення концепції юридичного прагматизму та 

вивчити здобутки юридичних шкіл і теорій, які ідейно та доктринально 

наповнюють прагматичну юриспруденцію; 

– виявити та охарактеризувати онтологічний аспект судової 

правотворчості через призму прагматичного підходу до соціального 

регулювання; 

– з’ясувати практичне значення судової правотворчості для правосуддя 

та соціального регулювання; 

– сформулювати пропозиції щодо подальшого реформування судової 

системи з урахуванням здобутків прагматичної юриспруденції; 

– спрогнозувати вірогідність впровадження судової правотворчості та 

застосування прагматичного підходу в Україні; 

– переосмислити роль суду через виокремлення та обґрунтування 

прагматичного механізму судочинства. 

Об’єктом дослідження є юридичний феномен судової правотворчості 

та концепція юридичного прагматизму, осердям якої й виступають 

правотворчі повноваження суду. 

Предметом дослідження є теоретичні засади судової правотворчості в 

концепції юридичного прагматизму. 

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертації стала 

методологія, вироблена прагматичною філософією та юриспруденцією, яка 

характеризується антифундаменталізмом; відмовою від догматизму та 

позитивістського праворозуміння; прагматичним сприйняттям істини через 

дієвість та корисність, консеквенціалізмом, контекстуальністю, зверненням 

до економічних методів (підрозділ 1.1). 
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З метою уникнення однобічності наукового дослідження 

використовувалась сукупність різноманітних філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових та спеціально-наукових методів пізнання. Так, 

діалектичний метод використано для всебічного аналізу судової 

правотворчості як явища, яке перебуває у постійному русі й розвитку та при 

цьому не позбавленого протиріч (підрозділи 1.2, 3.1); історико-правовий 

метод сприяв розкриттю генези правових поглядів представників філософії 

прагматизму та прагматичної юриспруденції на судову правотворчість 

(підрозділ 1.1, розділ 2); порівняльно-правовий метод дав можливість 

порівняти теорії та практику застосування судової правотворчості й 

обґрунтування правотворчих повноважень суду у зарубіжних країнах 

(головним чином у США) (розділ 2); завдяки функціональному методу було 

охарактеризовано функціональне та інструментальне призначення судової 

правотворчості в межах правової системи (підрозділ 3.2); методи 

герменевтики допомогли провести аналіз судових рішень з метою 

встановлення реального змісту текстів та розуміння таких текстів його 

авторами (підрозділи 3.2, 3.3); статистичний метод застосовано для аналізу 

судової статистики (підрозділ 3.3); аксіологічний метод використано для 

розкриття цінності судової правотворчості для забезпечення прав людини та 

суспільних інтересів (підрозділ 3.2); метод прогнозування застосовано для 

визначення тенденцій та перспектив застосування здобутків прагматичної 

юриспруденції та визнання правотворчих повноважень судів в Україні 

(підрозділ 3.3). 

Теоретико-методологічну основу дослідження становлять праці  

Є. Атрашкевич, А. Баумейстера, А. Бернюкова, В. Бігуна, Г. Вдовиної,  

Н. Вяткіної, Л. Герасіної, О. Гриценка, Н. Гураленко, Т. Дудаш,  

В. Жарких, О. Ковальчука, М. Козюбри, В. Копотя, В. Котюка, П. Куфтирєва,  

Р. Майданика, Б. Малишева, А. Машкова, М. Мельника, Ю. Мєлякової,  

М. Мінакова, Т. Огаренко, М. Панова, Н. Пархоменко, Н. Поліщук, 

І. Починок, О. Сметаняка, Н. Стецика, О. Стовби, В. Титова, С. Шевчука та 
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інших. 

Філософською основою дослідження стали праці «батьків» прагматизму 

– Ч. С. Пірса, У. Джеймса та Дж. Дьюї, а також неопрагматичне вчення 

Р. Рорті та «теорія комунікативної дії» Ю. Габермаса (підрозділ 1.1). 

Особливу роль у науковому дослідженні проблематики даної роботи 

відіграли праці та публікації американських науковців, таких як 

Л. Александер, Т. Арнольд, Р. Ат’я, Г. Бекер, У. Бернам, П. Вейтнер, 

Дж. Гартнер, О. В. Голмс молодший, Т. Грей, Л. Грін, Р. Дворкін, Г. Кантровіч, 

Д. Карлен, Р. Коуз, В. Лендес, К. Ллевелін, Б. Ляйтнер, Е. Мольтц, В. Нолан, 

Дж. Оєрбах, Р. Паунд, Р. Познер, Р. Самерс, М. Сінклейр, А. Стоун, 

Г. Френдлі, Дж. Френк, Л. Фрідмен, Л. Фулер, С. Хеак, Д. Шалін, Е. Шервін, 

Г. Шавер та інших. 

Нормативну базу дослідження становлять, передусім, Конституція 

України, процесуальні кодекси, інші законодавчі та нормативно-правові акти 

України, міжнародні договори. 

Емпіричною базою дослідження є дані судової статистики, матеріали 

судової практики українських судів, рішення Європейського суду з прав 

людини та судів зарубіжних країн, особистий досвід участі у судових 

процесах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що дане 

дисертаційне дослідження є першим у вітчизняній юридичній науці 

монографічним дослідженням судової правотворчості у світлі юридичного 

прагматизму. 

Наукова новизна одержаних результатів конкретизується у таких 

положеннях: 

уперше: 

– досліджено судову правотворчість у світлі праворозуміння юридичного 

прагматизму, що дає змогу ґрунтовніше осмислити феномен судової 

правотворчості як засіб ефективного й результативного соціального 

регулювання та відправлення правосуддя через правотворчу діяльність судів; 
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– запропоновано авторське визначення судової правотворчості як 

діяльності суду в процесі розгляду судової справи (обумовленої 

необхідністю подолання прогалин у нормативно-правових актах або 

відсутністю відповідної прецедентної норми, або необхідністю 

конкретизації вже існуючої юридичної норми, або її скасування), 

результатом якої постає норма права (в тому числі й така, що змінює або 

скасовує вже існуючу норму) або принцип, формалізований у 

мотивувальній частині судового рішення та обов’язковий для застосування 

при розгляді аналогічних судових справ; 

– виокремлено методологію дослідження судової правотворчості у 

світлі прагматичної юриспруденції, яка полягає у відмові від догматизму та 

позитивістського праворозуміння; балансі емпіричних та теоретичних 

методів; перенесенні акценту у сферу практики, тобто визначенні реальних 

наслідків судової правотворчості у суспільстві; активному зверненні до 

текстів судових рішень та пошуку ratio decidendi судового прецеденту; 

дослідженні явища безвідривно від соціальних, економічних, політичних, 

історичних та інших умов (контекстуалізм); 

– зпрогнозовано виникнення нової категорії судових спорів в 

українському судочинстві – спорів про мотиви, тобто врахування та 

обґрунтування не лише нормативного підґрунтя або фактичних обставин 

справи, а й мотивів ухвалення того або іншого судового рішення, на 

противагу традиційним спорам про право та спорам про факти; 

– залежно від результату запропоновано класифікацію судової 

правотворчості на правонаповнюючу (заповнення прогалин у праві), 

правомодифікуючу (зміна існуючої норми права) та правозаміщуючу 

(скасування існуючої норми права та створення альтернативної); 

удосконалено: 

– розуміння судової правотворчості не лише як засобу подолання 

прогалин у законі або прийняття рішення у разі відсутності відповідного 

судового прецеденту (правонаповнююча судова правотворчість) або 
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конкретизації існуючих юридичних норм (правомодифікуюча судова 

правотворчість), а і як засобу створення альтернативної юридичної норми 

шляхом скасування існуючої норми (правозаміщуюча судова 

правотворчість); 

– обґрунтування нормативної сили рішень судів вищих інстанцій не 

лише через їх обов’язковість для судів нижчестоящих інстанцій, а й через 

обов’язковість для необмеженого кола суб’єктів, які, не бажаючи програти у 

потенційному судовому процесі, співвідносять свою діяльність з можливою 

реакцією суду; 

– аналіз знакового доробку О. В. Голмса молодшого як першого 

самодостатнього привнесення прагматизму у право, яке характеризується 

розгляданням права з точки зору «поганої людини», тобто прогнозуванням 

санкцій та наслідків тієї або іншої поведінки; відмовою від моральної 

фразеології; відмовою від розгляду права як продукту логіки; необхідністю 

врахування суддею соціальних аспектів, економічної вигоди та історичного 

розвитку при вирішенні справи; 

дістали подальшого розвитку: 

– розуміння істини у змагальному судовому процесі не з позиції її 

класичної епістемологічної об’єктивності, а з позиції прагматичного 

переконання судді у доведеності тих або інших фактів шляхом подолання 

сумнівів, що виникли під час судового розгляду; 

– дослідження проявів судової правотворчості у діяльності 

Конституційного Суду України та судів загальної юрисдикції України, коли 

нормативний матеріал виявляється недостатнім для вирішення судової 

справи, а тому відбувається створення нових юридичних норм (у т.ч. шляхом 

скасування існуючих норм у межах конституційної юрисдикції або 

адміністративного судочинства); 

– переосмислення ролі суду в Україні як ситуативного соціального 

регулятора, який, з одного боку, покликаний забезпечити ефективність та 

корисність права, а з другого, – обмежений необхідністю подальшого 



10 

 

схвалення судового рішення вищестоящими судовими інстанціями або 

колегами по судовій колегії, що є перешкодою для поширення суддівської 

сваволі. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості 

використання їх: 

– у подальшій науковій діяльності з розробки проблематики судової 

правотворчості та прагматичного підходу до права; 

– у практичній діяльності судів під час розгляду категорії складних 

справ, коли не існує однозначного нормативного підґрунтя для вирішення 

справи, або таке підґрунтя є неадекватним суспільним умовам; 

– у законотворчій роботі, направленій на подальше реформування 

судової системи з метою підвищення її ефективності та незалежності 

суддів; 

– у навчальному процесі під час підготовки суддів (зокрема, у Національній 

школі суддів України) та при викладанні дисциплін «Теорія права», 

«Проблеми теорії та філософії права», «Проблеми правового регулювання», 

«Історія політичних і правових учень», «Наукові основи правотворчості та 

законодавчої техніки». 

Апробація результатів дослідження. Окремі положення 

дисертаційного дослідження були оприлюднені під час доповідей на п’яти 

Міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: «Актуальні 

досягнення юридичної науки в ХХІ столітті» (м. Львів, 2012 р.); 

«Міжнародне та вітчизняне законодавство в умовах сучасних 

реформаційних процесів» (м. Київ, 2012 р.); «Стан та перспективи 

розвитку юридичної науки» (м. Дніпропетровськ, 2013 р.); «Правове 

регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української 

держави» (м. Запоріжжя, 2014 р.); «Поняття та категорії юридичної науки» 

(м. Київ, 2014 р.) та на щорічній науково-практичній конференції 

«Правовий світогляд: людина і право» (м. Київ, 2014 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації викладені у десяти 
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публікаціях, п’ять з яких – наукові статті у журналах і збірниках, що визнані 

як фахові з юридичних дисциплін, у тому числі в одному зарубіжному 

науковому виданні, а також у п’яти тезах доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1  

МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНННЯ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ У 

КОНЦЕПЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ПРАГМАТИЗМУ 

 

1.1. Загальнофілософські константи течії юридичного 

прагматизму 

 

Розпочинаючи наукове дослідження такого явища юридичної 

дійсності як судова правотворчість у світлі прагматичного праворозуміння, 

першочергово ми маємо визначити ті методологічні засади, які «червоною 

ниткою» пронизуватимуть усе дисертаційне дослідження. Саме 

першочергове та чітке визначення таких засад привносить в наукове 

дослідження структурованість, системність, логічну впорядкованість та 

слугує своєрідним фундаментом для наступних розділів роботи. Від міцності 

такого фундаменту залежить результат наукового дослідження будь-якого 

явища буття. 

Перш за все, варто наголосити на тому, що судова правотворчість в 

даній роботі досліджується не як окреме явище юридичної реальності, а саме 

як основний компонент та серцевина концепції юридичного прагматизму. На 

нашу думку, саме таке дослідження феномена в світлі конкретного юридико-

філософського світогляду дає можливість ґрунтовніше осмислити як саме 

явище, так і концепцію, осердям якої таке явище виступає. 

Досягнення наукового результату у вигляді комплексного дослідження 

об’єкта пізнання є можливим шляхом пізнання наступних компонентів та 

аспектів у такій послідовності:  

1) парадигма філософії прагматизму;  

2) юридичні теорії та школи, що ідейно наповнюють прагматичну 

юриспруденцію;  

3) місце та роль судової правотворчості в концепції юридичного 
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прагматизму;  

4) онтологічні та практичні аспекти судової правотворчості в світлі 

прагматичного праворозуміння;  

5) вироблення прикладних пропозицій для реалій українського 

судочинства. 

Така структура дослідження має яскраво виражений дедуктивний 

характер, тобто слідування від загального до окремого, від загальних 

констант концепції – до її серцевини. Візуально це можна зобразити як 

сходження по піраміді від монолітного фундаменту до вершини, при тому що 

ми ще заглиблюємося у внутрішні приміщення піраміди і прямуємо 

потрібними нам «юридичними» коридорами. Така структура дослідження має 

привнести системність та допомогти уникнути прогалин, що можуть 

призвести до концептуальних помилок. 

Слід зауважити, що ми фактично «роздвоюємо» об’єкти нашого 

наукового пізнання на концепцію юридичного прагматизму в цілому та 

юридичний феномен судової правотворчості. Відразу варто звернути увагу на 

пов’язаність цих двох компонентів об’єкта нашого дослідження, не вдаючись 

до більш ґрунтовного аналізу, який буде зроблено в наступних розділах. Так, 

осердям прагматичної юриспруденції виступає саме судова правотворчість та 

привнесення права у життя через діяльність суддів. Водночас основне 

доктринальне наповнення та теоретичне пояснення феномена судової 

правотворчості складає саме концепція юридичного прагматизму з її 

численними представниками.  

Дослідження судової правотворчості на пострадянському просторі 

мали безвідносний до певної світоглядної моделі та праворозуміння характер 

та були переважно описовими [71; 151]. Проте одночасне акцентування уваги 

як на явищі, так і на концепції, осердям якої таке явище і є, дозволяє не лише 

визначити місце та роль судової правотворчості в прагматичній 

юриспруденції, але й осягнути безпосередньо сутність явища – онтологічний 

аспект судової правотворчості. 
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Очевидним є те, що комплексне теоретичне дослідження, в т.ч. і 

юридичне, є неможливим без звернення до певних світоглядних констант, 

загальних уявлень про буття, тобто до філософії. У випадку нашого 

дослідження така філософія набуває чіткої форми прагматичного 

світосприйняття. 

Перш ніж перейти безпосередньо до дослідження прагматичного 

праворозуміння, не можна залишити поза увагою філософію прагматизму, що 

набула особливої популярності в США в першій половині ХХ ст. та 

залишається чи не найавторитетнішою в сфері американської політики, 

економіки та юриспруденції і понині. Як висловився американський історик 

філософії Г. Шнайдер (Herbert Schneider), до виникнення філософії 

прагматизму США в філософському відношенні були наче «інтелектуальною 

колонією Європи» [43, с. 319]. Водночас філософію прагматизму скептично 

сприйняли в Європі, традиційно орієнтованій на німецьку класичну 

філософію. Професор В. Жарких зазначає, що філософська спільнота Європи 

була обурена твердженням прагматизму про те, що істина має працювати і 

приносити користь (pay), вважаючи цю концепцію комерціалізацією і 

приниженням священних духовних цінностей, зведенням їх значущості до 

рівня долара і цента. Ф. К. С. Шиллер (Ferdinand Canning Scott Schiller) 

згадував, що коли на Філософському конгресі в Гейдельбергу в 1908 р. він 

говорив про те, що прагматизм виник в Америці, філософи з Німеччини 

сприйняли за нахабство сам факт такого твердження. Навіть припущення, що 

в Америці може з’явитися філософська система, хоча це було просто 

констатацією історичного факту, здавалося їм безглуздям [39]. 

Проте можна з впевненістю стверджувати, що філософія прагматизму 

є суто американською, не лише завдячуючи території її виникнення та 

громадянству її засновників, але й внаслідок її популярності та завдяки 

активному застосуванню в політичній та соціальній сферах США. Особливо 

яскраво це простежується у сучасній зовнішній політиці США, наприклад, у 

підтримці держав на Близькому Сході (Йорданія, Саудівська Аравія, 
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Об’єднані арабські емірати, Кувейт), далеких від декларованих стандартів 

демократій, проте лояльних до американської військової та економічної 

політики. 

Крім того, слід зазначити, що у сучасному суспільстві прикметник 

«прагматичний» сприймається переважно негативно. Аналіз свідчить про те, 

що під прагматичністю розглядається досягнення результату будь-якою 

ціною, без звернення до моральних чи навіть юридичних обмежень. Ми 

поділяємо точку зору Є. Атрашкевич, що протягом останніх десятиліть 

прагматизм часто буває об’єктом вульгаризації, з одного боку, і нищівної 

критики – з другого [8, с. 46]. Зокрема англійський філософ матеріаліст  

М. Корнфорт (Maurice Cornforth) характеризував прагматизм як фанатичну 

відданість забезпеченню прибутків і платежів, перемозі над конкурентами, 

відкриттю нових галузей для ділового підприємництва, абсолютного 

підпорядкування всього інтересам бізнесу, як філософії дії жорстокого, 

цинічного, безжального у своєму вираженні індивідуалізму [52, с. 253-254]. 

Можливо таке сприйняття є пережитком радянської доби, коли в науковому 

середовищі прагматизм розглядався як філософія американського 

інструменталізму та капіталізму і характеризувався негативно як ідеологічно 

ворожа концепція.  

В юридичній площині прагматичність помилково може розглядатися 

як досягнення юридичного результату неправовими методами, зокрема: 

перемога у судовому спорі через хабарництво, перемога на виборах через 

використання адміністративного ресурсу, підкупу виборців або скасування 

судом результатів виборів тощо. Така характеристика прагматичності є 

скоріше емоційною, ніж науковою.  

Виникнення філософії прагматизму в кінці ХХ ст. традиційно 

пов’язують з іменем американського філософа Ч. С. Пірса (Charles Sanders 

Pierce), якого німецький філософ К.-О. Апель (Karl-Otto Apel) називає 

«Кантом американської філософії» [7, с. 178]. 

Проте прагматизм виник не на порожньому місці. Сприятливим 



16 

 

підґрунтям для формування поглядів представників прагматизму слугували 

емпіризм, утилітаризм та суб’єктивний ідеалізм. Н. Вяткіна зазначає, що з 

точки зору розвитку ідей прагматизм можна розглядати як трансформацію 

європейської філософії емпіризму, яка полягає у більш широкому розумінні 

досвіду. І якщо Бекон, Локк, Берклі і Юм вважали надійними лише знання, 

що базуються на досвіді у розумінні постійного накопичення організованих 

чуттєвих даних, то для прагматизму він став і «вікном у майбутнє», і 

«прогнозом», і «правилом поведінки». З іншого боку, засновники 

прагматизму виходили з відомих філософських принципів, визначаючи смисл 

філософських міркувань через діяльність суб’єкта й особистісне сприйняття 

світу, що робить їх подібними до філософської традиції суб`єктивного 

ідеалізму, згідно з якою «без суб’єкта немає об’єкта» [19, с. 9]. 

На нашу думку, особливу увагу саме в світлі дослідження судової 

правотворчості слід також приділити утилітаризму, що традиційно 

пов’язують з ученням Дж. Бентама (J. Bentham) та Дж. С. Мілля (J. S. Mill), 

хоча утилітарні погляди яскраво простежуються вже у Ф. Хатчесона (F. 

Hutcheson) [142, с. 174; 41, с. 697]. 

Так, за Дж. Бентамом, задоволення і страждання є основоположними 

природними принципами людського життя. Мораль, право і держава повинні 

будуватися відповідно до цього природного начала. Для соціальних 

інститутів Дж. Бентам узагальнено позначає це начало як принцип 

корисності, або – найбільшого (можливого) щастя чи благоденства. Він 

стверджує, що у розгорнутій формі – це «найбільше щастя всіх тих, чиїх 

інтересів стосується справа, є істинною та належною метою людської дії», 

метою «в усіх відношеннях бажаною», а також «метою людської дії в усіх 

станах, і особливо в стані посадової особи або групи посадових осіб, які 

користуються урядовою владою» [11, с. 9]. 

Професор Л. Мамут виділяє чотири постулати, які лежать в основі 

теорії утилітаризму Дж. Бентама. Перший: отримання задоволення та 

уникнення страждання складають смисл людської діяльності. Другий: 
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корисність, можливість бути засобом вирішення будь-яких завдань – 

найбільш значущий критерій оцінки всіх явищ. Третій: моральність 

створюється всім тим, що орієнтовано на здобуття найбільшого щастя (добра) 

для найбільшої кількості людей. Четвертий: максимізація загальної користі 

шляхом встановлення гармонії індивідуальних та суспільних інтересів є 

метою розвитку людства [42, с. 467].  

У такому філософському підході яскраво простежується орієнтування 

на результат, який дає змогу задовольнити потреби індивідуума та/або 

суспільні потреби. Пізніше така утилітарна складова яскраво 

простежуватиметься в прагматичній юриспруденції та визначатиме 

направленість судової правотворчості. 

Цікавим видається й те, що погляди Дж. Бентама на право абсолютно 

не співвідносяться безпосередньо з юридичним прагматизмом, незважаючи 

на вплив його утилітаристського вчення на філософію прагматизму. Як 

відомо, Дж. Бентам був противником англійського загального права та 

розрізнення права і закону, проте виступав за кодифікацію і навіть у 1811 р. 

пропонував Президенту США Дж. Медісону свої послуги із складання 

кодексів США, проте отримав відмову. Цікаво, що можлива співпраця  

Дж. Бентама та американського уряду могла б призвести до утвердження в 

США континентальної системи права, орієнтованої на писане право, що 

зробило б неможливим (або принаймні ускладнило) виникнення концепції 

юридичного прагматизму як такої. Водночас, забігаючи дещо вперед, 

зазначимо, що основою юридичного прагматизму є саме розрізнення права і 

писаного закону та визнання правотворчих повноважень не лише 

законодавчих органів, але й судів, в результаті діяльності яких і створюється 

загальне право.  

У таких суперечностях немає нічого дивного, адже праворозуміння є 

лише частиною філософського світогляду. Подібні суперечності між 

праворозумінням і філософією можна також простежити між науковим 

позитивізмом і позитивізмом юридичним, між реалізмом як філософською 
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течією і юридичним реалізмом. 

Крім вже існуючих філософських учень, особливу роль у формуванні 

прагматизму відіграли американські реалії кінця ХІХ ст., а саме: дух 

«здорового глузду», практицизм, бурхливий розвиток економіки штатів після 

завершення громадянської війни. 

Проте повернемось безпосередньо до класичного прагматизму, а 

точніше – до одного з «батьків» прагматизму – Ч. С. Пірса, який, називаючи 

своє вчення прагматизмом, орієнтувався на кантівський термін pragmatisch, 

що виражав відношення до визначеної людської цілі, та протиставляв його 

знову ж таки кантівському терміну praktisch, який характеризує діяльність 

безвідносно до мети і результату та наголошує, в першу чергу, на відмінності 

її від теорії. Сам Ч. С. Пірс називав Канта «ніким іншим як дещо розгубленим 

прагматиком» [208, с. 299]. 

Найперші прагматичні вчення Ч. С. Пірса простежуються уже в його 

статті 1968 р. «Деякі наслідки чотирьох нездатностей» («Some Consequences 

of Four Incapacities»), а ґрунтовніше формулюються в статті 1978 р. «Як 

зробити наші думки ясними» («How To Make Our Ideas Clear»). Слід 

зауважити, що на даному – початковому етапі своєї творчості Ч. С. Пірс ще не 

вживав для визначення своєї доктрини термін «прагматизм». У праці «Як 

зробити наші думки ясними» Ч. С. Пірс використовує прагматичну максиму 

або принцип, що має допомогти досягти найвищої ясності понять, які ми 

використовуємо. Поєднуючи свою прагматичну максиму з декартівським 

(картезіанським) поняттями ясності думки, Ч. С. Пірс виділяє три ступені 

ясності і розуміння. 

Перший ступінь ясності включає в себе нерефлективне осмислення 

поняття через повсякденний досвід. Наприклад, наша схильність до 

постійного контакту частини нашого тіла з певною поверхнею є свідченням 

нашого сприйняття гравітації.  

Другий ступінь ясності полягає у здатності забезпечити визначення 

поняття. При цьому таке визначення має бути абстраговане від будь-якого 
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конкретного досвіду, тобто воно має бути узагальненим. Отже, наша 

здатність визначити гравітацію (наприклад, як силу, що притягує об'єкти в 

умовну точку до центру землі) являє собою ступінь ясності і розуміння 

поняття вище за нерефлективне його використання, наприклад, при ходьбі. 

Для Ч. С. Пірса попередні два ступені ясності поняття є лише шляхом 

до повного розуміння поняття. Прагматична максима Ч. С. Пірса в його 

вченні постає третім та найвищим ступенем ясності поняття. Уявлення про 

об’єкт пізнання криється в осмисленні сукупності знань про практичний 

ефект застосування такого об’єкта. Це і є прагматичною максимою Ч. С. 

Пірса. Хоча дослідники його творчості нараховують до 7-ми різноманітних 

підходів до її визначення, всі вони зорієнтовані саме на визначення поняття 

через наслідки його застосування. Узагальнено прагматичну максиму Ч. С. 

Пірса можна визначити наступним чином: «... візьмемо до уваги, який 

практичний ефект може бути пов’язаний з даним об’єктом, і наше 

розуміння такого об’єкта буде складатись із сукупності наших уявлень про 

його практичні наслідки» [207, с. 293]. 

На нашу думку, стадії пізнання, за Ч. С. Пірсом, можна розділити на 

емпіричну стадію – осмислення через чуттєвий досвід, раціональну стадію – 

теоретичне осмислення та прагматичну стадію – осягнення поняття через 

сукупність практичних ефектів від його використання. 

Незважаючи на те, що, за Ч. С. Пірсом, процес пізнання постає як 

комплексна діяльність, що проходить три стадії, центральне місце посідає 

саме остання.  

«Ідея про будь-що є ідеєю дії цього будь-чого, що можна відчути, і 

якщо ми уявляємо, що дотримаємось іншої ідеї, то ми займаємося 

самообманом, приймаючи супроводжуючі думку відчуття за частину самої 

думки. Абсурдно стверджувати, що думка має якісь значення, що ніяк не 

зв’язані з її прямою функцією» [80, с. 137-138].  

Тобто, поняття не матиме жодного значення без можливості своєї 

реалізації та впливу на реальність, шляхом її зміни, що проявляється у 



20 

 

певному практичному результаті. Як уже зазначалося, прагматизм є 

своєрідним продовженням філософської традиції суб’єктивного ідеалізму, а 

тому реалізація поняття можлива лише через діяльність суб’єкта – людську 

поведінку.  

На нашу думку, серед прагматичного вчення Ч. С. Пірса в контексті 

нашого юридичного дослідження особливої уваги заслуговує описаний шлях 

думки від емпіричного сприйняття через теоретичне осмислення до 

практичного застосування. Такий хід міркування є характерним для будь-якої 

розумової діяльності, в т.ч. вироблення моделі поведінки та прийняття рішень 

в юриспруденції. Саме реалізація думки в певному акті волі, діяльність 

уповноважених на прийняття юридичних рішень осіб – суддів цікавить 

прагматичну юриспруденцію більше, ніж формування теорій та визначення 

понять, що в філософії Ч. С. Пірса постає лише як друга стадія досягнення 

ясності поняття. 

Згідно з Ч. С. Пірсом, людина є істотою, що постійно долає сумніви, 

набуваючи нових переконань. При цьому людина намагається досягнути не 

стільки істини, скільки переконання, тобто впевненості у характері та способі 

своєї діяльності. 

Пізнання через значення сумнівів для переконання Ч. С. Пірс визначає 

так: «Яким би чином сумніви не виникали, вони стимулюють розум до дії ледь 

помітної або досить енергійної, урівноваженої або хаотичної. Óбрази 

стрімко проходять крізь свідомість, плавно перетікаючи один в інший, поки 

нарешті – через частку секунди, через годину або через довгі роки – ми не 

помітимо, що знайшли рішення стосовно того, як належно діяти у 

обставинах, подібних до тих, які були причиною нашої нерішучості. Іншими 

словами, ми знаходимо переконання» [80, с. 132]. За Ч. С. Пірсом, думка 

спонукає до дії завдяки подразненню, причиною якого виступає сумнів, і 

призупиняється після набуття переконання, так що єдиною функцією думки є 

саме вироблення переконання. 

Досягнення переконання є кінцевим пунктом на шляху подолання 
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неврівноваженості та тривоги, що виникають з приводу того, як саме нам 

належить діяти в тих або інших життєвих ситуаціях. Фактично, досягнення 

переконання є досягненням стану спокою через подолання тривоги. В цьому 

є щось подібне до філософії екзистенціалізму та її прагнення до подолання 

тривоги, проте в прагматизмі таке подолання ставить на меті конкретну 

практичну ціль – вироблення вірної моделі поведінки. 

Проте, за Ч. С. Пірсом, досягнення стану спокою думки є лише 

тимчасовим явищем, кінець якому настає з виникненням нового сумніву, що 

викликає новий цикл думки. У свою чергу, кожен наступний сумнів спонукає 

до нової дії. У цьому і полягає рушійна сила думки – вона спонукає до нової 

дії. Єдиною функцією думки є вироблення переконань. 

Відразу перенесемо вищенаведені постулати щодо значення сумнівів 

та переконань для пізнання в юридичну площину. В юриспруденції ми 

стикаємося з необхідністю подолання сумнівів та досягнення переконання, в 

першу чергу, під час прийняття юридично значущих рішень, які можуть 

вплинути на баланс прав та обов’язків у суспільстві. Особливе значення такі 

рішення набувають під час вирішення юридичних спорів у суді. Саме в таких 

ситуаціях на «авансцену» виходить посадова особа, яка покликом суспільства 

та владою держави наділена повноваженнями розв’язувати такі спори та 

виносити юридично значущі рішення. Такою особою постає суддя. Саме 

подолання суддею сумнівів щодо вирішення спору і досягнення переконання 

щодо належності, справедливості, розумності або правильності прийнятого 

судового рішення і буде покладено в основу мотиваційного та 

прогностичного аспектів судової правотворчості в прагматичній 

юриспруденції. Більш детально розглянемо такі аспекти в наступних 

розділах. 

Іншим батьком-співзасновником філософії прагматизму був У. Джеймс 

(William James). Ч. С. Пірс та У. Джеймс були членами т. з. Метафізичного 

клубу – наукового товариства у Кембриджі, яке об’єднувало американських 

науковців (переважно філософів та юристів). Взаємовплив творчості Ч.С. 
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Пірса та У. Джеймса яскраво простежується у їхніх працях. Зокрема Б. Рассел 

(Bertrand Russel) слушно зазначав, що сучасний прагматизм бере свій початок 

не від Ч. С. Пірса, а від тієї інтерпретації філософії Пірса, яку їй надав  

У. Джеймс. Ч. С. Пірс намагався відмежуватися від прагматизму, що йому 

приписував У. Джеймс. Тому він став називати свою філософію 

прагматицизмом, сподіваючись, що цей неелегантний неологізм приверне 

увагу до відмінностей між його поглядами й поглядами У. Джеймса [108, с. 

414-415; 19, с. 10]. 

Ідеї У. Джеймса здобули більшого поширення та популярності 

порівняно з ученням Ч. С. Пірса. Перш за все це пояснюється тим, що наукові 

публікації У. Джеймса носили системніший характер, на відміну від вчення  

Ч.С. Пірса, яке було дещо хаотично розпорошене серед численних листів, 

лекцій та виступів. Основними філософськими працями У. Джеймса є 

«Початок психології» (1890 р.), «Воля до віри» (1897 р.), «Багатоманітність 

релігійного досвіду» (1902 р.), «Прагматизм» (1907 р.). 

Варто зауважити, що і Ч. С. Пірс, і У. Джеймс наголошували, що вони 

розглядають прагматизм як метод, як підхід, щоб зосередити філософські 

питання на прагматичних наслідках, а не як зміст якоїсь певної філософської 

доктрини. Відповідно прагматична філософія з самого початку свого 

виникнення була надзвичайно строкатою та неодноманітною. Вона 

охоплювала широкий спектр інтересів, галузей та векторів. Дуже вдало 

характеризував прагматизм італійський філософ Дж. Папіні (послідовник  

У. Джеймса та засновник «Прагматичного клубу» на зразок «Метафізичного 

клубу»), який порівнював його з великим готелем, де гості проходять 

спільним коридором, проте кожен потрапляє та працює в своїй кімнаті над 

тими проблемами, які цікавлять виключно його [231, с. 78]. Професор  

С. Хеак (Susan Haack) зазначає, що особлива різноманітність прагматичної 

філософії простежується у відмінностях між уявленнями Ч.С. Пірса про 

прагматичну максиму та розумінням У. Джеймса. Зокрема Ч.С. Пірс 

наголошував на зв’язку між «прагматичним» та кантівським «pragmatishe», 
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тобто значенням, усвідомленим через досвід на відміну від апріорного 

знання. Водночас У. Джеймс пов’язував прагматичність з давньогрецьким 

поняттям «praxis», тобто «дія», що мало на меті показати відмінність від 

теорії [186, с. 80]. 

На думку У. Джеймса, розумове життя людини майже суцільно 

зводиться до заміщення даних чуттєвого порядку, які є з самого початку 

емпіричним матеріалом, даними інтелектуального порядку. 

Водночас У. Джеймс, подібно до Ч. С. Пірса, будував свою концепцію 

усвідомлення значення певного поняття та його відображення у свідомості 

навколо послідовного оброблення свідомістю чуттєвих та інтелектуальних 

даних. Для чуттєвого сприйняття У. Джеймс використовує поняття 

«перцепт», що відповідає першому ступеню усвідомлення значення поняття, 

описаного Ч. С. Пірсом. Для інтелектуального рівня осягнення значення 

поняття У. Джеймс використовує термін «концепт».  

Згідно з твердженням У. Джеймса, за допомогою наших «що» (тобто 

концептів) ми фіксуємо наші «це» (тобто перцепти). Перцепти і концепти 

проникають один в інший, стають невіддільними один від одного, а в своїй 

сукупності наповнюють та запліднюють один одного [31, с. 38]. 

Концепти, які відокремлені від перцептів, у свідомості дорослої 

людини постійно накопичуються, і деякі частини таких ланцюгів концептів 

так само привертають нашу увагу, як її привертають окремі сторони 

чуттєвого потоку перцептів; таким шляхом зароджуються концепти вищого 

порядку відчуження. Ці нові утворення думки безмежно розростаються 

внаслідок того, що людина наділена надзвичайно загостреною здатністю 

розмежування і виокремлення найменш помітних змін у сфері явищ, що 

відбуваються у нашій дійсності. Відкриваються нові точки зору відносно 

усталеного погляду, виділяються нові якісні риси в уже знайомій якості, 

встановлюються нові відношення поряд з уже існуючими, констатуються в 

об’єкті нові риси, інші заперечуються – все це врешті-решт фіксується 

інтелектом за допомогою нових термінів, які додаються до вже набутих, 
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завдяки яким наш розум пізнає явища навколишньої дійсності. Так,  

У. Джеймс зазначав: «... при знайомстві з кожною новою книгою ми фіксуємо 

в своєму розумі за допомогою слів певний новий концепт, цінність якого 

визначається в прямій залежності від того, наскільки корисним є його 

застосування» [31, с. 37].  

Крім того, У. Джеймс також визначав серед свого вчення певну 

серцевину, яку назвав «прагматичним правилом». Суть його полягає в 

наступному: «Найкраще цінність поняття визначається в результаті 

відповіді на питання «Що воно (поняття. – Авт.) рішуче змінить для будь-

чого, якщо визнати його істинним? У такому випадку це дає … найкращий 

можливий засіб, щоб зрозуміти дійсний смисл концепту (в У. Джеймса – 

об’єкти дослідження. – Авт.) і віднайти його значення» [31, с. 42]. 

Зауважимо, що за своєю суттю прагматичне вчення У. Джеймса є 

систематизованими поглядами Ч. С. Пірса. У цьому можна пересвідчитись, 

порівнявши «прагматичну максиму Пірса» та «прагматичне правило 

Джеймса». 

Далі У. Джеймс так пояснює застосування свого прагматичного 

правила: «Будь-який прийнятний метод, який роз’яснює смисл поняття, має 

бути визнаний досить корисним, якщо згадати, яка кількість філософських 

спорів є наслідком поганого визначення якого-небудь терміна чи поняття, 

притому що кожна із сторін спору претендує на істинність саме їхнього 

тлумачення змісту даного терміна. Прагматичне правило представляє 

собою в таких випадках найбільш дієвий метод. Якщо ви є прибічником 

істинності певної ідеї, покажіть, яку зміну вона викличе в житті певної 

особи, і нам відразу стане зрозумілим не лише ваше переконання, а також всі 

значення питання та спосіб перевірки даного переконання. Керуючись даним 

правилом, ми залишаємо в тіні безпосередній зміст поняття і маємо на увазі 

лише його функціональну роль» [31, с. 43].  

Зробимо відсилання до правової реальності знову та зазначимо, що 

визначення істинності в суперечці двох або більше сторін, кожна з яких 
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дотримується (або принаймні публічно заявляє про це) своїх переконань 

щодо істинності певної позиції, і є суттю судового процесу як такого. 

Прагматизм У. Джеймса дозволяє зробити висновок, що наукові 

знання мають відносний характер. Іншими словами, людське пізнання має 

межі. Проте ті відомості, які людина може набути, мають бути достатніми для 

більш-менш ефективної практики. У підході до пояснення дійсності  

У. Джеймс використовує принципи плюралізму та індетермінізму. Отримані 

при цьому знання, згідно з уявленнями американського філософа, можуть 

бути істинними. Ідея стає істинною завдяки подіям. Її істинність за своєю 

суттю зводиться до події та процесу її самоперевірки. Цінність і значення ідеї 

– це процес її підтвердження. Істинне, згідно з У. Джеймсом, є «вигідним» 

(expedient) в образі нашого мислення, подібно до того як справедливе – це 

лише вигідне в образі нашої поведінки. 

Така характеристика істинного та справедливого через «вигідне» 

спонукала критиків прагматизму, особливо у Європі, звинувачувати вчення  

У. Джеймса у меркантильності та комерціалізації філософії, що відкриває 

шлях для виправдання аморального та недобросовісного. Звичайно, така 

критика є справедливою, особливо якщо розглядати істину, справедливість 

або право як абстрактні священні духовні цінності. Проте, зауважимо, що 

будь-яку концепцію та ідею можна використати в нешляхетних цілях.  

Український філософ А. Баумейстер зазначає, що у такому сприйнятті 

блага прагматизм орієнтується на розуміння успішності, вигідності, 

ефективності, корисності як редукованих благ, що тим самим позбавляє 

людину притаманної їй глибини та буттєвої повноти, а саме благо стає ніби 

іманентно замкненим у обмежених рамках [10, с. 98-100]. На нашу думку, 

така критика прагматизму пов’язана з тим, що У. Джеймс намагався 

перенести моральні цінності із сфери абстрактного, «космічного» у сферу 

значущого та «людського». Він вважав, що моральний світ – це породження 

свідомості людини, причому свідомість У. Джеймс розумів як неодмінно 

опосередковане практикою, діяльністю. Добро, як і істина, повинні 
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сприйматися кимось в якості таких; добро має відчуватися, істина – 

мислитися. Ціннісні поняття мають бути актуалізовані чуттєвою свідомістю, 

співвіднесені з реальною практикою індивіда, щоб стати реальними. Поза 

свідомістю ціннісних понять не існує. Сам факт їх існування і тим більше їх 

зміст обумовлені наявністю «істоти, що відчуває» – людини, здатної 

відрізняти благо від зла, виходячи зі своїх переваг і незалежно від зовнішніх 

зобов’язань. Інша справа, що в суб'єктивному плані люди, які дискутують з 

питань добра і зла, «уявляють собі абстрактний моральний порядок, що 

містить в собі об’єктивну істину», і кожен намагається довести в суперечці, 

що він є ближчим до цього порядку [32, с. 125]. 

Таким чином, моральні поняття («добро», «зло», «обов’язок») не 

означають, за У. Джеймсом, «абсолютних сутностей» і не відображають 

умоглядних законів, які підносяться над усім, проте є об’єктами почуття і 

бажання [41, с. 712].  

У своїй лекції на тему «Воля до віри» У. Джеймс визнає очевидним 

вплив емоційної, а не інтелектуальної природи на переконання людини. 

Страх, надія, авторитет, упередження, прихильність впливають на віру в 

істинність відчутніше, ніж раціональне осмислення об’єкта пізнання. 

Звичайно, на підтвердження істини, до якої прагне наш розум, ми можемо 

навести і раціональні аргументи, проте сутність саме віри в істину має 

емоційну природу. У. Джеймс з цього приводу зазначає: «Наша емоційна 

природа не тільки має законне право, але й повинна робити вибір між двома 

положеннями кожен раз, коли вибір цей дійсний і за природою своєю є 

недоступним для вирішення на інтелектуальних підставах» [32, с. 15]. 

За У. Джеймсом, пізнання є неможливим без дотримання двох 

керівних принципів: ми повинні мислити так, щоб уникнути омани, і ми 

повинні мислити так, щоб досягти істини. 

Цікаво, що розглядаючи волю до віри, У. Джеймс звертається до 

прикладу судових справ та навіть судової правотворчості: «... суди часто 

повинні вирішувати справи на основі наявних в даний момент очевидних 
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доказів, тому що обов’язок судді полягає не тільки в застосуванні права, 

проте і в його створенні, і небагато справ достойні того, щоб гаяти на них 

багато часу: важливіше вирішити їх в силу якоїсь підходящої підстави, а 

після цього перестати нею займатися» [32, с. 20]. Проте пізнання під час 

судового процесу має свою специфіку, а сама розумова діяльність судді 

направлена не стільки на пошук істини в конкретній справі, скільки на 

подолання власних сумнівів і досягнення переконання на користь тієї чи 

іншої юридичної позиції. Тому для судових справ характерним є саме перший 

керівний принцип пізнання У. Джеймса – уникнення омани, що набуває 

форму подолання сумнівів та набуття суддею переконання, а не досягнення 

істини. Подолання сумнівів та досягнення суддею переконання буде 

детальніше розглянуто в наступних розділах даної роботи. 

Традиційно до класиків прагматичної філософії також відносять і  

Дж. Дьюї (John Dewey), який є чи не найавторитетнішим американським 

філософом ХХ століття. Слід наголосити, що у вітчизняному науковому 

середовищі популярними є праці Дж. Дьюї з педагогіки, в той час як 

безпосередньо прагматичне вчення Дж. Дьюї залишається малодослідженим 

українською філософською наукою. 

За своєю філософською спрямованістю Дж. Дьюї був емпіриком, 

тобто в своїх дослідженнях особливу увагу приділяв досвіду. Проте Дж. Дьюї 

ставив за мету провести реконструкцію у філософії, зокрема шляхом 

переосмислення понять досвіду та розуму. 

Зокрема Дж. Дьюї задавався питанням щодо того, в якій мірі досвід є 

міцним підґрунтям віри та надійним керівництвом до дії. Попереднє знання 

та досвід постають як керівні засади у науці й житті та джерела думки на 

відміну від попереднього розуміння досвіду як накопичення певної 

поведінкової звички. 

Як приклад впливу досвіду та попереднього знання на мислення та 

діяльність людини він наводив вибір мандрівником однієї дороги з двох 

невідомих. Такий мандрівник може довіритись волі випадку, або, 
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проаналізувавши свій попередній маршрут, наявні орієнтири на місцевості 

або, поновивши в пам’яті образи топографічних карт, зробити вибір на 

підставі свого досвіду та вже наявного знання. Подібно до свого попередника 

Ч.С. Пірса, Дж. Дьюї зазначає, що «необхідність подолання сумнівів є 

постійним і керівним фактором у всьому процесі рефлексії» [36, с. 20]. 

Поштовх до переосмислення досвіду та розуму Дж. Дьюї вбачав у 

бурхливому розвитку психології та біології. На відміну від визнання 

волевиявлення, дій та емоцій похідними від почуттів та знання, поведінка та 

діяльність людини розглядається як активна сфера життя людини. Там, де 

існує життя, існує поведінка і діяльність. Така діяльність полягає у постійній 

адаптації істоти до навколишньої реальності. 

На тому, що фундаментальним поняттям філософії Дж. Дьюї був 

досвід, під яким малися на увазі всі форми прояву людського життя, 

наголошує й Т. Шершнєва. На думку Дж. Дьюї, філософія виникла не з 

подиву, як вважали ще в давнину, а з соціальних напружень і стресів. Тому 

завдання філософії полягає в такій організації життєвого досвіду, перш за все 

устрою соціального буття, яка б сприяла покращенню способу життя людей, 

їх буття в світі. Засобом для цього повинен стати метод науки і розуму, який 

служив би знаряддям, інструментом, що відповідав би нашим прагматичним 

прагненням. Такий метод полягає у встановленні перешкод або проблем, які 

виникають у певних життєвих ситуаціях і ставлять людину перед завданням 

пошуку засобів для їх доцільного вирішення. При цьому ідеї, теорії покликані 

виступати в якості життєво необхідних інтелектуальних інструментів. Звідси 

випливає і основна ідея мислителя, визначальна суть його філософії – 

інструменталізм. За Дж. Дьюї, правдиві ті ідеї, концепції і теорії, які є 

результативно-вигідними, успішно працюють в життєво важливих 

обставинах, ведуть до досягнення прагматичних цілей. При цьому засоби, які 

обираються для вирішення відповідних проблем, повинні бути не 

суб’єктивними і довільними, а повинні відповідати характеру проблеми і 

поставленої мети, тому що неадекватні засоби можуть перекрутити найкращі 
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наміри і цілі [152, с. 112]. 

Крім того, Дж. Дьюї зазначав також, що знання витісняється на 

похідні позиції вторинного походження, навіть при тому, що своїм 

перевіреним значенням воно затьмарює все інше. Знання не є чимось 

окремим і самодостатнім, воно включене у процес, яким підтримується та 

змінюється життя. Відчуття втрачають роль воріт знання, для того щоб 

виконати свою належну роль стимулів до дії. Відчуття має розглядатися серед 

проблем безпосередніх стимулів і реакцій, а не серед проблем знання [37,  

с. 67]. 

Прагматизм Дж. Дьюї орієнтований на діяльність та практику, а не на 

почуття або розум. На його думку, саме досвід як стимул до діяльності та 

результат такої діяльності, що полягає у новому досвіді, є основою 

життєдіяльності людини. Дж. Дьюї прив’язує істину до тієї ситуації, в якій 

вона з’явилась, і не вважає за можливе поширити її повноваження за межі 

даної ситуації. Але кожна ситуація унікальна, і навіть якщо вона в чомусь 

подібна на іншу, структура її змісту ніколи не буває двічі цілком однаковою. 

Звідси випливає, що вік будь-якої істини дуже короткий; істина подібна до 

актора, який грає свою роль лише один-єдиний раз. Щоправда, Дж. Дьюї 

припускає, що результати минулих або сучасних досліджень можуть бути 

використані в майбутніх дослідженнях, але лише як можливі інструменти, 

потреба в яких попередньо зовсім не очевидна [56, с. 261]. 

Дослідник А. Якушев виділяє такі характерні риси філософії  

Дж. Дьюї: 

- заперечення ідеї першопоштовху (Дж. Дьюї вважав пошук 

першопричини всього сущого безглуздим); 

- твердження про те, що центральним поняттям філософії є 

поняття досвіду, навколо вивчення якого необхідно будувати всі філософські 

дослідження; 

- розуміння під досвідом всього того, що міститься в людській 

свідомості – як вроджене, так і надбане в процесі людського життя; 
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- відведення особливої ролі людській свідомості як носію досвіду; 

- поділ досвіду на чуттєвий, надчуттєвий (спіритичний, духовний), 

релігійний, моральний, а також художній, соціальний, культурний та інший, – 

маючи на увазі, що в сукупності досвід охоплює всі сфери життя [154, с. 200]. 

Слід наголосити, що Дж. Дьюї привносить в прагматизм два 

додаткових фактори: психологічний і логічний. Цей філософський напрямок 

отримав назву «інструменталізм». Подібно до У. Джеймса, Дж. Дьюї 

стверджує, що знання – інструмент для розуміння цілей, а ідеї – 

цілеспрямована зброя знання. Отже, думка виникає при наявності проблемної 

ситуації, органічної невпевненості та конфлікту, а дія спрямована на її 

вирішення і таким чином інструментально бере участь у пізнанні істини, яка 

є гарантом у вирішенні проблемної ситуації. Така теорія інструменталізму 

стала визначальною у філософії прагматизму Дж. Дьюї. 

Саме необхідність вирішення проблеми шляхом розумової діяльності, 

а не схоластичне нагромадження знання (догми) і є для Дж. Дьюї серцевиною 

розумової діяльності людини. Розглядаючи зв’язок судження та умовиводу, 

Дж. Дьюї наводить як приклад діяльність судді, оскільки саме така діяльність 

позначається словом «судити». Складовими умовиводу є: 1) протиріччя, що 

полягають у протилежному відношенні до одного й того самого об’єктивного 

положення (наприклад, юридичні позиції позивача та відповідача в судовому 

процесі. – Авт.); 2) процес визначення та розгляду фактів, які можуть їх 

підтвердити (судовий розгляд, надання сторонами доказів на підтримку 

власних доводів. – Авт.); 3) остаточне рішення, що завершує спірний 

конкретний випадок і таким чином є правилом або принципом для вирішення 

наступних випадків. Дж. Дьюї називає такі складові «трьома факторами 

судження» [36, с. 97]. 

На такому прикладі Дж. Дьюї демонструє протилежність позицій, які 

породжують сумніви та є стимулом і сигналом до дії – відшуковування 

вирішення проблеми та, як наслідок, результат такого відшуковування – 

формулювання судження (в юриспруденції – прийняття юридичного 
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рішення). При цьому таке судження має значення не лише для вирішення 

конкретної проблеми, але й направлене в майбутнє і стає вже методом для 

вирішення подібних проблем, що подібно до прецедентної сили рішення. 

Варто наголосити, що Дж. Дьюї в своїх політичних та економічних 

поглядах був прихильником лібералізму, що було, фактично, соціальним 

продовженням його індивідуалістично спрямованої філософії. 

Інструменталізм Дж. Дьюї може бути застосованим до усіх сфер людського, а 

особливо соціального буття. У цьому і полягає особливість та значення 

прагматичного вчення Дж. Дьюї. Ним було окреслено дієві механізми 

перенесення прагматичного світосприйняття із філософської, дещо відірваної 

від буденного життя, сфери до соціальної сфери життєдіяльності людини, в  

т. ч. у сферу юриспруденції.  

Яскравим представником неопрагматизму є професор Вірджинського 

університету Р. Рорті (Richard Rorty), який був послідовником та 

інтерпретатором прагматичного вчення Дж. Дьюї. Його прагматизм 

характеризується спробою реконструкції західної філософської традиції і 

дещо радикальною та анархістською відмовою від постулатів європейської 

класичної філософії.  

Критика Р. Рорті була спрямована проти класичної 

фундаменталістської концепції філософії у різних її проявах: проявах 

абсолютної істини, категоричного імперативу, апріорних суджень, 

Божественних начал, природного порядку і т.д. І. Джохадзе, досліджуючи 

неопрагматизм Р. Рорті, зазначає, що саме знання, спрямоване на 

відповідність об’єктивним даним, розглядається в рамках цієї традиції як 

«звід парадигмально необхідних, достовірних істин» [225, с. 158; 33], як 

«ансамбль точних репрезентацій» [225, с. 163; 33]. Прагматизм Р. Рорті на 

відміну від класичного прагматизму Пірса-Джеймса-Дьюї з властивим йому 

антифундаменталізмом набуває ще однієї дещо модифікованої риси – 

антирепрезентаціонізму. Р. Рорті заперечує проти визнання істини як точного 

відображення об’єктивної дійсності, знання як адекватної репрезентації 
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реальності у свідомості. За Р.Рорті, свідомість не виступає «дзеркалом» 

зовнішнього світу, в якому ніби відображається і як результат фіксується 

реальність. Відповідно Р. Рорті заперечує й можливість існування абсолютної 

або об’єктивної істини, тобто такої, що адекватно відображає (віддзеркалює) 

дійсність. 

Результатом такої відмови від репрезентаціонізму у Р. Рорті стало 

визнання істинного через критерій корисного. Істинним визнається те, що 

приносить користь, а не те, що фокусується у свідомості як певне дзеркальне 

відображення об’єктивної реальності. За Р. Рорті, «для прагматиста не може 

бути ніякого напруження між пошуком істини та пошуком щастя, оскільки 

перше просто є різновидом другого» [121, с. 8].  

Розуміння Р. Рорті істини, як зазначає А. Рибас, можна звести до 

наступних положень: 1) істина істинна не через відповідність реальності, а 

завдяки її придатності для досягнення поставленої мети; 2) істину не можна 

розглядати як корисну фікцію, оскільки корисність як критерій істини 

передбачає відмову від метафізичних опозицій; 3) критерій істини є дієвим 

тільки за умови перенесення життя людини у певний контекст, який робить 

його осмисленим; 4) контекст є неможливим без загальної мети, властивої 

всім людям; 5) ця мета полягає у прагненні до щастя, при чому щастя треба 

розуміти не метафізично, а емпірично. Відповідно: 6) немає ніякого способу, 

за яким світ існує, і тому жоден спосіб не потрібно точно репрезентувати. 

Проте існує множинність способів діяти для того, щоб реалізувати надії 

людини на щастя. Досягнення такого щастя не є чимось відмінним від 

реалізації певного переконання. Виправдане переконання, що дозволило 

людині стати щасливою, і є істина [122]. 

Справжньою метою пізнання, за Р. Рорті, постає не пошук істини як 

самоціль (пошук істини заради істини), а спрямовування людської поведінки 

та вироблення продуктивних дій. Теорія в цьому смислі невіддільна від 

практики, вона «і є практикою, якщо тільки не зводиться до порожньої гри 

словами» [140, с. 30]. Прагматична юриспруденція подібно до такої концепції 
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розглядає право першочергово як певну дію, направлену на зміни у 

суспільному житті. Забігаючи дещо вперед, слід навести визначення права, 

дане американським юридичним прагматистом Р. Познером (Richard Posner): 

«право є більше діяльністю, аніж концепцією чи групою концепцій» [210, с. 

459]. При класичному дуалістичному поділі «теорія-практика» акцент 

переноситься в сферу практики. 

Популярним та поширеним є порівняння Р. Рорті свідомості з 

комп’ютером: організм людини подібний до комп’ютерного процесора 

(hardware), а переконання та бажання аналогічні програмному забезпеченню 

(software). Нікого не цікавить, наскільки правильно той або інший елемент 

software відображає дійсність. Програміста хвилює інше: чи здатне дане 

software ефективно і точно виконати програмовану задачу. Аналогічно 

функціонує істина в мисленні людини: як засіб досягнення актуальної для неї 

мети. Оцінка істинності тверджень та переконань відбувається залежно від 

того, які практичні наслідки із них випливають і наскільки вони корисні для 

досягнення поставленої мети. Реальність же для Р. Рорті – не об’єкт 

дослідження, а матеріал, що піддається безпосередньому впливу з боку 

людини, обробляється і використовується людиною, і набуває будь-якої 

форми через такий вплив [33]. 

Іншою характерною особливістю неопрагматизму Р. Рорті було 

намагання зруйнувати відмежування філософії як певної супернауки від 

інших сфер знання та наукових дисциплін. Класична європейська 

філософська думка, критикована Р. Рорті, розглядає філософію як 

фундаментальну системотворчу світоглядну систему людського знання, а всі 

інші науки – як ієрархічно підпорядковані та похідні. Згідно з Р. Рорті, в 

результаті такого відмежування виникає і підтримується розірваність 

культури, неможливість діалогу між ієрархічно впорядкованими 

дисциплінами, атмосфера інтелектуальної дискримінації [224, с. 110]. При 

цьому прагматизм робить своїм завданням подолання такого відмежування 

філософії від інших наук, а також між наукою, літературою та іншими 
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сферами життєдіяльності людини.  

Людина у своєму пізнанні та діяльності завжди перебуває у певному 

соціально-історичному контексті. Така людина завжди піддається прямому 

або опосередкованому впливу певної спільноти і має узгоджувати свою 

діяльність та рішення з вимогами та очікуваннями такої спільноти, частиною 

якої одночасно і виступає. Такий культурно-історичний контекст та соціальна 

сфера людського буття не тільки визначають поведінку, рішення (в т.ч. і 

юридично значущі), політичні погляди та наукові теорії, але й виступають 

критерієм їх істинності з прагматичної точки зору та корисності. Соціальна 

сфера взагалі та правова система зокрема постають як сукупність людей, що 

перебувають у процесі постійної комунікації та спілкування. І. Джохадзе 

слушно зазначає, що результатом дослідження стає колективне, а не 

об’єктивне знання, яке засноване на взаємодовірі та згоді співрозмовників 

[33]. Пізнання, за Р. Рорті, стає, крім суто прагматичного 

(антирепрезентаційного) ще й конвенціональним, тобто таким, при якому 

істинність визначається загальною згодою або хоча б пасивним прийняттям 

членами спільноти. 

Контекстуалізму дотримується і прагматична юриспруденція, 

пропонуючи зосереджувати увагу не лише на суто формально юридичних 

аспектах («буква закону»), але й враховувати при ухваленні юридично 

значущих рішень неформалізоване право («дух права») та інші прояви 

людського існування, особливо соціальний аспект. Юридичний прагматизм 

приділяє особливу увагу комплексності та контекстуальності правотворення і 

правозастосування. 

Іншим видатним неопрагматистом сучасності є німецький філософ Ю. 

Габермас (Jürgen Habermas). Ю. Габермас поміщає прагматичний аспект у 

сферу комунікації та герменевтики. Американський класичний прагматизм 

справив на Ю. Габермаса значний вплив та став одним з джерел натхнення 

для написання головної праці його життя – «Теорії комунікативної дії». 

Комунікативна дія постає у формі направленого на встановлення через 
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спілкування зносин людей з метою координації та узгодження своїх дій, 

донесення до інших власних переконань, узгодження таких переконань із 

суспільними інтересами та, як наслідок, досягнення результату та успіху. 

На думку Ю. Габермаса, раціональні основи комунікативної поведінки 

людей можна пояснити наступним чином: комунікативна дія виникає із 

поєднання різних мовних актів – імперативних, конститутивних, 

регулятивних і експресивних – з висловлюваннями, що мають значення (він 

виділяє такі типи: істинні, правильні та правдоподібні висловлювання) і з 

відношенням індивіда до світу – таке ставлення може бути об'єктивним, 

соціальним або суб'єктивним. Все це створює три типи комунікативних дій: 

конверсаційну, норморегулюючу і драматургічну дії. Стратегічна дія 

індивідів розгортається в об’єктивному світі «відносин між речами», а 

індивіди вибирають в якості моделі поведінки ті дії, які можуть їх привести 

до досягнення власних цілей. Ю. Габермас підкреслює, що успіх при 

досягненні своїх цілей при цьому часто залежить від цілей і поведінки «інших 

акторів [...] і ці актори, в будь-якому випадку орієнтовані на досягнення 

свого власного успіху, ведуть себе тільки в тій мірі кооперативно, в якій це 

відповідає їх власній егоцентричній прорахованій користі» [187, c. 131; 79]. 

У такій моделі комунікативної дії, де на перше місце у соціальному 

середовищі висувається діяльність через спілкування, особливого значення 

набуває аргументація судження. М. Соболєва зазначає, що властивостями 

особистості, з якими пов’язується можливість її участі в аргументативному 

дискурсі, є готовність навести відповідну аргументацію у випадку 

необхідності обґрунтування своєї поведінки або думки, готовність піддати 

себе критиці, а також здатність до навчання. Аспекти обґрунтованості, 

критичності та навчання в сукупності складають інтелектуальний смисл 

поняття про раціонально діючого суб’єкта [124].  

Учення Ю. Габермаса є спробою поєднання теорії комунікації та 

прагматизму. Якщо у класичному прагматизмі дія розглядається безвідносно 

до певної форми, то у Ю. Габермаса дія проявляється у комунікації – 
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ключовій сфері людського співіснування у сучасному суспільстві. 

Юриспруденція також є однією з форм комунікації, де суб’єкти намагаються 

діяти (комунікувати) таким чином, щоб задовольнити власні потреби, а сама 

комунікація стає інструментом їх досягнення. Зауважимо, що сам судовий 

процес як вид юридичного конфлікту є, фактично, мовною грою, у якій 

сторони наводять свої аргументи, заперечують проти аргументів іншої 

сторони, обґрунтовують свою юридичну позицію фактами та нормами і, як 

наслідок, намагаються переконати суддю у своїй правоті.  

Спробуємо виокремити узагальнені константи прагматичної 

філософії. Перш за все, прагматичний метод орієнтований не на 

першопричини, а на наслідки. Водночас не слід відкидати значення причин та 

передумов для конструювання перспективи та прогнозування наслідків 

застосування поняття. У прагматизмі причини будь-чого мають значення 

лише в світлі подальшої практичної реалізації цього будь-чого. 

Вітчизняний дослідник філософії прагматизму професор В. Жарких 

зазначає, що загальна спрямованість прагматизму полягала в спробі показати 

об’єм і межі пластичного характеру реальності і особливості реакції людини 

до проявів її зміни. Визнаючи мінливість і активність (дію) за неодмінну 

властивість життя, прагматисти шукали методи, за допомогою яких можна 

спрямовувати процес пізнання на створення користі як для суспільства, так і 

для окремої людини. Тому вони критикували ідеї, в яких мінливість і дія 

розумілися на найнижчому рівні ієрархії цінностей [39].  

Прагматична філософія не має догм, а жодна доктрина не може 

забезпечити її метод. На думку У. Джеймса, вона «не дивиться в бік 

першоджерел, принципів та категорій, проте прямує до результату, 

наслідків, плодів та фактів» [192, с. 47]. Загальні принципи і абстрактні ідеї 

реалізуються в пізнанні, але лише в тій мірі, в якій вони проявляють себе в 

досвіді та суспільному житті. Професор соціології Д. Шалін (Dmitri Shalin) 

визначає такий підхід, як «філософський антифундаменталізм» (philosophical 

antifoundationalism) [230, с. 441]. Такий антифундаменталізм пізніше 
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переймуть і юридичні прагматистами в їх намаганні змістити акценти з 

юридичної догматики на безпосереднє впровадження права у суспільне життя 

через юридичну діяльність. 

Прагматизм представляє собою знайомий філософський напрямок 

емпіризму, але він представляє його в більш радикальній формі. Прагматисти 

рішуче, раз і назавжди, відвертаються від цілої купи застарілих звичок, 

дорогих професійним філософам. Вони відвертаються від абстракцій і 

недоступних речей, від словесних рішень, від поганих апріорних аргументів, 

від твердих, незмінних принципів, від замкнутих систем, від уявних 

абсолютів. Прагматизм звертається до конкретного, до доступного, до фактів, 

до дії, до поведінки. Це означає свідому відмову від раціоналістичного 

методу і визнання панування методу емпіричного.  

Крім уже згаданого філософського антифундаменталізму, Д. Шалін 

серед детермінант прагматизму також виділяє:  

- епістемологічний консеквенціалізм (epistemological 

consequentialism); 

- новоявлений детермінізм (emergent determinism); 

- уособлений раціоналізм (embodied rationalism); 

- соціологічний перспективізм (sociologіcal perspectivism); 

- політичний прогресивізм (political progressivism) [230, с. 441-444]. 

Кожний з перелічених пунктів розглянемо стисло, оскільки в тих 

поєднаннях, в яких їх вживає Д. Шалін, такі філософські терміни у 

вітчизняній науці зустрічаються рідко. 

Консеквенціалізм – це визнання істинності поняття через наслідок 

(concequence) його практичного застосування у конкретній ситуації. 

Фактично, сформульована Ч.С. Пірсом прагматична максима і є наочною 

демонстрацією епістемологічного консеквенціалізму (epistemological 

consequentialism). Вітчизняна дослідниця філософії прагматизму Н. Поліщук 

з цього приводу зазначає, що, наприклад, істинність української національної 

ідеї постає залежною не стільки від вдалого її теоретико-ідеологічного 
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формулювання – як підсумку вже наявного суспільно-історичного досвіду, – 

скільки від того, як вона «працює», тобто підтверджує свою істинність у 

процесі досягнення поступальної прагматичної результативності для життя 

конкретної людини і суспільства в цілому [85, с. 141]. Будь-що має значення, 

лише якщо відображається у дійсності як певна подія з відповідними 

наслідками та спричиненим результатом. 

 

Новоявлений детермінізм (emergent determinism) відкидає уявлення 

про Всесвіт як повністю визначену в своїй внутрішній структурі та можливу 

до остаточного осягнення теоретичну систему. Наш світ перебуває у 

постійному русі та у своєму природному стані є чимось невизначеним, і він 

залишається невизначеним доки, поки ми не замінюємо невизначеність 

певним термінологічним апаратом, виділяючи суттєве та відкидаючи 

несуттєве у об’єкті пізнання. Дж. Дьюї зазначав, що будь-яка точка зору, яка 

розглядає людину як частину природи, а не поза нею, безумовно розглядає 

невизначеність у людському досвіді (якщо тільки досвід розглядається в 

об’єктивному сенсі взаємодіючої поведінки, а не як особисте зазнайство 

(private conceit), додане до чогось зовсім йому чужого) як свідчення 

відповідних невизначеностей у розвитку природи, в якій людина існує (діє) і 

поза якою вона постала [171, с. 351]. На нашу думку, у прагматизмі значення 

детермінізму першочергово постає у закономірностях причинно-наслідкових 

зв’язків. Наслідок розглядається як передбачувана закономірність, що 

породжується причиною. У прагматичному світосприйнятті випадковість 

якщо не виключається повністю, то принаймні зводиться до мінімуму, адже 

випадковість, фактично, нівелює ядро прагматизму та робить наслідки 

непередбачуваними, а відтак і незначущими для розуміння поняття. 

 

Уособлений раціоналізм (embodied rationalism) безпосередньо пов’язує 

розум з людською особистістю. Прагматизм розглядає розум невіддільно від 

людини, проте у пізнанні відводить лише проміжну роль, що слідує за 
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емпіричним сприйняттям, проте передує остаточному пізнанню об’єкта через 

усвідомлення його практичних сенсів. Р. Рорті, критикуючи класичне 

кантівське розуміння раціональності, зазначав, що інше розуміння 

раціональності є доступним. У цьому сенсі дане слово означає щось швидше 

«нормальне» або «розумне», аніж «методичне». Воно охоплює набір таких 

моральних чеснот: терпимість, повагу до думки оточуючих нас людей, 

готовність слухати, ґрунтування на переконанні, а не на силі [226, с. 40]. 

 

Соціологічний перспективізм (sociological perspectivism) не розглядає 

особистість та пізнання, що здійснюється такою особистістю ізольовано від 

суспільства. Особистість не є автономним суб’єктом, а існує та діє як істота 

соціальна. Особистість відноситься до суспільства, а суспільство через розум 

людини відображається у її діяльності. За Дж. Дьюї, розум індивідуума не є 

виключно індивідуальним [170, с. 219]. Зокрема Д. Шалін зазначає, що 

людина відноситься до декількох соціальних груп одночасно, і кожна з них 

обумовлює різні перспективи реальності. Вона перебуває на перетині таких 

публічно визначених перспектив, через які ми і визначаємо те, чим є 

реальність, і така реальність приречена бути множинною, плюралістичною, 

мінливою та відкритою для суперечливих тлумачень [230, с. 443]. Варто 

погодитися з українським філософом М. Мінаковим, що у прагматичній 

філософії досвід постає «органічним діалогом людей як живих істот з їхнім 

середовищем». [75, c. 206]. Такий підхід до дійсності породжує прагматичне 

розуміння суспільства через соціальну взаємодію та прогнозування 

суспільних наслідків певної дії. 

 

Політичний прогресивізм (political progressivism) в прагматичній 

філософії означає постійну спрямованість на зміну систем, у т.ч. політичних 

та соціальних. Соціальний та політичний прогрес є необхідним для 

досягнення соціальних змін та забезпечення ефективності суспільних 

процесів. Для прагматизму є неприйнятним фундаменталізм, тобто існування 
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певних непорушних істин, а тому постійні перетворення соціальних, 

політичних, а також правових систем відповідають константам прагматизму 

та є необхідними для досягнення прагматичних цілей. На прогресивності 

прагматичного світосприйняття наголошує й професор В. Жарких, який 

зазначає, що «істина у постулатах гуманістичного прагматизму є 

динамічною і прогресуючою, а не абсолютною та вічною» [38, с. 14]. 

Особливе значення політичному прогресу та соціальним перетворенням 

відводив Дж. Дьюї в своєму вченні про лібералізм. За Дж. Дьюї, лібералізм 

повинен стати радикальним у тому сенсі, що замість того щоб 

використовувати соціальну владу для поліпшення негативних наслідків для 

існуючої системи, її треба застосовувати, щоб змінити таку систему взагалі 

[171, с. 136]. 

На нашу думку, до детермінант прагматизму, крім вищезазначених, 

варто також віднести інструменталізм, антирепрезентивізм, 

контекстуалізм, індивідуалізм, антропоцентризм. 

 

Інструменталізм полягає у тому, що прагматизм розглядає філософію 

як інструмент вирішення життєвих проблем. Прагматики оцінюють успіхи не 

з точки зору їх відповідності вічним істинам, а виходячи з їх корисності та 

можливості виступити як практичний інструмент для отримання кращого 

результату та досвіду. Особливо інструментальна складова простежується у 

прагматичному вченні Дж. Дьюї. 

 

Антирепрезентивізм, особливу увагу якому приділяв Р. Рорті, 

заперечує можливість адекватного відображення у свідомості людини 

об’єктивної реальності, що у класичній філософії і є істиною, проте оцінює 

істинність будь-якого поняття через його корисність та вплив у сфері 

людського буття. 

 

Контекстуалізм розглядає будь-яке явище людського життя 
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невідривно від певного соціально-культурного середовища на певному етапі 

свого історичного розвитку. Варто погодитися з Н. Поліщук, що «не тільки 

відкритість до майбутнього, а й його соціально-політична та 

інтелектуальна домінантність у контекстах сучасності – одна з 

найважливіших ознак прагматичного напрямку мислення та дії» [84,  

с. 119]. 

Вітчизняний дослідник філософії прагматизму Н. Вяткіна стверджує, 

що американську філософію прагматизму нерідко ототожнюють з філософією 

індивідуалізму, на якій вибудовується ціла система цінностей, а вимогу до 

пошуку практичного смислу – з прагненням безпосереднього результату чи 

вигоди. Так, У. Джеймс зокрема ставився до істини як до частини нашого 

загального обов’язку робити те, що вигідно [19, с. 13]. 

Професор В. Жарких акцентує увагу на креативності людини та 

антропоцентризмі прагматичної філософії. У контексті гуманістичного 

прагматизму людина визнається не спостерігачем змін і процесів реальності, 

що пасивно пристосовується до мінливих умов оточуючого середовища. Вона 

є активним агентом перетворень свого оточення, що формується і 

модифікується її суб’єктивно цілеспрямованою діяльністю, яка віддзеркалює 

її практичні потреби, інтереси та мету. В результаті з’являються об’єкти, 

створені суб’єктами в об’єктивно існуючому природному і соціальному 

оточенні, і формуються умови для взаємодії між ними. Якщо це так, то 

людина не лише відкриває реальність. Вона насправді створює її [38, с. 12]. З 

цього приводу слушно зазначає І. Починок, стверджуючи, що згідно з 

прагматизмом, природний стан людини – не пасивність, бездіяльність і 

апатія, а творча активність, змістом якої є перетворення природного і 

соціального середовища відповідно до соціальних потреб та інтересів [93,  

c. 15]. 

Завершуючи розгляд філософських констант прагматичного вчення, 

слід зазначити, що такі прагматичні філософські базиси надзвичайно 

органічно надаються перенесенню в площину специфічної розумової 
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діяльності, яка тісно пов’язана з правосуддям. Пошук істинного рішення, 

подолання суддею сумнівів та досягнення переконання, цінність судового 

рішення для розв’язання проблеми та задоволення індивідуальних або 

суспільних потреб, його практичне значення є неодмінними супутниками 

судді, який не обмежений формалістичними межами писаного права. 

Прагматична юриспруденція тяжіє до праворозуміння, яке критично 

ставиться до формалізму, догматизму, жорсткого дотримання букви закону, 

при цьому висуваючи на перше місце практичну діяльність, віру в істинність 

знання та результат, який визначається його ціннісним значенням. 

 

1.2. Специфіка методології дослідження судової правотворчості як 

явища юридичної дійсності 

 

Оскільки судова правотворчість є специфічним явищем юридичної 

дійсності, при цьому не характерним для вітчизняної правової системи, 

відповідно, свою специфіку має і методологія наукового дослідження такого 

явища. Істотним чином на визначення такої методології має вплинути 

прагматична юриспруденція, серцевиною якої і виступає судова 

правотворчість. 

Сучасна наука не відчуває дефіциту праць, присвячених методології 

юридичних досліджень, тому ми зупинимось саме на специфіці методології 

дослідження судової правотворчості. У такому контексті передусім слід 

згадати про праці Б. Малишева, в яких автор акцентував увагу на 

методологічних аспектах дослідження прецедентної форми права на прикладі 

Англії [64], дисертаційне дослідження Н. Гураленко [29], підрозділ якого 

присвячено методологічним проблемам дослідження судової правотворчості 

та судового прецеденту в сучасній Україні, та монографію В. Бігуна 

«Філософія правосуддя: ідея та здійснення» [15], у якій осмислено 

методологію дослідження правосуддя у світлі універсального філософсько-
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юридичного аналізу цього явища та різних світоглядних підходів до його 

розуміння. Проте у нашій науковій розвідці увагу зосереджено на 

дослідженні судової правотворчості саме у світлі прагматичного 

світосприйняття та праворозуміння. 

Методологію дослідження судової правотворчості можна визначити як 

сукупність наукових підходів, принципів, методів теоретичного та 

практичного осмислення судової правотворчості як феномена правової 

дійсності. Особливу увагу звернемо на те, що ми не зосереджуємося 

виключно на теоретичному пізнанні, а й намагаємося дослідити явище через 

практичний досвід, що відповідає константам філософії прагматизму, при 

тому у прагматичній філософії, витоки якої криються в емпіризмі, практичне 

пізнання взагалі передує теоретичному. Наш безпосередній досвід участі у 

судових процесах відіграє значну (якщо не вирішальну) роль у розумінні 

смислів та сутностей як судочинства взагалі, так і судової правотворчості як 

одного з проявів судочинства. Навряд чи ми були свідками безпосередньо 

судової правотворчості в класичному прагматичному розумінні, про що 

йтиметься далі, проте досвід участі у судовому процесі дає уявлення про 

поступове набуття суддею переконання під час судового процесу, його 

мотиви при ухваленні рішення, вплив на судочинство не лише суто 

юридичних факторів. 

 

Проблеми визначення судової правотворчості 

Перед тим як перейти безпосередньо до специфіки методології 

дослідження судової правотворчості, вважаємо за доцільне, та навіть 

необхідне, дати визначення самого явища правової дійсності – судової 

правотворчості, а також визначити її характерні особливості. На відміну від 

юридичного прагматизму судова правотворчість є явищем більш 

дослідженим у вітчизняному науковому середовищі. Серед досягнень 

українських учених-правників при доктринальному осмисленні судової 

правотворчості варто відмітити праці Б. Малишева [66; 68], колективну 
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монографію «Правосуддя: філософське та теоретичне осмислення» [95], 

дисертаційне дослідження, монографії Н. Гураленко [29] та професора  

С. Шевчука [151]. Крім того, на пострадянському просторі судова 

правотворчість була об’єктом дослідження М. Козюбри [48], П. Куфтирєва 

[60], М. Марченка [71], О. Попова [92], Є. Сем’янова [123], Н. Стецика [127], 

С. Чередниченка [145] та інших. 

У науковій літературі можна віднайти визначення судової 

правотворчості як «зумовленої об’єктивними суспільними закономірностями 

комплексної діяльності судів, що складається з розумово-пізнавальних 

операцій, у результаті яких у супроводжуваній системі джерел права 

з’являються нові елементи – акти судової правотворчості» [28, с. 10]; як 

«особливої процесуальної діяльності спеціально-уповноважених судових 

органів, що спрямована на встановлення нормативно-правових приписів» 

[126, с. 5]; як «діяльності вищих органів судової влади, результатом якої є 

створення, зміна, тлумачення або скасування правових норм» [146, с. 6]; як 

«специфічної діяльності органів судової влади, спрямованої на встановлення, 

зміну та скасування юридичних норм» [68, с. 28]; як «особливого виду 

правотворчості, який є процесом здійснення судовою владою правотворчої 

функції у поєднанні із її правозастосовною та інтерпретаційною функціями 

при розгляді конкретної справи, результатом якої є правові позиції 

(правоположення), що містяться у мотивувальній частині акта судової 

влади» [150, с. 54]; як «герменевтико-правової діяльності, спрямованої на 

з’ясування змісту права та обґрунтування рішення у справі» [14, с. 5]; як 

«діяльності вищих органів судової влади з метою створення необхідних умов 

для здійснення правосуддя, що не суперечить конституції й 

загальновизнаним принципам та нормам міжнародного права, спрямованої 

на внесення вторинних (допоміжних, додаткових) змін до чинної системи 

права, що обумовлена необхідністю усунення невизначеності права, 

результатом якої стають норми, що закріплені у судових актах» [92, с. 54]. 

Як бачимо, усі наведені вище визначення нічим кардинальним одне 
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від одного не відрізняються. Головний акцент робиться на діяльності (або 

процесуальній, або герменевтико-правовій, або діяльності, що складається з 

розумово-пізнавальних операцій) судів та результаті такої діяльності 

(створення юридичної норми, правової позиції, що міститься в судовому 

акті).  

В одній з найдавніших та найпопулярніших американських 

юридичних енциклопедій – Юридичному словнику Блека (Black`s Law 

Dictionary) зазначено, що термін «витворене суддями право» (judge-made law) 

вживається для позначення судових рішень, які ухвалюються на підставі 

тлумачення, відмінного від змісту законодавчого акта, або заснованих на 

розумінні, щодо якого законодавство взагалі відсутнє [162, с. 654]. Тобто, у 

такому визначенні акцент робиться на протиставленні законодавства та 

судового рішення. В українській правовій системі таке протиставлення 

більшістю науковців та юристів було б розцінене як порушення законності – 

першої засади судочинства, передбаченої ст. 129 Конституції України, та 

піддалось би своєрідній «юридичній анафемі». Проте судова правотворчість 

відсутня у випадку несуперечності існуючої норми та власного розуміння 

суддею права, яке необхідно застосувати для вирішення судової справи і 

забезпечення справедливості, та певної соціальної рівноваги між сторонами 

спору. Саме можливість виходу судді за межі, встановлені законодавцем, або 

взагалі ухвалення судового рішення на підставі праворозуміння, відмінного 

від законодавчого припису, і є суттю судової правотворчості, а не абстрактне 

«створення, зміна, тлумачення або скасування правових норм». 

На нашу думку, при визначенні судової правотворчості головний 

акцент слід робити на її підставах. Розглянемо їх.  

Першою підставою є відсутність законодавчої або прецедентної 

норми, згідно з якою можна вирішити судову справу. Як правило, це так звані 

прогалини в законі, коли для вирішення судового спору не може бути 

використано жодної передбаченої законодавцем норми. У такому випадку, на 

нашу думку, можливими є два варіанти. Перший варіант: суд на підставі 
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власного праворозуміння і уявлення про справедливість, розумність, 

адекватність, ефективність або сутність права
1
 вирішує судову справу, 

створивши при цьому нову юридичну (прецедентну) норму. Такий варіант 

поширений у судочинстві США. Другий, – зважаючи на відсутність 

законодавчого регулювання, – суд відмовляє у задоволенні позовних вимог, 

проте, говорячи мовою процесуального законодавства, фактично залишає 

позов без розгляду. Такий варіант є характерним вже для вітчизняної судової 

практики
2
. На нашу думку, судова правотворчість виникає лише у першому 

випадку, коли суд проявляє активність (недаремно в американській літературі 

правотворчі повноваження судів часто позначаються терміном «judicial 

activism» – «судовий активізм»), а не самоусувається від розгляду спору, 

зважаючи на відсутність писаних приписів. 

По-друге, підставою судової правотворчості є необхідність 

«модифікації» існуючої законодавчої або прецедентної норми до фактичних 

обставин судової справи. К. Ллевелін (Karl Llewellyn) зазначав, що суди не 

застосовують юридичні норми. Вони або розширюють, або звужують їх, а 

отже в тому і в іншому випадку творчість неминуча. Це пояснюється тим, що, 

будучи по суті серією слів, зв’язком лінгвістичних символів, будь-яка норма 

має приховану здатність до розширення. Помиляючись щодо природи мови, 

сприймаючи слова як щось з фіксованим змістом, юристи часто самі не 

помічають зробленої ними прихованої роботи з нормою, яка полягає в її 

переформулюванні [199, с. 1007]. У своїй більшості юридичні норми є лише 

абстрактними моделями життєвих ситуацій, які потребують нормативного 

регулювання. Проте очевидним є те, що законодавець не може передбачити та 

формалізувати у законі абсолютно всі моделі поведінки та життєві ситуації, а 

тому конкретним застосуванням норми до фактичних обставин займається 

саме суд у формі правозастосування або правотворчості. 

                                                           
1
 Залежно від типу праворозуміння, який «сповідує» суддя.  

2
 Про подібний випадок у негативному світлі згадував О.В. Голмс молодший, розвиваючи свою юридичну 

концепцію. Він зазначав про мирового суддю у Вермонті, який розглядав позов одного фермера до іншого з 

приводу відшкодування шкоди за знищення маслозаводу. Суддя взяв час на обмірковування, а потім заявив, 

що не знайшов у законодавстві жодної згадки про маслозаводиі відмовив у задоволенні позову. 
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Третьою підставою є заміщення законодавчої або прецедентної норми 

і вирішення справи на підставі альтернативного праворозуміння. Така 

підстава судової правотворчості яскраво простежується у діяльності та 

повноваженнях Верховного Суду США, направлених на конституційний 

контроль та скасування законодавчих актів як таких, що суперечать 

Конституції США. Для вітчизняного юриста така підстава судової 

правотворчості є найсуперечливішою, оскільки вступає в суперечність з 

конституційною засадою законності судочинства. 

Умовно назвемо вище перелічені підстави судової правотворчості 

правонаповнюючою, правомодифікуючою та правозаміщуючою. Відповідно, 

залежно від підстав, саму судову правотворчість можна класифікувати на 

правонаповнюючу, правомодифікуючу та правозаміщуючу судову 

правотворчість. 

Ігнорування підстав судової правотворчості веде до концептуальних 

помилок у її характеристиці. Так, Є. Сем’янов зазначає, що «судова 

правотворчість здійснюється шляхом часткового перегляду вже існуючих 

норм права, виданих органами законодавчої або виконавчої влади» [123, с. 7]. 

По-перше, така характеристика виключає можливість перегляду норм права, 

сформульованих у судових прецедентах (така практика є поширеною у 

США); по-друге, вона не враховує можливості судової правотворчості у 

випадку відсутності будь-якого нормативного підґрунтя. Тобто, 

характеристика судової правотворчості, надана Є. Сем’яновим, є однобічною, 

хоча сам дослідник, як випливає з назви дисертаційного дослідження, ставив 

перед собою мету дослідження загальнотеоретичних питань судової 

правотворчості.  

Розглянемо й більш вдалі, на нашу думку, характеристики судової 

правотворчості. Так, Н. Гураленко дуже вдало характеризує судову 

правотворчість через «органічну єдність трьох її основних компонентів: 

пізнання, діяльності та результату, що у своїх діалектичних 

взаємопереходах створюють відносно закінчений цикл цього процесу» [28, с. 
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6]. Така характеристика влучно поєднується з основними прагматичними 

категоріями практики та корисності результату. 

Право, яке творить суд, не виникає на порожньому місці. Підґрунтям 

для судової правотворчості виступають:  

- прецедентні норми права, які містяться в попередніх судових 

рішеннях; 

- писане право, створене законодавчими та виконавчими органами; 

- особисті політичні, моральні, економічні та інші переконання 

судді, особливу увагу яким приділяв О. В. Голмс молодший (O. W. Holmes, 

Jr.), та юридичні реалісти, котрі взяли його вчення за основу. 

На нашу думку, до компонентів судової правотворчості, 

запропонованих Н. Гураленко (пізнання, діяльність, результат), варто додати 

четвертий компонент, який передує всім іншим, – передумови судової 

правотворчості. Такі передумови суддя може і не усвідомлювати, проте, на 

наш погляд, саме вони детермінують увесь процес та результат судової 

правотворчості у формі створеної судом нової норми права. Просте уявлення 

судді про справедливість без будь-якого доктринального обґрунтування або 

звернення до вже існуючих норм права у формі законів чи судових 

прецедентів можуть визначити увесь процес та результат розгляду справи, а 

також, як наслідок, створення нової юридичної норми
3
. 

Розглянемо характерні ознаки судової правотворчості, які вирізняють 

її з-поміж інших видів правотворчості. 

 

І. Особливим є суб’єкт судової правотворчості – суд. На відміну від 

законодавчих органів правотворчість для суду не є основною функцією. 

Традиційно основною функцією суду вважають здійснення правосуддя, тобто 

правове та справедливе вирішення спорів між суб’єктами права. Правосуддя 

є цивілізованим способом привнесення справедливості у життя суспільства 
                                                           
3
 Проте слід зауважити, що Н. Гураленко зазначає, «що обов’язковою передумовою створення акту 

правотворчості є пізнання тих складних умов, чинників і обставин, суспільних відносин, що розвиваються й 

трансформуються, правове регулювання яких відсутнє та диктується вимогами суспільного прогресу». 

Тобто, передумови включаються до компонента «пізнання». 
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шляхом розв’язання суспільних конфліктів. 

При цьому судова правотворчість виступає похідним результатом 

здійснення правосуддя. Здійснення правосуддя є можливим і без судової 

правотворчості у випадку, коли писана законодавча норма є конкретною або 

коли прецедентна норма є актуальною для вирішення спору. При цьому, якщо 

здійснення правосуддя є можливим без судової правотворчості, то судова 

правотворчість є неможливою поза здійсненням правосуддя. Навіть більше, 

Б. Малишев зазначає, що судова правотворчість є одним з елементів 

механізму досягнення мети правосуддя [66, с. 55]. 

При цьому роль судді-правотворця не можна зводити до класичної 

моделі парламентського законотворення. Законодавці займаються 

абстрактною правотворчістю та створюють юридичну норму для певної 

можливої життєвої ситуації. Тобто, ціллю законодавців виступає певна сфера 

суспільних зв’язків, яка, на думку цих самих законодавців, потребує 

регламентації шляхом ухвалення закону або внесення змін до вже існуючого. 

Водночас суддівська правотворчість направлена на конкретну вже існуючу 

життєву ситуацію, спір в якій і призвів до звернення суб’єкта права до суду. 

При цьому прагматичне прагнення судді до найефективнішого вирішення 

конкретної судової справи приводить до створення юридичної норми, яка 

буде застосовною і до аналогічних ситуацій. 

Професор Р. Познер, як переконаний юридичний прагматист, зазначає, 

що роль судді не може зводитися ні до ролі проміжного законодавця, який 

заповнює прогалини, залишені справжнім законодавцем, ні до ролі арбітра, 

третейського судді чи патріарха, який вирішує скарги мешканців села. За  

Р. Познером, суддя виступає раціоналістом-стратегом, судове рішення якого 

направлено на найефективніше вирішення справи та прогнозування його 

відповідності суспільним потребам і реаліям [83, с. 134-135]. Така 

характеристика цілком відповідає прагматичному світосприйняттю, тому ми 

також дотримуватимемося її, враховуючи тематику нашого дослідження. 
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ІІ. Оскільки суб’єктом судової правотворчості є суд (суддя або судова 

колегія), то особливістю судової правотворчості є тісна пов’язаність з 

індивідуальним праворозумінням. Законодавча правотворчість є, як правило, 

результатом колективного, так би мовити компромісного праворозуміння, 

часто пов’язаного з політичними переконаннями парламентарів
4
. Водночас 

судова правотворчість має індивідуальний характер. Навіть судові колегії 

ухвалюють рішення одноголосно або з викладенням окремих думок, які, 

зокрема в діяльності Верховного Суду США, мають важливе значення для 

подальшої юридичної практики (наприклад, відома характеристика суддею  

О. В. Голмсом загального права як «не задумливої повсюдності в небесах 

(brooding omnipresence in the sky), а розбірливого голосу певного суверена або 

квазісуверена, який може бути ідентифіковано» [233]). 

Судова правотворчість є результатом конкретного уявлення суду про 

такі філософсько-правові категорії як сутність права, цінність права, 

справедливість, а також прагматичного прагнення максимізації результату 

вирішення судового спору та впливу судового рішення на забезпечення прав, 

свобод та інтересів як окремого індивідуума, так і суспільства в цілому. 

При цьому тип праворозуміння судді (позитивістське, 

юснатуралістське, соціологічне, реалістичне) визначатиме як результат 

судового процесу, так і налаштованість судді на створення нової юридичної 

норми. Так, суддя-позитивіст спиратиметься на писані норми (в т.ч. вже 

існуючі судові прецеденти), тлумачачи їх зміст та модифікуючи до фактичних 

обставин справи. Прихильник теорії природного права вирішить справу, 

оцінивши писаний закон на відповідність природним правам людини, 

моральним засадам суспільства та уявленням про справедливість. Суддя –

прихильник соціологічної юриспруденції спрогнозує суспільне значення 

                                                           
4
 Зауважимо, що політичні мотиви також впливають і на суддів. У американській науковій літературі 

обґрунтування судових рішень політичними переконаннями суддів має назву позиційної теорії поведінки 

суддів (attitudinal theory of judicial behavior). В Україні ж політичний аспект у діяльності суддів 

простежується не у політичних переконаннях, а у залежності суддів від влади (через механізми призначення 

та звільнення суддів), страхом перед звільненням або відповідальністю у зв’язку з ухваленням негативних 

для влади рішень, очікуваннях кар’єрного росту за лояльну до влади позицію, родинних зв’язках суддів з 

представниками провладних політичних сил або високопосадовцями.  
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винесеного рішення в конкретних умовах та соціальних зв’язках. Суддя-

реаліст взагалі не визнаватиме будь-яких базисів для свого рішення і 

вирішить справу виключно на підставі власного розуміння, на яке може 

вплинути досить широке коло факторів. 

 

ІІІ. Судова правотворчість є результатом розгляду конкретної судової 

справи, у ході якої виникає необхідність створення нової юридичної норми. 

Хоча судова правотворчість є прерогативою судді, проте ініціювання, так би 

мовити «зачаття» судової правотворчості, здійснюється внаслідок 

пред’явлення позову іншим суб’єктом – позивачем у судовому процесі. 

Прив’язаність судової правотворчості до розгляду конкретної судової справи 

інколи характеризується як каузальність (від лат. «сausa» – справа, привід, 

причина). Тобто, якщо підставою судової правотворчості виступає 

необхідність створення нової норми, то приводом є ініціювання суб’єктами 

права судового розгляду спору шляхом звернення до суду. На відміну від 

законодавця, суд не може самостійно ініціювати створення юридичної норми, 

оскільки не може самостійно ініціювати судовий процес за відсутності 

звернення суб’єкта за захистом своїх прав. Водночас слід зауважити, що 

квазіпрецеденти у формі узагальнень вищими судовими інстанціями власної 

судової практики та судової практики судів першої та апеляційної інстанцій 

мають певну особливість. Так, прийняття Пленумом Вищого господарського 

суду України постанов не ініціюється жодним суб’єктом шляхом 

пред’явлення позову, а є виключною компетенцією безпосередньо суддів 

вищого спеціалізованого суду. Проте такі постанови пленуму мають характер 

саме узагальнень вже наявної або вірогідної судової практики (це закріплює і 

ст. 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [106]). Тобто, в будь-

якому випадку в таких узагальненнях простежується каузальність, яка 

набуває множинного характеру. 

Професор М. Марченко називає таку особливість ретроспективним 

характером судової правотворчості (суддівського права – у М. Марченко). Під 
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ретроспективністю форм суддівського права і його змісту він має на увазі 

формування їх у процесі правотворчої діяльності судів на основі і з приводу 

вже наявних фактів (ex post factum) [71, с. 54]. Слід зауважити, що судова 

правотворчість не обмежується лише ретроспективністю. Як зазначав суддя  

Р. Трейнор (Roger Traynor), «суди здійснюють креативну роботу, коли 

вважають, що норма втратила зв’язок з дійсністю, тому від неї слід 

відмовитись або змінити її для того, щоб вона відповідала новим умовам та 

моральним цінностям». Їх роль полягає у «прагматичному пошуку рішень» 

та в тому, щоб «викувати нові норми, які поважатимуть цінності минулого, 

переживуть випробування розумом та досвідом, а також пройдуть 

перевірку сучасними цінностями» [239, с. 230]. Тобто, судова правотворчість 

відзначається також проспективним характером, оскільки, крім вирішення 

конкретного спору, відзначається прагматичною спрямованістю на 

максимізацію результату та забезпечення найбільшої його ефективності у 

майбутньому. Крім того, якщо судова правотворчість породжує нову 

юридичну норму, то така норма є застосовною не лише до сторін конкретного 

судового спору, а й набуває, завдяки прецедентній силі рішення, обов’язкової 

сили і на майбутнє та стає застосовною і при розгляді аналогічних судових 

справ. 

 

IV. Судова правотворчість проявляється в особливій формі – в акті 

судової правотворчості (судовому прецеденті). 

Прагматична спрямованість судді на досягнення результату приводить 

до постановлення судового рішення, яке, по-перше, має адекватно та 

ефективно (принаймні, на думку суду) вирішити судовий спір та, по-друге, 

містити в собі юридичну норму, яка набуває загальнообов’язкового характеру 

при вирішенні наступних аналогічних судових справ. Перша складова такого 

результату, а саме – вирішення спору, є характерною для будь-якого 

судочинства – незалежно від визнання правотворчої ролі судді. Друга 

складова (так би мовити «побічний ефект» вирішення справи), що приводить 
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до створення судом права, – власне і є характерною особливістю судової 

правотворчості. 

Слід звернути увагу на взаємозв’язок та взаємозалежність 

вищенаведених складових результату розгляду справи. Визнаючи 

правотворчу роль суду, ми маємо відповісти на складні запитання. Передусім 

слід з’ясувати, у якій послідовності йдуть один за одним безпосереднє 

вирішення спору і створення нової юридичної норми. Чи відбувається 

спочатку вирішення конкретної судової справи на користь однієї із сторін, а 

вже потім в судове рішення поміщається прецедентна норма? Або ж спочатку 

суд, користуючись своїми правотворчими повноваженнями, створює норму 

права, виходячи з уявлення про справедливість, ефективність або ж цінність 

рішення для регулювання суспільних відносин, а вже потім, на основі такої 

норми права, вирішує судовий спір? 

На нашу думку, правотворчість та безпосереднє вирішення спору 

перебувають у діалектичній взаємозалежності. Судова правотворчість 

фактично поглинає правозастосування і утворює з ним єдиний процес, 

оскільки щойностворена судом норма права відразу застосовується для 

вирішення конкретної справи. Відповідно відбувається і зворотний вплив, що 

можна пояснити тим, що така норма права обумовлюється фактичними 

обставинами справи та необхідністю досягнення максимального результату 

при вирішенні спору між сторонами. 

Аналогічної позиції дотримується і Б. Малишев, зазначаючи, що 

здійснення судом правотворчості у формі судового прецеденту або 

квазіпрецеденту під час безпосереднього розгляду справи жодним чином не 

вступає у конфлікт з процесом правозастосування, оскільки норма, яка 

створюється судом, відразу стає предметом судового тлумачення і 

застосування до конкретних правовідносин у рамках спору, що розглядається 

[66, с. 56]. 

 

V. Особливим є результат судової правотворчості – прецедентна норма 
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права. У судовій правотворчості та прецедентному праві великого значення 

набуває процедура юридичного обґрунтування. Щоб визначити правило, 

встановлене судовим рішенням, необхідно виділити регулятивне 

узагальнення винесеного по справі рішення. При цьому таке регулятивне 

узагальнення і є прецедентною юридичною нормою. В англо-американській 

юриспруденції в такому випадку використовується поширений термін ratio 

decidendi. Американські юридичні енциклопедії дають досить лаконічні 

визначення ratio decidendi: «положення по справі, яке визначає судове 

рішення» [162, с. 1135]; «принцип, який встановлюється у судовій справі» 

[160, с. 385]; «юридичний принцип, на основі якого ухвалюється судове 

рішення в конкретній справі» [243, с. 239]. Слід зауважити, що хоча такі 

дефініції й дають визначення ratio decidendi, проте повною мірою вони не 

розкривають змісту даної категорії. 

Англійський вчений Р. Уолкер (Ronald Walker) визначає ratio 

decidendi як «правоположення, що застосовується до юридичних питань, які 

виникають у зв’язку з встановленими судом фактами, на яких ґрунтується 

рішення» [135, с. 159]. 

Вітчизняний правник Б. Малишев зазначає, що рішення суду є 

обов’язковим лише для сторін спору, тоді як на майбутнє обов’язковою є 

тільки норма права (ratio decidendi), що міститься в ньому. Іншими словами, 

ratio decidendi не слід плутати з res judicata (вирішена справа), оскільки все, 

що вимагається від рішення, – це вирішення питання inter partes (між 

сторонами спору), водночас ratio decidendi є нормою права, на яку будуть 

посилатися при вирішенні схожих справ [68, с. 192]. 

Професор М. Марченко наводить інше визначення, зазначаючи, що 

ratio decidendi є частиною судового акта, який містить суть юридичної 

позиції судді, висловлену ним у зв’язку з розглядом конкретної справи і яка є 

основою судового рішення [70, с. 629]. Слід зазначити, що у такому 

визначенні суттєвим недоліком є ігнорування нормотворчого характеру ratio 
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decidendi та обов’язкового його застосування при розгляді подальших 

аналогічних справ уже як норми права. 

Як зазначає У. Бернем, правило ratio decidendi, зазвичай, міститься у 

одному-двох реченнях, в яких узагальнюється ширший та абстрактніший 

принцип, що лежить в основі рішення по справі і дозволяє використовувати 

цей прецедент для винесення рішень у майбутньому. Регулятивне 

узагальнення (ratio decidendi) має бути викладене таким чином, щоб його 

зрозумів кожен, хто детально не обізнаний з обставинами справи, а тому в 

ньому зазвичай містяться посилання на факти, які виявились найбільш 

важливими для прийняття остаточного рішення по справі [12, с. 145]. 

Водночас існує й інша наукова думка щодо формальної вираженості 

ratio decidendi. Так, Б. Малишев зазначає, що оскільки не існує повністю 

аналогічних справ, суддя не може механічно використати попереднє судове 

рішення просто як шаблон: у більшості випадків він має знайти у рішенні по 

схожій справі її ratio decidendi, яке він формулює для себе в абстрактній 

формі [64, с. 66]. Тобто, ratio decidendi постає не як конкретне текстуальне 

узагальнення судового рішення, а як абстракція, що є результатом аналізу 

суддею попередньої прецедентної справи шляхом співвідношення її з 

сукупністю фактичних обставин по справі, яка підлягає вирішенню.  

Л. Фулер з цього приводу зазначав, що правники не мають звички чітко 

висловлювати юридичні формули, отримані з прецедентів [141, с. 105]. 

Таким чином, Б. Малишев дійшов висновку, що прецедентна норма має 

абстрактний зміст, але він не є повністю об’єктованим, тобто вираженим 

ззовні [64, с. 66]. З даним твердженням варто погодитись, щоправда 

зазначивши, що, наприклад, американські судді, на відміну від своїх 

англійських колег, схильні до конкретизації прецедентної норми ratio 

decidendi у судових рішеннях. Тобто стиль юридичного мислення та 

особливості формулювання ratio decidendi залежать від юридичної системи, 

до якої належить суддя, а також від праворозуміння самого судді. 
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Виявлення ratio decidendi у тексті рішення – головна особливість 

судового процесу в країнах загального права. Суддя рідко прямо вказує, яке з 

його положень він вважає ratio decidendi. Таким чином, правильне 

виокремлення ratio decidendi певного прецеденту залежить від стилю, за 

допомогою якого суддя викладає свою думку [68, с. 192]. Фактично суддя, 

котрий приймає прецедентне рішення, не визначає, що сáме є ratio decidendi. 

Визначення ratio decidendi роблять уже наступні судді, які для вирішення 

справ, які вони розглядають, узагальнюють думку, викладену в 

прецедентному рішенні. 

Формулювання ratio decidendi може бути як широким, так і вузьким. 

Широке формулювання відноситься до більш високого рівня узагальнення, а 

вузьке – прив’язане до конкретних фактів справи, що є предметом розгляду. 

Небезпека ширшого формулювання ratio decidendi криється в тому, що воно 

може виявитись занадто широким і охопити занадто широке коло питань [12, 

с. 146]. Це, у свою чергу, може призвести до складності співставлення ratio 

decidendi та конкретних обставин по справі, що є предметом розгляду, а 

відтак – до застосування прецедентної норми до невідповідної справи. 

Прецедентна юридична норма відрізняється від класичної 

законодавчої норми меншим ступенем формалізації, а для її виявлення, 

формулювання та застосування необхідною є особлива юридична техніка, що 

використовується судовими юристами. Ratio decidendi формулюється у 

мотивувальній частині рішення
5
 і може бути виокремлено внаслідок 

логічного (дедуктивного) та герменевтичного аналізу тексту судового 

рішення, у якому особливу увагу слід приділити дослідженим судом 

фактичним обставинам справи, існуючим юридичним нормам, на які 

посилався суд, їх відповідності суспільним умовам, у яких приймається 

судове рішення, прагматичним та утилітаристським прагненням суду. 

                                                           
5
 Слід зазначити, що у випадку конституційної або адміністративної юстиції, коли відбувається заперечення 

чинної юридичної норми шляхом її скасування, прецедентна норма права формулюється й у резолютивній 

частині рішення. Проте у такому випадку резолютивна частина рішення ніби дублює висновки суду, зроблені 

у мотивувальній частині, а тому первинне значення для формулювання ratio decidendi має саме мотивувальна 

частина судового рішення. 
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Крім того, на нашу думку, результатом судової правотворчості постає 

не тільки юридична норма у класичному розумінні (наприклад, стаття закону, 

яка складається з гіпотези, диспозиції та санкції в різних поєднаннях цих 

складових), а й юридичний принцип, який є застосовним при певній 

сукупності фактів судової справи. Тому слід вести мову не лише про 

юридичну норму, що є результатом судової правотворчості, а й про 

юридичний принцип, застосовний у подальшому для вирішення аналогічних 

судових справ.  

Ми не поділяємо точку зору Н. Гураленко та Б. Малишева, які до 

особливостей судової правотворчості відносять необхідність санкціонування 

результатів судової правотворчості з боку вищого законодавчого органу 

шляхом видання спеціального закону або шляхом мовчазної згоди [28, с. 6; 

95, с. 250]. Навряд чи політична воля парламенту може бути направлена на 

санкціонування рішень, які скасовують або заперечують власне прийняті 

закони. Як відомо, загальновизнаними (хоча і не передбаченими 

Конституцією США) є повноваження Верховного Суду США з перегляду 

статутного законодавства, прийнятого Сенатом, на предмет його 

відповідності американській конституції. У таких випадках жодного 

санкціонування таких рішень Верховного Суду США не вимагається, та й 

навряд чи таке санкціонування політично можливе, адже в такому випадку 

Сенат фактично визнав би, що займається антиконституційною 

нормотворчістю. На нашу думку, в такому випадку можна вести мову про 

прийняття судової правотворчості, зважаючи на визнання та повагу до 

правотворчих повноважень судів, проте не про санкціонування, хоча б у 

формі мовчазної згоди. Крім того, направленість судді на контроль за 

конституційністю актів та дій органів державної влади a priori відповідає 

конституційному правопорядку. 

Усе вищезазначене дозволяє сформулювати авторське визначення 

судової правотворчості: судова правотворчість – діяльність суду під час 

розгляду судової справи (обумовлена необхідністю подолання прогалин у 
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нормативно-правових актах або відсутністю відповідної прецедентної 

норми, або необхідністю конкретизації вже існуючої юридичної норми, 

або її скасування), результатом якої постає норма права (в тому числі й 

така, що змінює або скасовує вже існуючу норму) або принцип, 

формалізований у мотивувальній частині судового рішення та 

обов’язковий для застосування при розгляді аналогічних судових справ. 

Слід зазначити, що в американській науковій літературі терміни 

«судова правотворчість» (judicial law-making), «витворене суддями право» 

(judge-made law) вживаються рідко, оскільки для представників 

американської правової системи правотворча роль судді та існування 

повноважень суду не лише щодо вирішення спорів чи тлумачення писаних 

норм, але й щодо створення нових юридичних норм не викликає сумніву. Це 

подібно до того, якби у вітчизняній науковій літературі суцільно вживалось 

тавтологічне словосполучення «судове правосуддя» або «судове 

судочинство». У вітчизняній юридичній науці вживання словосполучення 

«суддівська правотворчість» покликане передусім зробити акцент на 

здійсненні правотворчості саме судами – нехарактерними для класичного 

принципу поділу влади і нормативістського праворозуміння інститутами. 

У американській та англійській науковій літературі для позначення 

повноважень суду зі створення юридичних норм частіше зустрічаємо терміни 

«загальне право» (common law), «судовий активізм» (judicial activism), 

«прецедентне право» (case law), «судовий перегляд» (judicial review). 

Непоодинокі випадки, коли в науковій літературі common law та judge-made 

law вживаються як синоніми [175, с. 544; 227, с. 356]. 

 

Методологічні принципи та підходи дослідження судової 

правотворчості в світлі прагматичного праворозуміння 

 

Зупинимось на методологічних принципах та підходах, які 
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використані у нашій науковій розвідці.  

Як слушно зазначає О. Руденко, на основі філософського принципу 

всезагального взаємозв’язку формулюється методологічний принцип-вимога 

наукового дослідження: щоб уникнути однобічності у вивченні об’єкта, 

необхідно врахувати всі суттєві аспекти і зв’язки предмета. Цей принцип 

дозволяє уникнути таких крайнощів, як софістика, що ґрунтується на 

висвітлюванні якоїсь окремої властивості предмета незалежно від її 

суттєвості, та еклектика, яка ґрунтується на об’єднанні багатьох різнорідних, 

внутрішньо не пов’язаних між собою характеристик предмета. Недотримання 

принципу всезагального взаємозв’язку може стримувати розвиток науки, 

гальмувати розв’язання окремих її проблем. Розглядаючи сутність принципу 

всезагального універсального взаємозв’язку, слід мати на увазі передусім те, 

що у світі все пов’язано з усім. Предмети (або властивості й предмети, або 

властивості й відносини) можуть бути сполучені між собою будь-яким чином: 

безпосередньо або опосередковано (через десятки і тисячі проміжних ланок), 

випадково, внутрішньо або зовнішньо, за змістом або за формою, причинно 

або функціонально [78, с. 25-26]. Такий методологічний принцип-вимога є 

універсальним та застосовним до будь-якого наукового дослідження, в т.ч. і 

до наукової розвідки стосовно проблеми судової правотворчості в концепції 

юридичного прагматизму. 

Дослідження судової правотворчості передусім має визначатись 

відмовою від догматизму, притаманного вітчизняній юридичній науці. Саме 

проти догматизму та фундаменталізму активно виступає прагматична 

філософія та юриспруденція. Домінуючий нормативізм, що є спадком 

радянської доби, призводить до впровадження догматизму, в т.ч. і в 

методологію юридичних досліджень. Результатом такого орієнтування постає 

використання переважно позитивістської методології у вітчизняній 

юридичній науці. Переважна більшість підручників з теорії держави та права 

визначають право як «сукупність правових норм, встановлених 

(санкціонованих) державою», залишаючи широкому підходу до права, 
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відмінному від нормативізму, вкрай мало місця. Як наслідок, у вітчизняній 

юридичній науці формується догма таких понять та категорій як «право», 

«юридична норма», «правотворчість», «форма (джерело) права». Проте весь 

цей категоріальний апарат має свою специфіку при дослідженні судової 

правотворчості та юридичного прагматизму. Так, право не розглядається як 

«сукупність норм», закріплених в писаних актах, а правотворчість не 

зводиться виключно до результату діяльності парламенту. 

Наведемо ще один приклад різного розуміння юридичних термінів 

залежно від правової системи. Так, С. Лозовська зазначає, що англійське 

словосполучення «legal rule» дуже приблизно перекладається як «норма 

права» і означає для юриста системи загального права зовсім не те, що для 

юриста з континенту. В розумінні юристів країн загального права «норма» 

носить набагато конкретніший характер, вона не настільки абстрактна, як на 

континенті. Історично склалося так, що вона найтіснішим чином пов’язана з 

вирішенням конкретної справи, тому вона і не може носити загальніший 

характер, бо це глибоко змінило б усе загальне право. Норма 

континентального права для англійського, американського юриста або для 

юриста будь-якої країни, правова система якої входить у сім’ю загального 

права, бачиться скоріше не нормою, а певним загальним принципом, який не 

може бути застосований для вирішення конкретної справи в тому «сирому» 

вигляді, в якому його створив законодавець. Такий принцип обов’язково має 

бути адаптовано, конкретизовано судом і лише після цього він набуде рис 

справжньої норми права [61, с. 7]. Відповідно в континентальній юридичній 

традиції адаптація законодавчої норми до конкретної судової справи 

розуміється як її застосування шляхом тлумачення, тоді як в англо-

американській юридичній традиції відбувається фактично творення 

конкретної норми права на підставі загального принципу, визначеного 

законодавцем.  

Очевидно, що одним із коренів слова «правотворчість» є творчість.  

Б. Новіков зазначає, що поставання творчості – це і є процес перманентного 
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поставання людської сутності; сутності, що вона існує лише і виключно як 

процес здійснюваної діалектичної суперечності, як діалектичне відношення 

протилежностей єдиної сутності: належного і сущого, потреб і спромог, 

реальності і дійсності, практики і теорії, опредметнення і розпредметнення, 

роду й індивіда, необхідності й свободи, сутності й існування тощо. Творчість 

– це і є в «чистому вигляді» існуюча, здійснювана діалектична суперечність, 

яка не сковується дією будь-яких привнесених суб’єктивних чинників (дією 

перетворених форм соціального, колективного та індивідуального буття) [76]. 

На нашу думку, дуже слушним є твердження Б. Новікова про розкриття 

людської сутності через творчість. Фактично творчість постає довершеним 

результатом, апогеєм людської діяльності та реалізацією індивідуума у світі, 

усвідомленням (рефлексією) свого місця та значення, унікальності та 

неповторності. Не є винятком і правова система, де результатом 

правотворчості незалежно від суб’єкта такої творчості постає нова юридична 

норма, покликана забезпечити певний результат у суспільному житті. Від 

якості такого творчого процесу залежить і результат творчості та, як наслідок, 

його ефективність для задоволення потреб індивідуума та соціуму. 

Відповідно нелогічним та протиприродним було б обмежувати 

певними межами догматизму дослідження судової правотворчості, явища та 

діяльності, направлених передусім на створення нового. Творчість у будь-якій 

сфері, у тому числі і в юридичній діяльності, виснажується, якщо 

обмежується догмами, стереотипами та упередженнями, особливо якщо вони 

є професійними та науковими. 

Антифундаменталізм, притаманний прагматичному світосприйняттю, 

намагається відмежуватися від абстрактних першопричин та непорушних 

базисів. Відповідно при дослідженні судової правотворчості в світлі 

прагматичного праворозуміння акцент має бути переміщено у сферу 

практичного та значущого безпосередньо у суспільному житті, у сферу 

наслідків та результатів. Ми поділяємо точку зору професора Д. Керімова, 

який зазначав, що якщо «право – це перш за все саме життя, а не 
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формально-абстрактне її відображення, то закони лише настільки є правом, 

наскільки адекватно відображають динаміку об'єктивного суспільного 

розвитку» [45, с. 34-35]. Слід наголосити, що така теза професора  

Д. Керімова висловлена в дусі прагматизму з властивою йому спрямованістю 

на практичну сферу («саме життя») та результат («адекватне відображення 

динаміки об’єктивного суспільного розвитку»). 

Зауважимо, що при осмисленні певних сутностей та проявів 

суддівської правотворчості і прагматичної юриспруденції (наприклад, ролі 

суду в суспільстві, рефлексії суддею свого місця та ролі у суспільному житті) 

неможливо обійтися без певних абстрактних та деякою мірою пафосних і 

«маніфестних» суджень. Водночас абсурдним було б досліджувати 

прагматичну юриспруденцію, використовуючи невластиві їй методи, 

перенасичуючи дослідження софістикою та абстрактним теоретизуванням. 

Варто погодитися з В. Бігуном, що у дослідженні правосуддя доцільно 

поєднувати емпіричні методи (спроби виявлення, фіксування, збирання, 

систематизації інформації про факти і явища щодо правосуддя) та теоретичні 

методи (спроби тлумачення, пояснення зібраних даних, побудови понять, 

концепцій, прогнозів тощо) [15, с. 51]. Проте у нашому дослідженні шальки 

терезів будуть неухильно хилитись саме в бік практичних (емпіричних) 

методів. Щоправда, слід зауважити, що в американській юридичній 

літературі зустрічається і радикально прагматичний підхід до методології 

юридичної науки. Зокрема, Р. Познер зазначає про незначну роль наукової 

методи у юридичних умовиводах. Він порівнює практикуючих юристів з 

інженерами-електриками, а не з фізиками (теоретиками). Як інженерів, так і 

юристів цікавить практичне застосування теорії, а для цього потрібно 

працювати не лише з уявленнями, але й з людьми та матеріальними речами. 

Р. Познер дійшов висновку, що «якщо наука сприяє стабільності, то її 

методи та сфера настільки відрізняються від юридичних, що точність 

науки не можна перетворити на точність права; якщо ж наука й 

стабільність є незалежними поняттями, то науку не можна 
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використовувати як підґрунтя або модель для юридично визначеності» [83, 

с. 68]. Така відмова від науковості у сфері юриспруденції не є притаманною 

вітчизняній юридичній науці, методологічний та гносеологічний фундамент 

якої закладено ще класичною європейською філософією. Проте таке 

твердження цілком відповідає духу американського радикального 

прагматизму другої половини ХХ ст. з притаманними йому 

антифундаменталізмом та антирепрезентивізмом. Зауважимо, що такий 

методологічний радикалізм має право на існування, особливо в світлі 

критеріїв теорії пізнання К. Попера (Karl Popper), який вважав науковою 

лише ту теорію, яка може бути не підтверджена (верифікована), а навпаки – 

заперечена (фальсифікована) досвідом. 

Ефективність та результативність наукового осмислення судової 

правотворчості залежить від використання наукової інформації тих правових 

систем, де правотворча роль судді визнається та практично реалізується – 

країн сім’ї загального права (common law). У випадку дослідження судової 

правотворчості в світлі прагматичного підходу до права вектор пошуку 

однозначно вказує на Сполучені Штати Америки. Під час дослідження 

судової правотворчості слід активно застосовувати здобутки сучасної 

американської юридичної науки, при тому, що переважна більшість наукових 

праць, опублікованих у США, залишаються неперекладеними на українську 

мову чи російську та, як наслідок, є важкодоступними і незастосовними під 

час наукових розвідок. Це дає можливість: по-перше, відмовитись від догми 

та розширити межі наукового пошуку; по-друге, перенести здобутки 

правничої думки із одного наукового середовища в інше; нарешті, по-третє, 

досягнути мети дослідження судової правотворчості в рамках концепції 

юридичного прагматизму, що без використання американської літератури є 

досить проблематичним. 

Водночас особливу увагу слід приділити правильному перекладу 

англомовних термінів на українську мову, адже відомі випадки коли «common 

law» (загальне право) перекладається як «звичаєве право», «law» (у значенні 
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«право») перекладається як «закон», а «Justices of the Supreme Court» («судді 

Верховного Суду») стають «юристами» [54]. 

Дослідження судової правотворчості має полягати не лише у вивченні 

наукових ідей, що наповнюють концепцію юридичного прагматизму, а й у 

зверненні безпосередньо до проявів судової правотворчості – судової 

практики та прецедентних норм права. При цьому предметом дослідження 

мають бути:  

по-перше, судові прецеденти США як класичні приклади суддівського 

розсуду та реалізації прагматичного праворозуміння; 

по-друге, судові рішення Європейського суду з прав людини як прояви 

судової правотворчості, що вже почали впливати (бодай частково) як на 

правотворчість, так і на правозастосування в Україні; 

по-третє, нечисленні рішення Конституційного Суду України, 

Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України, в яких 

простежуються певні спроби виходу за встановлені законодавством межі з 

метою подолання прогалин у законі. 

Дослідження судових рішень як юридичних текстів передбачає 

активне використання здобутків герменевтики, яка мала істотне значення для 

неопрагматичних філософських концепцій, особливо вчення Ю. Габермаса, 

який розглядав текст як засіб для комунікації у суспільстві (у «життєвому 

світі» («Lebenswelt») – словами Габермаса). Центральними герменевтичними 

категоріями постають «розуміння» та «тлумачення», тобто усвідомлення 

думки іншого автора, яка закарбована у тексті, та її інтерпретацію іншою 

особою, що цей текст вивчає та осмислює. Використання герменевтичного 

підходу є обов’язковою умовою осмислення юридичного тексту (не лише 

судового рішення, а й закону, договору) та посідає чільне місце у методології 

дослідження судової правотворчості.  

Як зазначає Ю. Мелякова, одним з найсуттєвіших положень 

герменевтичного підходу, в тому числі до права, започаткованих  

Г.-Г. Гадамером (Hans-Georg Gadamer), є ідея входження в герменевтичне 
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коло, сутність якого полягає в тому, що розумінню завжди передує 

передрозуміння і що розумінню цілого передує розуміння його часток, у той 

час як розуміння часток передує передрозумінню самого цілого – коло 

замкнулось [74, с. 133]. Особа, яка досліджує юридичний текст 

(інтерпретатор), має: по-перше, безпосередньо заглибитись в даний текст; по-

друге, осягнути суб’єктивне бачення автора даного тексту через самий текст, 

та, як наслідок, осягнути сутність поняття, закарбованого автором у тексті
6
. 

Герменевтичний підхід перманентно супроводжує процес судового 

правотворення, а сам суддя перманентно поміщений у герменевтичне коло, 

оскільки постійно досліджує або текст закону, або текст судового прецеденту 

(судової практики), або текст юридичної позиції сторін. 

Вітчизняний дослідник Т. Дудаш, аналізуючи герменевтичні 

закономірності, формулює такі константи, що характеризують процес і 

результат розуміння юридичних текстів: 

1) юридичний текст (у Т. Дудаш – нормативно-правовий акт) є 

набором знаків, які можуть бути носіями різних смислів, як кожен окремо, 

так і в системі. Якщо певне слово може бути однозначним, то 

словосполучення, речення, а тим більше текст є неоднозначними внаслідок 

конотацій, що випливають з контексту. Смисл тексту в цілому або певних 

його елементів є результатом процесу розуміння через посередництво 

інтерпретації, який здійснюється через механізми смислотворення та 

смисловідшуковування; 

2) процес розуміння відбувається за принципом герменевтичного кола, 

а саме: на розуміння цілого впливає розуміння його частин і навпаки; 

3) на процес розуміння впливають суб’єктивні (духовно-соціальний 

досвід герменевтичного суб’єкта та його психічні й біологічні особливості), 

об’єктивні (закономірності об’єкта інтерпретації, відображені у тексті, та їх 

соціокультурний контекст) і суб’єктивно-об’єктивні (духовно-соціальний 
                                                           
6
 Варто зазначити, що згідно з постнекласичним підходом до герменевтики інтерпретатор одночасно стає й 

співавтором тексту, тобто смисл, закладений у текст, набуває динамічного характеру. Так, В. Гончаров серед 

обрисів нової теорії тлумачення наводить оновлений методологічний фундамент, який передбачає визнання 

творчого характеру інтерпретації, динамічності смислу та наступності інтерпретації [24, с. 62]. 
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досвід автора, втілений у тексті) детермінанти; 

4) на форми, а відтак, і на зміст результату розуміння впливає «вибір» 

онтичної сутності процесу розуміння [35, с. 73]. 

Про те, що юридична герменевтика ніколи не шукає відповіді на 

питання про сенс «тексту взагалі», зазначає О. Стовба. За словами Г.-Г. 

Гадамера, юрист осягає сенс закону лише з точки зору конкретного випадку і 

задля нього. Сенс закону конкретизується завдяки усім випадкам його 

застосування [20, с. 302]. Отже, герменевтику завжди цікавить те, на яке 

питання відповідає той чи інший текст, який лише так і стає «змістовним», 

тобто придатним до розуміння. Відповідно герменевтика має місце не будь-

де, коли хтось намагається осягнути текст, а лише тоді, коли текст включає в 

себе і те питання, відповіддю на яке він є [95, с. 106]. 

У світлі прагматичного світосприйняття ми не можемо погодитися з 

думкою А. Бернюкова про «недопустимість відмови від принципу об’єктивної 

істини в судочинстві як з’ясування справжніх обставин справи» [14, с. 9]. 

Прагматизм та притаманний йому антирепрезентаціонізм (згадаймо вчення  

Р. Рорті) заперечують визнання істини як об’єктивного відображення дійсності у 

свідомості людини. Водночас у прагматизмі, а відтак і у методології дослідження 

судової правотворчості у світлі прагматичного світосприйняття пошуком істини 

є пошук корисності, а не абстрактно точного віддзеркалення дійсності у 

свідомості. А відтак істина в судочинстві є невіддільною від розуміння 

конкретної людини – судді людини, що саме є істинним, а тому і корисним для 

вирішення конфлікту в конкретній судовій справі.  

Сама категорія «об’єктивної істини», а відтак її відшукання як мета 

дослідження є чужими для прагматичної методології. Для прагматичному 

світосприйняття є характерними поміщення в центр дослідження будь-якого 

явища процесу досягнення переконання та подолання сумнівів (згадаймо вчення 

Ч. С. Пірса). Аналогічно в судовому процесі, якщо його досліджувати з 

використанням прагматичного методологічного підходу, на провідне місце 

висувається принцип «переконання», а не «принцип об’єктивної істини». При 
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цьому переконання в судовому процесі має конкретне направлення – на суддю, і 

набуває багатовекторного характеру. По-перше, ціллю сторін судового процесу є 

переконання судді у обґрунтованості власної юридичної позиції. А, по-друге, 

суддя сам займається рефлексією та намагається подолати власні сумніви та 

досягти такого рівня переконання, який був би достатнім для постановлення 

обґрунтованого судового рішення. 

Така відмова від пошуку істини в судовому процесі є своєрідним 

привнесенням антирепрезентативізму Р. Рорті у право. 

Наведемо, як приклад, найбільш розповсюджену категорію податкових 

спорів в Україні. Податкова інспекція за результатами перевірки фінансово-

господарської діяльності товариства А виносить податкове повідомлення-

рішення, яким додатково нараховує податкове зобов’язання із податку на додану 

вартість. Податкова інспекція вбачає договір товариства А з приватним 

підприємством Б нікчемним, а господарську операцію – безтоварною. 

Відповідно у товариства А не виникає права на податковий кредит з податку на 

додану вартість. Метою товариства А є доведення в суді товарного характеру та 

реальності господарської операції. Дана мета може бути досягнута, якщо суддю, 

який розглядає спір, вдасться переконати  у реальності господарської операції 

шляхом надання достатньої кількості доказів – первинних документів та інших 

підтверджень реальності господарської операції. Якщо кількість доказів буде 

достатньою та належною, суддя досягне такого переконання та скасує податкове 

повідомлення-рішення. Проте весь судовий процес направлений не на 

встановлення реальності господарської операції (об’єктивної істини), а на 

переконання судді у її реальності. У цьому і полягає суть змагальності судового 

процесу. Недаремно суддями в текстах судових рішень вживаються наступні 

формулювання: «факт підтверджується матеріалами справи», «стороною не 

надано належних доказів на підтвердження…», «в матеріалах справи відсутні 

докази, які б вказували на …». 

Аналогічно на переконання судді впливають і рішення судів вищих 

інстанцій. Так, в Україні незважаючи на відсутність офіційно визнаного 
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прецедентного права непоодинокими є випадки звернення судів у мотивувальній 

частині рішення до рішень Верховного Суду України або вищих спеціалізованих 

судів, винесених при розгляді аналогічних справ. Характерно, що в англо-

американській юридичній доктрині подібні рішення мають назву переконуючих 

прецедентів (persuasive precedent), тобто таких, які в принципі не є 

обов’язковими до застосування, проте впливають на суддю через переконання та 

своєрідну «підказку» до вирішення справи. 

Кожний суддя, якому відома юридична позиція вищої судової інстанції з 

того чи іншого юридичного питання, не може не брати її до уваги, враховуючи 

як авторитетність вищої судової інстанції, так і з огляду на можливе оскарження 

його рішення [74, с. 130]. 

При цьому переконання у результаті судового процесу може досягнути 

таких масштабів, що, як це не парадоксально, але виключає сам судовий процес. 

З кінця ХХ ст. в американській юридичній літературі та юриспруденції все 

частіше для характеристики певної категорії рішень почав використовуватись 

відносно новий термін «суперпрецедент». Уперше такий термін було 

запропоновано в 1976 р. суддею і професором Р. Познером та професором  

У. Лендесом (W. Landes). Даний термін охоплює категорію судових рішень, 

які користуються серед американського суспільства і американського 

юридичного істеблішменту найвищим авторитетом, і відповідно деякі 

юридичні спори, що виникають, можуть вирішуватися навіть без звернення 

сторін до суду через очевидність судового рішення, що буде постановлено. 

Крім того, оспорювання рішень, винесених на основі суперпрецедентів, як 

правило, не підлягає сумніву і при перегляді справ в апеляційних інстанціях. 

Суперпрецедент є настільки ефективним у детермінації права, що 

перешкоджає виникненню юридичних спорів взагалі, або, якщо вони 

виникнуть, спонукає їх бути врегульованими без судового розгляду [194, с. 

249-251]. 

Професор М. Сінклер (M. Sinclair) характеризує суперпрецедент як 

«судово непорушний прецедентний монумент, який не може бути 
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запереченим» [232, с. 365]. Слід наголосити, що подібна категорія спорів, а 

точніше – юридичної позиції судів щодо їх вирішення формується і в Україні. 

Так, вже усталеною можна вважати практику судів щодо можливості 

нарахування 3 % річних та інфляційних  втрат (відповідальність за 

невиконання грошового зобов’язання, передбачена ст. 625 Цивільного 

кодексу України) на суму заборгованості і після постановлення рішення про 

стягнення суми такої заборгованості, тобто за період виконавчого 

провадження. 

Іншою детермінантою методології дослідження судової 

правотворчості є контекстуалізм, тобто осмислення будь-якого явища 

людського життя невідривно від певного соціально-культурного середовища 

на відповідному етапі свого історичного розвитку. Особливо важливо 

розглядати досліджувані приклади судової правотворчості у контексті тих 

умов, за яких їх було ухвалено. Так, прикладом може послужити Рішення 

Верховного Суду України від 3 грудня 2004 р. (т. зв. «Рішення про 

призначення третього туру виборів Президента України») [120] та політичні 

умови, за яких його було ухвалено. Враховуючи численні порушення 

виборчого голосування під час проведення повторного голосування з виборів 

Президента України, Верховний Суд України дійшов висновку, що 

поновлення прав суб’єктів виборчого процесу має відбуватися шляхом 

проведення повторного голосування, хоча чинні на момент ухвалення 

рішення Закон України «Про вибори Президента України» та Цивільний 

процесуальний кодекс України такої процедурної можливості не 

передбачали. Закон України «Про особливості застосування Закону України 

«Про вибори Президента України» при повторному голосуванні 26 грудня 

2004 року» був прийнятий після ухвалення рішення. Очевидним є те, що на 

ухвалення даного рішення (це визнавали і самі судді) вплинула політична 

криза, що супроводжувала судовий процес, а сам суд виходив із 

прагматичних намагань вирішити політичний конфлікт та уникнути 

загострення конфронтації. 
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Наостанок зазначимо, що в роботі активно використано метод, 

характерний для дослідження судочинства не лише засобами прагматичної 

методології – метод моделювання. Реалії судочинства в Україні такі, що 

правосудний процес та правосудне рішення слід, як правило, моделювати, а 

не звертатись до вже наявних прикладів. Недосвідченість або низька 

кваліфікація суддів, корупція, адміністративний тиск на суди, формальний 

підхід до правосуддя, написання судових рішень помічниками суддів, а не 

самими суддями не є складовими правосудного процесу, проте все ще є 

реаліями сьогоднішньої правової системи України
7
. Відповідно, звертаючись 

до проявів судової системи в Україні, ми застосовуватимемо метод 

моделювання правосудного процесу, тобто судового процесу, вільного від 

корупції та адміністративного тиску. Водночас хочемо висловити сподівання 

(хочемо вірити, що не небезпідставне), що події 2014 р. позитивно вплинуть 

на якісні зміни судової системи України, а тоді, аналізуючи судове рішення 

вітчизняного суду, можна буде з впевненістю стверджувати, що суд керувався 

прагматичними мотивами в філософському значенні, а не «прагматичними» 

мотивами в значенні особистої меркантильної вигоди.  

Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що специфіка 

методології дослідження судової правотворчості у світлі прагматичного 

праворозуміння полягає у:  

- відмові від догматизму та позитивістського праворозуміння; 

- балансі емпіричних та теоретичних методів; 

- перенесенні акценту у сферу практики, тобто визначення 

реальних наслідків судової правотворчості у суспільстві 

(антифундаменталізм); 

- активному зверненні до текстів судових рішень та пошуку ratio 

decidendi; 

- дослідженні явища безвідривно від соціальних, економічних, 
                                                           
7 Або скоріш «ерзац-правової» системи, оскільки залежні та корумповані суди в принципі не можуть бути 

частиною юридичної системи. Тому, на нашу думку, щоб не обманювати в першу чергу себе, слід 

усвідомлювати, що в даному випадку мова ведеться про замінник, «сурогат», який за формою нагадує 

оригінал, проте відрізняється по суті. 
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політичних, історичних та інших умов (контекстуалізм).  

 

Висновки до розділу 1 

 

Світоглядну модель прагматичної юриспруденції складає філософія 

прагматизму, до якої традиційно відносять учення Ч.С. Пірса, У. Джеймса, 

Дж. Дьюї. Серед сучасних філософів особливий внесок у філософію 

прагматизму зробили Р. Рорті та Ю. Габермас. На основі узагальнення 

наукових здобутків представників прагматичної філософії філософськими 

константами прагматичного світосприйняття можна вважати: 

- антифундаменталізм (відмова від догм і першопричин та звернення 

до дії та результату); 

- консеквенціалізм (визнання істинності поняття через наслідок його 

практичного застосування); 

- уособлений раціоналізм (пов’язаність розуму з особистістю 

конкретної людини); 

- соціологічний перспективізм (прогнозування суспільних змін); 

- політичний прогресивізм (перманентний запит якісних суспільно-

політичних перетворень та вдосконалення політичних систем); 

- інструменталізм (можливість поняття слугувати засобом вирішення 

життєвих проблем); 

- антирепрезентивізм (відмова від сприйняття істини як об’єктивного 

відображення реальності у свідомості людини); 

- контекстуалізм (невіддільність від умов та вимог конкретного місця 

та часу); 

- антропоцентризм (визнання людини рушійною силою змін 

навколишнього середовища і реальності та пієтет перед її креативністю). 

Прагматична юриспруденція тяжіє до праворозуміння, яке критично 

ставиться до формалізму, догматизму, існування споконвічних закам’янілих 
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істин, жорсткого дотримання букви закону, при цьому висуваючи на перше 

місце практичну діяльність, віру в істинність знання та результат, який 

визначається його ціннісним значенням, а тому діяльність суду та судова 

правотворчість як результат такої діяльності посідають центральне місце в 

концепції юридичного прагматизму. 

У контексті характерних ознак та причин виникнення судову 

правотворчість можна визначити як діяльність суду під час розгляду судової 

справи (обумовлену необхідністю подолання прогалин у нормативно-

правових актах або відсутністю відповідної прецедентної норми, або 

необхідністю конкретизації вже існуючої юридичної норми, або її 

скасування), результатом якої постає норма права (в тому числі й така, що 

змінює або скасовує вже існуючу норму) або принцип, формалізований у 

мотивувальній частині судового рішення та обов’язковий для застосування 

при розгляді аналогічних судових справ. 

Категорія «об’єктивна істина», а відтак і її пошук як ціль дослідження є 

чужими для прагматичної методології. Для прагматичного світосприйняття 

характерне поміщення в центр дослідження будь-якого явища процесу 

досягнення переконання та подолання сумнівів. Аналогічно в судовому процесі, 

якщо його досліджувати з використанням прагматичного методологічного 

підходу, на провідне місце висувається принцип переконання, а не принцип 

об’єктивної істини. При цьому переконання в судовому процесі має конкретне 

направлення – на суддю, і набуває багатовекторного характеру. По-перше, ціллю 

сторін судового процесу є переконання судді у обґрунтованості власної 

юридичної позиції. А, по-друге, суддя сам займається рефлексією та намагається 

подолати власні сумніви та досягти такого рівня переконання, який був би 

достатнім для ухвалення того або іншого рішення. 

Специфіка методології дослідження судової правотворчості у світлі 

прагматичного праворозуміння полягає у відмові від догматизму та 

позитивістської методології; балансі емпіричних та теоретичних методів; 

перенесенні акценту у сферу практики, тобто визначення реальних наслідків 
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судової правотворчості у суспільстві (антифундаменталізм); активному 

зверненні до текстів судових рішень та пошуку ratio decidendi з 

використанням герменевтичного підходу; дослідженні явища безвідривно від 

соціальних, економічних, політичних, історичних та інших умов 

(контекстуалізм). 
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РОЗДІЛ 2 

ДОКТРИНАЛЬНЕ РОЗУМІННЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ СУДОВОЇ 

ПРАВОТВОРЧОСТІ В ПРАГМАТИЧНІЙ ЮРИДИЧНІЙ ДУМЦІ 

 

2.1. Погляди О. В. Голмса молодшого на місце та роль судової 

правотворчості в юридичній реальності 

 

Привнесення прагматизму у право першочергово пов’язують з ім’ям 

вже згадуваного у нашому дослідженні видатного американського науковця 

та судді Верховного Суду США О.В. Голмса молодшого (Oliver Wendell 

Holmes, Jr.). В американській юриспруденції О.В. Голмс вважається однією з 

найшанованіших та найвпливовіших постатей, особливо у галузі правосуддя. 

Так, Т. Грей (Thomas Grey) називає О. В. Голмса «великим оракулом 

американської юридичної думки» [185, с. 787], а Р. Познер взагалі 

характеризує О. В. Голмса як «центральну постать в американській 

юриспруденції» [83, с. 26]. Водночас у вітчизняній юридичній літературі 

доктринальні погляди О. В. Голмса (за винятком поодиноких випадків [132; 

55]) залишаються практично недослідженими
8
. При цьому у вітчизняній та 

російській юридичній літературі роль О. В. Голмса часто применшується, а 

дослідники називають його послідовником концепції іншого визначного 

американського правознавця Р. Паунда (Roscoe Pound) [17, с. 29; 59, с. 122]. 

Такі висновки спростовуються елементарним зверненням до хронології 

життя та діяльності обох правознавців. Так, на момент публікації першої 

фундаментальної праці О. В. Голмса «Загальне право» («The Common Law») у 

1881 р. Р. Паунду було лише 11 років, а основні праці Р. Паунда взагалі 

датуються ХХ ст., коли О. В. Голмс займався судовою діяльністю, а його 

безпосередньо наукові погляди були вже сформовані.  

У США О. В. Голмсу присвячено величезну кількість публікацій (як 

                                                           
8
 Скромні досягнення вітчизняної та російської юридичної науки щодо дослідження юридичного вчення  

О. В. Голмса проаналізовано професором В. Титовим у статті «Теоретичні погляди Олівера Венделла Холмса 

молодшого» [132].  
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біографічних, так і суто наукових), хоча до його основного наукового доробку 

входять дві знакові праці: курс лекцій, опублікований у 1881 р. під назвою 

«Загальне право» («The Common Law»), та стаття «Шлях права» («The Path of 

the Law»), опублікована у 1897 р. Крім того, джерелом юридичної думки  

О. В. Голмса були наукові статті, переписка з друзями та колегами, а особливо 

рішення Верховного Суду США, в яких він викладав свої особливі думки, за 

що й отримав прізвисько «Великий незгідний» («the Great Dissenter»).  

О. В. Голмс молодший прожив цікаве та насичене життя, він був учасником 

Громадянської війни Півночі та Півдня, редактором журналу 

«Американський правовий огляд» (American Law Review), професором 

Гарвардської школи права, суддею Верховного Суду США.  

Вплив прагматизму на погляди О. В. Голмса пояснюється дуже 

просто: О. В. Голмс та «батьки прагматизму» Ч. С. Пірс та У. Джеймс були 

членами вже згадуваного Метафізичного клубу. Тому можна з впевненістю 

стверджувати, що особисте знайомство О. В. Голмса з Ч. С. Пірсом та  

У. Джеймсом, а також їх нове на той час філософське вчення вплинули на 

погляди О. В. Голмса, який першим і привніс прагматизм у право. Хоча, як 

зазначає професор С. Хеак, сам О. В. Голмс ніколи не ототожнював себе з 

прагматизмом, тим більше, що його перша вагома наукова праця «Загальне 

право» була опублікована ще до того, як У. Джеймс почав вживати слово 

«прагматизм» для позначення своєї філософської концепції [186, с. 101]. 

Навіть більше, сам О. В. Голмс досить скептично ставився до поглядів Ч. С. 

Пірса і У. Джеймса, про що наголошував у листуванні зі своїм другом 

англійським істориком права Сером Ф. Полоком (Sir Frederick Pollock). 

Достеменно відомо, що О. В. Голмс позитивно відгукнувся лише про працю 

Дж. Дьюї «Досвід та природа» у листуванні з тим самим Сером Ф. Полоком. 

Т. Грей зазначає також про значний вплив на О. В. Голмса англійського 

аналітичного позитивізму [185, с. 789]. Проте, на нашу думку, вплив саме 

прагматичного світосприйняття, яке на той момент тільки зародилось і 

почало формулюватися Ч. С. Пірсом та У. Джеймсом, яскраво простежується 
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в його юридичній концепції. 

Водночас, як слушно зазначає Р. Познер, було б помилково 

припускати, що кожен аспект думки О. В. Голмса, навіть філософської, є 

прагматичним за своєю природою. Так, цього не можна сказати про його 

соціальний дарвінізм; про скептицизм його уявлень, ніби будь-яке юридичне 

рішення має лише два компоненти: логіку й волю; про просту референційну 

теорію мови, котрої він дотримувався; та про думку, нібито все те, що 

суперечить уявленню про важливість фактологічного дослідження, є чужим 

для більшості версій позитивізму [83, с. 239]. 

Професор В. Титов зазначає, що прагматизм О. В. Голмса «є 

продовженням класичного позитивізму з акцентом на те, що спрацьовує у 

вирішенні проблеми повсякденного життя» [132, с. 143]. На нашу думку, 

прагматичну концепцію О. В. Голмса не можна однозначно віднести до 

позитивістської юриспруденції. Прагматизм О. В. Голмса важко поєднується з 

класично позитивістським визначенням Дж. Остіном права «як волі 

суверена», оскільки класичною «волею суверена» є закон, прийнятий 

парламентом. Водночас концепція О. В. Голмса зводиться до наявності 

правотворчих повноважень у судді, тобто можливості заперечення судовим 

рішенням закону. Звичайно, можна розглядати і судове рішення як «голос 

суверена», проте, на нашу думку, пошук судом іншого підґрунтя, крім закону, 

скоріше сумісний з природно-правовою концепцією, аніж з позитивістською. 

Крім того, якщо і шукати остіновську «волю суверена», що реалізується через 

судове рішення, то продовженням позитивізму буде передусім деклараторна 

теорія У. Блекстоуна (William Blackstone), який називав суддю «оракулом 

права» [163, с. 69], котрий фактично і проголошує істинне право (волю 

суверена). 

Крім того, позитивізму, особливо остіновському, властивий формалізм, 

тобто логічне виведення юридичних суджень з абстрактних загальних 

принципів, проти чого активно виступав О. В. Голмс. Він не розглядає право, 

яке твориться судом поза межами конкретного контексту та умов, в яких 
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приймається судове рішення. Водночас позитивізму властива правотворчість, 

що носить абстрактний та універсальний характер. 

Слід зауважити, що О. В. Голмсу було властиво висловлювати свої 

думки у поетичному стилі, недаремно він був сином відомого американського 

поета О. В. Голмса старшого. Зокрема О. В. Голмс молодший писав: «Коли я 

думаю про право, то мені вбачається принцеса, могутніша за ковану 

статую у Байє, навічно вплетена в мережу невиразних фігур постійно 

продовженого минулого; фігур настільки невиразних, щоб бути поміченими, 

та настільки символічних, щоб бути витлумачені будь-ким, крім її учнів, 

проте для вимогливих очей вона розкриває кожний болючий крок і кожне 

приголомшливе протистояння, у якому людство трудиться та бореться на 

шляху від ізольованого суспільства до органічного суспільного буття» [237, 

с. 63; 186, с. 71]. 

Слід наголосити, що центральною категорією праворозуміння  

О. В. Голмса є саме «право» (law), тому що в одній з небагатьох вітчизняних 

публікацій, присвячених О. В. Голмсу, С. Кравченко фактично визначає ядром 

його концепції категорію «закон». Для наочності наведемо таку цитату: 

«Ґрунтуючись на історичному аналізі становлення і розвитку закону, Олівер 

Холмс вважав, що закон споконвічно виник з напівсвідомо засвоєних 

«зовнішніх стандартів» поводження, проходження яким було дотримуваним 

звичаєм у конкретному суспільстві» [55, с. 25]. Крім того, автор перекладає 

назву статті О. В. Голмса «Path of the Law» як «Шлях закону». На нашу думку, 

така концептуальна помилка допущена внаслідок некоректного перекладу з 

англійської мови слова «law» у значенні «закон». Водночас у англомовній 

літературі відповідником українському слову «закон» (у значенні писаного 

нормативного акта) частіше вживається англійське слово «statute». Не 

вдаючись до подальшої критики вищезгаданої публікації, зазначимо, що 

очевидним є розрізнення у концепції О. В. Голмса права та закону. Закон 

постає лише одним з можливих джерел привнесення права у життя через 

діяльність суду, якщо суддя вважатиме писаний закон адекватним суспільній 



78 

 

меті та застосує його при вирішенні справи.  

Юридичні права та обов’язки О. В. Голмс розглядає нічим іншим як 

пророцтвом (prophecy) щодо наслідків, які настануть для особи у випадку їх 

дотримання або порушення. Постійно розширюваний масив таких 

передбачень та пророцтв щодо реакції суду на ту чи іншу справу, яка є 

наслідком порушення прав, і складає у своїй сукупності «тіло права». При 

цьому такий масив права не зводиться лише до вже прийнятих та 

опублікованих судових рішень (reports), а й включає у себе передбачення 

щодо судових рішень, можливих у майбутньому. 

Відповідно О. В. Голмс пропонує розглядати право з точки зору 

«поганої людини», а саме – через призму наслідків та санкцій, застосованих 

до такої людини у випадку порушення нею юридичних прав. «Якщо ви 

хочете пізнати ніщо інше як право, то ви маєте сприймати його з точки 

зору поганої людини, яка турбується лише про матеріальні наслідки, які його 

обізнаність дозволяє передбачити, проте не з точки зору доброї людини, яка 

шукає мотив для поведінки в межах чи за межами права, у тьмяному 

схваленні совісті» [190, с. 462]. Слід зазначити, що саме суд є тим суб’єктом, 

який здійснює оцінку дій такої людини та застосовує до неї вплив залежно 

від результатів такої оцінки. 

В американській юриспруденції такий підхід часто називають теорією 

прогнозування (prediction theory). Р. Познер характеризує теорію 

прогнозування таким чином: людина прагне пізнати ті межі, перейшовши які 

на неї обрушиться вся сила державної влади. Для того, щоб віднайти такі 

межі, людина звертається за допомогою до юристів. Вони бажають знати 

лише те, чи використає держава проти них свою владу, якщо вони займуться 

тим чи іншим видом діяльності. Аби дати їм таку пораду, юрист має 

прогнозувати, як у разі, коли його клієнт займеться розглядуваною діяльністю 

й проти нього пред’являть позов, діятиме суддя, котрий вирішує, коли до 

людини слід застосувати примусову владу держави. Відтак, право є лише 

прогнозуванням того, як держава використовуватиме свою владу за тих чи 
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інших обставин. Право як абстрактна сутність перетворюється у фізичну 

силу, котра також є абстрактною сутністю, але дещо матеріальнішою, до того 

ж, а це ще важливіше, її можна виразити поняттями бігейворизму: якщо я 

вчиню діяння Х, колись до мене прийде шериф та продасть моє майно 

вартістю Y доларів. Теорія прогнозування сприймає право радше як 

тенденцію, ніж як об’єкт. Сказати, що якась діяльність є протиправною, – це 

спрогнозувати, що вона може мати ті чи інші наслідки, так само окреслити 

предмет як важкий – це все одно, що спрогнозувати, якими будуть наслідки, 

якщо його впустити або кинути [83, с. 223]. 

Очевидно, що центральне місце у теорії прогнозування посідає саме 

суд, реакцію якого і слід спрогнозувати та передбачити, і відповідно узгодити 

свою діяльність у даний час з реакцією суду потім. За теорією прогнозування 

відомий вислів «не знаєш як діяти – дій за законом», можна перефразувати: 

«не знаєш як діяти – дій так, щоб уникнути суду або перемогти у суді». 

Фактично, правом є виключно праворозуміння судді, а не формалізовані 

писані норми або абстрактні природні права чи мораль. У класичному 

протистоянні теоретиків природного права та юридичних позитивістів 

прагматизм О. В. Голмса стає альтернативним шляхом, оскільки не надає 

переваги ані писаному, ані природному праву. 

Е. Д’Амато (Anthony D'Amato) зазначає, що протягом багатьох століть 

до О. В, Голмса адвокати, судді, науковці та широка громадськість розглядали 

право як щось, що існує в сьогоденні, тобто у той час, коли люди приймають 

рішення під впливом змісту вже існуючого права. О. В. Голмс постулював, що 

права не існує в даний час. Воно тільки починає своє існування в 

майбутньому, коли суди виносять рішення – після того, як люди вже 

прийняли свої рішення. У даний час ми намагаємося вгадати рішення, 

зробити пророцтво про те, чим саме виявиться право [169, с. 4]. Слід 

наголосити, що ми не поділяємо такої точки зору, адже якщо пророцтво щодо 

рішення суду виявиться правильним і особа дотримуватиметься такого 

пророцтва ще до виникнення судового спору, відповідно право, тобто 
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юридичні права і обов’язки виникнуть ще до суду і, за концепцією  

О. В. Голмса вже будуть значущими та адекватними. Крім того, пророцтво 

щодо рішення суду може бути настільки очевидним для сторін, що дозволить 

взагалі уникнути спору, адже рішення суду буде наперед спрогнозованим на 

користь тієї чи іншої сторони. Відповідно, сторона, яка очевидно програє 

спір, прагнутиме його уникнути з метою мінімізації своїх витрат на супровід 

судового процесу, і водночас намагатиметься привести свої дії у відповідність 

з прогнозованою позицією суду, а отже «зв’яже» себе певними нормативними 

правилами (юридичними правами і обов’язками). 

У концепції О. В. Голмса саме діяльність суду є основним засобом 

привнесення права у суспільне життя. Незважаючи на можливість існування 

нормативного підґрунтя (законів, судових прецедентів), сáме реакція суду 

щодо тієї чи іншої обставини або факту є правом. Якщо право розглядається з 

точки зору значущості наслідків тієї чи іншої дії, то саме суд стає суб’єктом 

оцінки таких дій та, як наслідок, застосування впливу на особу. 

У своїх наукових розвідках О. В. Голмс не вживає термін «судова 

правотворчість» (judicial law-making) чи «право, витворене суддями» (judge-

made law); проте очевидно, що саме судова правотворчість є ядром його 

юридичної концепції. О. В. Голмс взагалі не розглядає право поза межами 

саме суддівського праворозуміння. «Пророцтво з приводу того, як буде 

фактично діяти суд, і нічого більш претензійного, ось що я розумію під 

правом» [190, с. 460-461], – зазначав О. В. Голмс. 

Оскільки право розглядається з позиції «поганої людини», відповідно 

О. В. Голмс виступає за розмежування права та моралі, що відрізняє його 

прагматичну концепцію від природно-правового погляду на право. Право 

наповнене фразеологією, що походить від моралі, а тому виникають 

складнощі у розмежуванні права та моралі. Сферою права є суб’єктивні 

права, обов’язки, умисли та наміри, недбалість та інше, і найпростішим 

здається сприймати ці поняття у моральному смислі, проте це веде до омани. 

О. В. Голмс наводить такий приклад: «… якщо говоримо про права людини в 
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моральному сенсі, ми прагнемо зазначити межі втручання у свободи 

індивідуума, які, на нашу думку, передбачені совістю» [190, с. 462]. Водночас 

він розрізняє право людини у моральному сенсі та право людини у 

юридичному, адже історія (в тому числі і вітчизняна) знала і знає випадки, 

коли закон не сприймається суспільством (наприклад, закони, прийняті 

Верховною Радою України 16 січня 2014 р.). При цьому головною ознакою 

писаного закону є не відповідність його моралі, а можливість бути 

виконаним. Наприклад, поганим є закон, який призводить до неприйняття 

його суспільством або навіть до повстання суспільства (згадаймо наслідки 

прийняття законів від 16 січня 2014 р. на вулиці Грушевського у м. Києві), 

проте не через їх суперечність моральним імперативам (хоча такі 

суперечності безумовно існували), а саме внаслідок неможливості їх 

реального виконання внаслідок суспільного неприйняття. 

До змішання права та моралі призводить багато термінів, що 

використовуються у праві. Серед них О. В. Голмс називав «злий умисел», 

«мотив», «недбалість». Він наводив приклад, коли суддя визнав невинуватою 

людину, яка розповсюджувала неправдиві відомості, при цьому не 

знайшовши в її діях злого умислу в моральному смислі. Проте можна уявити 

й інше рішення суду, коли людина без жодного злого умислу (як мотиву) 

поширює неправдиві відомості, розраховуючи на завдання шкоди іншій 

людині [2, с. 193]. Відповідно О. В. Голмс пропонує відмовитись від 

розуміння умислу у моральному сенсі, оскільки це призводить до 

неправильного розуміння у юриспруденції. На його думку, відсутність злого 

умислу у особи, яка спричинила шкоду, не має значення для розгляду справи. 

Значення мають лише ті негативні наслідки, які спричинені потерпілому. У 

такому праворозумінні яскраво простежується антифундаменталізм 

класичної прагматичної філософії, а саме: звернення не до першопричин 

(мотивів особи), а до наслідків (спричиненої шкоди).  

Також О. В. Голмс наполягав на відмові від вживання моральної 

фразеології у договірному праві. Мораль стосується внутрішніх 
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інтелектуальних та чуттєвих процесів, які відбуваються у свідомості 

індивідуума. З часів римського права договір розглядався як досягнення згоди 

між розумами сторін такого договору, а тому договір вважався неукладеним у 

випадку, якщо такої згоди не досягнуто або наміри сторін не відповідали 

положенням договору, або одна сторона не була обізнана зі згодою іншої. 

Проте можливі й випадки, коли сторони зв’язані договірними зобов’язаннями 

і у випадку невідповідності положень договору їхнім намірам або 

необізнаності зі згодою іншої сторони. Як приклад О. В. Голмс наводить 

договір поставки, в якому не визначено строк поставки. Покупець наполягає 

на поставці протягом тижня, а постачальник вважає, що товар має бути 

відвантажений після готовності постачальника. Проте суд вирішує, що товар 

має бути поставлений протягом розумного строку. І сторони, фактично, 

зв’язані не власним розумінням природи договору, а його інтерпретацією 

судом, навіть якщо вони під час укладення розуміли його положення інакше. 

На думку О. В. Голмса, неможливо зрозуміти дійсну теорію контракту чи 

хоча б деякі його фундаментальні питання без усвідомлення того, що всі 

договори є формальними, що укладення договору залежить не від згоди двох 

розумів, поєднаних єдиним наміром, а від згоди, скріпленої двома підписами. 

Тобто, головним у договірному праві є не розуміння сторонами одного й того 

самого, а промовляння сторонами одного й того самого [190, с. 463-464]. 

Іншою перешкодою на шляху до чіткого розуміння права О. В. Голмс 

вважав зведення права до продукту логіки. Особливій критиці О. В. Голмс 

піддав формалізм К. Лангделла (Christopher Langdell), відкидаючи три 

характеристики формалізму. Перша характеристика – це його концептуалізм 

та надмірна науковість. Формалізм сприймав право як низку принципів, а 

юридичні умовиводи – як галузь точного розслідування, як джерело 

абсолютної впевненості. Другою, щільно пов’язаною з першою 

характеристикою формалізму, був його статичний характер, його схильність 

ставитись до справ, з котрих виводили принципи права, як до даних, що не 

мають хронологічного виміру, а до самих принципів – як до чогось 
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позачергового. Третьою (дуже сумнівною, на думку О.В. Голмса) 

характеристикою формалізму (вона поєднувала в собі перші дві) була 

відокремленість права від життя [83, с. 23]. Таке заперечення схоластики 

слугує дуже вдалим підґрунтям для обґрунтування необхідності здійснення 

судом правотворчих повноважень. Судова правотворчість і є відмовою від 

догматики та схоластики вже існуючих норм та пошуком рішення, яке б 

найбільше відповідало умовам даного часу та суспільним настроям. 

Виходячи з вищенаведеного, О. В. Голмс сформулював свій чи не 

найвідоміший вислів, що «життя права полягає не в логіці, воно міститься 

у досвіді. Нагальні потреби часу, переважаюча мораль і політичні теорії, 

настрої публічної політики, відкрито визнані чи підсвідомі, навіть забобони 

суддів набагато більше, ніж логічні умовиводи, визначають правила, що 

виробляються для керування життям людей. Право – це втілення історії 

розвитку нації протягом багатьох століть, і з ним не можна поводитися, як 

із книгою з математики, яка містить тільки висновки і аксіоми» [189, с. 5]. 

Його знакова праця «Загальне право» [189] і є демонстрацією впливу саме 

досвіду на різні галузі та інститути права. 

Ми поділяємо точку зору Г. Вдовиної, яка зазначає, що вищенаведений 

постулат передбачає зміщення акцентів з «логістики» права на юридичну 

прагматику, з формально-логічних моментів юридичного аналізу на 

«буттєву» практику права. Однак О.В. Голмс не ігнорує формально-логічні 

аспекти права, а тільки закликає виявляти ті соціальні та психологічні явища, 

які стоять за тією чи іншою правовою формою: «За логічною формою стоїть 

судження про відносну цінність і важливість конфліктуючих законодавчих 

мотивів; часто невизначене і неусвідомлене судження, воно істинне і 

становить коріння і нерв усього процесу» [238, с. 54]. Не відкидаючи 

повністю можливість використання у правознавстві формально-логічних 

методів, О. В. Голмс наполягав на тому, що сила логіки не може замінити 

сили досвіду, з якого і постає життя права, а право значно більшою мірою 

залежить від політики, ніж від логіки [17, с. 65]. 
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Протест О. В. Голмса проти зведення права до схоластичної 

«книжкової» науки подібно до точних математичних наук призводить до 

зміщення акцентів зі статики на динаміку, тобто безпосередньо у життя, у 

сферу практики та значущості наслідків, а не першопричин. Якщо ж акцент 

переміщується у сферу юридичної практики, то першочергове значення 

привнесенню права у життя відводиться, звичайно ж, суду. «Шлях права» 

починається з наступних слів: «Коли ми вивчаємо право, ми не досліджуємо 

таємницю, проте маємо справу з добре відомою професією. Ми вивчаємо, що 

саме ми вимагатимемо від суду, або, що радитимемо людям, щоб суду 

уникнути. Об’єктом дослідження є передбачення сфери впливу на суспільні 

сили через інструментарій судів» [190, с. 457]. 

Звідси випливає, що розвиток права, в тому числі і права, яке 

створюється судами, неминуче залежить від домінуючих умов людського 

буття, які можуть зробити набагато більше для вироблення правил по 

управлінню людським суспільством, ніж будь-які силогізми. 

Сам О. В. Голмс зазначав, що закони всесвіту полягають у тому, що 

будь-який феномен має свої передумови та наслідки. Якщо ж якесь явище не 

має будь-яких передумов та наслідків, то це є дивом. Відповідно людині 

властиво сприймати світ раціонально, у тому числі і сприймати право як 

результат логічного розвитку. На думку О. В. Голмса, небезпека полягає не у 

визнанні того, що принципи, які впливають на інші явища, також впливають і 

на права, а в уявленні, що правова система може працювати математично на 

основі загальних аксіом діяльності [190, с. 465]. 

Незважаючи на те, що підготовка юристів є тренуванням у логіці, а 

мова судових рішень є в основному мовою логіки, право не можна зводити 

лише до продукту дедукції, аналогії та розмежування. За зовнішньою 

логічною формою ховаються глибинні смисли, які є значущими саме для 

даного місця та часу, проте явно та логічно не виражені. Такі смисли не є 

універсальними на всі часи, оскільки, як зазначав О. В. Голмс, «ми не знаємо, 

наскільки велика частина нашого права  відкрита для перегляду під впливом 
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невідчутних змін у звичках суспільної свідомості» [190, с. 466].  

Професор В. Титов зазначає, що «ми зустрічаємо у Голмса не повне 

заперечення логіки, а одну з перших тверезих спроб установлення реальних 

обмежень її застосування до діючого права. Саме встановлення цих правових 

обмежень логічного виведення і повинне бути вихідним пунктом розвитку 

юридичної логіки, як конкретизації логіки загальної. Принципи логіки повинні 

наче «проростати» зі змістового ґрунту фактично діючого права, а не 

привноситись ззовні» [132, с. 146]. 

Фактично голмсівська юридична концепція за своєю суттю є 

бігейвористською, в основі якої лежить ідея залежності поведінки та 

діяльності людини від зовнішніх стимулів, а не від внутрішніх. Саме 

діяльність та досвід суб’єктів права визначають зміст права, а не навпаки. 

Таке праворозуміння є контроверсійним до нормативізму, де норма права є 

правилом, яке визначає поведінку суб’єкта права. У голмсівському ж 

прагматизмі – навпаки: діяльність та досвід (особливо діяльність та досвід 

суду, тобто суддівська правотворчість) є тим чинником, який створює право. 

Згадаймо, що правотворчість може існувати і в умовах відсутності будь-якого 

нормативного підґрунтя і саме суд в такому випадку виступає творцем права. 

Так, О. В. Голмс виступав за необхідність усвідомлення суддями 

їхнього обов’язку враховувати соціальні переваги (social advantages). 

Особливу увагу серед таких соціальних переваг він віддавав економічним 

факторам, які впливають на суд з позиції вигоди. Оцінювання і зважування 

переваг (вигод) та недоліків (втрат) прийнятого рішення є суто економічно 

обумовленим процесом. А відтак О. В. Голмс виступав за необхідність 

подолання прірви між юридичною та економічною освітою з метою 

формування у майбутніх суддів особливого стилю економічного мислення. 

Прикладом привнесення економіки в право можуть бути дискреційні 

повноваження суду при виборі покарання злочинцю. Економічно доцільніше 

не намагатися якнайжорстокіше покарати особу, максимізувавши її 

страждання, а обрати адекватне покарання, яке б дозволило перевиховати 
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злочинця, компенсувати спричинену ним шкоду та соціалізувати його після 

відбуття покарання. Як приклад, наведемо випадок із сучасної практики 

кримінального судочинства в Німеччині, коли суддя як міру покарання для 

неповнолітніх членів неонацистських угруповань обирає відвідування та 

виконання громадських робіт у колишніх концентраційних таборах – 

меморіалах Голокосту
9
. Можна припустити, що обрання суворішої міри 

покарання відіграло б негативну роль. Малолітні неонацисти, які потрапили б 

до в’язниці, продовжували б перебувати в реаліях певного ідеологічного 

дискурсу, ототожнювали б своє ув’язнення з ув’язненням А. Гітлера у 1924 р., 

намагались би просунутися по злочинній ієрархії в уже «доросле» злочинне 

середовище і, як наслідок, стали б остаточно «втраченими» для суспільства. 

Таке надання переваги економіці у праві відповідає прагматизму з 

притаманним йому пошуком корисності і заклало підвалини економічній 

теорії права. 

Прикладом врахування судом соціальних переваг безпосередньо у 

суддівській кар’єрі О. В. Голмса є справа Лохнер проти штату Нью-Йорк 

(Lochner v. New York). Більшість суддів постановила, що закон штату, який 

обмежує тривалість робочого дня, порушує свободу договору, гарантовану 

14-ою поправкою Конституції США. О. В. Голмс в своїй особливій думці 

заперечив порушення свободи договору, зазначивши, що конституцію 

створено для людей, які фундаментально відрізняються одне від одного
10

. 

Зважаючи на необхідність захисту прав найманих працівників та 

лейбористські рухи, така позиція стала домінуючою в юридичній системі 

США, і держава в особі судів, які підтвердили право легіслатур штатів 

обмежувати тривалість робочого дня, фактично надала найманим 

працівникам соціальний захист. 

Іншим фактором, який має враховувати суддя при винесенні рішення, 

є історія. Проте О. В. Голмс розглядає історію виникнення та застосування 

                                                           
9
 Подібним креативним підходом до покарання неповнолітніх відзначається відомий німецький суддя у 

справах неповнолітніх (Jugendrichter) Андреас Мюллер (Andreas Müller). 
10

 Особлива думка О. В. Голмса у справі Lochner v. New York, 198 U.S. 45, 74-77 (1904) [201]. 
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юридичного припису з позиції скептицизму. Він відкидає сліпе застосування 

існуючої норми як догми. Таке застосування, вважав він, стає імітацією, 

звичкою та певним наслідуванням попередників, проте не є справжнім 

правом. Звернення до історії дозволяє осягнути практичні мотиви, які були 

керівними під час створення та ефективного застосування певних юридичних 

норм. Відповідно звернення до історії та осягнення практичних мотивів 

минулого дозволяє осягнути практичну та утилітаристську цінність норми, а 

відтак пристосувати її до сучасних реалій або взагалі відмовитись від неї як 

від застарілої. Так, в Англії існувало правило, за яким власник земельної 

ділянки відповідав за шкоду, завдану його худобою земельній ділянці сусіда, 

навіть якщо це сталося не з його вини. Таке правило було доцільним для 

густонаселених територій, оскільки завдяки йому можна було вимагати від 

власників худоби утримувати її за парканом і в такий спосіб уникнути 

заподіяння шкоди сусідам. По-іншому життєві реалії склалися в Америці з її 

величезними незаселеними територіями, які могли бути придатні лише для 

пасовищ. Тому тут утвердився інший принцип: не господар худоби, а власник 

будівель, лісів чи сільськогосподарських культур має захищати свою 

власність парканами від худоби сусіда [143, с. 359]. 

Пізніше, вже як суддя Верховного Суду США, О. В. Голмс 

сформулював свій відомий вислів, що «загальне право це не задумлива 

повсюдність в небесах (brooding omnipresence in the sky), а членороздільний 

голос певного суверена або квазісуверена, який може бути ідентифіковано… 

Це завжди право конкретного штату»
11

. Тобто, для О. В. Голмса – право це 

лише право «тут і зараз», прив’язане до конкретних суспільних умов та вимог 

часу, а не абстрактне загальне право без кордонів та часових меж.  

Як прихильник дарвінізму, О. В. Голмс виступає за еволюцію 

юридичних доктрин в залежності від часу та умов, подібно як біологічний 

вид еволюціонує в природі. «Офіційна теорія розвитку права полягає в тому, 

що кожне нове рішення силогічно випливає з існуючих прецедентів. Але так 

                                                           
11

 Особлива думка судді Голмса у справі Southern Pacific Co v. Jensen, 244 U.S., 205,222 (1917) [233]. 
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само, як ключиця у кішки свідчить про існування якоїсь більш ранньої 

істоти, для якої така кістка була корисна, прецеденти ще довго існують у 

праві після того, як період їх корисності вже закінчився, а про причини такої 

корисності взагалі забуто» [189, с. 31]. Тобто, право розглядається як 

динамічне явище, що в свою чергу є підґрунтям для судової правотворчості, 

адже в залежності від зміни умов та соціального контексту дозволяє судді 

відступити від ще існуючих, проте застарілих норм (законодавчих або 

прецедентних), і створити нову ефективнішу норму. 

В одній із своїх статей Т. Грей зазначає, що подібно до того, як 

дарвінізм поєднав історизм та емпіризм, О. В. Голмсу вдалося поєднати 

юридичні школи аналітичної юриспруденції та історичної школи права [185, 

с. 805]. Аналітична школа була заснована на британському емпіризмі та 

утилітаризмі І. Бентама, які виступали за очищення британського загального 

права від тягаря застарілих звичаїв і необхідність кодифікації та створення 

права так би мовити «з нуля». 

Водночас історична школа права, започаткована Фрідріхом Карлом 

фон Савіньї (Friedrich Carl von Savigny), розглядала право як продукт історії 

розвитку певного народу, який подібно до мови розвивається, доповнюється 

новим та відмовляється від застарілого. 

Суперечність цих двох течій призвела до тривалої дискусії та 

протистояння в американській юриспруденції прихильників та противників 

кодифікації
12

. О. В. Голмсу вдалося фактично поєднати ці два контроверсійні 

типи праворозуміння. Від історичної школи права О. В. Голмс запозичив 

усвідомлення історичного розвитку права та його динамічного характеру, а 

від англійської аналітичної юриспруденції – утилітаризм та надання переваги 

досвіду. 

Надання такої переваги еволюціонізму (Ф. Вейнер (Philip Wiener) 

визначав концепцію О. В. Голмса як «еволюціоністський прагматизм» [242, 

                                                           
12

 Конфлікт, який майже півстоліття тривав між загальним правом та кодифікацією, завершився перемогою 

загального права в США.  

http://philpapers.org/rec/WIEEAT
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с. 172]) є надзвичайно сприятливим для судової правотворчості. Якщо право 

має відповідати історичним та соціальним умовам даного часу і даного місця, 

то суддя отримує правотворчі повноваження кожного разу, коли такі умови 

змінюються. Відтак суддя отримує повноваження відкинути приписи законів 

або прецедентів як невідповідні місцю і часу та створити нову адекватну 

норму. Популярність ідей О. В. Голмса є однією із причин, згідно з якими 

Верховний Суд США наділений можливістю перегляду власних же 

прецедентів, що відрізняє практику судочинства США від практики 

судочинства Англії, де суди більш зв’язані своїми попередніми рішеннями. 

На нашу думку, юридична концепція О. В. Голмса є цікавим 

поєднанням ретроспективності та проспективності права. Тобто, правом є як 

його історичне відлуння, що еволюціонувало відповідно до умов сучасності, 

так і прогнозування щодо того, що буде правом у майбутньому, тобто 

передбачення реакції судді. Звідси випливає, мабуть, найбільший недолік 

теорії О. В. Голмса – слабка детермінованість права. Тобто, якщо за 

найменших змін у суспільному житті перегляду підлягає і право, відповідно 

таке право, як прогнозування реакції суду, стає слабо визначеним та 

незрозумілим для широких верств населення. Якщо нормативне регулювання, 

що існує в даний час і відоме широкому загалу (закони, судові прецеденти), 

стане неактуальним на час розгляду справи судом, як же віднайти межі своєї 

поведінки? На це питання однозначно відповісти важко, особливо 

пересічному обивателю. Очевидно, що в такій концепції неймовірно зростає 

роль юристів як тих осіб, що можуть спрогнозувати судове рішення та 

порадити своєму клієнту ту чи іншу модель поведінки. При цьому сам же  

О. В. Голмс зазначав, що «людиною майбутнього є майстер статистики та 

економіки» [190, с. 469]. Юрист перестає бути виключно «знавцем законів», а 

стає аналітиком та прогнозистом, який враховує не лише суто юридичні 

чинники, але й економічні, історичні та соціальні. 

Ще більшої складності у формулюванні права (суб’єктивних прав та 

обов’язків) у голмсівській теорії прогнозування додає те, що прогнозувати 
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доводиться рішення судді, який в свою чергу намагається спрогнозувати 

реакцію судів вищих інстанції. Тобто, фактично відбувається «прогнозування 

прогнозування», адже суддя першої інстанції, якому на розгляд потрапляє 

справа, не є останньою інстанцією, а тому намагається прийняти рішення, 

яке, крім правильного вирішення спору, буде ще й достатньо переконливим, 

щоб воно не було скасованим у судах вищих інстанцій. 

Професор С. Хеак наводить й інший недолік теорії О. В. Голмса. 

Незважаючи на те, що, на перший погляд, концепція Голмса виглядає 

практичною та антитеоретичною, насправді вона не надає конкретної 

методики врахування економічної корисності рішення або соціальних 

наслідків. Наприклад, відповідатиме філософії «Шляху права» і рішення суду, 

яке засудить невинувату особу, щоб зупинити паніку у суспільстві, що 

виникла внаслідок серійних вбивств, або покарання усіх хімічних заводів, де 

виробляється той чи інший хімічний елемент наркотиків, незалежно від того, 

що наркотики вироблялись лише на одній мануфактурі, яку слідству не 

вдалось встановити [186, с. 86]. Тобто, в такому випадку в судочинстві 

здійснюється зміщення акценту з безпосередньо правосуддя, тобто 

справедливого вирішення спору, у сферу соціальної інженерії та економічної 

вигоди. Проте такий підхід відповідає прагматичному визначенню істини, як 

того, що приносить користь, та визначенню істини як динамічного явища, що 

залежно від часу може модифікуватись. 

Підсумовуючи зазначимо, що особливостями концепції О. В. Голмса є: 

- розглядання права з точки зору «поганої людини», тобто 

прогнозування санкцій та наслідків тієї чи іншої поведінки; 

- відмова від моральної фразеології; 

- відмова від розгляду права як продукту логіки; 

- необхідність врахування суддею соціальних аспектів, економічної 

вигоди та історичного розвитку при вирішенні справи. 

Незважаючи на слабкість деяких сторін концепції О. В. Голмса, на 

яких ми наголошували, його науковий доробок можна назвати визначальним 
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та революційним для юриспруденції США, особливо для її судової системи. 

О. В. Голмс поставив суддю у самий центр правової системи та 

концептуально обґрунтував наявність величезних повноважень і 

можливостей судді для творення права та соціального конструювання 

дійсності. Він привніс прагматизм у право і заклав фундамент для багатьох 

наступних та сучасних юридичних концепцій, таких як юридичний реалізм, 

економічний підхід у праві, еволюційна теорія права. 

 

2.2. Судова правотворчість та соціологічна юриспруденція  

Р. Паунда 

 

Прагматичне праворозуміння, започатковане О. В. Голмсом, знайшло 

своє продовження у соціологічній юриспруденції, або в т. зв. «Гарвардській 

школі», яку пов’язують головним чином з ім’ям декана Гарвардської школи 

права Р. Паунда (Roscoe Pound). На вчення Р. Паунда вплинули як 

американський класичний прагматизм Ч. С. Пірса та У. Джеймса, так і 

європейські соціоорієнтовні теорії. 

Соціологічна юриспруденція Р. Паунда увібрала в себе ідеї вчень  

Р. Ієрінга та А. Смола про індивідуальні і соціальні інтереси та тезу про 

взаємодію соціальних наук; вчення Е. Дюркгайма про детермінуючий вплив 

соціальних факторів на право, теорію Л. Дюгі про соціально-юридичне 

розуміння права; «соціальну психологію» і засновані на ній теорію 

«соціального порядку» Л. Уорда і «соціального контролю» Є. Роса; а також 

школу «вільного права» Є. Ерліха [134, с. 152]. Дані концепції шукали 

пояснення явищам та процесам безпосередньо у суспільстві та в складних 

відносинах усередині соціуму, а тому стали міцним фундаментом для 

вивчення, а потім і створення методології дії права безпосередньо у 

суспільному житті. 

Проте, на нашу думку, найбільший вплив на соціологічну 
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юриспруденцію Р. Паунда мав саме американський прагматизм. Так, сам  

Р. Паунд зазначав, що «соціологічний рух у праві – це рух за прагматизм як 

філософію права» [215, с. 609]. Ми не можемо погодитись із Д. Сизранцевим, 

який зазначав, що «у працях Паунда проявляються риси прагматизму Пірса, 

але не вчення Джеймса або Дьюї, що представляють собою іншу 

інтерпретацію прагматичних ідей» [128, с. 13]. По-перше, як ми вже 

зазначали у першому розділі, прагматизм Ч. С. Пірса та прагматизм  

У. Джеймса є взаємодоповнюючими концепціями, а тому неправильним є 

твердження, що похідне від прагматизму юридичне вчення віддає перевагу 

якомусь одному з цих «батьків» прагматизму. По-друге, сам Р. Паунд 

постійно цитує У. Джеймса, оскільки праці останнього були більш 

структурованими та систематизованими. Дж. Гарднер (James Gardner) навіть 

зазначає, що обмірковуючи постулат У. Джеймса, що суттю блага є 

задоволення потреб, Р. Паунд дійшов висновку, що головним питанням 

юридичного порядку є задоволення більшого масиву потреб з меншими 

зусиллями та витратами, який і став базовою тезою його теорії правосуддя, а 

відповідно прагматизм У. Джеймса мав найбільший вплив на її формування 

[182, с. 8]. 

Соціологічна юриспруденція являє собою скоріше певну практичну 

установку до вивчення права в світлі інших соціальних наук, ніж класичне 

юридичне вчення. Центральною категорією такої юриспруденції постає 

«право в дії», тобто безпосередній вплив юридичних норм та принципів на 

життя суспільства, задоволення суспільних та індивідуальних потреб; 

практичне, а не декларативне регулювання відносин індивідуумів та 

соціальних груп. Таке «право в дії» протиставляється «статичному праву», 

або, як його називав Р. Паунд, – «книжковому праву» («the law in books»), 

тобто перевантаженій софістикою та доктриною юридичній теорії або 

«мертвим» законодавчим конструкціям.  

Соціологічною юриспруденцією право не розглядається як сукупність 

юридичних приписів. Воно включає в себе не лише знання, але й досвід, що 
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використовується у юридичній практиці. Для Р. Паунда право постає 

практичною діяльністю, а не теоретичною основою для здійснення 

правосуддя або іншої юридичної діяльності. Основою права є «вирази 

досвіду, що розвинуті розумом та перевірені наступним досвідом, і якщо 

вони достатньо наближені до дійсності, то це те, до чого ми маємо 

прагнути» [214, с. 1058]. У цьому соціологічну юриспруденцію Р. Паунда 

можна вважати продовженням канонічного вислову О. В. Голмса, що 

«життя права полягає не в логіці, воно полягає у досвіді». Таке 

праворозуміння є суто прагматичним, оскільки переносить акценти у сферу 

дії, а не догми права. 

Американський історик права Дж. Оєрбах (Jerold Auerbach) зазначав, 

що Р. Паунд зробив більше за будь-кого із своїх сучасників для виявлення 

соціального ефекту права та поєднання юридичної думки з соціальними 

науками [159, с. 149]. До даної тези варто зробити заувагу та зазначити, що  

Р. Паунд будував свою соціологічну юриспруденцію вже на міцному 

фундаменті здобутків європейських мислителів, про яких ми зазначали вище. 

А тому, віддаючи належне Р. Паунду, заради справедливості не варто забувати 

і про його попередників, без яких здобутки Р. Паунда були б навряд чи 

такими вагомими.  

Сам Р. Паунд виділяв такі практичні завдання соціологічної 

юриспруденції: 

1. Вивчення соціальних наслідків юридичних інститутів, 

юридичних приписів та юридичних учень, тобто права у дії, на відміну від 

права у книгах.  

2. Соціологічне дослідження як найважливіша передумова 

правотворчості.  

3. З’ясування засобів, за допомогою яких юридичні норми можуть 

стати ефективнішими в існуючих умовах життя та в умовах обмежених 

засобів юридичного впливу.  
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4. Спроба зрозуміти фактичний розвиток права через вивчення 

судових методів і способів мислення видатних суддів та юристів.  

5. Соціологічне дослідження історії загального права з метою 

усвідомлення природи зв’язку права та соціальних інститутів, що існували у 

минулому.  

6. Індивідуалізація застосування юридичних норм з метою 

врахування конкретних обставин конкретних справ [220, с. 512-515]. 

Тобто, Р. Паунд розглядає будь-яке юридичне явище як соціальний 

феномен. Право передусім є формою людської діяльності, що завжди 

знаходить своє вираження у соціумі і є механізмом задоволення суспільних 

потреб та інтересів. «Право є досвідом, організованим та розвинутим 

розумом, що авторитетно проголошується правотворчими та 

правозастосовними органами політично впорядкованого суспільства та 

підтримується силою такого суспільства» [223, с. 62]. Відповідно 

оцінювання та прогнозування впливу будь-якого юридичного явища має 

відбуватись як явища соціального. Без підтримки суспільства право не діє, 

оскільки не може задовольнити його потреб та не відповідає вимогам часу. 

Роблячи посилання на вітчизняне сьогодення, слід згадати трагічні наслідки 

прийняття Верховною Радою України 16 січня 2014 р. законів, які істотно 

обмежували громадянські права і свободи, та, фактично, були наступом 

держави на суспільство. Так звані диктаторські закони від 16 січня 2014 р. не 

відповідали тогочасним викликам суспільства
13

, а тому спричинили сутички і 

кровопролиття. 

Право, за Р. Паундом, розглядається у трьох значеннях. По-перше, це 

високоспеціалізована форма соціального контролю у розвинутому політично 

організованому суспільстві, яку Р. Паунд визначає як правопорядок (legal 

                                                           
13

 Тут під суспільством ми розуміємо ту активну частину суспільства, яка підтримувала масові протести, що 

почалися після відмови В. Януковича від підписання угоди про асоціацію з ЄС та посилилися після розгону 

мирної демонстрації на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада 2013 р. Очевидно, що будь-яке 

соціальне явище не може мати абсолютної одностайної підтримки у громадянському суспільстві. У 

протилежному випадку таке суспільство є або антиутопічним тоталітарним суспільством з оруельського 

«1984», або подібним до суспільств, які існують у найпотворніших авторитарних режимах нашого часу, або 

існували у ХХ ст. 
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order). По-друге, це масив (body) авторитетних настанов для прийняття 

рішень. Та, по-третє, це судовий та адміністративний процес, у якому такі 

настанови для прийняття рішень виробляються та застосовуються за 

допомогою особливої техніки з метою досягнення вагомих результатів [218, 

с. 40-41]. Проаналізувавши такі прояви права, можна стверджувати, що  

Р. Паунд розглядає право у соціологічному аспекті (соціальний контроль), 

нормативному аспекті (керівні приписи для прийняття рішень (authoritative 

guides to decision)) та прагматичному аспекті, який поєднує попередні два 

(вироблення та застосування юридичних норм для досягнення соціального 

контролю). 

При цьому нормативний аспект (авторитетні настанови для прийняття 

рішень), на відміну від нормативістського праворозуміння включають не 

лише приписи (precepts), а й техніку (technique) та ідеали (ideals). Приписи, в 

свою чергу, складаються з норм (rules), принципів (principles), юридичних 

концепцій (legal conceptions) та стандартів (standarts).  

Під технікою Р. Паунд розуміє «мистецтво юридичної справи», 

наприклад, техніку юристів загального права, тобто юридичне мислення за 

аналогією із попередніх судових рішень, а не із законодавчих норм; та техніка 

юристів цивільного права, тобто юридичне мислення, відправною точкою 

якого є законодавство, а судові рішення – лише формою застосування таких 

норм і вирішення спорів. 

Останнім елементом авторитетних настанов для прийняття рішень є 

ідеали. Під ідеалами Р. Паунд розуміє прояв соціального порядку, який 

дозволяє прийняти рішення, яке б відповідало соціальним реаліям та 

слугувало засобом соціальної інженерії. 

Ми не поділяємо тезу Л. Мамута про те, що цінності і постулати 

зображені Р. Паундом як «ідеальні вічні начала» [42, с. 681]. По-перше, для  

Р. Паунда право завжди є контекстуальним, тобто право «тут і зараз». Право 

завжди має відповідати умовам часу та інтересам конкретного суспільства, а 

тому існування чогось вічного є утопією. Те, що актуально сьогодні, може 
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втратити свою актуальність завтра, оскільки зміняться суспільні виклики. По-

друге, юриспруденція Р. Паунда є юриспруденцією наслідків, а не начал або 

першопричин. Антифундаменталізм, притаманний прагматичному 

світосприйняттю, намагається відмежуватись від абстрактних першопричин 

та непорушних базисів. «Ідеальні вічні начала» – це прямий шлях до 

книжкового права, увічненого на папері, яке не відповідає умовам та 

викликам сьогодення. Теза, висловлена Л. Мамутом, скоріше відповідала б 

теорії природного права, яке намагається знайти основу права в 

універсальних «вічних началах» (Бог, мораль, розум, справедливість, людська 

природа тощо), проте не сприймається соціологічною юриспруденцією не 

через їх заперечення як таких, а через їх абстрактність та відірваність від 

конкретних юридичних механізмів. 

Для Р. Паунда ідеальним елементом у праві є не «вічні начала», а 

«вираз соціального порядку конкретного часу та місця, правова традиція 

щодо того, чим є соціальний порядок і яка мета соціального контролю, який 

є авторитетним фоном тлумачення і застосування юридичних приписів» 

[219, с. 147-148]. 

Об’єднуючи вищевикладені елементи, Р. Паунд визначає право як 

«масив авторитетних приписів, що вироблені і застосовані з використанням 

авторитетної техніки в світлі традиційних авторитетних ідеалів» [213,  

с. 50]. Зазначимо, що таке визначення Р. Паунда визначає право передусім у 

нормативному аспекті. При цьому не варто залишати поза увагою 

соціологічний та прагматичний аспекти, про які ми згадували вище.  

Інтерпретуючи Р. Паунда, можна комплексно визначити право у дусі 

соціологічної юриспруденції як масив приписів, що вироблені і застосовані у 

межах судового та адміністративного процесів з використанням авторитетної 

техніки в світлі традиційних ідеалів з метою досягнення соціального 

контролю у політично організованому суспільстві.  

Антифундаменталізм, що притаманний класичній філософії 

прагматизму, спонукає Р. Паунда шукати шляхи відмови від абсолютизації 
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класичних філософських (метафізичних та гегеліанських) методів у 

юриспруденції. Професор В. Титов зазначає, що саме у філософії 

прагматизму, а не пронизаних панлогізмом філософіях права на зразок 

гегелівської, Р. Паунд вбачав запоруку продуктивного розвитку права [131, с. 

149]. Він зазначав, що «наукове право – це аргументоване зведення принципів 

відправлення правосуддя, а його протилежність – усього лише конгломерат 

судових химер, більш або менш вдало замаскованих під правосуддя, 

справедливість або природне право. Але цей науковий характер права є 

тільки засобом у напрямі до мети права – здійснення справедливості… 

Право наукове лише для того, щоб усунути особисте свавілля судової 

адміністрації, щоб запобігти корупції і щоб обмежити небезпечні 

можливості судового неуцтва. Право наукове не заради самої науки. Міра 

його науковості, як засобу досягнення мети, повинна оцінюватись за 

результатами, яких воно досягає, а не за витонченістю його внутрішньої 

структури; за діапазоном, в якому воно досягає мети, а не за красою 

логічного виведення або суворістю, з якою норми виводяться з прийнятих за 

основу догм» [215, с. 605; 131, с. 147]. 

Тобто, право, за Р. Паундом, не має протиставлятись науці та логіці, 

проте визначальним є досягнення результату – здійснення справедливості 

через правосуддя, а не переобтяження права доктриною, догматикою та 

логікою, які часто досягненню такої мети заважають. Тому Р. Паунд і 

виступає проти механізації юриспруденції, тобто зведення юридичної 

практики до автоматичного ремесла, яке є логічним наче математична 

формула. Надмірна науковість, так би мовити академічність, шкодить праву, 

оскільки, по-перше, робить його незрозумілим для широких верств 

населення, а, по-друге, відриває його від суспільних реалій та, фактично, 

повертає його в минуле до наукових догм, вже сформульованих у попередні 

часи. 

Крім того, Р. Паунд пропонує орієнтуватись не на висновки, що 

дедуктивно вироблені з передбачених принципів людської природи, а 
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звернутися до практичної корисності установ та можливості їх застосування 

для людських потреб [215, с. 609]. Коли юристи, а особливо судді, 

намагаються відійти від закам’янілої юридичної догми і врахувати потреби та 

виклики часу, відбувається еволюційний розвиток всієї правової системи. Як 

приклад, Р. Паунд наводить часи розвитку права справедливості у Англії, 

коли Канцлерський суд намагався винести найефективніше 

(найсправедливіше) рішення у конкретних справах, або часи, коли 

американські суди підлаштовували загальне право Англії під американські 

реалії. Таку тенденцію Р. Паунд називає «юриспруденцією наслідків» 

(jurisprudence of ends), що є продовженням «юриспруденції результатів»  

Р. Ієрінга (Wirklichkeitsjurisprudenz). На зміну юриспруденції наслідків 

приходить «юриспруденція понять» (jurisprudence of conceptions), коли 

правова система перестає розвиватись та спостерігається тенденція до 

застою, коли право розглядається як сукупність певних вироблених правил 

(норм), а юридична діяльність і особливо судочинство зводяться до дедукції з 

таких норм. 

Виступаючи за юриспруденцію наслідків, Р. Паунд протестує проти 

класичного нормативістського розуміння права як сукупності норм (правил) 

та остіновського розуміння права як команди суверена. Таке позитивістське 

сприйняття права призводить до механічного застосування норм без 

врахування соціальних передумов та наслідків. Юриспруденція понять 

сприяє стабілізації правової системи, юриспруденція наслідків – її розвитку. 

Ми поділяємо точку зору Ю. Тихонравова, який зазначає, що право 

повинно бути «фіксованою основою для регулювання людської діяльності», 

однак постійні зміни умов життя суспільства вимагають постійних поправок, 

а отже, «правовий порядок повинен бути настільки ж змінним, наскільки 

стабільним». Він повинен постійно «переглядатися у відповідності зі 

змінами в суспільному житті, яке він повинен регулювати» [133, с. 557].  

Г. Вдовина при цьому зазначає, що будь-яка правова система неминуче 

стикається зі складною проблемою: вона повинна відповідати, з одного боку, 
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вимогам стабільності, а з іншого, – неминучості змін. На практиці 

примирення цих протилежних за своїм характером вимог здійснюється 

шляхом створення нових культурно-філософських і політико-правових 

концепцій. І вже до останніх пристосовуються законодавство і тлумачення 

права, судова правотворчість і юридична наука. Ці концепції і визначають 

напрямок розвитку. Саме вони створюють концептуальні засади для 

правового матеріалу, зібраного раніше, вони діють як принципи, що 

роз’яснюються законодавцем, суддею або юристом. І саме ці концепції 

спрямовані на підтримку стабільності в ході перетворень, що відбуваються, 

усуваючи на певний час дисбаланс між вимогами часу і нормами права [17,  

с. 67]. Проте, на нашу думку, таке твердження Г. Вдовиної є якраз 

«юриспруденцією понять» у розумінні Р. Паунда, коли практика прямує за 

«культурно-філософськими і політико-правовими концепціями», які до цього 

мають бути кимось сформульовані. У паундівській юриспруденції наслідків – 

навпаки, саме юридична практика, переважно у формі суддівського активізму, 

сприяє якісному розвитку юридичної системи. Судді, які намагаються 

врахувати умови сьогодення та передбачити, які наслідки для суспільного 

життя матимуть прийняті ними рішення, є рушійною та практичною силою 

юриспруденції. Це і є правом у дії. «Культурно-філософські та політико-

правові концепції», про які говорить Г. Вдовина, рано чи пізно стануть 

догмою, якої будуть дотримуватися лише з поваги до їх наукової 

витонченості або авторитету автора. Звичайно це сприятиме стабільності 

системи, проте, так само як для хімічної реакції необхідним є руйнування 

одних молекул та заміщення їх новими, для досягнення нової якості 

юридичної системи необхідним є приведення її у рух, вихід системи, так би 

мовити, із власної зони комфорту.  

У своїх працях Р. Паунд пропонує замість пошуку ідеального 

універсального права звернутися до значущості наслідків застосування права. 

Чим менш довільним буде право і чим більше воно відповідатиме природі 

речей, тим більше воно наблизиться до взірця довершеного права. Тому  
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Р. Паунд схвально відгукувався про приклади законотворчості, які закладають 

принципи, з яких виводяться не стільки норми, скільки присуд, а рішення 

вказують на норми тільки доти, доки умови, до яких вони застосовуються, 

примушують їх відповідати принципам. «Ці приклади, а не слабкі методи 

однакового застосування, до яких часто вдаються американські суди, 

вказують правильний шлях: підганяти норми під випадки, замість того, щоб 

підганяти випадки під норми» [215, с. 613; 131, с. 153]. 

У світлі пріоритетності юридичної практики у праворозумінні  

Р. Паунда постає логічне запитання: «Яке ж місце відводиться судовій 

правотворчості у його соціологічній юриспруденції?». Сам Р. Паунд у своїй 

праці, присвяченій дослідженню судової правотворчості, – «Теорії судового 

рішення» («The Theory of Judicial Decision») писав, що головним у 

правотворчій діяльності є судовий емпіризм, а саме пошук – дієвого 

юридичного припису, тобто принципу, який є плодом хорошого результату, 

який узгоджується з справедливістю між сторонами конкретного судового 

розгляду. Це – процес спроб і помилок з усіма перевагами і недоліками такого 

процесу [222, с. 953]. Безперечно, Р. Паунд відводить судовій правотворчості 

провідну роль у творенні права, оскільки саме судове рішення є 

найефективнішим засобом досягнення практичної корисності та максимальне 

наближення юридичного регулювання до конкретних соціальних 

правовідносин.  

Досить часто вчення Р. Паунда називають прагматичним 

інструменталізмом [29, с. 8; 36, с. 15; 236], і це не дивно, адже право 

розглядається Р. Паундом виключно як інструмент соціального контролю та 

соціальної інженерії. «Для розуміння права сьогодні необхідно уявити такий 

стан, який задовольняє максимальний масив людських потреб з мінімальними 

витратами. Я схильний розуміти право як соціальний інститут, що 

задовольняє соціальні потреби – виклики, вимоги і очікування, що нерозривно 

пов’язані з існуванням цивілізованого суспільства – з найменшими втратами, 

які дозволяють задовольнити такі потреби або подолати такі виклики через 
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людську діяльність політично організованого суспільства. Для наших цілей я 

схильний бачити у юридичній історії відлуння постійно розширюваного 

визнання і задоволення людських потреб, викликів, очікувань через соціальний 

контроль; всеосяжнішого і ефективнішого усунення перешкод у споживанні 

людиною засобів до існування – тобто, соціальну інженерію, що безперервно 

стає ефективнішою» [211, с. 47]. Отже, право розглядається Р. Паундом не як 

самоціль або певна автономна система знань та приписів, а як прикладний 

засіб – інструмент досягнення цілей суспільства та задоволення його 

інтересів. 

Якщо право є інструментом, то хто ж орудує ним? Саме суд, за  

Р. Паундом, є тим суб’єктом, або навіть майстром, який використовує 

інструмент (право) для досягнення соціального контролю. При цьому  

Р. Паунд не ідеалізує суддівський розсуд та суддівський досвід, проте 

розглядає їх саме як прагматичний засіб досягнення цілей – цілей соціального 

контролю: «Безпідставно стверджувати, що довільний суб’єктивний та 

особистісний елемент у судовій діяльності, який був традиційно домінуючим 

протягом століть, є істинним, а накопичений досвід є просто оманою. Я 

повторюю, що досвід соціального контролю через судовий процес, який 

узгоджується з правом, є таким же дієвим як інженерний досвід» [212,  

с. 53]. 

Якщо метою права є досягнення цілей соціальної інженерії, то саме 

суд є тим суб’єктом, який у конкретній справі, оцінивши як передумови, так і 

наслідки свого рішення, може вирішити спір так, щоб досягти максимальної 

корисності для соціальних інтересів як у конкретному спорі для сторін по 

справі, так і взагалі для суспільства. При цьому постає питання: «У якій 

формі суд здійснює соціальну інженерію: у формі правозастосування чи у 

формі правотворення?». Соціальний контроль з використанням лише вже 

існуючого писаного юридичного матеріалу (законодавчих та прецедентних 

норм) є досить обмеженим, адже дозволяє лише підганяти факти під норми. 

При цьому судова правотворчість – навпаки – дозволяє створити норму під 
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конкретний випадок, а вже як наслідок – досягти більшого соціального 

ефекту.  

Варто зауважити, що Р. Паунд виступав проти сприйняття суду як 

машини, в яку закладають певні факти, а на виході отримують строго 

визначене рішення [217, с. 104]. А тому саме судова правотворчість є тим 

механізмом, який дозволяє уникнути механізації та автоматизації 

відправлення правосуддя і привнести у судочинство творчий елемент. Творча 

діяльність судді дозволяє досягнути мети права – встановлення соціального 

контролю, тобто такої ефективності судової системи та її рішень, яка б 

максимально відповідала реаліям сьогодення та запитам суспільства. 

Звичайно, що творча діяльність судді будується не на порожньому 

місці. Фундаментом для судової правотворчості виступає вже існуюче 

нормативне підґрунтя, яке Р. Паунд називає приписами (percepts). Проте вже 

існуючі приписи є лише допоміжним засобом досягнення соціального 

контролю. Суддя може відступати від існуючих юридичних норм, якщо цього 

вимагає необхідність досягнення соціального контролю через право. 

Дослідник паундівського методу Д. Сизранцев зазначає, що детальне 

ознайомлення судді з матеріалами судової справи, а також використання 

методу Р. Паунда при вирішенні життєво важливих проблем неодмінно 

приводить суддю до переконання, що можливо ухвалити рішення, яке 

відповідало б ідеалам соціального контролю. Застосування методу Р. Паунда 

дозволить максимально наблизити рішення до істини і назвати його 

«практично непогрішним» у зв’язку з дотриманням не лише основних 

принципів процесу юридичного, що являє собою зовнішнє, формальне 

забезпечення, але й передусім процесу філософського, філософської дії, що, 

на відміну від формального процесу, має або не має вияв зовні на розсуд судді 

[128, с. 52]. Варто нагадати, що у прагматичній філософії категорія істини 

тісно пов’язана з категорією корисності, а тому істинним є судове рішення, 

яке не стільки відповідає фактичним обставинам, скільки приносить 

максимальну користь в першу чергу для суспільства. Як ми вже зазначали в 
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першому розділі, суддя намагається не встановити об’єктивну істину, а 

досягти переконання «правильності» свого рішення. У соціологічній 

юриспруденції така «правильність» відповідає категорії соціальної інженерії. 

Тобто суддя намагається прийняти таке рішення, яке б дозволяло досягти 

ефекту не лише у конкретному спорі, але і знайшло б позитивне 

відображення у суспільних процесах, а також було б схвалене суспільством. 

Судове рішення, ухвалене як інструмент соціальної інженерії, стає вогнищем, 

яке ніби «осяює» всю правову систему, і що найголовніше – відображається у 

суспільстві. 

Паундівська модель суддівського прогнозування результату судового 

рішення була вдало описана Д. Сизранцевим у його дисертаційному 

дослідженні. Автор зазначав, що з усього потоку життєвого досвіду суддя 

сприймає те, що найбільш ефективно «працює» на встановлення соціального 

контролю. Існує реалія – деякі дії судді, з яких випливає певний результат. 

Цей результат стає ефективним як рішення, що відповідає праву, якщо він 

спрямований на досягнення соціального контролю. Суддя прагне до того, 

щоб його рішення стало фактом правовим, але не знає, як може бути 

інтерпретований знак, що відображає рішення; суддя може і зобов’язаний 

всього лише передбачати результат інтерпретації припису, що міститься у 

його рішенні. Плануючи настання певних результатів по відношенню до 

окремої особистості (обвинуваченого, сторони у справі), він оцінює 

можливий результат відносно поведінки певного індивідуума і зміни балансу 

в суспільстві, оцінює результати превентивної дії його рішення, прагне 

дотримання принципу безперервності (синехізму) права як прагматичного 

процесу [128, с. 61]. Б. Кардозо зазначав, що у розумінні Р. Паунда «основна 

частина здійснення правосуддя - це компроміс між тенденцією розглядати 

кожну справу як різновид загального типу справ і тенденцією розглядати 

кожну справу як унікальну» [167, с. 8; 128, с. 61]. На нашу думку, вдалий 

баланс справедливого (індивідуального) та загальноприйнятного 

(соціального) у судовому рішенні дозволяє досягти як соціального контролю 
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(загальна мета), так і правосуддя (конкретна мета). 

Суддя має прагнути до ідеалу – встановлення соціального контролю, і 

кожне судове рішення має наближати суспільство до такого ідеалу. У такому 

праворозумінні важливого значення набуває прогнозування та оцінювання 

наслідків судового рішення. Суддя має не лише побудувати дієву модель 

свого рішення, але й оцінити її наслідки для суспільних змін. Тут, звичайно, 

на перше місце виходить процес оцінювання соціальних інтересів. 

Наприклад, що важливіше – захист права приватної власності на автомобіль 

чи забезпечення благоустрою та функціонування транспортної 

інфраструктури шляхом евакуації неправильно запаркованих автомобілів? 

Відповідь на такі складні питання має бути надана суддею у кожному 

конкретному випадку після оцінювання викликів часу та запиту суспільства в 

конкретних умовах. Варто погодитись з А. Куликовим, який зазначав, що з 

цілей права як засобу соціального контролю випливають і обов'язки юриста 

як «соціального інженера»: узагальнення і класифікація існуючих в 

суспільстві інтересів; визначення та відбір інтересів, які право має визнати і 

забезпечити; визначення меж забезпечення відібраних інтересів; оцінка 

засобів, за допомогою яких право може забезпечити визнані інтереси; 

розробка принципів оцінки цих інтересів, щоб потім, шляхом балансування 

конфліктуючих інтересів, досягти такого суспільного стану, коли максимум 

вимог задовольнятиметься при мінімумі витрат [158, с. 91].  

При цьому у соціологічній юриспруденції шальки терезів Феміди 

звичайно тягнуться донизу з боку саме суспільних інтересів, а не 

індивідуальних; хоча пріоритетним є і забезпечення балансу інтересів, адже 

порушення права приватної власності на користь суспільних інтересів є 

одночасно і порушенням права конкретного представника суспільства
14

. 

                                                           
14

 Подібної практики врахування балансу індивідуальних та суспільних інтересів дотримується і 

Європейський суд з прав людини, який у своєму рішенні у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції» [112] 
зазначив, що забезпечення справедливої рівноваги загальних інтересів суспільства та вимог захисту 

основних прав конкретної людини є невід’ємним принципом Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод. А у контексті обов’язковості практики ЄСПЛ на підставі ст. 17 Закону України «Про виконання 

рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [96] такий принцип «справедливої 

рівноваги» індивідуальних та суспільних інтересів має застосовуватись і українськими судами. Як бачимо, 



105 

 

Фактично, практичною методологією реалізації соціологічної 

юриспруденції у судочинстві та судовій правотворчості стала саме теорія  

Р. Паунда про інтереси. Саме виокремлення, усвідомлення, оцінювання та 

прогнозування інтересів, які мають бути захищені у конкретному судовому 

процесі, є керівним принципом судді, який бажає досягти соціального 

контролю та розглядає своє рішення як інструмент соціальної інженерії. 

Завданням судді є надання юридичним принципам життя не шляхом 

виведення з них універсальних норм, які б існували вічно, а шляхом 

ілюстрації їх практичного застосування до конкретної справи з метою 

досягнення корисного та справедливого результату. Саме у цьому, за  

Р. Паундом, і полягає сутність загального права, а не у вічному слідуванні 

прецедентам. Тобто, прецедентне право є лише одним з можливих засобів 

досягнення соціального контролю і виключно за умови відповідності вже 

існуючих судових прецедентів умовам та викликам місця та часу. Відповідно 

у соціологічній юриспруденції суди зв’язані своїми попередніми рішеннями 

лише доти, доки такі рішення відповідають суспільним інтересам та ідеалам 

соціального контролю. А відтак, при зміні таких суспільних умов суди 

можуть відійти від прецедентів та створити нові юридичні норми, які 

відповідали б новим умовам. 

Головним завданням, яке стоїть перед юридичною спільнотою,  

Р. Паунд вважав раціоналізацію судового процесу шляхом усвідомлення 

суддями наступних постулатів: 

1) процес соціальної інженерії є частиною загального процесу 

соціального контролю; 

2) необхідності відмежування правопорядку, який регламентується 

загальними принципами, від правопорядку, який пов'язаний з конкретними 

унікальними ситуаціями, які вимагають індивідуального правозастосування; 

3) забезпечення балансу між досягненням справедливості у 

                                                                                                                                                                                           

між доктринальним вченням про судову правотворчість та українським судочинством не така вже й велика 

прірва, як може здатися на перший погляд. 



106 

 

конкретній справі і врахуванням узагальнених вимог суспільства; 

4) ролі ідеального прояву соціального та юридичного порядку 

одночасно і в судових рішеннях, і в законодавстві [212, с. 58]. 

Водночас Р. Паунд зазначав, що робота судді обмежується низкою 

факторів. До їх числа він відносить: (1) труднощі встановлення фактів по 

справі; (2) наявність невиражених обов'язків, які мають велике моральне 

значення, але суперечать юридичній реалізації; (3) тонкощі способів 

порушення людських інтересів, які могло б захистити право; (4) протиріччя 

юридичного механізму і людської поведінки; (5) потребу людини у зміні 

права відповідно до зміни людських інтересів [218, с. 60; 128, с. 60]. Такі 

обмеження і складнощі можуть бути вирішені за рахунок судової 

правотворчості, тобто творчого підходу до здійснення правосуддя. 

Водночас Дж. Гартнер зазначає, що юридичний ідеал, досягнути якого 

прагнуть судді та юристи, добре характеризується таким специфічним 

поняттям, введеним Р. Паундом, як «позитивне природне право» («positive 

natural law»), яке протиставляється іншому паундівському поняттю – 

«природне природне право» («natural natural law»), тобто ідеальне право, 

незалежне від актуального права [182, с. 144]. Позитивним приватним 

правом, за Р. Паундом, є практичне застосування природного права, тобто 

ідеалізована версія позитивного права конкретного місця та часу, у якій 

юристи постулюють декларативний характер природного права та вдихають 

життя в його універсальні та ідеальні приписи. Такі ідеалізовані приписи 

позитивного права, які пізнаються юристами, стають універсальними, 

незаперечними та незмінними [216, с. 330]. 

На нашу думку, паундівська концепція «позитивного природного 

права», незважаючи на свою суперечність прагматизму в частині 

універсалізації права, є спробою пошуку шляху практичної реалізації та 

конкретизації природного права. І знову ж таки у такій моделі реалізації 

ідеалів природного права на авансцену виходить суддя, який шукає шляхи 

практичної реалізації природних ідеалів. Фактично, таким шляхом і є судова 
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правотворчість, коли універсальне природне право знаходить свою форму в 

конкретній юридичній нормі, яка твориться судом та застосовується для 

справедливого вирішення спору. 

Подібним до спроби практичного втілення природного права через 

концепцію «позитивного природного права» є паундівське поняття 

«юридичних постулатів» («jural postulates»). Він зазначав, що важливо не 

застосовувати догматично абстрактну схему універсального права, а 

виробити щось відмінне з метою відповідності цього нового цілям 

юриспруденції. Суддя має бачити детальнішу картину, яка б скеровувала його 

у пошуку юридичних норм, їх інтерпретації та застосування при вирішенні 

конкретних справ. Одночасно законодавець має бачити детальнішу картину 

для законотворчості. Важливо, щоб юристи усвідомлювали, що це всього 

лише картина, яка відображає конкретне місце і час, та може змінюватись 

повністю або частково. Суспільство конкретного місця та часу має певні 

юридичні постулати. Це не норми права, а ідеї, згідно з якими юридичні 

інститути та юридичні приписи можуть стати ефективними. І завданням 

юристів є встановлення та формулювання таких юридичних постулатів, які є 

не універсальними для будь-якого суспільства, а відповідають лише 

конкретному суспільству конкретного місця та часу, тобто ідеям права та 

справедливості, які вони передбачають. Юристи мають підлаштовувати 

юридичний матеріал, який сформований раніше таким чином, щоб він 

втілював у життя такі постулати [182, с. 20]. 

Крім того, Р. Паунд вірив, що існують певні постійні принципи у 

загальному праві, зокрема ті, що охоплюються методами, які він називав 

«вченою юридичною традицією» (taught legal tradition). Він був переконаний, 

що реалізація принципів вченої юридичної традиції під час застосування 

суддями загального права викликала б істотні зміни, які стали б 

відображенням змін у суспільстві. Як інтерпретатори загального права, судді 

зобов’язані обмірковувати практичні наслідки своїх рішень і прагнути до 

того, щоб правосуддя сприяло, а не перешкоджало суспільному розвитку 
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[243, с. 56]. 

Дослідниця З. Голдобіна зазначає, що соціологічна юриспруденція 

звернула увагу на соціальну дію права та судової влади, а її представники 

обґрунтовували взаємозалежність тріади: право-суспільство-суд, 

стверджуючи, що закони та судові рішення призводять до певних змін у 

соціальному житті і, навпаки, розвиток суспільства визначає розвиток права; 

причому ефективність юридичних норм залежить від ступеня їх підтримки 

громадською думкою [22, с. 21]. Фактично, тріаді «право-суспільство-суд» 

відповідають три аспекти розуміння Р. Паундом права: нормативний – 

соціологічний – прагматичний. Щоправда, за Р. Паундом, соціологічний 

аспект є визначальним та первинним, а створення та впровадження права у 

життя найбільш ефективно здійснюється судом (сюди ж ми включаємо й 

адміністративні органи). Тому вищенаведена тріада має бути трансформована 

у такій послідовності: суспільство-суд-право. Тобто, право виникає із запиту 

суспільства через здійснення правосуддя у формі судової правотворчості. При 

цьому, право, що твориться судом, є соціальним регулятором і започатковує 

новий цикл тріади. Такий взаємовплив є перманентним і може бути 

зображений за наступною схемою: суспільство-суд-право-суспільство і т.д. 

При цьому у визначенні правотворчих функцій суддів Р. Паунд є не 

настільки радикальним, як О.В. Голмс, або тим більше юридичні реалісти. 

Варто погодитися з тезою, що Р. Паунд, на відміну від О. В. Голмса та 

юридичних реалістів, не зводив право лише до діяльності суддів. Він 

визнавав правотворчі функції за суддею переважно у сфері прецедентного 

права. Крім того, він визнавав, що життя права значною мірою залежить від 

розуміння закону правозастосовуючим суб’єктом, і у зв’язку з цим 

уподібнював тлумачення закону до правотворчої діяльності [158, с. 253; 17, с. 

66]. Навіть більше, Р. Паунд зазначав, що ефективним провідником соціальної 

інженерії може бути законодавство, яке комплексно розробляється 

компетентними органами (бюро, комісіями, асоціаціями), тобто юристами, а 

не політиками-парламентарями, які сковані партійними інтересами. «Роль, 
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яку відігравали юристи у римському праві, та роль, яку вони відіграють у 

сучасному континентальному законотворенні, має переконати нас у тому, 

що у разі необхідності належні юридичні принципи можуть бути виявлені, а 

юридичне міркування може так само ефективно проявлятись у 

законодавстві, як воно проявляється у судових рішеннях» [215, с. 623]. 

Безсумнівно, соціологічна юриспруденція Р. Паунда мала величезне 

значення як для становлення американської юридичної науки взагалі, так і 

для теоретичного осмислення ролі суду та суддівської правотворчості. Проте, 

очевидно, що концепція Р. Паунда не позбавлена недоліків та суперечностей. 

У ній ми можемо простежити суперечності між прагматичним прагненням 

досягти корисності та результату через антифундаменталізм та водночас 

введення понять «юридичні постулати» та «юридичні ідеали», які носять 

дещо абстрактний характер та позбавлені прикладного забарвлення. У цьому 

простежується передусім філософський ідеалізм, а не прагматизм. А тому 

така ідеалізація права та заміщення практичної корисності абстрактним 

соціальним ідеалом може призвести до плутанини у судочинстві та 

зашкодити цілям судової правотворчості. 

Поняття соціального контролю, юридичного постулату, позитивного 

природного права, юридичного ідеалу є лише тьмяними образами, яких 

прагне досягти та осягнути суддя. Проте на шляху до таких образів суддя 

може «заблукати» та прийняти рішення, яке, незважаючи на всі прагнення, і 

не відповідатиме соціальній дійсності через її абстрактність та 

невизначеність або через заміщення певними моральними та етичними 

імперативами самого судді, які ним видаються за загальносуспільні. 

Проблемою соціологічної юриспруденції є те, що вона вказує на благородну 

ціль – досягнення соціального контролю, проте не надає достатньої 

методології та інструментарію для цього. У такому контексті той самий 

прагматизм О. В. Голмса видається більш прикладним, оскільки намагається 

відмежуватись від усього, що заважає досягненню прагматичного ефекту – 

моралі, логіки, догматики. 
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Водночас надзвичайно корисним для обґрунтування необхідності 

судової правотворчості стало поєднання Р. Паундом права та соціальних наук. 

Якщо право розглядається інструментом досягнення соціального контролю, 

то суддя стає тим суб’єктом, який орудує таким інструментом та стає 

соціальним інженером. Звернення до практичної дії права, а не до його 

статичного фіксування у законах або доктринах, а також безпосереднє 

привнесення права у суспільне життя є міцним фундаментом теорії судової 

правотворчості, а здобуток соціологічної юриспруденції Р. Паунда для 

суддівського активізму є беззаперечним.  

 

2.3. Учення послідовників юридичного реалізму про судову 

правотворчість 

 

Юридичний реалізм набув популярності в 20-ті роки ХХ ст. після 

закінчення Першої світової війни. Даний період характеризувався бурхливим 

економічним та соціальний розвитком США, що в свою чергу відобразилось і 

на інших сферах життя, у тому числі на юриспруденції та судочинстві.  

М. Сінклейр, характеризуючи даний період часу, зазначає, що судова влада, 

будучи менше, ніж раніше, зацікавленою в охороні стабільності, надала нову 

форму праву та судочинству, а юридична теорія сприяла цьому [232, р. 388]. 

Наступним після О. В. Голмса та Р. Паунда етапом розвитку 

прагматичної юриспруденції стала теорія юридичного реалізму. Витоки 

юридичного реалізму в класичній інтерпретації традиційно шукають у 

працях уже неодноразово згадуваного О. В. Голмса молодшого. Можна з 

впевненістю стверджувати, що юридичний прагматизм О. В. Голмса мав 

відчутний вплив на доктрину юридичних реалістів. Навіть більше, Р. Познер 

заперечує оригінальність теорії юридичного реалізму і стверджує, що «щодо 

великих питань юриспруденції … правові реалісти не сказали майже нічого 

такого, чого до них вже не висловили Голмс і Кардозо» [83, с. 27].  
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Доробку О. В. Голмса ми присвятили окремий підрозділ нашої 

роботи, а тому вважаємо за доцільне і навіть необхідне серед піонерів та 

передтечій юридичного реалізму у даному підрозділі згадати ще одного 

видатного американського правника та суддю Верховного Суду США  

Б. Кардозо (Benjamin N. Cardozo), а також проаналізувати його наукові 

доробки, які потім відчутно вплинули на реалістичну юриспруденцію. 

Починаючи з 1914 р., Б. Кардозо займав посаду судді у різних 

інстанціях судової системи США та, зробивши визначну кар’єру, був у  

1932 р. призначений суддею Верховного Суду США. Б. Кардозо, як і О. В. 

Голмс, обіймаючи посаду судді, мав можливість не лише «проповідувати» 

свої погляди у лекційних аудиторіях університетів та на сторінках наукових 

видань, але й «сповідувати» їх у залах судових засідань та у текстах судових 

рішень. А тому Б. Кардозо у своїх наукових розвідках постійно апелював до 

свого суддівського досвіду. Адже, Б. Кардозо був витонченим та вправним 

суддею, часто маскував зміни у застарілому загальному праві, полюбляв 

демонструвати безперервність у процесі змін для того, щоб обґрунтувати свої 

рішення вимогами духу загального права. Л. Фрідмен (Lawrence M. Friedman) 

зазначає, що він був «ремісником, який надавав форму традиційному 

матеріалу» [179, с. 551]. 

Продовжуючи прагматичну лінію О. В. Голмса та соціологічний 

підхід Р. Паунда, Б. Кардозо вважав, що осердям правової системи є суд, і 

саме від суду залежить як безпосереднє впровадження права у життя, так і 

досягнення належного та гармонійного стану суспільного розвитку. 

Професор В. Титов зазначає, що на відміну О. В. Голмса, який вважав, 

що правом є передбачення того, що суддя зробить у майбутньому, Б. Кардозо 

пропонує розглядати те, що суддя робить вже зараз [130, с. 81]. Тобто правом 

є те, що проголошує суд. Без судового застосування через аналогію з вже 

існуючими нормами, їх інтерпретацію, а також через створення нових, право 

не привноситься в життя, а залишається мертвим та недосяжно віддаленим. 

Ми не можемо погодитись з П. Куфтирєвим, який зазначає, що «право 
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розумілося Б.Н. Кардозо як сукупність законодавства та прецедентів, але 

вирішальну роль у праві Б.Н. Кардозо відводив саме процесу прийняття 

судового рішення» [59, с. 124]. З приводу писаного законодавства Б. Кардозо 

зазначав, що спроба деяких юристів обмежити право в його належному сенсі 

до значення закону, включаючи відмову поширювати його на значення права, 

закінчується у скептичному нігілізмі, що є запереченням усього права. «Те, 

що залишається, є не сукупністю правил загального застосування, а просто 

ізольованими судженнями, що зв’язують тільки частини, і гублять їхню 

якість права саме в той момент, коли вони одержують її» [165, с. 31; 129,  

с. 84]. Тобто для Б. Кардозо, як для юридичного прагматиста, «сукупність 

законодавства та прецедентів» є лише одним з можливих фундаментів, на 

який спирається суд при винесенні рішення, а сам процес прийняття судового 

рішення і є процесом поставання права, його привнесення у життя. 

Судову правотворчість Б. Кардозо вважав однією з «існуючих реалій 

життя» [166, с. 9] та пропонував усвідомити, що не може існувати 

універсальних принципів, якими керувався би суддя в усі часи, або усі судді у 

певний час. І ця реалія життя містить численний масив факторів, які 

впливають на суддю та судочинство. Ці фактори складаються не випадково, а 

свідомо чи несвідомо відповідають певному тенденційному напрямку. 

Суддями керують такі сили як інстинкти, вірування, переконання, які стають 

їх поглядом на життя, а отже скеровують прийняття рішень в тому чи іншому 

руслі. У. Джеймс характеризував таку світоглядну модель, якою свідомо або 

підсвідомо керується будь-яка людина, «тотальним тиском космосу» («the 

total push and pressure of the cosmos») [191, с. 21]. 

У своїй першій вагомій науковій розвідці «Природа судового 

процесу» («The Nature of the Judicial Process») Б. Кардозо задається 

класичним питанням юридичного прагматиста: «Де суддя віднаходить право, 

яке потім втілює у правосудді?». У справах, де джерела судового рішення є 

очевидними, юридична норма може бути виведена з Конституції або законів, 

а обов’язком судді є застосувати такий припис. При цьому Конституція 
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переважає над законом, а закон, який відповідає Конституції, переважає над 

суддівським правом. У такому випадку право, витворене суддями, є 

вторинним і підпорядковується праву, створеному законодавцем. Проте  

Б. Кардозо і в такому застосуванні вже існуючих законодавчих норм вбачає 

наявність судової правотворчості, оскільки саме суддя має встановити 

дійсний намір, яким керувався законодавець під час прийняття закону, навіть 

якщо законодавиць сам цього наміру не усвідомлював, та інтерпретувати 

його відповідно до фактичних обставин справи. А тому можливі випадки 

«суперечності між літерою та духом закону» [166, с. 17], яку і має 

розв’язати суддя, а інтерпретація закону стає більш, ніж його простим 

застосуванням. 

Якщо Конституція або закон не містять юридичної норми, то суддя 

звертається до загального права. Спочатку він порівнює справу, яку він 

розглядає, з відомими йому прецедентами або шукає серед невідомих. 

«Підґрунтя прецедентів є базовими юридичними концепціями – постулатами 

юридичного мислення, за якими стоять звичаї життя, інститути 

суспільства, у яких такі концепції беруть своє начало та які у процесі 

взаємодії змінюють їх» [166, с. 19]. Тобто, за Б. Кардозо, джерелом 

прецеденту є певні соціальні умови, що відповідають конкретному 

суспільному поступу, під час якого розглядається справа. А відтак, якщо ці 

соціальні умови змінюються, то прецедент втрачає свій фундамент і може 

бути переглянутим під час розгляду аналогічних справ. «Право не завжди 

визначає відношення між фіксованими точками, а в основному між 

координатами, що постійно змінюються» [167, с. 11]. Тому перед суддею 

стоїть завдання не лише відшукати прецедент, на підставі якого можна 

вирішити справу, але й перевірити його актуальність та відповідність стану 

суспільства та суспільним викликам, що супроводжують судовий розгляд.  

Безперечно, Б. Кардозо не абсолютизує судову правотворчість і не 

стверджує, що фактично кожен новий судовий розгляд має бути процесом 

створення нової норми. Він віддає належне нормативному підґрунтю, на 
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якому будується судочинство, а саме – законодавству і прецедентам. 

«Людина, яка має найкращу картотеку судових рішень, може бути 

наймудрішим суддею» [166, с. 21]. Проте, незважаючи на такий пієтет до вже 

існуючих юридичних норм, Б. Кардозо зазначає про випадки, коли такі норми 

або взагалі відсутні, або внаслідок зміни суспільних умов, «постулатів 

юридичного мислення» [196, с. 95], як висловлювався сам Б. Кардозо, суддя 

має створити нову норму. 

Створена судом норма стає правилом як для сторін спору, так і для 

усіх інших суб’єктів, оскільки суди, які в майбутньому розглядатимуть 

аналогічні справи, ніби «зв’язують» себе новим прецедентом. Б. Кардозо 

фактично описує класичну модель судової правотворчості у формі 

правонаповнення відповідно до запропонованої нами класифікації. 

Іншим вагомим досягненням Б. Кардозо є класифікація методів 

ухвалення судового рішення. Так, він виділяв метод філософії, метод 

еволюції, метод традиції та метод соціології. 

Метод філософії полягає у винесенні рішень за аналогією з вже 

існуючими юридичними нормами. Б. Кардозо виділяє його першим, як 

найпростіший та першочерговий, до якого звертається суддя, шукаючи 

нормативне підґрунтя, на яке можна спертися при вирішенні справи. Б. 

Кардозо називає його філософським не внаслідок значення певних 

світоглядних поглядів, а завдяки його логічності, що полягає у виведенні 

рішень з уже існуючих норм, тобто у силогізмі та дедукції. 

Метод філософії вступає у протиріччя з іншими методами. Один з них 

– це метод еволюції або історичний метод. Право не є статичною константою, 

а постійно розвивається, а тому юридична норма, яка була актуальною у 

минулому, може не відповідати умовам сьогодення, відповідно дедукції з уже 

існуючих норм буде недостатньо. Суддя має проаналізувати історичний 

розвиток і модифікувати норму відповідно до вимог прогресу. Класичне 

прагматичне прив’язування до контексту, тобто до конкретного місця та часу, 

є тим, що надає життя даному методу. 
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Метод традиції адресує до певних звичаїв, що існують у будь-якому 

середовищі, а потім судді виявляють їх і зводять до рівня юридичних норм, 

легітимуючи їх у своїх рішеннях. При цьому звичай не стільки створює нову 

норму, скільки допомагає застосовувати вже існуючі [166, с. 60]. Особливо 

впливово метод традиції діє у торговому праві та судочинстві, пов’язаному з 

ним
15

. 

Проте найважливішим методом Б. Кардозо визнавав метод соціології, 

який є ніби арбітром, що врівноважує інші методи. Застосування даного 

методу полягає у зверненні до цілей права. «Ми обмірковуємо цілі права і 

підлаштовуємо норми для того, щоб їх досягти» [166, с. 102]. Такий метод, 

безперечно, є прагматизмом у чистому вигляді. Суддя, вирішуючи справи, 

звертається не до абсолютної істини, а до конкретних суспільних умов, що 

супроводжують процес. Судове рішення має відповідати «духу свого часу» 

(mores of his day). Б. Кардозо також вводить поняття «схвалені стандарти 

громади» (accepted standards of the community) [166, с. 108], якими суддя має 

керуватися під час прийняття рішень. Саме під час застосування такого 

методу суддя постає правотворцем, який або модифікує вже існуючу, або 

створює нову норму, виходячи із суспільних інтересів та необхідності 

досягнення соціально значущих цілей. 

На нашу думку, варто погодитися з Г. Гурвичем, який зазначав, що 

«відштовхуючись від набагато вужчої основи, ніж Паунд, і залишивши без 

уваги проблеми правової типології комплексних громад і генетичної правової 

соціології, Кардозо прекрасно та блискуче виявив складність соціальної 

дійсності права, у якій він з особливою ясністю побачив множинність 

глибинних рівнів і їх взаємних конфліктів» [30, с. 684]. 

Праці Б. Кардозо та методи судочинства, сформульовані ним, на наше 

переконання, є більш інструментальними та прикладними, ніж, наприклад, 

соціологічна юриспруденція Р. Паунда. Його праці створюють добре 

                                                           
15

 До речі, ст. 6 Цивільного кодексу України також передбачає, що цивільні відносини можуть регулюватися 

звичаями, зокрема звичаями ділового обороту. 
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структуровану методологію, якою можуть керуватися судді при пошуку 

необхідних норм або їх створенні під час прийняття рішення. Значення 

наукового доробку Б. Кардозо важко переоцінити як для прагматичної 

юриспруденції, так і для теорії та, що, мабуть, найголовніше – практики 

судової правотворчості. 

Юридичний реалізм був сприятливою та адекватною теорією, яка 

відповідала вимогам та запитам юридичної системи США у міжвоєнні роки. 

Бурхливий економічний розвиток 20-х років та Велика депресія 30-х років 

минулого століття вимагали від юриспруденції та судової системи саме 

динамічності та можливості швидко реагувати на виклики часу, в першу 

чергу, на економічні та соціальні. Відповідно природно, що виникла 

юридична теорія, яка не лише обґрунтовувала можливість суду виходити за 

межі, встановлені законодавцем або загальним правом, а і вважала це 

необхідним. На думку У. Бернема, чинником посилення юридичного реалізму 

в процесі правотворення стала більша відвертість суддів під час створення 

нового права. Автори нового права вже не обмежуються лише напруженим 

обговоренням попередніх прецедентів, а схильні публічно визнавати, чим 

саме обумовлені їх рішення [13, с. 50]. Подібна тенденція спостерігається, 

наприклад, у справі Гофман проти Джоунса
16

, рішення в якій приймалось під 

впливом історичних, економічних та соціальних чинників, а також змін у 

праворозумінні та розумінні правової природи судочинства, про що було 

прямо зазначено судом у тексті рішення. 

Реалістична юриспруденція була продовженням доби Великої 
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 Предмет розгляду полягав у тому, що Уїльям Харрісон Джоунс молодший був збитий вантажівкою, якою 

керував Філіп Френсіс Хоффман молодший. Це була перша в історії США справа, у якій Верховний Суд 

штату відмовився від майже 150-річної доктрини недбалості потерпілого (contributory negligence), згідно з 

якою, якщо потерпілий своїми діями «сприяв» настанню негативних наслідків, він позбавлявся права на 

компенсацію. Водночас Верховний Суд Флориди застосував поняття «чистої» порівняльної недбалості (pure 

comparative negligence), відповідно до якої шкода частково компенсується винною особою залежно від 

ступеня вини. Під час слухання Верховним Судом Флориди справи тривалий час дискутувалось питання, хто 

саме – суд чи законодавча влада може змінити положення загального права про необережні дії потерпілого. 

У результаті винесення рішення по справі було встановлено, що суд «має право і повноваження» 

переглянути норми загального права, встановлені ще в 1809 р. стосовно правила недбалості, з огляду на 

нинішні «суспільні та економічні звичаї» та «сучасне розуміння права і правосуддя». Ця справа стала 

енциклопедичною, а доктрина порівняльної недбалості – домінуючою у загальному праві США (див.: 

Hoffman v. Jones 280 So.2d 431 (1973) [188]. 
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депресії. Не дивно, що багато суддів-реалістів підтримувало Новий курс 

Рузвельта, що стало одним з факторів впровадження економічних реформ, 

оскільки судова практика стала ефективним засобом оперативного впливу на 

економічну та фінансову системи, можливо навіть оперативнішим порівняно 

з неповороткою, бюрократичною та заполітизованою законодавчою 

процедурою
17

. Т. Арнольд (Thurmen Arnold) слушно зазначав, що 

«реалістична юриспруденція є гарними ліками для хворобливого та 

проблемного суспільства. Проте реалізм, незважаючи на свої свободолюбні 

чесноти, є нестійким фундаментом для стабільності» [157, с. 633]. 

Вітчизняний дослідник юридичного реалізму В. Копоть зазначає, що 

у загальних рисах юридичні реалісти розуміють право як технічний засіб для 

передбачення можливих рішень судів з конкретних справ, при цьому важлива 

роль відводиться соціологічним та психологічним аспектам прийняття 

рішень. Головним внеском американського правового реалізму у розвиток 

філософії права, на думку В. Копотя, є те, що він викликав появу нових 

поглядів на розуміння права, які заперечують ідеї права як засобу 

застосування загальних норм до конкретних ситуацій [51, с. 12-13]. 

Насправді, відмежовуватись при відправленні судочинства від дедукції із 

загальних норм та розширювати межі суддівського розсуду почали ще задовго 

до юридичних реалістів (згадаймо Є. Ерліха, О. В. Голмса, Р. Паунда), проте 

юридичні реалісти абсолютизували і радикалізували ці погляди, та, фактично, 

почали заперечувати будь-яке нормативне підґрунтя для прийняття судового 

рішення. Якщо принципом правосуддя у Є. Ерліха є ідея «вільного 
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 Повертаючись до українського сьогодення, згадаймо «судову битву», що тривала у 2008-2012 рр. між 

банками та позичальниками кредитів в іноземній валюті, які намагались через суди визнавати кредитні 

договори недійсними (при цьому не безпідставно), зважаючи на відсутність індивідуальних ліцензій, видача 

яких була передбачена Декретом Кабінету Міністрів України № 15-93 від 19 лютого 1993 р. «Про систему 

валютного регулювання і валютного контролю». Дана битва завершилась поразкою позичальників після 

прийняття Пленумом Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ постанови 

№ 5 від 30.03.2012 р. «Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що 

виникають із кредитних правовідносин» [91], згідно з якою «суди повинні виходити з того, що надання та 

одержання кредиту в іноземній валюті, сплата процентів за таким кредитом не потребують наявності 

індивідуальної ліцензії на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу у жодної зі 

сторін кредитного договору». Ми з впевненістю не можемо говорити про мотиви українських суддів, проте 

реалістична юриспруденція пояснила б таке рішення прагненням стабілізувати банківську систему під час 

економічної кризи, принісши «в жертву» сотні тисяч позичальників валютних кредитів, які постраждали від 

знецінення гривні. 



118 

 

правознаходження» (Freie Rechtsfindung) [174], то юридичний реалізм є 

«найвільнішим правознаходженням», а можливо навіть «свавільним 

правознаходженням». 

Традиційно до юридичних реалістів відносять Карла Ллевеліна (Karl 

Llewellyn), Джерома Френка (Jerome Frank), Уолтера Уілера Кука (Walter 

Wheeler Cook), Фелікса Коена (Felix Cohen), Геселя Інтеми (Hessel Yntemа), 

Германа Оліфента (Herman Oliphant), Макса Редіна (Max Radin), Леона Гріна 

(Leon Green), Джозефа Хатчесона (Joseph Hutcheson), Турмена Арнольда 

(Thurmen Arnold), Андерхіла Мура (Underhill Moore). 

Юридичні реалісти в подальшому розвинули ідеї О. В. Голмса. В 

основному були розвинуті дві основні ідеї Голмса: по-перше, що право не 

потрібно «відкривати чи проголошувати», його необхідно створити; по-друге, 

що його зміст залежить різних соціальних, політичних, економічних, 

історичних та інших тенденцій, якими свідомо чи несвідомо керуються судді 

[13, с. 50]. 

Реалістична юриспруденція не є монолітною течією через строкатість 

поглядів її представників. Так, Г. Гурвич виділяє реалістів, які проголошують 

поворот до соціології права, що базується на судженнях про суще поза їх 

відношенням до цілей та цінностей (К. Ллевелін, Т. Арнольд); тих, які б 

відмінили юриспруденцію взагалі, замінивши її психоаналітичним аналізом 

поведінки юристів (Дж. Френк), та тих, які зацікавлені в розробці нового 

юридичного методу, що заснований виключно на індуктивному узагальненні 

офіційної поведінки (М. Редін) [30, с. 685]. Проте нас цікавить відношення 

даного напряму до судової правотворчості, а тому доцільно поділяти 

юридичних реалістів на радикальних (Б. Ляйтер називає їх ідіосинкразійним 

напрямком [155, с. 248], Л. Фулер – «лівим крилом» [181, с. 192]) та 

поміркованих (відповідно соціологічний напрямок реалізму за Б. Ляйтером 

або «праве крило» за Л. Фулером), залежно від впливу особистості судді або 

нормативного підґрунтя під час прийняття судового рішення. 

На позицію радикального реалізму в питанні про нормативний статус 
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юридично значущих правил стає Дж. Френк. Він вважає право невизначеним 

за змістом, оскільки творець права – це суддя, який на власний розсуд 

встановлює факти («з особистих примх і бажань»). Цим зумовлений інтерес 

Дж. Френка до способів виявлення фактів, що мають значення для прийняття 

судового рішення, оцінки припущень, психології свідків, до діяльності судів 

першої інстанції і практикуючих юристів. Він підтримує скептицизм щодо 

існування юридичних правил та їх ролі у прийнятті судових рішень [9, с. 49]. 

Для Дж. Френка єдиним джерелом права є суддя як його творець: «право – це 

рішення суду. Доки суддя не перейшов до розгляду фактів, жодне право щодо 

такого предмета не існує» [178, с. 46]. Очевидно, що такий підхід не тільки 

сприяє визнанню правотворчої ролі суддів, але й абсолютизує її. Водночас 

постає питання: чи є такий радикалізм, незважаючи на провідну роль судової 

правотворчості, дієвою моделлю відправлення правосуддя та взагалі 

юридичного регулювання? 

Головним фактором, який впливає на правосуддя, Дж. Френк вважає 

не вже існуючі юридичні норми або факти справи, а особистість судді. 

Фактично суддя (саме суддя як особистість, а не абстрактний суд чи судова 

система) стає ядром юриспруденції, навколо якої вже будується вся юридична 

реальність, подібно до того, як планети обертаються навколо сонця.  

Дж. Френк протиставляє тогочасній пануючій формулі правосуддя: «Норма х 

Факти = Рішення», власну: «Стимули, що впливають на суддю х 

Особистість судді = Рішення» [177, с. 242]. На його думку, норми, які 

містяться у законах або прецедентах, не діють самі по собі. Вони стають 

непотрібними, не діють кожного разу, коли їх, унаслідок помилки, визнаючи 

певні факти у суді першої інстанції, такими, що існують, застосовують до 

неіснуючих фактів.  

При цьому визначальним у судочинстві є не діяльність вищестоящих 

судів, а провадження судів першої інстанції, оскільки саме ці суди 

«працюють» з фактами і можуть вибирати, які саме докази вважати 

допустимими, а щодо яких проявляти скептицизм. Дж. Френк вважав себе 
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«скептиком стосовно фактів» (fact sceptic) і, виходячи з принципу 

абсолютизації особистості судді, зазначав про вплив ідіосинкразії
18

 на суддів 

та присяжних. Як приклад ідіосинкразії у судовому процесі згадаймо роман 

Гарпер Лі (Harper Lee) та його однойменну екранізацію «Вбити 

пересмішника», лейтмотивом яких є несправедливий судовий процес над 

афроамериканцем, якого було засуджено з расових мотивів, незважаючи на 

повне спростування доказами та фактами версії обвинувачення під час 

судового розгляду. 

Так, П. Куфтирєв зазначає, що негативне ставлення до нормативних 

засад не означає у радикальних реалістів відмову від принципу законності, 

вони лише заперечують передбачуваність судового рішення законом до 

початку судового провадження [60, с. 15]. З таким твердженням неможливо 

погодитись, адже у доктринальних поглядах Дж. Френка особливо яскраво 

простежується відхід від принципу законності, оскільки загальні правила, що 

встановлюються законодавством, не можуть вирішувати конкретних 

випадків. За Дж. Френком, право створюється лише судом і тільки судом при 

вирішенні конкретних справ, виходячи з особистого уявлення судді про те, як 

має бути вирішено конкретну справу. За такою теорією сама суть права 

максимально наближається або навіть ототожнюється з процесом 

судочинства, і максимально віддаляється від будь-якого нормативного 

регулювання. Фактично, правотворення і правозастосування стають єдиним 

нероздільним процесом, що має своє місце під час розгляду конкретної 

справи і винесенні конкретного рішення. За Дж. Френком, такого поняття та 

процесу як сепароване правозастосування, яке вчиняється судом, взагалі не 

існує, адже немає ще чого застосовувати, оскільки суд ще не створив для 

конкретної справи відповідної норми. 

На думку Дж. Френка, право складається виключно з рішень, а не з 

правил, оскільки право є тотожним своїй реалізації. Він зазначав, що правом 

є: 1) реальне право, тобто існуючий судовий прецедент щодо певної ситуації; 

                                                           
18

 Психологічна несумісність, нетерпимість до будь-чого. 
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2) ймовірне право, тобто припущення щодо рішення, яке прийме суд при 

розгляді певної ситуації [178, с. 46-52]. 

Такий радикалізм Дж. Френка (Г. Кантрович (Hermann Kantrowicz) 

взагалі називав юридичних реалістів «екстремістами» [198, с. 19]) призводить 

до того, що право стає недетермінованим, тобто неможливо взагалі 

передбачити, яке рішення винесе суд, адже на суддю впливають безліч 

об’єктивних та суб’єктивних чинників, проте майже не впливають уже 

формалізовані приписи законодавства або існуючі прецеденти. Дж. Франк 

фактично заперечує теорію прогнозування (predicting theory) О. В. Голмса, 

адже рішення, на яке впливає безліч факторів, навіть таких, за твердженням 

Дж. Френка, як стан системи травлення судді, просто неможливо 

спрогнозувати або передбачити, його можна лише вгадати. Але чи може бути 

випадковість ефективним осердям системи правосуддя та й взагалі правової 

системи? 

Для юридичного реалізму, так саме як і для О. В. Голмса, є 

характерним надання вагомого значення макроекономічним процесам та 

факторам під час відправлення судочинства та суддівського правотворення.  

Р. Познер зазначав, що максимізація прибутку і накопичення багатства – це не 

тільки економічні, але й етичні цілі людської діяльності, що зафіксовано у 

джерелах загального права. Іншими словами, ефективність правового 

регулювання безпосередньо залежить від економічної ефективності судових 

рішень. Р. Познер посилається на матеріали судової практики. Якщо 

Верховний Суд США в своїх рішеннях визнає принцип свободи договору 

абсолютним, отже, він виходить з економічної ефективності дотримання 

цього принципу в умовах ринкової економіки [9, с. 49]. Б. Ляйтер зазначає, 

що для реалістів суддя на підставі фактів ухвалює рішення по справі: 1) тому, 

що дотримується панівної комерційної культури; або 2) тому, що намагається 

досягти рішення, яке б найкраще відповідало соціально-економічним 

чинникам, що склались [195, с. 281]. 

Як представник радикального юридичного реалізму Дж. Френк 
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надзвичайно применшує прецедентну силу рішення для вирішення справи, 

надаючи перевагу конкретним обставинам, що впливають на вирішення 

конкретної справи. Він зазначав, що думки (переконання) рідко виявляють 

безпосередню основу рішення, а ті суди, які засвідчують своє слідування 

прецеденту, насправді лише маніпулюють мовою колишніх рішень, щоб 

задовольнити власне, обране вирішення справи [178, с. 148]. У якості 

прикладу можна навести точку зору судді Б. Кардозо у справі МакФерсон 

проти Б’юік Мотор Ко. [204], що є демонстрацією тенденції майстерного 

приховування реальних підвалин рішення, формально винесеного на підставі 

судових прецедентів, але трактованих зовсім по-новому [13, с. 50]. Виходячи 

з цього, судді вважають нормальною практикою перегляд вже існуючих 

прецедентів та існуючої практики вирішення аналогічних прецедентних 

справ, спираючись на своє власне праворозуміння сутності правовідносин, 

які є предметом спору. 

Вищенаведені аргументи не сприяють розвитку прецедентного права 

як такого та призводять, фактично, до відмови від доктрини stare deсisis
19

 як 

джерела права. М. Сінклейр зазначає, що жодна особа не може керуватися 

минулими рішеннями, якщо вони будь-якої миті можуть бути переглянуті, 

відмінені, витлумачені по-іншому, розширені чи звужені судами [232, с. 389]. 

Але на практиці американськими судами такий радикальний юридичний 

реалізм, який призводить до повної відмови від визнання прецедентної сили 

рішення та доктрини stare deсisis, не застосовується. Американські судді все 

одно при вирішенні справ вважають себе зв’язаними попередніми 

прецедентами, а американські юристи, навіть юридичні реалісти за своїм 

праворозумінням, продовжують наводити прецедентні справи для 

аргументації своєї юридичної позиції у процесі. 

Часте посилання американських суддів на політичні, економічні, 

соціальні чинники, новітні тенденції правової науки та будь-які інші 

                                                           
19

 У. Бернем зазначає, що значення принципу stare decisis найкраще виражено латинською формулою, з якої 

воно і походить: «stare decisis et non quieta movere», що означає: «триматися прецедентів і не порушувати 

вже встановленого» [13, с. 69]. 
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визначальні фактори є, фактично, головним проявом впливу юридичного 

реалізму на суддів. Водночас вплив юридичного реалізму призвів, мабуть, до 

найвагомішої відмінності американського суддівського праворозуміння та 

доктрини судового прецеденту від англійського, оскільки для англійського 

прецедентного права характерним є головним чином жорстке слідування 

принципу stare deсisis з мінімальним урахуванням будь-яких соціальних 

чинників, що можуть призвести на відходу від слідування прецедентам або 

навіть змінам у загальному праві. Причину цього слід шукати, перш за все, в 

непопулярності поглядів юридичних реалістів серед англійської правової 

спільноти та відсутність значної ролі таких поглядів у англійській правовій 

доктрині [68, с. 146]. 

На відміну від Дж. Френка К. Ллевелін є поміркованішим у своїх 

поглядах на судову правотворчість та роль уже існуючих норм у ній. Він 

також висловлював скептицизм стосовно можливості вже існуючих 

законодавчих та прецедентних норм бути дієвим підґрунтям для вирішення 

судових спорів, проте не відкидав їх взагалі. Зокрема, він визнавав 

авторитетність певних норм, які було важко заперечити навіть шляхом 

судової правотворчості. «Твердження «Це є юридичною нормою», як правило, 

означає: «Я знайшов це словосполучення в авторитетному підручнику» [197, 

с. 439]. Тобто, якщо певна юридична норма є авторитетною для судді, то 

необхідності у створенні нової просто не існує, і справа тут полягає зовсім не 

у психічному стані судді або його примхах. Просто для вирішення спору у 

такому випадку вже існує адекватне нормативне підґрунтя, а жодного іншого 

і не треба вимагати.  

Водночас К. Ллевелін зазначав, що суди не застосовують юридичні 

норми. Цей процес є складнішим за механічну дедукцію. Суди розширюють 

або звужують їх, а отже і в тому, і в іншому випадку творчість неминуча. Це 

пояснюється тим, що, будучи по суті серією слів, зв’язком лінгвістичних 

символів, будь-яка норма має приховану здатність до розширення. 

Помиляючись щодо природи мови, сприймаючи слова як щось з фіксованим 
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вмістом, юристи часто самі не помічають зробленої ними прихованої роботи з 

нормою, яка полягає в її переформулюванні [199, с. 1007]. 

Незважаючи на пієтет перед уже існуючими приписами, К. Ллевелін 

як юридичний реаліст вже ж таки зводив право до діяльності суддів: «Те … як 

офіційні особи вирішують спори … і є правом» [198, с. 12]. Водночас у своїх 

пізніх працях він до цього твердження ставився критичніше та зазначав, що 

це лише частина істини, а право зводиться не лише до діяльності суддів або 

посадових осіб, але й до діяльності інших суб’єктів права [200, с. 1237]. 

В одній із своїх статей К. Ллевелін в прагматичному дусі пише, що 

«нормам передують факти. Спочатку було не слово, а дія. За судовими 

рішеннями стоять судді; судді є людьми, яким ніщо людське не чуже. За 

нормою слідує ефект: за кожним рішенням стоять люди, яких норма прямо 

або опосередковано стосується» [200, с. 1222]. Очевидно, що підхід  

К. Ллевеліна є бігейвористським (поведінковим), ядром якого є поведінка 

суб’єктів, які в процесі своєї діяльності виробляють юридично значущі дії та 

акти, які й складають право. Ця сукупність дій та актів і створює юридичну 

реальність, яка одночасно є її найадекватнішим виразом.  

Для К. Ллевеліна право постає динамічним явищем, яке перебуває в 

постійному стані перетворення. Головна роль у такому перетворенні 

відводиться звісно судам, які наділені правотворчими повноваженнями і є 

двигунами цих перетворень. При цьому така динамічність права пояснюється 

динамічністю суспільних змін. Для К. Ллевеліна право є похідним від 

суспільства, а не навпаки. Суспільство знаходиться в стані постійних змін, 

що відбуваються швидше, ніж зміни права, при цьому завжди є можливість 

підлаштувати ту або іншу частину права до потреб суспільства. Право є 

динамічним внаслідок того, що суспільство породжує право, а не навпаки 

[200, с. 1236]. 

Якщо ж право слідує за суспільством і має підлаштовуватись під його 

зміни, то право стає засобом досягнення цілей такого суспільства. Право не є 

самоціллю, а набуває цінності лише за умови задоволення суспільних потреб 
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та його ефективності для суспільства. В. Копоть у світлі реалістичного 

праворозуміння зазначає, що право – це явище індивідуально-конкретного 

характеру, воно виникає в суспільстві, заінтересованому в правопорядку, 

існує як у позитивному, так і в природному сенсах, розв’язує конфліктні 

суспільні відносини та колізійні ситуації на основі суспільного досвіду та 

соціальної справедливості. Творцем права є суддя – посередник між правом 

та особою (яка є невід’ємним членом суспільства) [51, c. 10]. Оскільки право 

є засобом досягнення соціальних цілей, відповідно при такому підході право 

набуває більшої визначеності та передбачуваності, адже як частина 

суспільства сторони спору та юристи можуть спрогнозувати (або хоча б 

відчути) ті тенденції, які впливатимуть на суддю під час судового процесу. 

Така соціоцентричність наближає реалістичний підхід К. Ллевеліна до 

соціологічної школи права, і тому цілком справедливо, що К. Ллевеліна 

вважають представником соціологічного крила юридичного реалізму. 

У праворозумінні К. Ллевеліна саме судді разом з іншими посадовими 

особами є творцями права, тобто є особами, які ніби «наздоганяють» 

суспільні зміни. Такі зміни, судовий спір та судова правотворчість прямо 

пов’язані між собою. У результаті суспільних перетворень у до цього 

стабільних соціальних зв’язках відбуваються зміни у балансі прав та 

обов’язків суб’єктів. Такі зміни, в свою чергу, призводять до виникнення 

конфлікту, який рано чи пізно передається на вирішення суду, тобто стає вже 

судовим спором. Суд у такому випадку слідує за суспільними змінами, 

корегує баланс прав та обов’язків сторін спору та вирішує судовий спір, а 

побічно ще й створює нову юридичну норму у судовому рішенні. 

При цьому саме відповідність юридичних норм суспільним умовам є 

засобом усвідомлення права широкими верствами населення. Л. Фулер, 

аналізуючи концепцію К. Ллевеліна, зазначав, що якщо впевненість юриста у 

праві полягає у передбаченні судового рішення, то для обивателя воно 

полягає у відповідності юридичної норми реаліям життя [181, с. 196]. Якщо 

право є невід’ємною частиною суспільного поступу та максимально 
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наближене до самого життя, відповідно воно є зрозумілим і широким 

верствам населення. 

Особливу увагу К. Ллевеліна привертала методологія ухвалення 

судових рішень. Досліджуючи практику апеляційних судів, К. Ллевелін 

виділив два стилі суддівства: Формальний стиль та Гранд-стиль. 

Формальний стиль полягає у механічному слідуванні вже існуючим 

юридичним нормам. За такого підходу суддівство зводиться до дедукції із уже 

існуючих норм, а основою судового рішення стає «паперове право», 

закріплене у тексті закону або судового прецеденту.  

На противагу Формальному стилю К. Ллевелін наводить Гранд-стиль, 

як витонченіший та майстерніший метод суддівства. Гранд-стиль заснований 

головним чином на заклику звертатися до розуму і не передбачає рабського 

слідування прецеденту; приділяти увагу репутації судді в попередніх справах; 

керуватися принципами, щоб переконатися, що прецедент – це не просто 

словесний інструмент, а узагальнення, яке має смисл та послідовність [1,  

с. 8]. Гранд-стиль і є по суті прагматичною судовою правотворчістю, тобто 

виходом судді за межі, вже встановлені законодавством або загальним 

правом, і вирішення судової справи не шляхом дедукції з уже існуючих норм, 

а внаслідок пошуку найефективнішого способу впорядкування суспільних 

відносин та забезпечення балансу прав та обов’язків суб’єктів права. Гранд-

стиль суддівства є засобом динамічного розвитку правової системи та її 

підлаштування до суспільних потреб та викликів. 

З цього приводу Г. Адигезалова зазначає, що у К. Ллевеліна 

простежується дві особливості. Він схвалював Гранд-стиль, при якому 

рішення виноситься на основі «ситуативного смислу» («situation-sense»). 

Можна припустити, що він вважав важливим розглядати не унікальну 

ситуацію, а типову юридичну норму або принцип на майбутнє. При цьому К. 

Ллевелін заперечував, що ситуативний смисл залежить від особистих 

уподобань, тобто необхідними є правильне усвідомлення фактів та правильна 

їх оцінка. З іншого боку, він не був готовий зв’язати себе жорсткою системою 
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оцінки на основі «об’єктивного критерію»
 
 [1, с. 9]. На нашу думку, в такому 

підході простежується поміркованість реалізму К. Ллевеліна та його більша 

життєздатність, порівняно з радикалізмом Дж. Френка. Він не береться 

однозначно стверджувати про необхідність пошуку об’єктивної істини у 

судовому процесі або про вплив виключно особистості судді на ухвалення 

судового рішення. Така поміркованість залишає компроміс, а отже слугує 

адекватною методологією для такого складного процесу як судочинство. 

Врахування як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів, визнання 

нормативного підґрунтя процесу суддівства, усвідомлення необхідності 

передбачуваності судового рішення залишають для судді певне поле для 

маневру, а отже дозволяють досягти головного у прагматичній юриспруденції 

– ефективності та дієвості права.  

На наше переконання, саме соціологічне крило юридичного реалізму, 

представлене К. Ллевеліном, є більш життєздатною концепцією, порівняно з 

радикалізмом Дж. Френка. По-перше, К. Ллевелін не відкидає можливість 

для законодавчих чи прецедентних норм бути основою для ухвалення 

судових рішень, якщо такі вже існуючі норми є адекватними та 

авторитетними, а суд, у свою чергу, може їх модифікувати до обставин 

справи. По-друге, соціологічне крило реалізму є логічним продовженням 

прагматизму О. В. Голмса та соціологічної юриспруденції Р. Паунда з їх 

орієнтуванням на необхідність відповідності права соціальному контексту та 

привнесенням права у життя через його ефективність у суспільному 

регулюванні. По-третє, К. Ллевелін намагається створити методи 

передбачення судового рішення та не зводить суддівство виключно до 

особистості судді, що дозволяє праву бути зрозумілим не лише професійним 

юристам, а й обивателям, а це, в свою чергу, робить його ефективним 

соціальним регулятором. 

Юридичний реалізм є концепцією, адекватною часу, який вимагає 

швидкого реагування правової системи на виклики. Як ми вже зазначали, 

багато суддів-юридичних реалістів були прихильниками Нового курсу 
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Рузвельта, що дозволяло впроваджувати антикризову економічну політику у 

т. ч. через суддівську правотворчість поряд з бюрократичною законодавчою 

процедурою. Звичайно в умовах стабілізації суспільства юридичний реалізм є 

невиправданим, оскільки може призвести до певної суддівської сваволі та 

розхитати правову систему. Водночас в умовах критичних викликів, які 

стоять перед українським суспільством та державою у наш час, що пов’язані 

із російською агресією, економічною кризою та необхідністю реформування 

практично всіх сфер життєдіяльності суспільства та інститутів держави, 

подібна до реалізму юридична концепція
20

 може бути тим засобом, який в 

умовах гальмування реформ парламентом або виконавчою владою зможе 

динамічно підлаштовувати право під очікування суспільства. Детальніше такі 

можливості для української правової системи ми розглянемо у наступному 

розділі. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Концепція юридичного прагматизму можна визначити як напрям 

юридичної думки, що об’єднує різні юридичні школи та теоретичні погляди, 

які намагаються перенести акцент у вивченні державно-правової дійсності з 

догматики права на динаміку права, тобто у сферу діяльності судових та 

адміністративних органів, які й формують реальний зміст права конкретного 

соціокультурного середовища, а судова правотворчість у такій концепції 

виконує роль головного інструмента забезпечення динаміки права. 

Юридичний прагматизм як напрям правничої думки не має чітко окреслених 

                                                           
20

 Наразі в Україні юридичний реалізм у класичному вигляді навряд чи можливий, зважаючи на 

континентальну правову систему та укорінення нормативістської традиції. Варто погодитися з  

М. Мельником, який зазначає, що не можна абсолютизувати роль фактів і нівелювати значення норм 

законодавства під час здійснення судочинства. Адже надання органам, що здійснюють правосуддя, 

абсолютної дискреції у діях, без дотримання вимог норм законодавства, ставить під загрозу реалізацію 

складових принципу верховенства права – принципу у визначеності та легітимних очікувань. Тому, якщо 

імплементувати концептуальні засади цієї школи юридичного реалізму в правову систему держави, 

потрібно шукати баланс між аналізом фактів справи та норм законодавства. Ані абсолютизувати, ані 

ігнорувати ці два елементи не варто [73, с. 68]. 
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меж та однозначно визначеного кола представників. 

Привнесення прагматизму у право передусім пов’язано з постаттю 

видатного американського вченого та судді О. В. Голмса молодшого. При 

цьому в українській юридичній науці його роль часто применшується, 

оскільки помилково зазначається, що О. В. Голмс нібито був послідовником 

соціологічної юриспруденції Р. Паунда, хоча це спростовується зверненням до 

хронології життя та діяльності обох правників. Особливостями концепції  

О. В. Голмса є: розгляд права з точки зору «поганої людини», тобто 

прогнозування санкцій та наслідків тієї чи іншої поведінки; відмова від 

моральної фразеології; відмова від розгляду права як продукту логіки; 

необхідність врахування суддею соціальних аспектів, економічної вигоди та 

історичного розвитку при вирішенні справи. 

Соціологічна юриспруденція Р. Паунда поєднала у собі право та 

соціальні науки. Особливістю його вчення є розрізнення «права у книжках», 

тобто закам’янілих законодавчих та прецедентних конструкцій або доктрини, 

та «права у дії», тобто безпосереднього привнесення права у життя 

суспільства суддівськими засобами, у т. ч. за допомогою судової 

правотворчості. Право розглядається інструментом досягнення соціального 

контролю та якісних суспільних перетворень, а суддя стає тим суб’єктом, 

який орудує таким інструментом та стає соціальним інженером. Р. Паунд 

виступав проти сприйняття суду як машини, в яку закладають певні факти, а 

на виході отримують рішення. А тому саме судова правотворчість є тим 

механізмом, який дозволяє уникнути механізації та автоматизації 

відправлення правосуддя і привнести у судочинство творчий елемент. Учення 

Р. Паунда, яке апелює до практичної дії права, а не до його статичного 

фіксування у законах, прецедентах або доктринах, а також безпосереднє 

привнесення права у суспільне життя є міцним фундаментом теорії судової 

правотворчості. 

Юридичний реалізм став органічним продовженням прагматичної 

юриспруденції О. В. Голмса та соціологічної юриспруденції Р. Паунда. 



130 

 

Особливий внесок у теорію юридичного реалізму зробив Б. Кардозо, який 

сформулював добре структуровану методологію, якою можуть керуватися 

судді при пошуку необхідних юридичних норм або при їх створенні засобами 

судової правотворчості. Течія юридичного реалізму поділяється на 

радикальне та помірковане крило. Радикальні юридичні реалісти, 

представлені головним чином Дж. Френком, взагалі відкидали існування 

будь-якого нормативного підґрунтя, яким може керуватися суддя при 

ухваленні рішення, а тому все право зводилось виключно до права, яке 

створюється судами. Помірковане крило юридичного реалізму, представлене 

К. Ллевеліном, є більш життєздатною концепцією, порівняно з радикалізмом 

Дж. Френка, оскільки: не відкидає можливості вже існуючим законодавчим 

чи прецедентним нормам бути основою для ухвалення судових рішень, якщо 

такі норми є адекватними та авторитетними; є орієнтованим на необхідність 

відповідності права соціальному контексту; розробляє методи передбачення 

судового рішення та не зводить суддівство виключно до особистості судді, що 

дозволяє праву бути зрозумілим не лише професійним юристам, але й 

обивателям, що, в свою чергу, робить його ефективним соціальним 

регулятором. 
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РОЗДІЛ 3  

ПРАГМАТИЧНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ СУДОВОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ: 

СУТНІСТЬ ТА ПРАКТИКА 

 

3.1. Онтологія судової правотворчості: юридична природа та 

сутність  

 

У попередніх розділах нашої роботи ми дослідили методологічні 

засади осмислення судової правотворчості та найяскравіші приклади 

прагматичної юридичної думки щодо неї. Таке епістемологічне підґрунтя дає 

нам змогу перейти безпосередньо до осмислення юридичної природи та 

сутності судової правотворчості, а також до вироблення практичних 

пропозицій щодо можливості застосування прагматичної юриспруденції у 

вітчизняній правовій системі. 

Мета даного розділу – дослідити онтологію такого феномена як 

судова правотворчість, дійти значимих наукових висновків щодо цього, 

віднайти прояви судової правотворчості та юридичного прагматизму у 

вітчизняній судовій системі та в дусі прагматичної юриспруденції виробити 

прикладні пропозиції щодо переорієнтування української правової системи 

на ефективність та інструментальність, в т.ч. суддівськими засобами. 

Безпосередньо дефініцію судової правотворчості та її характерні 

ознаки ми вже розглянули у першому розділі нашої роботи, тому зосередимо 

увагу на осягненні онтології феномена судової правотворчості. Спробуємо 

віднайти місце судової правотворчості у правовій реальності, осягнути її 

смисл та сутність, усвідомити значення для юридичного регулювання та 

суспільного розвитку. 

Чим же являється судова правотворчість? Побічним ефектом 

правосуддя? Або основною діяльністю суду? Намаганням доповнити 

законодавця? Або замінити його? Прагненням судді скорегувати соціальну 

дійсність? Або егоїстичним намаганням нав’язати свої погляди? Складнішою 
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за правозастосовне судочинство формою вирішення спорів? Або просто 

формою тлумачення юридичних норм, що переоцінює своє значення? 

Посяганням на принцип розподілу влади? Або суддівською сваволею? Або ж 

спробою віднайти за скупим текстом позитивного права таке омріяне для 

багатьох право природне? 

Звичайно, ряд таких питань можна продовжувати і далі. Проте в 

межах окресленої нами методології, згадаймо, що у прагматичному 

світосприйнятті основна увага спрямована не на першопричини, а на 

наслідки та результати. Тому відмовимось від перевантаженого 

філософствування та звернемо свою увагу на сферу значущого та дієвого. 

У першому розділі дослідження ми визначили судову правотворчість 

як діяльність суду під час розгляду судової справи (обумовлену необхідністю 

подолання прогалин у нормативно-правових актах або відсутністю 

відповідної прецедентної норми, або необхідністю конкретизації вже 

існуючої юридичної норми, або її заперечення), результатом якої постає 

норма права (в тому числі й така, що змінює або скасовує вже існуючу норму) 

або принцип, формалізований у мотивувальній частині судового рішення та 

обов’язковий для застосування при розгляді аналогічних судових справ. 

Проте очевидно, що судова правотворчість є явищем, ширшим від 

продукування нових юридичних норм. Як і будь-яке явище, судова 

правотворчість має свою причину, свій поштовх до її виникнення. У випадку 

судової правотворчості таким поштовхом стають суперечності, які виникають 

у суспільстві. Бурхливий та безперервний розвиток суспільства призводить 

до виникнення все нових і нових (як якісно, так і кількісно) соціальних 

зв’язків та відносин, які потребують упорядкування, регламентації та 

регулювання. Зважаючи на кількість суб’єктів, які беруть участь у 

суспільному поступі, неминучим є виникнення різнобачень та конфліктів між 

такими суб’єктами, які відстоюють власні інтереси. Конфлікт таких інтересів 

на всіх рівнях суспільного життя, надання переваги одним інтересам над 

іншими, забезпечення їх балансу і є наріжним каменем буття права. Ми 
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поділяємо позицію Л. Герасіної та М. Панова, що саме соціальна 

конфліктність становить онтологічне підґрунтя виникнення та існування 

права [21, с. 51]. Гармонізація суспільства потребує вирішення таких 

конфліктів, і держава повинна забезпечувати цей процес. Звичайно держава 

може залишити це на відкуп самого суспільства та сподіватись на його 

самоорганізованість, проте, як показує історія, у т.ч. і вітчизняна, вирішення 

гострих конфліктів самим суспільством може набувати нецивілізованих  

форм
21

, хоча при цьому й нести у собі прояви справедливості. 

Суспільство є тим горнилом, у якому народжується право. З цього 

приводу В. Четвернін зазначає, що «соціальні норми виникають через те, що 

певний зміст суспільних відносин (суще) визнається належним бути, 

оцінюється в суспільній свідомості як щось нормальне» [147, с. 65]. На нашу 

думку, беззаперечним джерелом права є саме суспільство, при цьому не 

суспільство як абстрактна сукупність людей, а конкретне суспільство 

конкретного місця та часу. Кожне суспільство завжди є контекстним, тобто 

суспільством «тут і зараз». Так, українське суспільство початку 2013 р. 

відрізняється від українського суспільства кінця того самого року. 

Суспільство як найскладніша форма організації людей вимагає від 

держави, яка є найскладнішою формою організації суспільства, 

впорядкування та забезпечення його життєдіяльності. У сучасних державах, 

де населення вже вимірюється навіть не мільйонами, а сотнями мільйонів, і 

де, якщо вірити Т. Гоббсу, кожен ладен перерізати горлянку кожному, єдиним 

засобом такого впорядкування стає, безперечно, право. 

Т. Огаренко серед функцій правової системи виділяє інструментальну, 

або прагматичну, яка полягає в тому, що отримання індивідами соціально-

правового статусу дає їм можливість, перш за все, стати громадянами певної 

держави, а здійснення соціальної поведінки, яка засновується на праві як  

історично сформованій соціокультурній реальності (суспільно визнаних 

                                                           
21

 Згадаймо такі приклади з історії як «Суд Лінча», повоєнні самосуди над нацистами та колаборантами у 

Європі, «сміттєву люстрацію». 
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нормах і цінностях), сприяє досягненню ними своїх особистісних та 

групових цілей на основі узгодження своїх інтересів з інтересами інших 

громадян [77, с. 29]. Ми розглядаємо  прагматичну та інструментальну 

функції права дещо ширше. На нашу думку, право є всеохоплюючим та 

найдієвішим механізмом управління суспільством, забезпечення його потреб 

та вирішення внутрішніх протиріч. Людська цивілізація ще не виробила 

більш ефективного, інструментального та прагматичного механізму 

забезпечення соціального регулювання, ніж право. 

Держава може йти двома шляхами впорядкування суспільних 

відносин та вирішення соціальних конфліктів. Перший – класичний, 

формалістичний, тобто намагання врегулювати суспільні відносини через 

нормотворчу діяльність шляхом прийняття законів та підзаконних 

нормативних актів. У такому випадку парламент прагне передбачити 

найбільш можливу кількість життєвих ситуацій та виписати під них 

юридичні норми, тобто правила поведінки суб’єктів. Після цього інші органи 

державної влади займаються підзаконною нормотворчістю, намагаючись 

поглибити регламентацію далі.  

На перший погляд, може здатися, що при наявності законодавчої 

норми підзаконна правотворчість уже не є значущою для правореалізації, а 

лише субсидіарною. Проте наведемо такий приклад із вітчизняної практики. 

У 2014 р. Кодекс України про адміністративні правопорушення було 

доповнено ст. 152
1
, яка передбачала відповідальність осіб, що утримують 

майданчики для паркування, за порушення правил облаштування таких 

майданчиків, зокрема, вимог щодо встановлення паркоматів. Статтею 244
6
 

КУпАП розгляд справ про такі правопорушення віднесено до юрисдикції 

Державної архітектурно-будівельної інспекції України та її територіальних 

органів. Проте, після звернення із заявою про вчинення адміністративного 

правопорушення, Інспекція державного архітектурно-будівельного контролю 

у м. Києві повідомила заявника, що «станом на час відповіді, відповідний 

порядок здійснення перевірок дотримання законодавства щодо розміщення та 
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функціонування майданчиків для паркування, не прийнятий», тому осіб не 

було притягнуто до адміністративної відповідальності. Тобто, існує 

законодавча норма, яка встановлює склад адміністративного 

правопорушення; існує законодавча норма, яка визначає підвідомчість справи 

про таке правопорушення; існує Порядок здійснення державного 

архітектурно-будівельного контролю, затверджений постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2011 р. № 553, проте такий порядок не 

передбачає можливості проведення контролю за облаштуванням майданчиків 

для паркування. Відповідно, без внесення змін у порядок, яким керується 

Державна архітектурно-будівельна інспекція України, неможливо застосувати 

абсолютно конкретну та однозначну норму, тим більше, що така норма 

встановлює адміністративну відповідальність. Це є прикладом класичного 

юридичного формалізму, коли право ніби стає полоненим текстів та 

регламентів і не може «вирватися» з цього формалістичного полону. 

Після створення законодавчої норми, після приведення у 

відповідність підзаконних актів, на кінцевій ланці всього ланцюга юридичної 

регламентації суб’єкти керуються створеними правилами, а судді та 

посадовці займаються їх застосуванням до життєвих випадків. Законодавець 

намагається як адекватно відобразити та врегулювати вже існуючі суспільні 

відносини, так і передбачити перспективу виникнення нових та заздалегідь 

закласти відповідні юридичні норми. Ж. Дзейко слушно зазначає, що 

«законодавець повинен врегулювати суспільні відносини, враховуючи прогнози 

розвитку та зміни в різних сферах суспільного життя з метою уникнення 

частих змін у чинному законодавстві» [34, с. 195]. Поганим є той 

законодавець, який свідомо закладає можливість існування прогалин у законі, 

який ним приймається. Проте, зазначимо, що інколи законодавець може 

свідомо закладати не стільки прогалини, скільки певні сутінкові зони закону, 

які надають органам, які їх застосовуватимуть, певну свободу. Зокрема, 

професор О. Котюк слушно зазначає, що інколи законодавець залишає 

питання відкритим, з метою, аби воно вирішилось через деякий час або щоб 
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його вирішили практикуючі органи [53, с. 197]. Так, законодавець у 

Податковому кодексі України визначає лише загальні засади проведення 

перевірок платників податків, а конкретна та деталізована регламентація 

проведення перевірок встановлюється у підзаконних нормативно-правових 

актах фіскального органу.  

Проте, у будь-якому випадку, такий формалістичний підхід стикається 

з діалектичною проблемою. З одного боку, необхідною є максимально 

конкретна регламентація певних сфер життя суспільства з метою уникнення 

прогалин та «білих плям», не охоплених законодавством, а з іншого – існує 

ризик надмірної регламентації суспільних відносин, що не залишає самому 

індивідууму і суспільству свободи та веде до втручання держави в усі сфери 

суспільного життя, тобто до тоталітаризму
22

. Проте, очевидно, що 

врегулювати абсолютно всі сфери життєдіяльності суспільства не під силу 

жодній, навіть найбільш тоталітарній державі, крім хіба утопічної Океанії з 

безсмертного роману Дж. Орвела «1984». А тому таке формалістичне 

регулювання все одно залишається абстрактним, а при необхідності 

застосувати юридичні норми, за вже згаданим висловом Р. Паунда, «скоріше 

випадки підганяються під норми, ніж норми під випадки» [215, с. 613]. 

Законодавча норма поширюється на безмежну кількість можливих випадків 

та на безмежну кількість можливих суб’єктів, тобто є загальною. Для того, 

щоб така норма реалізувалась, необхідні такі логічні методи як дедукція та 

силогізм. Схематично формалістичний (законодавчий) спосіб юридичної 

регламентації можна зобразити наступним чином: 

 

 

 

 

 
                                                           
22

 У КНДР офіційно затверджено вичерпний перелік чоловічих та жіночих зачісок, які перукарі можуть 

робити клієнтам. У Російській Федерації найпопулярніші Інтернет-блоги з 2014 р. прирівняні до ЗМІ з 

відповідною регламентацією та обмеженнями їх ведення, хоча ще донедавна було важко уявити, що ведення 

особистих дописів в Інтернеті стане сферою, що потребуватиме правового регулювання.  
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Незважаючи на те, що дана структура здається занадто громіздкою та 

вимагає багато часу на проходження усього кола від необхідності правової 

регламентації до реалізації юридичної норми у конкретній справі, така 

структура відповідає належній юридичній процедурі, а порушення або 

відсутність одного чи декількох етапів може поставити під загрозу 

правомочність юридично значущого рішення. Зокрема, у вищеописаному 

випадку з адміністративним правопорушенням притягнення Державною 

архітектурно-будівельною інспекцією України осіб до адміністративної 

відповідальності за відсутності регламентації відповідного порядку 

проведення контролю та оформлення матеріалів справи про адміністративне 

правопорушення, було б незаконним
23

, оскільки згідно з ч. 2 ст. 19 

Конституції України органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в 

межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. 

Виникає питання: як же оптимізувати процедуру юридичної 

                                                           
23

 Принаймні, було б визнано таким вітчизняним адміністративним судом, який розглядатиме позов про 

визнання нечинною та скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення. 

Потенційна або вже 

існуюча життєва 

ситуація, що вимагає 

регулювання 
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регламентації, при цьому не порушуючи належну процедуру та не ставлячи 

під загрозу правомочність рішення, що приймається за результатами такої 

регламентації. 

Іншим шляхом регламентації суспільних відносин є прагматичний, 

складовим елементом якого і є судова правотворчість, або принаймні судовий 

розсуд для закам’янілих правових систем, подібно українській. Професор  

М. Козюбра зазначає, що пошук права не обмежується законодавчими 

органами, і навіть більше того — правотворчими в цілому. Пошук права — це 

завдання будь-якого юриста, який розглядає ті чи інші конкретні справи, — 

чи це суддя, чи адвокат, чи прокурор. І пошук права не обмежується 

формально-логічним аналізом текстів Конституції, законів та інших 

нормативних актів, а вимагає звернення до загальних принципів права, 

джерелом яких нерідко є не текстуальне чи змістовне закріплення в названих 

актах, а саме судова практика [48, с. 6]. 

На нашу думку, саме суддя є тим суб’єктом, котрий максимально 

наближається до сутності та характеру правовідносин, які є предметом 

розгляду у конкретній справі. На відміну від законодавця, який аналізує та 

прогнозує абстрактні випадки, суддя завжди має справу з конкретним. Суддя 

зобов’язаний повно та всебічно дослідити всі суттєві обставини як за 

покликом власного сумління, так і на безпосередню вимогу процесуального 

закону
24

.  

Сучасні американські противники судової правотворчості, такі як  

Ф. Шавер (Frederick Schauer), Л. Александер (Larry Alexander) та Е. Шервін 

(Emily Sherwin), критикуючи обмеженість судової правотворчості лише 

фактами та обставинами однієї конкретної справи, що позбавляє 

правотворчість комплексності та всезагальності, зазначають, що «судові 

справи творять погані норми» [228; 156, с. 117]. Проте, на наше переконання, 

                                                           
24

 У тому числі і в Україні. Зокрема, ч. 3 ст. 159 Кодексу адміністративного судочинства України [47] визнає 

обґрунтованим лише рішення, ухвалене судом на підставі повного і всебічного з’ясування обставин в 

адміністративній справі. Стаття 43 Господарського процесуального кодексу України [26] приписує 

господарському суду оцінювати докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, 

повному і об’єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи. 

https://www.law.umich.edu/historyandtraditions/faculty/Faculty_Lists/Alpha_Faculty/Pages/FrederickSchauer.aspx
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акцентування уваги судді на фактах та обставинах окремої судової справи 

саме дозволяє осягнути сутність суспільних правовідносин, які стали 

предметом судового розгляду, а отже і віднайти оптимальне та 

найефективніше рішення для таких правовідносин. Диявол, як і Бог, 

ховаються в деталях. А у випадку права такі деталі найкраще віднаходяться у 

судовому процесі. 

На відміну від законотворчості, судова правотворчість, зазначає  

Н. Гураленко, більш наближена й органічно пов’язана із пізнанням правової 

сфери соціального буття, розвиток якого характеризується не тільки своєю 

статикою, а й постійною динамікою [28, с. 7]. Законодавець може банально не 

встигати за суспільними змінами, хоча б через складність та бюрократичність 

законодавчої процедури або через необхідність досягнення політичного 

консенсусу в парламенті, що передуватиме безпосередньо прийняттю закону. 

Водночас суд завжди має справу з найактуальнішими юридичними казусами. 

Будь-яке юридичне явище, яке буде новим та неоднозначним, рано чи пізно 

постане перед судом, адже буде продовження того чи іншого соціального 

конфлікту, який відображає актуальні суперечності у правовій сфері життя 

суспільства. А судове рішення, як слушно зазначає професор С. Максимов, 

буде «апогеєм правового життя» [63, с. 186]. 

У такому випадку, коли суспільний конфлікт стає судовим спором, 

суддя може стати або продовженням (однією з ланок) вже описаного 

формалістичного методу юридичної регламентації, шукаючи рішення у вже 

існуючих законодавчих актах або судових прецедентах, або підійти ширше до 

вирішення питання і проаналізувати суспільні фактори, що супроводжують 

судовий процес (контекст), оцінити наслідки свого рішення та поставити 

перед собою певну мету, яку необхідно досягнути таким рішенням. 

Суддя-прагматист на противагу судді-формалісту не перебуває у 

полоні юридичного тексту чи то у формі закону, чи судового прецеденту. Для 

нього існуючі юридичні норми належить застосувати під час ухвалення 

рішення лише у випадку, якщо вони адекватно відповідають суспільним 
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цілям та сприяють найефективнішому соціальному регулюванню. Р. Дворкін 

писав, що прагматисти вважають, що судді мають робити все від них залежне 

для того, щоб досягти покращення у майбутньому, та при цьому вони не 

обтяжені необхідністю поважати або охороняти послідовність у принципах, 

яких дотримуються інші посадовці [173, с. 161]. Проте сутність прагматизму 

є ширшою від такої характеристики. Суддя-прагматист не ставить за мету 

заперечити або змінити вже існуючу законодавчу або прецедентну норму. Для 

нього таке заперечення або зміна є лише засобом досягнення належного 

практичного результату у формі найефективнішого та найдієвішого судового 

рішення. Суддя-прагматист може застосувати вже існуючий закон і при цьому 

залишитись прагматистом, якщо такий закон буде ефективним інструментом 

соціального регулювання у конкретному спорі. 

Судова правотворчість не має бути самоціллю для судді, інакше 

суддівський активізм може перетворитися в егоїстичне бажання судді 

продемонструвати свою правову витонченість та перевершити законодавця 

або стати інструментом суддівської сваволі, яка дозволить маскувати 

неправосудні рішення під суддівську правотворчість. Ми поділяємо точку 

зору Б. Малишева, що «судова правотворчість сприяє меті правосуддя тому, 

що вона змушує суддів підходити до розгляду спорів відповідно до 

надзвичайно високих стандартів справедливості, адже завдяки тому, що їх 

рішення буде не лише правозастосовним актом, але і джерелом (формою) 

права, аргументація суддів буде відкритою для аналізу та критики з боку 

юридичної громадськості» [66, с. 57]. Судова правотворчість має бути 

засобом досягнення цілей, які ставить перед собою суддя, чи то досягнення 

справедливості, чи ухвалення найкориснішого для суспільства рішення, проте 

у жодному разі не можливістю для заперечення закону. 

Для судді-прагматиста між законом та судовою правотворчістю має 

існувати своєрідна конкуренція, яка дозволяє досягти кращого результату. 

Вибір між законодавством та загальним правом є прагматичним та залежним 

від широкого кола політичних та юридичних чинників [206, с. 11]. 
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Юридичний реаліст Л. Грін виділяв п’ять факторів, які дозволяють зробити 

вибір між існуючою нормою права та можливою нормою, що має бути 

створена за результатами судової правотворчості: (1) адміністративний 

чинник – практична дієвість норми; (2) моральний чинник — мінімізація 

шкоди; (3) економічний чинник, що полягає у впливі на економічну 

діяльність; (4) профілактичний чинник, тобто можливість попередження 

порушень у майбутньому; (5) суддівський чинник – погодження рішення 

суддівською спільнотою, тобто судове рішення не має бути скасоване 

вищестоящими судовими інстанціями [184, с. 255-257]. Така система 

координат, запропонована Л. Гріном, є, на нашу думку, міцним 

методологічним підґрунтям, яке дозволяє судді зробити вибір на користь або 

вже існуючої писаної норми, або за результатами судової правотворчості 

створити нову юридичну норму. При цьому, варто зазначити, що у Л. Гріна 

навіть моральний чинник несе суто прагматичний характер, оскільки 

мінімізація шкоди є скоріше економічною ціллю, ніж морально-етичною. 

Суддя може і навіть зобов’язаний застосувати закон, якщо він 

дозволяє досягти найбільшої результативності судового рішення для 

суспільства. Хоча сучасний французький неореаліст М. Тропер (Michel 

Troper) заперечує можливість судів застосовувати юридичні норми, оскільки 

значення правового тексту (конституції, закону, указу) не існує як об’єктивна 

даність, а визначається кожним суб’єктом рефлексії самостійно; тому закон 

не наділений зобов’язальним змістом [240, с. 329-334; 6, с. 94], на нашу 

думку, у деяких категоріях справ, коли юридична норма і обставини справи є 

однозначними (в термінології  Р. Дворкіна – «прості справи»), наприклад, 

господарські справи про стягнення заборгованості за поставлений та 

неоплачений товар, судова правотворчість відсутня, адже Цивільний та 

Господарський кодекси України вже містять міцне підґрунтя для вирішення 

таких справ. У такому випадку не буде судової правотворчості як такої, 

оскільки не буде створено нової юридичної норми, проте якщо підхід судді 

полягає не у сліпому слідуванні законодавчим нормам або судовим 
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прецедентам, а у оцінці суспільних умов місця та час, а також наслідків свого 

рішення, то такий підхід також буде неформалістичним. 

Так, якщо у вищенаведеній категорії справ відповідач ставить питання 

про зменшення розміру штрафних санкцій, посилаючись на тяжкий 

фінансовий стан або інші виняткові обставини, або ставить питання про 

відстрочку виконання рішення, то тут уже з’являється місце для юридичного 

прагматизму та судової правотворчості. У такому випадку суд не лише може, 

але й зобов’язаний оцінити суспільні чинники, які вплинуть на його рішення. 

Зокрема, суддя може дійти висновку, що скрутне фінансове становище 

відповідача є підставою для відстрочки виконання рішення суду або 

зменшення штрафних санкцій, оскільки рішення про задоволення позовних 

вимог у повному обсязі призведе до неплатоспроможності відповідача, 

скорочення значної кількості працівників або взагалі припинення 

господарської діяльності відповідача, що матиме негативні наслідки для 

певної галузі економіки в цілому.  

Можливим є й інший випадок, актуальний для українського 

сьогодення. Суд може дійти висновку, що дійсно відповідно до ст. 652 ЦК 

України [144] існують підстави для зміни умов договору, укладеного між 

банком та позичальником. Такі зміни мають полягати у перерахуванні суми 

кредиту, наданого в іноземній валюті, у зв’язку зі знеціненням гривні по 

відношенню до такої іноземної валюти. Проте суд, оцінивши суспільні та 

економічні наслідки власного рішення, все ж прийде до висновку, що 

створення судового прецеденту про можливість перерахування «доларового 

кредиту» за курсом, станом на дату його видачі, призведе до катастрофічних 

наслідків для банківської сфери, негативно відобразиться на ліквідності 

банків, та, як наслідок, призведе до неплатоспроможності банків та 

неможливості виплати депозитів для великої кількості вкладників. У такому 

випадку суд, порівнявши інтереси одного позичальника та багатьох 

вкладників, все ж відмовить у задоволенні позову про зміну умов кредитного 

договору. 
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Детально зупинимось на сутнісній характеристиці судової 

правотворчості. У прагматичному контексті, на нашу думку, вектор судової 

правотворчості прямує не в бік «справедливості, рівності, свободи і 

гуманізму» [66, с. 60] або «орієнтування на принципи природного права як 

засіб вираження і розкриття істинного змісту права» [29, с. 6]. Таке 

розуміння сутності судової правотворчості відповідає природно-правовому 

підходу та є засобом знаходження за масивом юридичного тексту 

(позитивного права) дійсного права – права природного. Проте варто 

погодитись з О. Стовбою, що всі намагання визначити право через «щось» 

інше – свободу, справедливість, мораль, тощо — призводять до того, що ми 

або починаємо розуміти право як «пусте», «загальне» поняття, або як певну 

загадкову субстанцію, яка «має бути» «справедливою», «моральною», 

«вільною» тощо [95, с. 99]. 

У зв’язку з абстрактність цього «щось» прагматична юриспруденція, 

започаткована О. В. Голмсом, вважає проблемою змішання права та категорій 

моралі, тобто природного права. На нашу думку, сутністю судової 

правотворчості є не пошук омріяного юснатуралістами, проте абстрактного 

та залежного від моралі (а отже залежного від особистих уподобань судді) 

права, а орієнтування на відповідність викликам сьогодення, які стоять перед 

суддею, тобто відповідність конкретному стану суспільства. Зокрема,  

Р. Познер зазначає, що зізнання підозрюваного, отримані за допомогою сили 

або погрози застосувати насилля, отримані слідчим під час допиту, є 

неправомірними не через їх суперечності моралі, гуманізму та 

справедливості (хоча така суперечність безперечно існує), а через їх 

недієвість для досягнення мети правосуддя у кримінальному процесі, тобто 

засудження винуватої особи та недопустимість засудження невинуватої 

особи. Підозрюваний, який насправді не вчиняв злочину, під впливом 

насильства або погроз, бажаючи припинити насильство або психологічний 

тиск, може себе обмовити, а отже мети правосуддя не буде досягнуто, адже 

буде засуджено невинувату особу [83, с. 179-186]. Такий підхід є 
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прагматичним, оскільки орієнтується не на відповідність моралі або 

природному праву, а на досягнення результативності та ефективності 

судочинства. 

Схематично правове регулювання за допомогою судової 

правотворчості можна зобразити наступним чином: 

 

 

 

 

 

 

Як бачимо, такий спосіб регламентації має меншу кількість ланок та 

компонентів, порівняно з формалістичною регламентацією, та є 

динамічнішим. Судова правотворчість дозволяє оперативно реагувати на 

виклики сьогодення, адже не вимагає заполітизованої та забюрократизованої 

законодавчої процедури. Очевидно, що центральним елементом такої 

регламентації є суд, який одночасно і вирішує судовий спір, і створює нову 

юридичну норму, яка є застосовною як для сторін у даному спорі, так і для 

аналогічних справ у майбутньому, тобто таке судове рішення стає судовим 

прецедентом. С. Шевчук зазначав, що суд бере участь у процесі формування 

права у разі, якщо правова позиція, викладена в акті судової влади, має 

обов’язкове значення не лише для сторін у справі, а й для суддів при 

вирішенні наступних справ аналогічного характеру [148, с. 26]. На нашу 

думку, таку характеристику варто доповнити висновком про те, що створена 

за результатом судової правотворчості юридична норма є обов’язковою не 

лише для суддів при вирішенні наступних справ аналогічного характеру, але 

й для всіх суб’єктів права, які співвідносять свою діяльність з реакцією суду. 

Адже, якщо юридична норма є обов’язковою лише для суддів, то вона не є 

юридичною нормою як такою, оскільки не має загальнообов’язкового 

характеру. Водночас, якщо юридична норма стає обов’язковою для суддів, то 
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вона стає обов’язковою і для інших суб’єктів, які не хочуть програти у суді, 

якщо за наслідками їхніх дій виникне судовий спір. 

Сутністю юридичної норми є правило поведінки, тобто той чи інший 

варіант діяння (дії або бездіяльність), якого дотримуватиметься людина, яка 

бажає діяти правомірно. Труднощі починаються під час відповіді на 

запитання: де ж шукати це правило поведінки. Нормативісти шукатимуть 

його у формалізованих джерелах (законах, існуючих судових прецедентах). 

Природно-правова юриспруденція звертатиметься до моралі та людської 

природи як до підґрунтя права. Проте, де шукати юридичні норми 

юридичним прагматистам, якщо їх ще як таких не існує, оскільки не існує 

рішення суду щодо того чи іншого життєвого казусу? При відповіді на це 

складне питання постає головний, на нашу думку, недолік юридичного 

прагматизму – слабка визначеність (недетермінованість) права. Ми не 

можемо погодитись з С. Шевчуком, який, посилаючись на Е. Мольтца (Earl 

Maltz), зазначає, що «найбільш поширеним аргументом на підтримку судової 

правотворчості є забезпечення принципу правової визначеності» [151, с. 34; 

202, с. 368] або ж, що «принцип правової визначеності є одним з 

фундаментальних принципів, що легалізує судову правотворчість» [151, с. 

322]. По-перше, професор Е. Мольтц вів мову не про судову правотворчість 

як перманентну потенційну можливість судді створити нову юридичну норму, 

а про зобов’язуючу силу прецеденту – принцип stare deсisis, який – навпаки – 

приписує суддям слідувати вже ухваленим судовим прецедентам та не 

займатись правотворчістю. По-друге, якщо суддя наділений правотворчими 

повноваженнями і відповідно в певній справі може відступити від 

законодавчої норми або існуючого прецеденту, то про правову визначеність у 

такому випадку не йдеться.  

У випадку судової правотворчості, коли суб’єкт права вирішує, як 

йому діяти, тобто якої юридичної норми йому дотримуватись, такої 

юридичної норми ще не існує у природі. Такий суб’єкт права має 

спрогнозувати, яким буде рішення суду та діяти відповідно до такого 
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прогнозу і сподіватись, що він виявиться вірним. У такому випадку право є 

детермінованим лише у незначній мірі, а суб’єкт для юридичної 

обґрунтованості своїх дій не має достатньої впевненості. Відповідно завдання 

юриста зводиться не лише до аналізу існуючої законодавчої бази, а й до 

вивчення судових рішень та праворозуміння того чи іншого суду, який 

розглядатиме можливий судовий спір. 

Проблему недетермінованості судової правотворчості можна 

проілюструвати на такому потенційно можливому прикладі  

законотворчості
25

. Загальновизнаним та закріпленим, у т. ч. і в ст. 58 

Конституції України, є принцип, згідно з яким закони та інші нормативно-

правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони 

пом’якшують або скасовують відповідальність особи. Ніхто не може 

відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом як 

правопорушення. Уявімо, що даний принцип не діє, і особа, яка вчинила 

певне діяння, потім з острахом дивитиметься телеканал «Рада» в очікуванні 

того, чи не визнає раптом Верховна Рада України таке діяння злочином. 

У випадку судової правотворчості регулювання фактично 

здійснюється таким чином. Спочатку особа вчиняє певну дію, а потім суд дає 

цій дії свою характеристику і вже така характеристика стає безпосередньо 

правом. Проте в такій моделі суб’єкти права «не грають у лотерею», 

намагаючись вгадати, яким буде рішення суду, а намагаються спрогнозувати 

рішення суду з того чи іншого питання (як правило, звертаючись за 

послугами до юристів). Можливим є випадок, коли прогноз рішення суду для 

сторін буде настільки очевидним, що сторони спору прагнутимуть 

врегулювати його у позасудовому порядку, щоб уникнути додаткових та 

необґрунтованих витрат на супровід судового процесу. У такому випадку 

правом стає не юридична норма, що міститься у судовому рішенні, а взагалі 

відсутність такого рішення вже є правом, оскільки спонукає особу діяти 

                                                           
25

 Сподіваємось, що у вітчизняній законотворчості цей приклад так і залишиться потенційним, а не 

реальним. 
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певним чином, тобто стає керівним правилом для неї. Прогнозуючи свій 

однозначний програш у судовій справі, така особа діятиме так, щоб взагалі 

спору уникнути, тобто діятиме правомірно.  

Проте, на нашу думку, такий недолік судової правотворчості як слабка 

детермінованість права поступається за важливістю його головній перевазі – 

можливості приводити право у відповідність з швидкозмінними суспільними 

змінами та адекватно відповідати засобами судової правотворчості на 

суспільні виклики. Як зазначав Б. Кардозо, різниця між реальним життям і 

законодавством, тобто належним і сущим завжди є і буде через постійні 

зміни, що відбуваються в житті [165, с. 144]. Судова правотворчість і є 

засобом приведення права у резонанс з реальним життям, тобто із сущим. 

Правотворча діяльність суду дозволяє надати правовій системі динаміки, 

модифікувати її під потреби сьогодення та перетворити у реальний 

інструмент вирішення суспільних проблем.  

Сутністю судової правотворчості є не лише продукування нових 

юридичних норм. Вона дозволяє суду реально впливати на політику у 

державі. У такому випадку суд стає не лише органом, покликаним вирішувати 

судові спори, але й починає ніби «нав’язувати» суспільству своє бачення 

щодо того чи іншого суспільного явища та необхідної поведінки суб’єктів 

права. Як писав американський суддя Г. Френдлі (Henry J. Friendly), «суди 

повинні самі звернутися в деяких випадках до впровадження соціальної 

політики, і не тому, що це особливо корисно, а що просто немає реальної 

альтернативи цьому» [180, с. 21]. На нашу думку, можливість суду не лише 

впливати на рішення органів державної влади, але й диктувати свою 

політичну волю, пов’язана безпосередньо з правотворчою функцією, яка 

дозволяє створювати нові правила поведінки, тобто нав’язувати як 

суспільству, так і державі в особі посадових осіб та органів своє бачення 

їхньої правомірної діяльності, якої вони мають дотримуватись, щоб уникнути 

примусу вже у судовому порядку. 

Наявність у суду правотворчих повноважень, а отже можливості бути 
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суб’єктом владарювання та учасником політичного життя наштовхується на 

заперечення противників судової правотворчості, які вбачають у ній зазіхання 

на принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову. Проте варто 

зазначити, що у чистому вигляді не існує ані законодавчої, ані виконавчої, ані 

судової влади. Так, Верховна Рада України може створювати тимчасові слідчі 

комісії, які здійснюють збір доказів і фактів та надають їм юридичну оцінку. 

Робота тимчасової слідчої комісії несе в собі елементи як досудового 

розслідування, так і судового процесу. А результати діяльності таких комісій, 

так само як і судові рішення, можуть призводити до юридично значущих 

наслідків, наприклад до відставки посадових осіб органів державної влади. 

Водночас Кабінет Міністрів України займається не лише виконанням 

законів, прийнятих ВР України, але й підзаконною правотворчістю, яка може 

кардинально змінювати зміст прийнятого закону або навіть суперечити йому. 

Аналізуючи взаємозалежність уряду та парламенту, О. В. Голмс у одному із 

своїх судових рішень зазначив, що «не можна виявити з математичною 

точністю різницю між діяльністю законодавчої і виконавчої влади та 

помістити ці гілки в окремі ізольовані блоки» [234].  

Ми поділяємо точку зору Б. Малишева, що принцип поділу влади є 

лише однією з умов реалізації набагато важливішого положення про 

необхідність існування у відносинах між структурними частинами влади 

механізму стримувань і противаг [95, с. 235]. У такому випадку судова 

правотворчість і стає одним з інструментів стримування та противаг не 

правовій діяльності парламенту або узурпації влади однією з її гілок. Так, 

суддя Верховного Суду США Дж. Скел’я (J. Scalia) у своїй особливій думці 

по справі Ольсон проти Морісона зазначив, що «поділ влади не є цінністю 

сам по собі. Мета поділу влади полягає у зміцненні свободи та запобіганні 

концентрації влади в руках одного державного діяча у такий спосіб, що 

свобода індивіда буде знаходитись під загрозою» [205]. Навіть більше, судова 

правотворчість дозволяє забезпечити ефективність правового регулювання 

навіть у випадку недієвості або неефективності законодавчого органу або ж 
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стати союзником парламенту у реформістських процесах. Так, під час Нового 

курсу Рузвельта саме суди, у яких домінували юридичні реалісти, були 

двигуном реформ та приведення права у відповідність зі складними 

соціальними та економічними умовами. Якщо розглядати сучасне українське 

сьогодення, то реалізація реформістського, хоча і далекого від досконалості 

Закону України «Про очищення влади» [103], залежить від Конституційного 

Суду України, який розглядатиме питання про його конституційність, та від 

судів загальної юрисдикції, які розглядатимуть позови люстрованих 

посадовців про поновлення на посадах, та, фактично, своєю судовою 

практикою і сформують його реальний зміст та реалізацію. Якщо суди не 

підтримають своєю практикою закон «Про очищення влади», він так і 

залишиться просто текстом на папері. 

 

3.2. Практичне значення судової правотворчості для правової 

системи 

 

У контексті прагматичної юриспруденції важко провести чітку межу 

між теоретичною складовою судової правотворчості та її практичним 

значенням, адже саме практичність разом з інструментальністю та 

результативністю складають зміст будь-якого явища в світлі прагматичного 

світосприйняття. Тому питання практичного значення судової правотворчості 

можна вважати органічним продовженням безпосередньо її юридичної 

природи та сутності. 

Яке ж практичне значення судової правотворчості для правової 

системи? Які переваги вона може надати для людини, суспільства і держави? 

У чому полягає ефективність судової правотворчості?  

 

І. Судова правотворчість як інструмент соціального регулювання 

Судова правотворчість, як і будь-який інший вид правотворчості, є, 



150 

 

перш за все, інструментом соціального регулювання, при цьому, на нашу 

думку, інструментом соціального регулювання, говорячи економічними 

термінами, якіснішого ґатунку. Вона дозволяє віднаходити конкретне право, 

тобто право, найбільш відповідне та адекватне саме тій життєвій ситуації, яка 

є предметом судового розгляду.  

Судова правотворчість робить можливим визволення права з полону 

формалізму і догматики та наповнення його життям і динамікою. За 

допомогою судової правотворчості суддя має змогу бути не просто певним 

інституційним додатком до закону або вже існуючого судового прецеденту, а 

виконувати функції соціального регулювання. У протилежному випадку, 

зважаючи на розвиток сучасних технологій, у майбутньому в принципі може 

відпасти необхідність у наявності такої посадової особи як суддя. Якщо 

розглядати суддю як доповнення до закону, що здійснює його механічне 

застосування, доцільно створити комп’ютерну програму, яка скануватиме 

надані сторонами документи, розпізнавати текст, перевіряти наявність усіх 

необхідних реквізитів на документах, проводити математичні підрахунки, 

знаходити відповідну норму у чинному законодавстві та виносити рішення 

відповідно до такої норми
26

. У сучасному світі для безпосередньо людської 

діяльності залишається все менше місця, у тому числі й у галузі 

юриспруденції. Так, вже сьогодні поширеним у багатьох країнах світу є фото- 

та відеофіксація порушення правил дорожнього руху в автоматичному 

режимі або автоматичний підрахунок бюлетенів для голосування на виборах. 

Кожен практикуючий юрист знає, що деякі судові справи можуть бути 

доведені до такого автоматизму, що для виготовлення судового рішення 

достатньо просто змінити номер справи, дату, реквізити сторін та документів 

з іншого аналогічного рішення. Банки в своїх юридичних підрозділах вже 

давно використовують комп’ютерні програми, яким достатньо задати 

                                                           
26

 Наразі в Україні вже починає діяти проект «Електронний суд» (http://court.gov.ua/ecourt), започаткований 

наказом Державної судової адміністрації України від 31 травня 2013 року № 72 «Про реалізацію проекту 

щодо обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу» [105]. Поки що 

«Електронний суд» обмежується лише можливістю отримати судову повістку через смс-повідомлення та 

процесуальні документи в електронній формі. 

http://court.gov.ua/ecourt
http://court.gov.ua/dsa/14/N722013/
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позичальника і вони автоматично створять позовну заяву з усіма 

розрахунками розміру позовних вимог на конкретну дату. 

Можливо, зараз «комп’ютерний суддя» здається утопічним
27

, проте, 

якщо розглядати правосуддя лише як процедуру механічного застосування 

законів, такий суддя незабаром стане лише питанням часу та технологій. 

Укорінена в Україні нормативістська юридична традиція в принципі 

відводить судді саме таку роль. Суддя за такого підходу має вивчити 

матеріали справи, оцінити докази, знайти відповідну законодавчу норму, 

«оздобити» рішення дедукцією і силогізмами та вирішити судовий спір 

відповідно до логічних умовиводів.  

Процесуальний закон від українського судді нічого більше і не 

вимагає. Наприклад, стаття 200 Кодексу адміністративного судочинства 

України [47] зазначає, що суд апеляційної інстанції залишає апеляційну 

скаргу без задоволення, а постанову або ухвалу суду – без змін, якщо визнає, 

що суд першої інстанції правильно встановив обставини справи та ухвалив 

судове рішення з додержанням норм матеріального і процесуального права. 

Тобто, щоб судді винести правосудне
28

 рішення, яке пройде випробування 

апеляцією та касацією, достатньо: (а) правильно встановити обставини 

справи, дослідити докази та надати їм оцінку на предмет доведеності тих чи 

інших фактів або їх відсутності; (б) віднайти для таких фактів достатньо 

міцне законодавче підґрунтя. Після цього суддя може виправдати себе за 

допомогою відомого афоризму Dura lex, sed lex («закон суворий, проте це 

закон» або «закон є закон»). Варто погодитися з Н. Гураленко, що для судді 

подібні заяви є «лицемірними та багатозначними» [28, с. 7]. 

Парламент, як творець права, незважаючи на якість прийнятих ним 

законів та рівень компетентності депутатського корпусу, завжди віддалений 

від суспільних відносин як у просторі, так і в часі. Ми не заперечуємо того, 

                                                           
27

 Електронне правосуддя вже було об’єктом дослідження в Україні [40]. Щоправда, дане дослідження є 

політологічним, в основному стосується електронного уряду (тобто виконавчої влади), а електронне 

правосуддя розглядає лише поверхово та оглядово, не визначаючи жодних юридичних механізмів його 

впровадження (принаймні у авторефераті дисертації). 
28

 У тому самому нормативістському, тобто законодавчому значенні цього слова. 
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що парламент може приймати «гарні» закони, які сприятимуть інтересам 

суспільства та принесуть результат. Проте, як тільки парламент приймає 

закон, він одразу ж починає «відставати», адже поступ суспільства 

продовжується, а суспільні умови постійно змінюються. 

Водночас суддя має справу безпосередньо з самою сутністю права, 

адже юридичний конфлікт та судовий спір ніби «оголюють» до того статичні 

та абстрактні правовідносини. При домінуванні нормативістського 

праворозуміння суддя, будучи посадовою особою, яка наближається до 

конкретних суспільних відносин на відстань, максимально можливу серед 

усіх інституцій держави, у пошуку права обмежується лише матеріалом, уже 

створеним парламентом. Це можна прирівняти до того, як сучасний хірург 

під час операції використовував би методи лікування та медичні інструменти 

ХІХ ст. 

У подібній ситуації може опинитися і суддя, адже існуючий на момент 

розгляду судової справи закон може бути розроблений видатними 

правниками, схвалений «Венеціанською комісією», якісний з точки зору 

законодавчої техніки, який тривалий час успішно застосовувався до 

аналогічних справ, проте вже неадекватний конкретному стану суспільства в 

конкретному місці та часі. С. Лозовська з цього приводу зазначає, що зміна 

соціальних умов приводить до зміни суспільного уявлення навіть у тих, хто 

більше за інших прагне зберегти існуючий порядок речей. У певний момент 

під тиском нових ідей прихильники попередніх починають відступати та 

стають готовими до примирення і саме в такий момент суддя має усвідомити 

такі тенденції та виносити свої рішення відповідно до них [61, с. 15]. Саме 

суддя, вирішуючи судовий спір, заглиблюється у сутність конкретних 

юридичних, а отже і соціальних відносин, що дає йому змогу виявити ті 

суспільні тенденції (суще), які потребують адекватного відображення у праві 

(належному). 

Б. Малишев зазначає, що «для юридичної науки визначальним має 

бути усвідомлення концептуальної тези про те, що право та всі інші правові 
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явища, що здійснюють правове регулювання, є сферою належного, а не 

сущого» [65, с. 64]. Ми поділяємо таку точку зору, проте слід зауважити, що 

якщо правовий припис (належне) не відповідає або перестає відповідати 

реальним та конкретним суспільним умовам (сущому), то такий припис стає 

просто абстрактною моделлю поведінки. У такому випадку судова 

правотворчість як інструмент соціального регулювання дозволяє створити 

дійсно належну модель поведінки, яка відповідатиме суспільному запиту. 

Зрештою, на нашу думку, незважаючи на витонченість теорії 

споконвічних природних прав, право завжди визначається суспільством «тут і 

зараз» і має йому відповідати. Наведемо такий приклад з українського 

сьогодення. Одним з «диктаторських законів 16 січня» був Закон України 

«Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо 

заочного кримінального провадження» від 16 січня 2014 року № 725-VII [98], 

який передбачав запровадження юридичного механізму притягнення особи до 

кримінальної відповідальності без її фактичної участі у процесі. Цей 

«диктаторський закон» разом з іншими тоді був сприйнятий як наступ на 

громадянське суспільство, інструмент узурпації В. Януковичем влади та засіб 

придушення протесту відомого як «Євромайдан». Цей закон у числі інших 

призвів до ескалації протистояння, зіткнень протестувальників з 

правоохоронними органами на вул. Грушевського у м. Києві, перших смертей 

Героїв Небесної Сотні. У результаті громадського протесту ці закони були  

02 лютого 2014 р. скасовані Верховною Радою України, а вже менше як через 

місяць перемогла «Революція Гідності». Після втечі В. Януковича та його 

найближчого оточення надзвичайно гостро постало питання щодо 

притягнення до кримінальної відповідальності як його самого, так й інших 

колишніх високопосадовців, підозрюваних у корупційних злочинах, масових 

вбивствах та посяганнях на територіальну цілісність і незалежність України. 

Зважаючи на втечу таких осіб за кордон та фактичну неможливість їх участі у 

кримінальному процесі в якості підозрюваних, обвинувачених або підсудних, 

Верховна Рада України 07 жовтня 2014 р. прийняла Закон України № 1689-
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VII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального 

кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти 

основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» 

[99], який за своєю суттю вводить те саме заочне кримінальне провадження
29

. 

З точки зору природно-правового праворозуміння заочне кримінальне 

провадження суперечить природному праву особи на захист. Зокрема, такої 

позиції дотримується професор С. Головатий [23]. За таким підходом між 

законом від 16 січня і законом від 07 жовтня 2014 р. за своєю суттю немає 

жодної істотної різниці і обидва вони є неправовими, оскільки порушують 

право людини на захист. Проте з точки зору прагматичної юриспруденції 

неправовим є лише «Закон 16 січня», оскільки саме він не відповідає 

суспільним інтересам та є формою наступу держави на суспільство. Закон же 

від 07 жовтня 2015 р. прийнятий, в тому числі, на вимогу суспільства 

притягнути В. Януковича та його оточення до кримінальної відповідальності 

бодай у заочній формі. Такий закон є адекватним конкретним суспільним 

умовам, а тому й сприймається суспільством як правовий та справедливий 

(принаймні не викликає масових протестів). 

Судова правотворчість є тим механізмом, який дозволяє оперативно 

приводити право у адекватний стан відносно суспільних умов. Суддя, який не 

зв’язаний догмою закону або авторитетом вже існуючих судових рішень з 

аналогічних справ (судових прецедентів), отримує широкі повноваження не 

лише щодо ефективного вирішення конкретного судового спору, але й щодо 

реального перетворення юридичної дійсності відповідно до існуючих умов.  

Аналізуючи діяльність Верховного Суду США, Д. Карлен, зазначав, 

що прецедент відступає на другий план перед міркуваннями відповідної 

політики. З цієї причини Верховний Суд США нагадує скоріше законодавчий 

орган, ніж орган правосуддя. Особливо це очевидно в випадках, коли 

Верховний Суд переглядає рішення по справі в розрахунку на майбутнє [44,  

с. 41]. Навіть більше, іноді Верховний Суд заявляє, що встановлювана ним 

                                                           
29

 В КПК України воно тепер іменується «спеціальним досудовим розслідуванням». 
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норма права розповсюджується не на справу, що розглядається, а на справи, 

які можуть виникнути в майбутньому [183]. Тобто, у такій практиці 

простежується усвідомлена направленість суду на регулювання суспільних 

відносин шляхом своєї правотворчої діяльності. 

При цьому судова правотворчість має залишатися лише інструментом 

досягнення соціальних цілей, а не способом нав’язування суддею суспільству 

свого суб’єктивного праворозуміння. Зокрема, у науковій літературі можна 

знайти твердження, що, займаючись судовою правотворчістю, суди беруть 

участь у процесі трансформації суб’єктивної волі (в даному випадку – це воля 

суду) в об’єктивний правовий зміст. Іншими словами, суди беруть участь у 

процесі об’єктивування правових норм [125, с. 137]. Ми поділяємо дану 

точку зору з однією заувагою. За суб’єктивною волею судді, яка 

об’єктивується у юридичні норми, має стояти конкретна прагматична мета – 

створення найефективнішої та найадекватнішої норми для юридичного 

впорядкування тих або інших суспільних відносин. У протилежному випадку 

без такого, хай і не усвідомленого суддею, вектора судова правотворчість 

ризикує перетворитись або у суддівське свавілля або в просте егоїстичне 

бажання судді нав’язати своє суб’єктивне праворозуміння. 

На нашу думку, дієвим засобом нівелювати сваволю суддів є 

колегіальний розгляд справ і можливість апеляційного та касаційного 

оскарження, що дозволяє скасовувати свавільні та неефективні судові 

прецеденти. Судова система має утворювати своєрідне «сито», яке 

відсіюватиме неякісні судові рішення та прецедентні норми, що містяться в 

них, залишаючи лише належні та ефективні акти судової правотворчості. 

 

ІІ. Судова правотворчість як засіб контролю і захисту прав та 

інтересів 

Судова правотворчість виступає засобом контролю і захисту прав та 

інтересів суб’єктів. Очевидно, що правосуддя взагалі є механізмом 

відновлення порушених прав та інтересів. В. Бігун називає це правозахисним 
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смислом правосуддя, формальним чи процедурним критерієм (реалізації) 

якого постає ефективний судовий захист, що забезпечує стан «правової 

захищеності», «юридичної безпеки». Змістовним критерієм здійснення 

правозахисного смислу правосуддя, який може претендувати вважатися 

ключовим чи істотним, є здійснення права, точніше ідеї права [15, с. 112]. 

Водночас судова правотворчість надає такому механізму та смислу 

правосуддя більше можливостей. Якщо суддя не обмежений догмою закону 

або авторитетом існуючих судових прецедентів, то він може підійти ширше 

до забезпечення захисту права, свобод та інтересів суб’єктів. Чинне 

законодавство не завжди адекватно відповідає меті захисту прав та інтересів, 

а інколи і прямо суперечить їй. У такому випадку судова правотворчість надає 

суду повноваження та реальну можливість заперечити (нівелювати) писану 

норму та створити нову норму, яка й забезпечить захист порушеного 

суб’єктивного права. 

Оскільки судова правотворчість дозволяє судді вийти за межі, 

встановлені законодавством, відповідно стає можливим застосувати і засоби 

захисту прав та інтересів, не передбачені чинними писаними актами. Так, 

українські суди досить обмежені щодо вибору способів захисту прав та 

інтересів. Зокрема стаття 16 Цивільного кодексу України [144] обмежує 

захист цивільних прав та інтересів судом лише способами, переліченими у  

ч. 2 даної статті, або встановленими договором або законом
30

.  
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 Заформалізованість та орієнтування судів виключно на способи захисту цивільних прав та інтересів, 

передбачені законом, яскраво простежуються у листі Верховного Суду України від 01.04.2014 р. «Аналіз 

практики застосування судами ст. 16 Цивільного кодексу України» [5]. Верховний Суд України у даному 

листі систематично скеровує судову практику саме на способи захисту, визначені у ст. 16 ЦК України або в 

інших законодавчих нормах. Лише у розділі, присвяченому застосуванню способів захисту, не передбачених 

ст. 16 ЦК, зазначається прогресивна та прагматична теза про те, що, «надаючи правову оцінку належності 

обраного зацікавленою особою способу захисту, судам належить зважати й на його ефективність з точки 

зору ст. 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. У п. 145 рішення від 15 листопада 

1996 року у справі «Чахал проти Об'єднаного Королівства» (Chahal v. the United Kingdom) [113] 
Європейський суд з прав людини зазначив, що згадана норма гарантує на національному рівні ефективні 

правові засоби для здійснення прав і свобод, що передбачаються Конвенцією, незалежно від того, яким 

чином вони виражені в правовій системі тієї чи іншої країни. Таким чином, суть цієї статті зводиться до 

вимоги надати людині такі міри правового захисту на національному рівні, що дозволили б компетентному 

державному органові розглядати по суті скарги на порушення положень Конвенції й надавати відповідний 

судовий захист, хоча держави - учасники Конвенції мають деяку свободу розсуду щодо того, яким чином 

вони забезпечують при цьому виконання своїх зобов'язань. Крім того, Суд указав на те, що за деяких 

обставин вимоги ст. 13 Конвенції можуть забезпечуватися всією сукупністю засобів, що передбачаються 

національним правом. Стаття 13 вимагає, щоб норми національного правового засобу стосувалися сутності 
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Практика адміністративних судів в Україні склалася таким чином, що 

практично неможливо визнати нечинним протокол про адміністративне 

правопорушення або акт податкової інспекції за результатами перевірки, 

оскільки вони не є рішеннями суб’єкта владних повноважень, а містять лише 

певну описову інформацію. Проте, якщо інформація, зазначена у протоколі 

або акті, не відповідає дійсності або взагалі є фальсифікованою суб’єктом 

владних повноважень, то чому особа, права та інтереси якої таким чином 

порушуються, не може вимагати визнання таких документів юридично 

нечинними, щоб упередити настання бодай якихось юридичних наслідків 

таких документів? 

Проблема обмеженості засобів захисту простежується і в 

господарській юрисдикції. Так, стаття 106 Господарського процесуального 

кодексу України [26] не передбачає процесуальної можливості окремого 

оскарження ухвали про призначення судової експертизи. Проте, відкритим 

залишається питання щодо того, що робити позивачу, якщо експертизу 

призначено судом безпідставно і це є очевидним затягуванням судового 

процесу та порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року [49], згідно з якою кожен має право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку. 

У вищеописаних випадках судова правотворчість дозволила б у 

найефективніший спосіб захистити порушені права та інтереси особи, 

незважаючи на те, що чинне законодавство не передбачає такої можливості. 

Так, окружний адміністративний суд міг би визнати нечинним акт перевірки 

платника податків та взагалі упередити винесення податкового повідомлення-

рішення про накладення стягнення, а апеляційний господарський суд мав би 

                                                                                                                                                                                           

«небезпідставної заяви» за Конвенцією та надавали відповідне відшкодування. Зміст зобов'язань за ст. 13 

також залежить від характеру скарги заявника за Конвенцією. Тим не менше, засіб захисту, що вимагається 

згаданою статтею, повинен бути «ефективним» як у законі, так і на практиці, зокрема, у тому сенсі, щоб його 

використання не було ускладнене діями або недоглядом органів влади відповідної держави (п. 75 рішення 

Європейського суду з прав людини у справі «Афанасьєв проти України» від 5 квітня 2005 року [114]). 

Іншими словами, у кінцевому результаті ефективний засіб повинен забезпечити поновлення порушеного 

права, а у разі неможливості такого поновлення – гарантувати особі можливість отримання нею відповідного 

відшкодування. Тим більше, що пріоритет міжнародного договору за наявності колізій з внутрішнім 

законодавством надає судам України досить широкі повноваження при обранні джерела права для вирішення 

конкретного спору». 
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можливість скасувати необґрунтовано призначену експертизу та поновити 

провадження у справі, що забезпечило б право позивача на розгляд його 

справи упродовж розумного строку. 

Поряд із захистом прав та інтересів осіб судова правотворчість є 

засобом контролю та нагляду за конституційністю писаних актів. Ми 

розглядаємо судовий контроль та судовий захист у поєднанні, зважаючи на 

схожість механізмів їх впровадження. Адже, відміняючи дію юридичної 

норми як неконституційної або неправової, суд тим самим змінює баланс 

прав та обов’язків зацікавлених суб’єктів. Відповідно, такі зміни у 

юридичному статусі особи автоматично приводять до відновлення та 

розширення прав, які до того законом обмежувались. Крім того, поєднання 

судового контролю за конституційністю законів із захистом прав та свобод 

особи пов’язано, як зазначає А. Стоун (A. Stone), з тим, що «включення до 

конституцій білей про права, які гарантуються судовою владою та 

безпосередньо застосовуються у судах, перетворило ці суди у позитивних 

законодавців» [235, с. 231]. Оскільки положення конституцій, які стосуються 

захисту прав та свобод особи, є досить абстрактними, їх наповнення 

відбувається конституційними судами (або судами загальної юрисдикції, на 

які покладено функції конституційного контролю) засобами судової 

правотворчості, яка дозволяє відмінити неконституційний закон та тим самим 

захистити конституційні права особи, які такий закон порушує. 

У такому контексті здійснення судового захисту та конституційного 

контролю через судову правотворчість не є винятком і Конституційний Суд 

України. Ст. 150 Конституції України та ст. 69 Закону України «Про 

Конституційний Суд України» [102] надають висновкам КСУ щодо 

неконституційності певної законодавчої норми або рішенням КСУ про 

тлумачення норм Конституції загальнообов’язкову силу. Очевидно, що 

рішення та висновки КСУ носять правотворчий (прецедентний) характер, 

оскільки: 1) змінюють правове поле шляхом скасування законодавчих норм 

або доповнення абстрактних положень Конституції новим змістом (фактично 
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новими нормами); 2) зв’язують парламент, інші інститути державної влади, 

суди усіх юрисдикцій та рівнів, пересічних посадовців та громадян 

необхідністю дотримуватися норм, які містяться в таких рішеннях і 

висновках, та враховувати їх у своїй діяльності; 3) поширюються на 

необмежене коло суб’єктів, а не лише на суб’єкта конституційного звернення 

чи подання або іншого учасника процесу. Стверджувати, що Конституційний 

Суд України не має правотворчих повноважень, означає зводити роль КСУ до 

18 авторитетних юристів, які з певною періодичністю збираються для того, 

щоб поділитися своїми думками щодо Конституції України та відповідності 

їй законів, які приймаються Верховною Радою України. 

Крім того, незважаючи на те, що в Україні функціонує окремий орган 

конституційного контролю – Конституційний Суд України, суди загальної 

юрисдикції також не виключаються з процесу нагляду за конституційністю 

законів. Згідно зі ст. 83 Закону України «Про Конституційний Суд України» у 

разі виникнення у процесі загального судочинства спору щодо 

конституційності норми закону, яка застосовується судом, провадження у 

справі зупиняється. За таких умов відкривається конституційне провадження 

і справа розглядається Конституційним Судом України невідкладно. Так само 

Європейський суд з прав людини у справі «Проніна проти України» від 18 

липня 2006 р. зазначив, що «у правовій системі України, де фізична особа не 

має права індивідуального звернення до Конституційного Суду України, 

національні суди мають досліджувати питання відповідності нормативних 

актів Конституції України і, якщо існує сумнів, звертатися з клопотанням 

про відкриття конституційного провадження» [115]. Тобто, незважаючи на 

те, що судам загальної юрисдикції не надано повноважень скасовувати 

законодавчі норми у зв’язку з їх неконституційністю, це не звільняє такі суди 

від перманентної необхідності аналізувати законодавчі акти на предмет 

відповідності Конституції України, що є частиною конституційного 

контролю. 

Часто засобом захисту порушеного права є не застосування юридичної 
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норми, а її заперечення, і в такому випадку судова правотворчість стає 

інструментом такого захисту. В Україні елементи судової правотворчості у 

формі правозаміщення ми також вбачаємо у діяльності адміністративних 

судів, яким Кодекс адміністративного судочинства України надає 

повноваження визнавати протиправними рішення суб’єктів владних 

повноважень, в т.ч. тих, що мають нормативний характер, наприклад 

постанови Кабінету міністрів України. При цьому ст. 6 КАС України пов’язує 

такі повноваження виключно з необхідністю захисту порушених прав, свобод 

та інтересів позивача. Скасування нормативно-правового акта з метою 

захисту прав та інтересів особи і є судовою правотворчістю у формі 

правозаміщення відповідно до запропонованої нами у першому розділі нашої 

роботи класифікації.  

У США функцію конституційного нагляду, тобто перевірку 

федеральних законів на відповідність положенням Конституції США, 

виконує саме Верховний Суд США за допомогою судової правотворчості. 

Хоча текст Конституції США точно не визначає, як судова влада повинна 

контролювати законодавчу та виконавчу владу, відповідний принцип було 

встановлено при вирішенні Верховним Судом США в 1803 р. справи Мербері 

проти Медісона (Marbury v. Madison) [203], відповідно до якого з тексту 

Конституції було витлумачено право Верховного Суду США перевіряти 

конституційність законів та дій інших двох гілок влади. Принцип, 

викладений в справі Мербері проти Медісона, стосувався вирішення питання 

конституційності федеральних законів, а питання конституційності законів 

штатів було вирішено аналогічним чином уже пізніше, в 1810 р. в справі 

Флетчер проти Пека (Fletcher v. Peck) [176]. 

Незважаючи на те, що в науковій літературі зустрічається теза, що 

Верховний Суд США займається інтерпретацією (тлумаченням) Конституції 

США [83], на нашу думку, у рішеннях Верховного Суду США присутній саме 

правотворчий елемент. По-перше, судова правотворчість проявляться у 

загальновизнаних повноваженнях суду визнавати законодавчий акт таким, що 
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суперечить Конституції США, що призводить до його юридичної «смерті». 

При цьому таке визнання закону неконституційним, на відміну від того ж 

таки Конституційного Суду України, здійснюється не в резолютивній, а у 

мотивувальній частині рішення – ratio decidenti судового прецеденту. По-

друге, здійснити інтерпретацію більш як 200-річної Конституції США без 

створення фактично нової юридичної норми, яка відповідала б сучасним 

умовам, неможливо. При цьому, як і в законодавчій діяльності, судова 

правотворчість Верховного Суду США перебуває у постійній динаміці, а 

тому не дивною є відмова від прецедентів, що втратили актуальність, та 

створення нових, які б відповідали запиту суспільства. 

Суддя Верховного Суду США Л. Брендейс (Louis Brandeis) з цього 

приводу зазначав, що у справах, які стосуються федеральної конституції, де 

внесення виправлень законодавчим шляхом практично неможливо, 

Верховний Суд часто відступає від своїх попередніх рішень. Він враховує 

уроки досвіду і визнає силу аргументів, вважаючи, що метод проб та 

помилок, подібно до використання в фізиці, може бути застосований і при 

здійсненні судочинства
31

. 

Судовий контроль та нагляд за конституційністю законів неможливо 

здійснювати без застосування судом своїм правотворчих повноважень. Адже 

визнаючи ту чи іншу норму неправовою, суд автоматично створює новий 

припис належної поведінки, а суб’єкти права, бажаючи діяти правомірно та 

уникнути програшу у можливому судовому процесі, відмовляються від 

моделі поведінки, викладеній у скасованій нормі, і починають діяти 

відповідно до моделі, фактично створеній судом, бодай у формі простої 

констатації недієвості законодавчої моделі. 

 

 

 

                                                           
31

 Особлива думка судді Л. Брендейса по справі Burnet v. Colorado Oil and Gas Co., 285 U.S. 393, 406-408 

(1932) [164]. 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLouis_Brandeis&ei=GADeVMDkIsLsO4OugPgK&usg=AFQjCNEPdSAkUUqR1Qy0Zq1qHGds00raHg&sig2=rylLlCtAA6cKNLJfUQmVkw&bvm=bv.85970519,d.ZWU
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ІІІ. Судова правотворчість як механізм найефективнішого вирішення 

судового спору 

Ще Р. Паунд зазначав, що «загальне право – це швидше особливі 

прийоми вирішення правових проблем, ніж фіксована сукупність правил та 

норм» [221, с. 1; 67, с. 143]. У такому визначенні загального права, а отже і 

судової правотворчості яскраво простежується інструментальність права та 

його прикладний характер, тобто його здатність задовольняти потреби 

суспільства. 

Першочерговим завданням правосуддя є вирішення судового спору, 

тобто того конфлікту, який із соціального перетворився на юридичний та 

призвів до звернення суб’єкта права до суду з метою захисту. В основі будь-

якого правосуддя завжди лежить вибір судді між доводами однієї чи іншої 

сторони, між існуючими законодавчими нормами, між юридичною позицією 

вищестоящих судів та власним розумінням, між тими чи іншими доказами, 

між суб’єктивним ставленням та громадською думкою. Зрештою за всіма 

цими факторами та чинниками, з якими під час судового процесу стикається 

суддя, стоять достатньо конкретні ті чи інші індивідуальні та суспільні 

інтереси. Надаючи перевагу певним доказам, суддя надає перевагу тим або 

іншим інтересам. Так, визнаючи неналежними доказами вини зізнання 

підозрюваного, отримані під психологічним або фізичним тиском слідчого, 

суд захищає не лише інтереси такого підозрюваного, але й суспільний 

інтерес, який полягає у недопустимості застосування насильства під час 

допиту підозрюваного. 

Якщо існує необхідність постійного вибору в судовому процесі, то 

суддя шукає достатньо міцну методологію для такого вибору. Нормативісти 

(формалісти) шукатимуть таку методологію у категорії законності судового 

рішення та його відповідності вже існуючим законодавчим нормам або 

судовим прецедентам. Для юснатуралістів такою методологією стане 

відповідність природному праву та справедливості. 

Прагматична юриспруденція прямує третім шляхом. Для прагматика 
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фундаментом вирішення судового спору стає ефективність судового рішення, 

при цьому ефективність, в першу чергу, у економічному значенні цього 

поняття, ніж у будь-якому іншому. В. Вайґель (Wolfgang Weigel) визначає 

ефективність у загальному всеохоплюючому розумінні як суспільну 

ефективність, за якої суспільні переваги максимізуються, а суспільні недоліки 

або соціальні видатки в найширшому розумінні мінімізуються [16, с. 32]. 

Тобто, досягнення найбільших результатів за найменших витрат і становить 

зміст поняття ефективності. 

Вперше серед юридичних прагматистів за привнесення економічного 

стилю мислення у право та судочинство виступав О. В. Голмс. Проте 

обґрунтування саме економічного підходу до права пов’язують з Р. Коузом 

(Ronald Coase) [168], Г. Беккером (Gary Becker) [161] та Р. Познером [82].  

Приклад економічного підходу до права можна віднайти в практиці, а 

точніше – у правотворчості американських судів, які підлаштовували 

англійське загальне право до економічних потреб уже в умовах США. 

Згадаймо зокрема вже описаний у нашому дослідженні приклад про 

відповідальність власника худоби або власника пасовищ. Даний приклад є 

яскравою ілюстрацією, коли юридична конструкція є економічно ефективною 

та обґрунтованою не з позиції відповідності якійсь певній догмі або 

абстрактному принципу справедливості, а з позиції забезпечення 

максимально ефективного рішення в конкретних умовах. 

Дослідник економічного підходу до права Ц. Вел’яновскі (Cento 

Veljanovsky) зазначає, що в якості методологічної доктрини економічний 

підхід до права може бути надзвичайно корисним. Якщо розглядати суддю як 

розподіляючий фактор, то його рішення може бути перевірено з позиції 

логічності та впливу на стимули. У випадку цивільних правопорушень суди 

зазвичай мають справу з завданою шкодою, настання якої з очевидних 

причин вже неможливо попередити, і суддя може її лише відшкодувати. 

Проте судове відшкодування здійснює стимулюючий вплив на потенційних 

учасників судових процесів і осіб, які завдають шкоди, або впливаючи на їх 



164 

 

поведінку при здійсненні небезпечних видів діяльності, або на їх рішення, 

прийняті після спричинення шкоди, щодо розгляду або врегулювання 

питання в суді [241, с. 148]. Саме судова правотворчість дозволяє суду 

ефективно використовувати таку методологію прийняття рішень. Тобто, 

спочатку суд оцінює обставини справи та інтереси, які підлягають 

врахуванню та захисту. Потім він ставить перед собою мету – досягнути 

найбільшої ефективності, щоб максимізувати результат не лише у конкретній 

справі, але й у певній сфері суспільного життя. А судова правотворчість і стає 

таким засобом досягнення даної мети, оскільки не обмежує суддю лише 

законодавчими або прецедентними нормами.  

А. Шмаков зазначає, що іншим аргументом на користь ефективності 

системи загального права (тобто правотворчих повноважень суду) виступає 

більша зацікавленість судді загального права щодо прийняття ефективного 

рішення, ніж законодавця у системі континентального права. Справа в тому, 

що прийняття неефективних рішень (наприклад, під впливом груп 

спеціальних інтересів) призводить до «вибракування» суддів загального 

права. Особа, яка незадоволена рішенням суду, може звернутися до 

вищестоящого суду. Якщо вищестоящий суд часто приймає рішення, які 

скасовують рішення судді нищестоящої інстанції, то до такого судді, скоріш 

за все, перестануть звертатися (не кажучи вже про можливість його 

переслідування). Законодавець же в системі кодифікованого права прямо не 

залежить від ефективності судових рішень, прийнятих на основі діючого 

закону. Ефективність закону стає важливою тільки тоді, коли вона впливає на 

престиж політиків в очах виборців (якщо вони здатні правильно оцінити 

ефективність закону) [153, с. 76]. За таких умов починає діяти своєрідна 

конкуренція судових рішень, а судді для того, щоб підтримати власний 

авторитет та збільшити свої шанси на продовження кар’єри у вищестоящих 

судах, прагнуть виносити найефективніші рішення, які пройдуть перевірку 

часом та суддями вищих інстанцій. Професор О. Гриценко з цього приводу 

зазначає, що у такій системі складається своєрідний ринок прецедентів, що 



165 

 

забезпечує їх природний відбір: неефективні прецеденти рано чи пізно 

витісняються самими судами. Це пов’язано з тим, що потік позовів буде 

інтенсивніший у тих випадках, коли діють неефективні прецеденти, оскільки 

їх заміна на ефективні дає додатковий чистий приріст у добробуті. Частіше 

піддаючись випробуванням, неефективні прецеденти мають менше шансів на 

виживання і тому неспроможні стримуватися тривалий час. Це цілком 

зрозуміло, оскільки пошук індивідуально визначеного прецеденту для 

розв’язання конфлікту за допомогою суду дійсно має відповідати економічній 

доцільності [27, с. 26]. 

На необхідності судового втручання в регулювання економіки 

наголошував і лауреат Нобелевської премії з економіки Р. Коуз: у випадках, 

коли витрати ринкових трансакцій настільки великі, що важко 

використовувати їх для того, щоб змінити розподіл прав, передбачений 

законом, суди прямо впливають на господарську діяльність. Тому бажано, 

щоб суди розуміли економічні наслідки своїх рішень і враховували ці 

наслідки в своїх рішеннях настільки, наскільки це можливо без створення 

надмірної правової невизначеності [168, с. 19]. Тобто, у деяких категоріях 

судових справ застосування моделі, передбаченої законом, є необґрунтованим 

(зважаючи на надмірність трансакційних витрат словами Р. Коуза), а тому 

суди, намагаючись досягти економічної ефективності рішення, мають 

можливість відмовитися від такої законодавчої моделі та запропонувати 

альтернативний підхід шляхом створення нової юридичної норми. Крім того, 

в умовах необхідності дерегуляції економіки з метою зниження 

трансакційних витрат для стимулювання економічного зростання, саме 

діяльність судів засобами судової правотворчості може стати механізмом 

корегування економічних процесів.  

Є. Афонасін та А. Дідікін зазначають, що в «економіці права» 

спостерігається певне повернення до формалізму у вигляді логічних суджень 

і використання математичних методів при аналізі права [9, с. 49]. Проте, ми 

не поділяємо такої точки зору. Адже очевидно, що економіка є цариною 
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математичної строгості та логічної верифікації. Однак економічний підхід, 

навпаки, дозволяє відмовитися від формалізму у праві. Юридичний 

формалізм приписує, щоб конкретне правозастосовне рішення виводилось із 

загального правила, тобто силогізму. Водночас математична та економічна 

оцінка наслідків судового рішення, прагнення максимізації результату, тобто 

найбільшої вигоди з найменшими витратами, дозволяє судді відмовитися від 

догми закону або прецеденту та підійти до вирішення судової справи не з 

позиції механічного та формального застосування вже існуючого припису, а 

виходячи з усвідомленої необхідності досягнення судовим рішенням 

найкращого результату. У такій моделі судова правотворчість і стає 

інструментом досягнення найбільшої ефективності судового рішення, 

оскільки не обмежує суддю вже існуючими нормативними межами. 

Ми поділяємо точку зору А. Машкова, який зазначає, що з точки зору 

філософії прагматизму, критерії правомірного лежать винятково в утилітарній 

сфері [72, с. 376]. Тому, намагаючись досягнути корисності та ефективності 

судового рішення, яке забезпечить максимально можливий результат розгляду 

справи, неможливо уникнути відповіді на питання, що робити, якщо 

найефективніше судове рішення буде несправедливим. Наприклад, чи буде 

справедливим та корисним судове рішення, яким будуть визнані 

повноваження уряду обмежити соціальні виплати, для того, щоб забезпечити 

видатки бюджету на армію? Або припустимо, що до господарського суду 

звертаються два суб’єкти господарювання – імпортер та експортер. Стаття 6 

Господарського кодексу України [25] серед принципів господарювання в 

Україні закріплює рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання. 

Проте, в умовах економічної кризи та девальвації національної валюти, 

очевидно, що інтереси експортерів превалюють над інтересами імпортерів, 

оскільки вони забезпечують залучення іноземної валюти у фінансову систему 

України, що зменшує на неї попит, а отже стабілізує курс гривні. Відповідно, 

виникає питання щодо того, як має діяти суд: застосувати принцип 

формальної справедливості, закріплений у ст. 6 ГК України, або, виходячи з 
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вимог часу та економіки, надати перевагу інтересам експортера, хоч це може 

бути формально несправедливо. 

На нашу думку, справедливість не має протиставлятись ефективності. 

Якщо ми визначаємо ефективність як досягнення найбільших результатів за 

найменших витрат, то справедливість саме і має оцінюватись як один з 

компонентів такої формули. Якщо несправедливе рішення по відношенню до 

певної категорії осіб забезпечить максимізацію добробуту всіх інших, то таке 

рішення буде ефективним. Зрештою, справедливість є оціночною та 

неусталеною категорією, а тому оцінка справедливості завжди здійснюється 

суспільством. А тому несправедливе рішення, яке не буде сприйняте 

суспільством, буде одночасно і неефективним, оскільки не матиме жодного 

авторитету або механізму для його визнання та впровадження у життя. 

Економічний підхід до права і надає можливість підійти до питання 

справедливості не з позиції абстрактного теоретизування, відірваного від 

реального життя, а оцінити і врівноважити (у т.ч. математично) індивідуальні 

та соціальні інтереси (або приватні та соціальні витрати – мовою економіки). 

 

3.3. Шляхи впровадження здобутків прагматичної юриспруденції 

при реформуванні судової системи України та переосмислення ролі суду 

в Україні 

 

Можна з впевненістю стверджувати, що, починаючи з моменту 

відновлення незалежності України у 1991 р., українська судова система 

перебуває у стані перманентного реформування. Законодавчі зміни 

стосувались впровадження нових процесуальних кодексів, створення нових 

судових ланок та юрисдикцій, перерозподілу повноважень між судами, спроб 

вдосконалити гарантії незалежності судової влади тощо. Незважаючи на ці 

інституційні зміни, стан судової системи залишався хворобливим, і для 

кожного практикуючого юриста, який безпосередньо стикався з 
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відправленням судочинства
32

, стверджувати протилежне буде лицемірством. 

Корупція під час відправлення судочинства, корупція під час призначення 

суддів, адміністративне втручання у діяльність суддів, неефективність 

судових рішень, порушення строків розумного розгляду справи у суді, 

недосвідченість суддів, мотивування рішень скоріше помічниками. ніж 

самими суддями, – все це є хворобливими проявами недосконалості 

вітчизняної судової системи. 

Голова Верховного Суду України Я. Романюк в одному з інтерв’ю 

зазначив, що гучні заяви про поганий стан судової системи, які не містять 

жодних підтверджуючих фактів, конкретних даних чи статистичної 

інформації, призводить до фактичного підбурювання суспільної думки [110, 

с. 18]. Тому, на пораду Голови Верховного Суду України, звернемося до 

статистики, яка красномовніше за будь-які голослівні звинувачення свідчить 

про незадовільний стан системи судочинства. Так, у 2013 р. судами загальної 

юрисдикції було винесено 109 100 вироків у кримінальних справах. При 

цьому кількість виправдувальних вироків, які набрали законної сили, склала 

295 [3], або 0,27 % від загальної кількості вироків. У 2014 р. кількість 

виправдувальних вироків дещо зросла та становила вже 0,7 % (997 вироків з 

135,8 тис. [4]). Проте, незважаючи на таке незначне збільшення кількості 

виправдувальних вироків, на підставі таких статистичних даних можна 

стверджувати, що слідчі та прокурори в Україні працюють безпомилково (в 

межах статистичної похибки). Проте очевидним є те, що жодна система, в 

якій присутній людський фактор, не може забезпечити стовідсотковий 

результат, а тому, зважаючи на помилки слідчих або пересічні програші 
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Ми цілеспрямовано вживаємо термін «судочинство» замість «правосуддя». Б. Малишев у 

юснатуралістському дусі зазначає, що правосуддя є розвинутою формою судочинства та передбачає розгляд 

і вирішення справ не лише на підставі закону, а й з обов’язковим врахуванням основоположних принципів 

права та пріоритету природних прав людини [69, с. 15]. Дане твердження, незалежно від того, що є 

постульованим в контексті методологічного підходу – юснатуралістського, відмінного від нашого 

(прагматичного), є слушним, а тому, якщо ми зазначаємо про необхідність реформування судової системи та 

ставимо перед собою певну мету, якої необхідно досягти, то відокремлення поняття судочинства як 

процедурного розгляду судових справ від правосуддя як діяльності, наділеної якісно іншим смислом (чи то 

у природно-правовому або прагматичному руслі), сприяє такій меті. Правосуддя у такому випадку стає 

ідеалом, якого необхідно досягти в результаті реформи судової системи, а судочинство характеризує 

теперішній стан судової системи. 
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сторони обвинувачення у змагальному судовому процесі
33

, кількість 

виправдувальних вироків має бути більшою. У сьогоднішніх реаліях суд 

фактично виконує функцію по затвердженню обвинувальних актів, складених 

прокуратурою. Змагальність у кримінальному процесі як така відсутня, а 

саме кримінальне судочинство, говорячи мовою спорту, є «грою в одні 

ворота». І причиною цього є не перевага прокуратури у суто юридичній 

площині (більший досвід, краща освіта тощо), а залежність суду від іншої 

інституції – прокуратури України. Зважаючи на ряд резонансних 

кримінальних проваджень, підозрюваними у яких виступають діючі судді, 

суддівський корпус почав активно заявляти про тиск виконавчої влади та 

прокуратури на суд. Тому викликає подив, чому ж питання про тиск 

прокуратури на суд не порушувалось (принаймні так гучно) через 0,27 % 

виправдувальних вироків на рік. Питання риторичне.  

У цьому підрозділі ми спробуємо проаналізувати позитивні тенденції 

на шляху реформування судової системи, які вже простежуються у 

законодавчих змінах та безпосередньо в юридичній практиці, а також 

запропонувати своє бачення тих необхідних кроків, які, сподіваємось, 

тимчасово не охоплені законодавством або не проявляються на практиці. 

 

І. Зміна парадигми судової системи через зміну персоналій 

Необхідність судової реформи актуалізувалась після подій Революції 

Гідності. При цьому перший законодавчий акт, який стосувався змін у судовій 

системі – Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в Україні» 

переніс акцент із зовнішніх, інституційних змін до змін у персональному 

складі суддівського корпусу. Наступні законодавчі акти, які стосувалися 

реформування судової системи, – Закон України «Про очищення влади» та 

Закон України «Про забезпечення права на справедливий суд», продовжили 

цю тенденцію. Юридичні механізми, запроваджені даними законами, а саме: 

спеціальна перевірка суддів загальної юрисдикції (Закон України «Про 
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 Що є нормальним та буденним для розвинутих правових систем. 
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відновлення довіри до судової влади в Україні» [97]), люстрація (Закон 

України «Про очищення влади» [103]) і кваліфікаційне оцінювання та 

дисциплінарна відповідальність суддів (Закон України «Про забезпечення 

права на справедливий суд» [101]), направлені на оновлення суддівського 

корпусу, що, на нашу думку, є абсолютно вірним та своєчасним. Адже, як ми 

вже зазначали у першому розділі нашої роботи, правосуддя безпосередньо 

пов’язано з конкретною особою – суддею, його світосприйняттям, досвідом, 

розумом, освітою, мораллю, страхами та вподобаннями тощо. А тому, 

незважаючи на написи на табличках при вході до суду, найвитонченіші 

словесні конструкції у законодавстві щодо принципів організації судочинства 

або на розмір зарплатної відомості судді, без якісного наповнення судової 

системи інституційні або процедурні зміни у судовій системі залишатимуться 

даремними та безрезультатними.  

Саме суддя як особистість перебуває в центрі судової системи 

зокрема та правової системи взагалі. На суддю, його мотиви, поведінку, та, 

як наслідок, на судові рішення, які він ухвалює, впливає величезна кількість 

факторів та чинників. Р. Познер, аналізуючи фактори, які впливають на 

суддю, виділяє 9 основних теорій поведінки судді: позиційну (attitudinal), 

стратегічну, соціологічну, психологічну, економічну, організаційну, 

прагматичну, феноменологічну та легалістську
34

. Очевидно, що, зважаючи на 

таку кількість факторів, які так чи інакше впливають на суддю, можливість 

оцінювання, протидії або врахування таких чинників при винесенні судових 

рішень залежить саме від судді, і тільки від судді, незалежно від наявності 
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 Позиційна теорія ставить суддю у залежність від політики тих органів, які його призначили, або 

політичних очікувань електорату (щодо виборних суддів). Стратегічна теорія обґрунтовує поведінку судді 

очікуванням реакції на його рішення з боку суддівської спільноти, органів влади та суспільства. 

Соціологічна теорія пов’язує мотиви прийняття судових рішень з соціальними чинниками (у т. ч. расовими, 

етнічними, статевими тощо). Психологічна теорія апелює до психічних та когнітивних процесів у свідомості 

та підсвідомості судді. Економічна – розглядає суддю як максимізатора економічної вигоди. Організаційна – 

розглядає судову систему як людську організацію, а на суддю, як і в будь-якій організації, впливають 

пов’язані з нею чинники (кар’єризм, корпоративна етика, відносини з керівництвом, конкуренція всередині 

організації, конвенціоналізм тощо). Прагматична теорія пов’язує поведінку судді з практичною дієвістю та 

наслідками судового рішення. Феноменологічна теорія поведінки судді розглядає судове рішення як наслідок 

досвіду та свідомого або підсвідомого сприйняття дійсності. Легалізм як теорія поведінки судді обґрунтовує 

прийняття судових рішень вже існуючими юридичними нормами, формалізованими у законодавстві або 

судових прецедентах [209, р. 19-56]. 
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текстуальних декларацій у законах або гучних заяв про необхідність 

розмежування правосуддя і політики. 

На нашу думку, повністю усунути не юридичні чинники, які 

впливають на суддю, неможливо. У вітчизняній науковій літературі вже 

висловлювалась теза про нереальність усунення суддів від політики, оскільки 

кожна людина, незалежно від її місця в соціальній ієрархії, має свої політичні 

погляди, уявлення, цінності [109, с. 10]. З цим твердженням безперечно варто 

погодитись, проте слід зазначити, що інколи вплив політичних чинників є 

навіть позитивним явищем у судочинстві, у т.ч. і у вітчизняній історії. Так, 

Рішення Верховного Суду України від 3 грудня 2004 р. (т. зв. «Рішення про 

призначення третього туру виборів Президента України») [120] було 

ухвалено в контексті конкретних політичних умов, що супроводжували 

судовий процес. Численні порушення виборчого законодавства під час 

проведення повторного голосування з виборів Президента України призвели 

до ухвалення ВСУ рішення про необхідність проведення повторного 

голосування, хоча чинні на той момент Закон України «Про вибори 

Президента України» та Цивільний процесуальний кодекс України такої 

процедурної можливості не передбачали. Очевидним є те, що на ухвалення 

даного рішення (це визнавали і самі судді) вплинула політична криза, що 

супроводжувала також і судовий процес, а сам суд виходив із намагань 

вирішити політичний конфлікт та уникнути загострення політичної 

конфронтації. У даному випадку саме судове рішення і стало інструментом 

розв’язання політичної кризи та не допустило кровопролиття
35

. У такому 

контексті ми не можемо погодитись з думкою професора С. Шевчука, що «у 

процесі здійснення судочинства дуже важливо не перейти межу, й таким 

чином, не втрутитись у політичний процес» [151, с. 187]. Якби у 2004 р. 

Верховний Суд України «не втрутився у політичний процес», криваве 
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 Зважаючи на новітню історію України, вбачається дуже цікавим, як під час однієї революції 

(«Помаранчевої») саме юридичний текст у формі судового рішення став засобом виходу із гострої 

політичної кризи, а під час Революції Гідності юридичний текст у формі «Законів 16 січня» навпаки став 

каталізатором загострення політичного протистояння, кровопролиття та смертей. 
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протистояння на вулицях Києва, скоріш за все, відбулось би на 10 років 

раніше
36

. 

Конституція України та Закон України «Про судоустрій та статус 

суддів» [106] передбачають ряд текстуальних конструкцій, які декларують 

незалежність суддів та заборону впливу на їхню діяльність. Так, незалежність 

і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України (ч. 1 

ст. 126 Конституції України). Вплив на суддів у будь-який спосіб 

забороняється (ч. 2 ст. 126 Конституції України). 

Конституційний Суд України у рішенні № 19-рп/2004 від 01 грудня 

2004 р. у справі про офіційне тлумачення положень частин першої, другої 

статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України 

«Про статус суддів» [118] розтлумачив та конкретизував вищенаведені 

положення Конституції. У резолютивній частині рішення КСУ зазначив, що 

незалежність суддів є невід’ємною складовою їхнього статусу. Вона є 

конституційним принципом організації та функціонування судів, а також 

професійної діяльності суддів, які при здійсненні правосуддя підкоряються 

лише закону. Незалежність суддів забезпечується насамперед особливим 

порядком їх обрання або призначення на посаду та звільнення з посади; 

забороною будь-якого впливу на суддів; захистом їх професійних інтересів; 

особливим порядком притягнення суддів до дисциплінарної 

відповідальності; забезпеченням державою особистої безпеки суддів та їхніх 

сімей; гарантуванням фінансування та належних умов для функціонування 

судів і діяльності суддів, їх правового і соціального захисту; забороною 

суддям належати до політичних партій та профспілок, брати участь у будь-

якій політичній діяльності, мати представницький мандат, займатися за 

                                                           
36

 Звичайно, що новітня українська історія знає й негативні приклади втручання політики у судочинство. Так, 

не важко знайти політичний підтекст у Рішенні Конституційного Суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 

р. у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін 

до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про додержання процедури внесення змін 

до Конституції України) [119], яке надало В. Януковичу президентські повноваження, передбачені 

Конституцією України у редакції 1996 р., тобто такі повноваження, які навіть не передбачались під час 

чергових виборів Президента у 2010 р., оскільки на той момент діяла Конституція України у редакції 2004 р. 

Очевидно, що у такому рішенні більше політики, ніж права, при цьому політики у своєму найбільш 

цинічному прояві. Проте такі приклади яскраво демонструють, наскільки суди є залежними від політики, а 

суспільство і держава – залежними від кваліфікованих та чесних суддів. 
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сумісництвом певними  видами діяльності; притягненням до юридичної 

відповідальності винних осіб за неповагу до суддів і суду; суддівським 

самоврядуванням. 

Проте самі по собі текстуальні конструкції, які містяться у 

Конституції або законах, не працюють. Для привнесення їх у життя завжди 

необхідна конкретна дія (протидія) конкретної особи. У випадку з 

незалежністю та неупередженістю суддів ніхто, крім самих суддів, цього не 

забезпечить. Незважаючи на тлумачення Конституційним Судом України 

положень Конституції України щодо незалежності суддів та заборони 

втручання у їхню діяльність, ні законодавчі конструкції, ні реальні юридичні 

механізми, впроваджені на виконання таких законодавчих приписів, 

результату у вигляді реальної незалежності судової влади, на жаль, так і не 

принесли.  

При цьому, навряд чи можливо в принципі досягти повної 

незалежності судової влади. Суддя, будучи членом суспільства, хай і 

захищений певними юридичними та соціальними гарантіями від впливу на 

свою діяльність, все одно перебуває під постійним тиском політики, 

суспільної думки, економіки, власних переконань та упереджень, 

корпоративної етики, особистісних стосунків
37

 тощо. Цей тиск неможливо 

усунути взагалі, адже тоді слід було б ізолювати суддю від суспільства або 

впровадити «електронне судочинство» – його можна лише нівелювати. 

Нівелювання полягає у протидії судді такому впливу та в адекватному 

врахуванні факторів і чинників, що впливають на його діяльність. Якщо 

питання полягає у протидії впливу, то очевидно, що акцент переноситься з 

абстрактних законодавчих декларацій безпосередньо на особистість судді. А 

тому справжньої (або принаймні максимально можливої) незалежності 

судової системи можливо досягти лише шляхом зміни персонального складу 

суддівського корпусу.  
                                                           
37

 Яскравим прикладом внутрішніх колективних відносин у суді є новоявлений запис розмови голови 

Апеляційного суду Черкаської області В. Бабенка та судді цього ж суду С. Бондаренка, у якому голова суду 

озвучує претензії щодо винесення суддею рішення не на користь впливового регіонального суб’єкта 

господарювання – ПАТ «АЗОТ». Режим доступу: https://soundcloud.com/lb-ua/mp3mp3 

https://soundcloud.com/lb-ua/mp3mp3
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Положення Закону України «Про забезпечення права на справедливий 

суд» [101], направлені на кваліфікаційне оцінювання суддів, нам вбачаються 

своєчасними та надзвичайно актуальними, хоча багато питань може 

викликати механізм та терміни такого оцінювання. Ми не беремося 

радикально стверджувати, що звільненню підлягають абсолютно всі судді, 

адже серед них є велика кількість компетентних та професійних суддів. Проте 

звільнення частини суддів за наслідками спеціальної перевірки, люстрації або 

кваліфікаційного оцінювання є необхідним з суто прагматичних цілей. На 

нашу думку, страх судді бути звільненим або притягнутим до 

відповідальності є набагато дієвішим стимулом для правомірної та 

ефективної діяльності судді, ніж витончені законодавчі декларації або 

апелювання до совісті чи гідності суддів. 

В українській судовій системі склалась певна парадигма: судова влада 

не суперечить виконавчій владі та прокуратурі (згадаймо про 0,3 % 

виправдувальних вироків), а виконавча влада не здійснює системного 

переслідування суддів за корупцію та незаконне збагачення. Така 

підконтрольність, за нашими спостереженнями, забезпечувалася через 

керівництво судів (голів та їх заступників), які вибудовували певну вертикаль 

у судах. Таку парадигму слід зламати. Якщо суддя перестає бути 

недоторканним, зважаючи на свою лояльність та відданість посадовим 

особам виконавчої влади або прокуратурі
38

, він зобов’язаний шукати інше 

міцне підґрунтя для своєї діяльності. Таким підґрунтям мають стати суто 

юридичні якості судді – його досвід, знання, освіта, ефективність та 

правосудність його рішень, здоровий кар’єризм тощо. Варто погодитися з  

Р. Познером, який вважає, що найбільшим привілеєм, який виконавча та 

законодавча влада може надати судовій, є, як це не парадоксально, 

зобов’язання не втручатись у діяльність судів, що робить суддівську 

діяльність привабливою [209, с. 370]. Законодавчі зміни, пропоновані 

                                                           
38

 Звичайно, існує загроза та спокуса встановлення неправомірного контролю над судовою системою і з боку 

нинішніх можновладців.  
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Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд», містять 

велику кількість новел щодо посилення самоврядування судової влади, а 

отже і зміцнення її незалежності від виконавчої або законодавчої. Проте не 

варто плутати незалежність від інших гілок влади з безкарністю та 

індульгенцією на вчинення неправової діяльності. З риторики суддів 

вбачається, що будь-які спроби притягнення конкретних суддів до 

відповідальності одразу публічно оголошуються наступом на судову владу. 

На нашу думку, питання полягає не у посяганні на недоторканність 

судді, а у прагматичному прагненні досягти результату – якісної судової 

системи. Якщо усунення частини суддів від посад та призначення на їх місце 

нових суддів стане застереженням для іншої частини суддів проти винесення 

неправосудних рішень та використання статусу суддів для незаконного 

збагачення, то запропонована реформа судової системи буде ні доброю, ні 

поганою. Вона буде ефективною, а нічого іншого від реформи і не 

вимагається. 

Змінена парадигма судочинства в Україні має поставити кожного 

суддю, як діючого, так і прийдешнього, перед у принципі досить простим 

вибором: або діяти правомірно, або рано чи пізно бути притягнутим до 

відповідальності. 

 

ІІ. Повернення Верховного Суду України у процес здійснення 

судочинства 

Іншою позитивною новацією у законодавчих змінах щодо 

реформування судової системи ми вважаємо повернення Верховному Суду 

України реального статусу найвищого судового органу в системі судів 

загальної юрисдикції, що і передбачено ч. 2 ст. 125 Конституції України.  

Після «судової реформи 2010 р.» Верховний Суд України фактично 

було усунуто від судочинства взагалі, не говорячи вже про забезпечення його 

статусу найвищого судового органу у системі судів загальної юрисдикції. 

Рішення про допуск заяв про перегляд Верховним Судом України постанов 
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вищого спеціалізованого суду приймав сам же вищий спеціалізований суд. 

Тобто, Верховний Суд України міг розглядати судові справи лише у випадку 

якщо на це була «добра воля» того чи іншого вищого спеціалізованого суду. 

Так, у 2013 р. Вищий господарський суд України допустив до перегляду 

Верховним Судом України лише 3,5 % від поданих заяв про перегляд рішень 

ВГС України
39

. Крім того, Пленум ВС України було позбавлено повноважень 

з надання роз’яснень судам загальної юрисдикції з питань застосування 

законодавства та визнання нечинними відповідних роз’яснень вищих 

спеціалізованих судів
40

.  

Професор С. Шевчук ще до прийняття Закону України «Про 

забезпечення права на справедливий суд» зазначав, що «найпростішим 

шляхом для відновлення конституційного статусу ВСУ є повернення йому 

касаційних повноважень, до того ж він повинен здійснювати сучасну 

касацію, за зразок якої повинна слугувати діяльність європейських верховних 

(касаційних) судів, а саме: вирішення питання права, а не фактів; 

забезпечення єдності судової практики через надання фінального 

тлумачення норм матеріального та процесуального права у судових рішеннях 

за конкретними справами; визнання нормативності мотиваційних частин 

таких рішень; заповнення прогалин та вирішення конфліктів у праві, що 

стає зразком для вирішення аналогічних справ у майбутньому» [149, с. 319]. 

Законодавчі зміни 2015 р. якраз і направлені на зазначений вектор.  

Зміни до процесуальних кодексів, що вносяться Законом України «Про 

забезпечення права на справедливий суд», передбачають, що допуск судової 

справи до провадження з перегляду судових рішень вищих спеціалізованих 

судів здійснюється безпосередньо Верховним Судом України. Тобто, 
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 Упродовж 2013 р. до вищих спеціалізованих судів надійшло 10,6 тис. заяв про перегляд судових рішень 

Верховним Судом України, що на 9,5 % більше, ніж у 2012 р.; за 7,6 тис. заяв у допуску справи до 

провадження відмовлено. Вищі спеціалізовані суди постановили 738 ухвал про допуск справи до 

провадження у Верховному Суді України, їх питома вага від кількості розглянутих заяв, за якими 

вирішувалося питання про допуск до провадження (без урахування повернутих, залишених без розгляду), 

становить 8,8 %, зокрема щодо допуску до провадження: кримінальних справ — 24,8 %; адміністративних 

— 11,1; цивільних — 6,1; господарських — 3,5. Упродовж 2013 р. Верховний Суд України згідно з наданими 

йому повноваженнями закінчив провадження у 860 справах та матеріалах [3]. 
40

 До «судової реформи 2010 р.» такі повноваження передбачались ст. 55 Закону України «Про судоустрій 

України» № 3018-III від 07.02.2002 р. [107]. 
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Верховний Суд України повертається у процес судочинства, здійснюючи 

безпосередній розгляд судових справ на предмет однаковості застосування 

судами касаційної інстанції одних і таких самих норм матеріального та 

процесуального права, а також на предмет дотримання касаційним судом 

висновків Верховного Суду України щодо застосування у подібних 

правовідносинах норм матеріального права. 

У контексті розгляду таких нових/старих повноважень ВСУ ми 

безпосередньо наближаємось до питання судової правотворчості та її проявів 

у вітчизняному судочинстві. Очевидно, що якщо процесуальні кодекси серед 

підстав скасування ВСУ судових рішень вищих спеціалізованих судів 

передбачають неоднакове застосування одних і тих самих норм матеріального 

та процесуального права, то, відповідно, в результаті діяльності ВСУ, по-

перше, відбувається уніфікація судової практики по всій вертикалі судової 

влади, адже кожен суддя прагне до того, щоб його рішення було залишено в 

силі вищестоящими судовими інстанціями, і немає для цього нічого 

ефективнішого, ніж слідувати юридичній позиції таких судів; по-друге, 

відбувається виокремлення певної категорії справ, які є найбільш 

неоднозначними та складними настільки (принаймні, на думку сторін спору), 

що для їх вирішення недостатньо законодавчого підґрунтя, а тому вони 

доходять до розгляду ВСУ; по-третє, рішення ВСУ у таких справах стають 

настільки значущими у подальшому правозастосуванні і поведінці суб’єктів 

права, що фактично змінюють юридичне (нормативне) поле та стають новим 

керівним орієнтиром для діяльності суб’єктів права. 

Законодавець пішов далі за надання ВСУ реальної можливості 

безпосередньо брати участь у процесі судочинства. Зміни, що вносяться до 

Закону України «Про судоустрій та статус суддів» і процесуальних кодексів, 

постулюють, що висновок Верховного Суду України щодо застосування 

норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами 

розгляду справи, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які 

застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить 
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відповідну норму права, а також має враховуватись іншими судами загальної 

юрисдикції при застосуванні норм права
41

. 

На нашу думку, вищенаведена законодавча конструкція, яка лише 

фіксує реальний стан речей, не є революційною для визнання судової 

правотворчості в Україні, тому варто погодитися з Р. Майдаником, що кожний 

суддя, якому відома правова позиція вищої судової інстанції з того чи іншого 

питання, не може не брати її до уваги, виходячи з авторитетності вищої 

судової інстанції і з огляду на можливе оскарження та скасування його 

судового рішення [62, с. 7]. Аналогічно і суб’єкти права (публічні та 

приватні), передбачаючи оскарження своїх дій та/або виникнення судового 

спору, узгоджуватимуть свою діяльність із юридичною позицією судів, які 

розглядатимуть такий спір. Уже зараз абсолютно буденним є посилання у 

позовних заявах, відзивах, апеляційних та касаційних скаргах на конкретні 

рішення вищестоящих судів (Верховного Суду України та/або вищих 

спеціалізованих судів). 

Для нас очевидним є те, що рішення вищестоящих судів (ВСУ та 

вищих спеціалізованих судів) є джерелами права (судовими прецедентами), 

адже: (а) є обов’язковими для нижчестоящих судів при ухваленні рішень 

через можливість бути скасованими у випадку їх оскарження в апеляційному 

або касаційному порядку; (б) є обов’язковими для потенційних сторін 

судового процесу, які не бажають програти у суді; (в) їх обов’язковість прямо 

передбачена процесуальним законодавством. Проте законодавець фактично 

маскує обов’язковість прецедентної норми, викладеної у постановах ВСУ, під 

«висновок про застосування норми права». На перший погляд може здатися, 

що ВСУ насправді не створює нової прецедентної норми, а лише тлумачить 

існуючу законодавчу норму або надає висновок про її застосування. Проте це 

не так. Якщо законодавець офіційно визнає джерелом права практику 
                                                           
41

 Зазначимо, що у таких змінах новації як такої немає, адже ст. 360
7
 ЦПК України, ст. 111

28
 ГПК України, ст. 

244
2 

КАС України та ст. 458 КПК України і до прийняття Закону України «Про забезпечення права на 

справедливий суд» закріплювали обов’язковість юридичної позиції, викладеної у постанові ВСУ, як для 

судів, так і для суб’єктів владних повноважень. Щоправда, повернення ВСУ у процес судочинства та 

збільшення кількості справ, які будуть ним переглядатись, наповнить дані статті процесуальних кодексів 

реальним та системним характером. 
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наднаціонального судового органу – Європейського суду з прав людини
42

, 

чому тоді не визнавати джерелом права і постанови Верховного Суду 

України? Адже, якщо слідувати такій логіці, то Європейський суд з прав 

людини також не створює нової юридичної норми, а лише тлумачить 

Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод [2] або надає 

висновки щодо застосування її статей. За такою логікою й усі підзаконні 

нормативно-правові акти слід розглядати як тлумачення закону або висновок 

про його застосування. Проте ні в кого не виникає сумніву, що Правила 

дорожнього руху, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10 

жовтня 2001 р. № 1306 [94], є юридичними нормами, а не висновком КМУ 

про застосування Закону України «Про дорожній рух» [100]. 

Суд може або застосувати вже існуючу законодавчу норму, якщо вона 

є однозначною та адекватною, або створити нову юридичну норму (у т.ч. 

змінивши або замінивши законодавчу). Коли Вищий адміністративний суд 

України у постанові від 12 лютого 2015 р. у справі № 826/17434/13-а [89] 

детально конкретизує порядок припинення юридичної особи в результаті 

перетворення, він створює нові юридичні норми, аналогічно до того, якби 

КМУ затвердив порядок державної реєстрації юридичних осіб фізичних осіб-

підприємців. І кожне недотримання державним реєстратором такого порядку, 

визначеного ВАС України, матиме наслідком визнання таких дій 

неправомірними (за умови пред’явлення відповідного адміністративного 

позову та застосування судами принципу stare decisis
43

). 

Зазначаючи про «висновки про застосування норми права» або 

«практику як джерело права», законодавець намагається «заховати» справді 

правотворчі повноваження судів під менш радикальними текстуальними 

конструкціями. Аналогічне маскування правотворчої сили судових рішень 

простежується і в догмі української юридичної науки, яка, вважаючи 

визнання судового прецеденту та правотворчих повноважень суду надто 
                                                           
42

 Ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [96]. 
43

 Це вже проявляється в діяльності Київського апеляційного адміністративного суду, який в ухвалі від 

15.04.2015 р. у справі № 810/5865/14 [139] посилається саме на цю постанову ВАС України. 
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радикальним, ще з радянських часів оперує поняттям «судова практика»
44

. 

Така догма поняття «судова практика» бере свій початок ще з радянської 

юридичної науки, де визнання «буржуазного» судового прецеденту як 

джерела права було неможливим через ідеологію та не вписувалось у 

вузьконормативне канонічне визначення права як «сукупності правил 

поведінки, що виражають волю панівного класу, встановлених у 

законодавчому порядку, а також звичаїв і правил співжиття, санкціонованих 

державою» [18, с. 234]. Проте неможливо було заперечувати й нормативний 

характер деяких рішень вищих судових інстанцій, а тому в науковий обіг було 

введено поняття «судова практика», яке й надавало судовим рішенням ознак 

нормативності й загальнообов’язковості та водночас дозволяло не 

акцентувати увагу на судовій правотворчості та судовому прецеденті як 

джерелі права.  

Ми наголошуємо, що обов’язковою для українських судів є не 

абстрактна практика Європейського суду з прав людини або практика ВСУ чи 

вищих спеціалізованих судів, а конкретно артикульовані положення у 

конкретних рішеннях ЄСПЛ, ВСУ або вищих спеціалізованих судів. Тому 

суди і посилаються на конкретні рішення судів
45

 та на конкретні статті 

законів або кодексів як на обґрунтування визнання правомірною тієї або 

іншої моделі поведінки відповідно до конкретних фактичних обставин 

справи, оскільки вони містять юридичні норми. Посилання на абстрактну 

судову практику аналогічно тому, якби суди, мотивуючи свої рішення, 

посилались би не на конкретні статті та закони, а на абстрактне 
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 Визначення судової практики, які надавались радянськими, українськими та російськими науковцями, 

детально перелічені та проаналізовані професором С. Шевчуком [151, с. 494-503]. 
45

 Так, у мотивувальній частині рішення Господарського суду Житомирської області від 27 червня 2014 р. у 

справі № 906/469/14 [111] суддя О. П. Машевська (на нашу суб’єктивну думку, одна з найкращих суддів 

України) посилається на постанову Верховного Суду України від 08 травня 2012 року у справі  

№ 5021/966/2011, постанову Верховного Суду України від 18 вересня 2013 року у справі № 6-75цс13, 

рішення КСУ від 1 грудня 2004 року № 18-рп/2004, рішення КСУ від 22 вересня 2005 року № 5-рп/2005, 

рішення ЄСПЛ у справі «Ятрідіс проти Греції» від 25.03.1999 року, рішення ЄСПЛ від 6 листопада 2008 р. у 

справі «Ісмаїлов проти Росії», рішення ЄСПЛ у справі «Маатшап Смітс та інші проти Нідерландів» від 3 

травня 2001 року, рішення ЄСПЛ у справі «Аллан Якобсон проти Швеції» від 25.10.1989 року, рішення 

ЄСПЛ у справі «Пайн Велі Девелопмент ЛТД» та інші проти Ірландії» від 29.11.1991року, рішення ЄСПЛ у 

справах «Хендісайд проти Сполученого Королівства» від 7 грудня 1976 року, «Джеймс та інші проти 

Сполученого Королівства» від 21 січня 1986 року, а не на абстрактну «практику ВСУ, КСУ або ЄСПЛ». 
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«законодавство»
46

. 

Насправді революційними для українського судочинства є інші 

законодавчі новації. Такі новели доповнюють Закон України «Про судоустрій 

та статус суддів» і процесуальні кодекси нормами, які дозволяють суду 

відступати від юридичної позиції, викладеної у висновках Верховного Суду 

України, з одночасним наведенням відповідних мотивів. На нашу думку, саме 

тут закладається справжній міцний фундамент для впровадження судової 

правотворчості та юридичного прагматизму в українську юриспруденцію. 

Законодавчі зміни надають висновкам, що містяться у мотивувальній частині 

постанови ВСУ, нормативний характер, оскільки ніби нав’язують певну 

модель поведінки (юридичну норму) нижчестоящим судам та суб’єктам 

права, які є потенційними учасниками судового процесу, що, безперечно, є 

судовою правотворчістю. Проте справжній суддівський активізм та 

юридичний прагматизм криється не у слідуванні таким висновкам ВСУ 

(прецедентним нормам права), а у можливості відступати від них. У такому 

випадку виникає не спір про факти чи навіть спір про право, а спір про 

мотиви. І якщо питання ставиться про мотиви (обґрунтування судом 

необхідності відступити від правової позиції, викладеної у висновках 

Верховного Суду України), то це «ховає» формалізм та догматику, адже надає 

суду можливість при вирішенні судової справи виходити не з механічного та 

силогічного слідування закону або судовому прецеденту (у формі постанови 

ВСУ), а звернутися до аналізу та оцінювання інтересів (індивідуальних, 

колективних, суспільних, державних), економічної ефективності судового 

рішення, його практичних наслідків та дієвості. 

Саме можливість відступити від догми закону або прецеденту у формі 

висновку Верховного Суду України робить можливою судову правотворчість 

та юридичний прагматизм. Адже саме лише надання нормативної сили ще 
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 Слід зауважити, що у судових рішеннях часто зустрічається посилання на законодавство у «негативному» 

значенні, тобто як на факт відсутності певної норми у правовому полі. Так, у постанові від 12 червня 2014 

року у справі № 910/9612/13 [90] Вищий господарський суд України зазначив, що «на момент виникнення 

спірних правовідносин було чинним законодавство, яке не передбачало обов'язкової реєстрації прав на 

земельну ділянку, тому, оскільки земельна ділянка знаходилась у межах м. Києва, Київрада прийняла спірне 

рішення в межах наданих законом повноважень». 
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одному з видів юридичних текстів – висновку ВСУ
47

 лише розширює масив 

юридичних норм, які впливають на суддю при винесенні рішення. Проте, 

якщо суддя наділяється реальною можливістю (та ще й закріпленою 

законодавчо) відступити від певного нормативного підґрунтя (хай навіть у 

нетиповій для української юриспруденції формі судового рішення), то саме це 

надає суду реальні правотворчі повноваження. Якщо суд може «відступити 

від висновку Верховного Суду України щодо застосування норми права», 

отже він може відступити і від застосування самої норми тим або іншим 

чином. При цьому такий «відступ» має відбуватись не свавільно, а з 

викладенням мотивів, що і закріплено законодавчими змінами. 

Цікавим видається те, як такими надзвичайно широкими (фактично 

правотворчими) повноваженнями користуватимуться суди першої інстанції, 

адже українська юридична традиція, у т.ч. і суддівська, наскрізь пронизана 

формалізмом та нормативізмом. Так, у вже згаданому нами інтерв’ю Голова 

ВСУ Я. Романюк, навіть зазначаючи про неприпустимість критики судової 

влади з боку посадовців інших органів державної влади, апелює не до 

суспільних наслідків, моралі або справедливості, а до ст. 12 Закону України 

«Про правила етичної поведінки» [110, с. 18; 104]. І таке апелювання суддів 

до закону не є дивним, адже завжди простіше перекласти відповідальність на 

законодавця (dura lex sed lex) або зазначити у судовому рішенні номер та дату 

рішення вищестоящого суду та продублювати вже зроблені таким судом 

висновки (stare deсisis), аніж брати на себе відповідальність за оцінку, 

прогнозування та досягнення практичних наслідків судового рішення з метою 

забезпечення найкращого результату. Проте, мабуть, безвідповідальність (у 

значенні самоусунення від відповідальності) у найвідповідальнішому ґатунку 
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 Так, навіть, до таких законодавчих змін, суди часто посилаються на постанови ВСУ як для більшої 

переконливості своїх рішень, так і для нівелювання мотивів для їх оскарження. Зокрема, в ухвалі від 27 

серпня 2014 р. у справі № 6-18564св14 Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ [137] посилається на висновок, викладений у постанові Верховного Суду України від 19 

березня 2014 року № 6-14цс14 [87], згідно з яким за кредитним договором, що визначає щомісячні платежі 

погашення кредиту та кінцевий строк повного погашення кредиту, перебіг позовної давності щодо місячних 

платежів починається після несплати чергового платежу, а щодо повернення кредиту у повному обсязі – зі 

спливом останнього дня місяця дії картки (ст. 261 ЦК України), а не закінченням строку дії договору. Подібні 

посилання на судові рішення ВСУ як на обов’язкові є далеко не поодинокими. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_843302/ed_2014_07_24/pravo1/T030435.html?pravo=1#843302
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юридичної діяльності є набагато гіршою, ніж бажання прийняти дійсно 

ефективне судове рішення, хай і за рахунок виходу за межі, окреслені 

законодавцем або вищими судами. 

При цьому суб’єктом правотворчості у випадку застосування 

можливості відступити від висновків ВСУ стає саме суд першої або 

апеляційної інстанції. Тобто, суддя у конкретній справі досліджує факти та 

обставини справи, шукає для них законодавче підґрунтя, віднаходить 

відповідне рішення ВСУ щодо застосування такого законодавчого підґрунтя 

(фактично прецедентну норму), а потім оцінює мотиви та наслідки 

застосування такої конструкції до конкретної справи. І якщо суддя дійшов 

висновку, що така конструкція неадекватно відповідає конкретній справі, він 

має реальну, процесуально зафіксовану можливість відступити від висновку 

ВСУ про застосування норми матеріального або процесуального права, тобто 

відступити і від застосування законодавчої норми певним чином, та 

застосувати її інакше (змінити або заперечити її як таку). Що це, якщо не 

судова правотворчість? Якщо ж таке рішення оскаржується, а апеляційний 

або касаційний суд перевіряє не стільки обставини справи або застосування 

писаного права, а вивчає мотиви та аргументацію судді, який відступив від 

прецеденту ВСУ, що це, якщо не юридичний прагматизм? 

 

ІІІ. Юрисдикція судів має поширюватись на всі правовідносини, що 

виникають у державі (від декларації до реальності) 

Частина 2 ст. 124 Конституції України встановлює, що юрисдикція 

судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. 

Здавалось би, в цій нормі все однозначно, тим більше, що Конституційний 

Суд України неодноразово тлумачив дане положення. Так, у Рішенні від 25 

грудня 1997 р. № 9-зп у справі про офіційне тлумачення статей 55, 64, 124 

Конституції України [116] КСУ зазначив, що ч. 2 ст. 124 Конституції України 

необхідно розуміти так, що юрисдикція судів, тобто їх повноваження 

вирішувати спори про право та інші правові питання, поширюється на всі 
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правовідносини, що виникають у державі, а в Рішенні від 09 липня 2002 р.  

№ 15-рп/2002 у справі про офіційне тлумачення ч. 2 ст. 124 Конституції 

України [117] – що право особи (громадянина України, іноземця, особи без 

громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору 

не може бути обмежене законом, іншими нормативно-правовими актами. 

Проте реалії вітчизняного судочинства вказують, що не все так 

однозначно із застосуванням ч. 2 ст. 124 Конституції України. Незважаючи на 

те, що Конституція надає юрисдикції судів абсолютність та всезагальність, 

дане положення залишається декларативним. Реальність створюють 

процесуальне законодавство та безпосередньо практика судів. Чинне 

процесуальне законодавство встановлює ряд обмежень у реалізації права на 

судовий захист. Так, кримінальний процес встановлює по абсолютній 

більшості кримінальних проваджень необхідність проведення досудового 

розслідування, що передує судовому провадженню. Кодекс адміністративного 

судочинства України обмежує перелік можливих позовних вимог у ст. 105, а 

ГПК України та ЦПК України встановлюють вичерпні переліки ухвал, які 

можуть бути оскаржені в апеляційному та касаційному порядку. 

Ще далі йде практика судів. Часто суди ніби самоусуваються від 

судочинства, посилаючись на невідповідність форми судового захисту, не 

розглядаючи позов по суті. Так, у постанові від 10 вересня 2013 р. у справі  

№ 21-237а13 Верховний Суд України зазначив, що «акт перевірки не є 

рішенням суб'єкта владних повноважень у розумінні статті 17 КАС, не 

зумовлює виникнення будь-яких прав і обов'язків для осіб, робота (діяльність) 

яких перевірялася, тому його висновки не можуть бути предметом спору. 

Відсутність спірних відносин, в свою чергу, виключає можливість звернення 

до суду, оскільки відсутнє право, що підлягає судовому захисту. Акт 

перевірки є носієм доказової інформації про виявлені контролюючим органом 

порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства 

суб'єктами господарювання, документом, на підставі якого приймається 

відповідне рішення контролюючого органу, а тому оцінка акта, в тому числі 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_1449/ed_2013_07_04/pravo1/T052747.html?pravo=1#1449
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й оцінка дій службових осіб контролюючого органу щодо його складання, 

викладення у ньому висновків перевірки, може бути надана судом при 

вирішенні спору щодо оскарження рішення, прийнятого на підставі такого 

акта» [86]. Аналізуючи дане судове рішення ВСУ, можна дійти висновку, що: 

або під час проведення перевірок контролюючими органами та складенні 

відповідних актів за результатами перевірки не виникає жодних 

правовідносин, а тому згідно з ч. 2 ст. 124 Конституції України на даний казус 

не поширюється юрисдикція судів; або такі висновки не відповідають ч. 2  

ст. 124 Конституції України. На нашу думку, відповідь очевидна. Якщо під 

час проведення перевірки виникають правовідносини між контролюючим 

органом та особою, щодо якої проводиться перевірка, відповідно такі 

правовідносини можуть бути предметом розгляду в суді, а дії, висновки та 

документи – предметом оскарження. Як може включення в акт перевірки, 

припустимо, явно недостовірної інформації «не зумовлювати виникнення 

будь-яких прав і обов'язків для осіб, робота (діяльність) яких перевірялася»? 

Адже, наприклад, недостовірно складений акт перевірки може бути приводом 

до кримінального переслідування або публікації недостовірної інформації у 

пресі, що порушує честь, гідність або ділову репутацію особи. Відповідно 

особа має конституційне право на судовий захист свого права. А суд у такій 

ситуації має хоча б розглянути справу по суті, а не шукати процесуальної 

можливості для фактичного залишення позову без розгляду.  

Цілком слушно зазначав Р. Познер: «в праві ніколи не слід 

легковажити наслідками рішень. Якщо наслідки є вельми несприятливими, 

то вони годні впливати на рішення незалежно від балансу традиційних 

юридичних аргументів» [83, с. 151]. А тому завданням судді є не лише оцінка 

минулих подій або теперішнього стану, а і прогнозування та аналіз наслідків 

як свого рішення, так і наслідків тієї або іншої дії. А тому, якщо акт перевірки 

може призвести до кримінального провадження, грошових санкцій або шкоди 

діловій репутації, особа, щодо якої було проведено перевірку, має 

конституційне право вимагати хоча б надання судом оцінки висновкам такого 



186 

 

акту або діям посадових осіб під час його складення. 

На нашу думку, причиною такого самоусунення суддів від широкого 

правосуддя є неправильне та формалістичне сприйняття ролі судді як «слуги» 

або «оракула» закону, коли причини, що призвели до виникнення спору, та 

наслідки судового рішення взагалі не беруться до уваги, а значення мають 

лише вже існуючі правила, які суддя має віднайти та дотримуватись. У 

вищезгаданій категорії спорів про оскарження актів перевірки (дій посадових 

осіб або висновків, викладених в них) позивач має доводити не порушення 

свого права або неналежність дій чи рішень відповідача, а ніби 

виправдовуватись перед судом та обґрунтовувати взагалі можливість бути 

позивачем у процесі. Відповідно і суддя розглядає себе не як соціального 

регулятора, який має реальну можливість та реальні повноваження оцінити 

баланс інтересів сторін, наслідки тих або інших дій, їх значення для 

подальшого регулювання суспільних відносин, зміни у балансі інтересів 

сторін (та не лише сторін) спору, зміни у юридичній практиці тих чи інших 

суб’єктів, а як посадовця, який має досить обмежену компетенцію та підганяє 

певну життєву ситуацію під матрицю, окреслену законодавцем або судами 

вищих інстанцій, і якщо така життєва ситуацію не впишеться у таку 

матрицю, то просто самоусунутись від правосуддя, при цьому переклавши 

вину на позивача, який нібито безпідставно звернувся до суду або обрав 

неналежну форму захисту; ба більше, поклавши на позивача фінансовий 

тягар, оскільки суд відмовляє у задоволенні позову, що має наслідком 

залишення в бюджеті сплаченого судового збору. 

Іншою проблемою та перешкодою прагматичному підходу у 

вітчизняному судочинстві є надмірний пієтет адміністративних судів перед 

повноваженнями органів державної влади. Стаття 162 КАС України надає 

адміністративному суду досить однозначні повноваження щодо зобов'язання 

відповідача вчинити певні дії. Проте адміністративні суди часто зазначають, 

що право суб’єкта владних повноважень на вчинення тих чи інших дій є 

дискреційним повноваженням, а тому задоволення позовних вимог в цій 
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частині є формою втручання в дискреційні повноваження державного органу 

[136]. Тобто, процесуальний закон надає адміністративним судам 

беззаперечні повноваження щодо зобов’язання органу державної влади 

вчинити дії або інші дії з метою забезпечення належного судового захисту 

позивача, проте суди самі обмежують себе у таких повноваженнях. І, що 

найголовніше, таке самообмеження призводить до порушення прав та 

інтересів позивача. Якщо особа вважає, що їй неправомірно було відмовлено 

у державній реєстрації права власності на нерухоме майно, вона звертається 

до адміністративного суду з позовом про скасування такої відмови та про 

зобов’язання реєстраційної служби здійснити державну реєстрацію її права 

власності на таке майно. Якщо адміністративний суд визнає доводи такої 

особи обґрунтованими, він, найімовірніше, задовольнить позов частково та 

лише скасує рішення про відмову в державній реєстрації. Практика 

адміністративних судів показує, що в більшості подібних справ суд відмовить 

у задоволенні позовних вимог про зобов’язання реєстраційної служби 

вчинити певні дії – зареєструвати право власності. А тому позивач буде 

вимушений знову звернутися у встановленому законом порядку із заявою про 

державну реєстрацію свого права власності та сподіватись на добру волю 

реєстраційної служби, яка може повторно відмовити у державній реєстрації, 

хоча судом вже було встановлено, що, звертаючись до реєстраційної служби 

першого разу, позивач діяв правомірно.  

Вищеописана практика адміністративних судів фактично відкриває 

шлях для сваволі державних органів, яку не може обмежити навіть суд. Варто 

погодитися з професором С. Шевчуком, що «парламент все більше й більше 

делегує частину своїх повноважень виконавчій владі, формулюючи у законах 

оціночні норми та норми-цілі, що підлягають додатковому наповненню 

конкретним змістом, що є також не завжди вдалим. Тому суд змушений 

виявляти активність щодо контролю за здійсненням такої дискреційної 

діяльності виконавчої влади»
 
[151, с. 173]. Відповідно, орган виконавчої 

влади, наділений парламентом з мовчазної згоди судів широкими 
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дискретними повноваженнями, може обмежувати лише сам себе у своїй 

діяльності, що відкриває шлях до сваволі.  

Доктрина верховенства права А. Дайсі (A. Dicey) серед своїх 

постулатів містить також положення про те, що уряди не повинні мати 

широких дискреційних повноважень, вони обов’язково мають бути хоча б 

певною мірою обмежені [172, с. 188]. На нашу думку, одним з видів такого 

обмеження має бути правосуддя та юридичний прагматизм, коли суд за 

результатами розгляду справи визнає певні дії суб’єкта владних повноважень 

неправомірними та зазначає, яким саме чином має діяти такий суб’єкт, щоб 

досягти відновлення порушених прав, що і спричинило звернення до суду. У 

цьому і має проявлятись економічна ефективність судового рішення, коли 

досягається максимальна вигода при мінімальних витратах. Якщо ж суд не 

бажає втручатись «у дискретні повноваження органу державної влади», то він 

створює передумови для виникнення все нових і нових спорів як за участю 

тих самих учасників процесу, так і між іншими потенційними позивачами та 

відповідачами, а тому вести мову про будь-яку ефективність судового 

рішення не доводиться. Судове рішення у такому випадку стає не засобом 

розв’язання соціального конфлікту, а просто юридичним текстом, який 

містить опис певних подій та їх обережну юридичну оцінку з боку суду. 

Окремо зазначимо, що коли у справу вступає «справжня» велика 

політика, українські адміністративні суди відразу знаходять можливість і для 

широкого підходу до права, і для застосування доктрини верховенства права, 

і для втручання у дискреційні повноваження органів державної влади. Так, у 

скандальній постанові від 08 лютого 2013 р. у справі № П/800/99/13 Вищий 

адміністративний суд України [88], посилаючись на принцип верховенства 

права (а скоріше навіть прикриваючись ним), Загальну декларацію прав 

людини, Декларацію про критерії вільних і справедливих виборів, Конвенцію 

про захист прав та основоположних свобод, Міжнародний пакт про 

громадянські та політичні права, численні рішення Європейського суду з прав 

людини, Рішення Конституційного Суду України, рішення Верховного Суду 



189 

 

України від 03 грудня 2004 р., знайшов підстави і для захисту нібито 

порушених виборчих прав двох рядових виборців та колишнього народного 

депутата, який взагалі не був суб’єктом виборчого процесу, у двох 

мажоритарних округах, результати виборів у яких піддавались сумніву, і для 

визнання недостовірними результатів виборів у цих округах, і для скасування 

постанов про обрання народними депутатами П. Балоги та О. Домбровського, 

і для встановлення факту відсутності у них статусу і повноважень народного 

депутата, і для визнання неможливим достовірного встановлення результатів 

у цих мажоритарних округах, і для «втручання у дискреційні повноваження 

державного органу» – зобов’язання Центральної виборчої комісії вчинити дії 

з організації підготовки проведення повторних виборів у таких округах. 

Тобто, у той час, коли пересічний громадянин не може зобов’язати 

реєстраційну службу зареєструвати право своєї власності, ВАС України 

переглядає результати виборів народних депутатів у двох мажоритарних 

округах майже через півроку після дати голосування. При цьому очевидно, 

що на винесення такого рішення впливала політика, а право, хай навіть у 

витонченій формі посилання на міжнародно-правові акти та практику ЄСПЛ, 

стало лише «ширмою» для такого політичного рішення. Цей приклад 

вітчизняного судочинства яскраво демонструє, якими насправді широкими 

повноваженнями володіє навіть український суд, і тому головна проблема 

української судової системи полягає у тому, хто цими повноваженнями буде 

орудувати.  

Обмеженість права на судовий захист можна простежити і в 

кримінальному процесі, зокрема в обмеженості приватного обвинувачення. 

Чинний КПК України навіть для приватного обвинувачення передбачає 

необхідним участь слідчого у процесі. Але чому власник підприємства, який 

має достатні докази того, що один з його менеджерів взяв у контрагента 

«відкат»
48

 за укладення господарського договору, не може звернутися 

                                                           
48

 Тобто, неправомірне отримання працівником підприємства вигоди за сприяння в укладенні правочину на 

вигідних для іншої сторони умовах. 
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безпосередньо до суду та в змагальному процесі довести вину такої особи, 

що буде мати той самий наслідок та результат, що й за участі слідчого, – 

притягнення винної особи до кримінальної відповідальності або виправдання 

невинуватої особи? 

У світовій практиці, навіть у країнах загального права, приватне 

обвинувачення постійно втрачає свої позиції. Так, у відносно широкому 

застосуванні приватне обвинувачення залишається у Великій Британії, а в 

США, за винятком декількох штатів, уже майже не застосовується. Причиною 

ослаблення приватного обвинувачення є те, що в таких країнах функціонують 

ефективні правоохоронні системи та інститути публічного обвинувачення, а 

тому у приватному обвинуваченні немає необхідності як такої. Проте в 

Україні правоохоронна система та інститут прокуратури, якщо не брати до 

уваги вже згадану статистику, далекі від ефективності. Відповідно, одним із 

шляхів забезпечення ефективності інститутів та принципів кримінального 

права, особливо принципу невідворотності покарання, є диференціація форм 

обвинувачення. На нашу думку, це створить здорову конкуренцію у сфері 

правоохоронної діяльності подібно до того, як у 2015 р. органи прокуратури, 

які входять в орбіту впливу Президента України, та органи внутрішніх справ, 

які підпорядковані Прем’єр-міністру, фактично почали конкурувати між 

собою на ниві боротьби з корупцією та наввипередки затримувати посадових 

осіб, які підозрюються у вчиненні корупційних правопорушень. Саме 

приватне обвинувачення і може стати одним з каталізаторів та двигунів 

боротьби громадянського суспільства зі злочинністю у мабуть 

найнебезпечнішій для сучасної України формі – корупції. А суди стануть 

ключовим елементом такої боротьби. При цьому традиційні правоохоронні 

органи (органи досудового розслідування, прокуратура) будуть зобов’язані 

або пристосовуватись до таких умов та демонструвати свою ефективність не 

лише паперовою статистикою, а й реальними успіхами в антикорупційній 

боротьбі, або втратити свій вплив і становище у державі та суспільстві. 

Приватне обвинувачення привнесе своєрідний «правоохоронний дарвінізм» 
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та конкуренцію в правоохоронну діяльність. 

 

IV. Прагматичний механізм судочинства 

Нарешті, спробуємо описати механізм відправлення правосуддя з 

використанням прагматичного підходу до права та інструменту судової 

правотворчості. Відразу зазначимо, що науковому обґрунтуванню такого 

механізму варто присвятити окреме монографічне дослідження, проте у 

нашому дослідженні ми спробуємо окреслити основні стадії прагматичного 

механізму судочинства, комплексне наукове, а головне – методичне 

наповнення якого, сподіваємося, буде проведено у подальшому. 

На нашу думку, прагматичний механізм судочинства має включати 

такі стадії: емпіричну, раціоналістичну та безпосередньо прагматичну. 

Емпірична стадія судового процесу включає у себе дослідження 

фактичних обставин судової справи та передумов, що призвели до звернення 

заінтересованої сторони до суду. На цій стадії суддя виконує скоріше функцію 

стороннього спостерігача (хоча й продовжує скеровувати процес згідно з 

вимогами процесуального законодавства), який вивчає матеріали справи, а 

головне, вислуховує аргументи сторін. Незважаючи на певну пасивність, на 

цій стадії починається подолання суддею сумнівів та досягненням ним 

переконання щодо необхідності ухвалення того чи іншого рішення. 

Прагматична філософія наголошує на недоцільності та в принципі 

неможливості встановлення об’єктивної істини у змагальному судовому 

процесі. Все, на що має бути направлений судовий процес, – це переконання 

судді та подолання його сумнівів щодо доцільності винесення того або 

іншого рішення, а докази, які подаються сторонами, направлені саме на 

переконання судді, а не на доведення об’єктивності чи або іншого факту. Для 

сторін спору дана стадія є визначальною, адже саме на цій стадії сторони 

мають найбільші можливості для переконання судді в обґрунтованості своєї 

юридичної позиції шляхом подання доказів, пояснень, заперечень тощо. 

Наступною стадією судового процесу є раціоналістична. На цій 
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стадії на перше місце виходять, як це не дивно, такі нехарактерні для 

прагматичної юриспруденції методи логіки як силогізм та дедукція. Суддя не 

може повністю відкинути нормативне підґрунтя, навіть якщо воно й не буде 

застосоване при ухваленні рішення. Суддя зобов’язаний встановити, які саме 

юридичні норми можуть (хоча б потенційно) бути застосовані у конкретній 

судовій справи.  

Судом має бути відшукано: 

- існуючі законодавчі норми та норми підзаконних актів, які 

можуть бути застосовані для вирішення справи; 

- рішення вищестоящих судів в аналогічних справах; 

- рішення Європейського суду з прав людини щодо захисту прав 

людини в аналогічних справах. 

Іншими словами, суддею має бути встановлено ту нормативну 

конструкцію, яка вже закріплена чинним законодавством або прецедентним 

правом. Відповідно з такої нормативної конструкції з використанням 

силогізму та дедукції може бути винесено формалістичне рішення: закон 

забороняє відчужувати заставлене майно без згоди заставодержателя; А було 

відчужено заставлене майно без згоди заставодержателя; відповідно закон 

забороняє А відчужувати заставлене майно без згоди заставодержателя. 

Простий категоричний силогізм. 

У принципі формалістичний механізм судочинства на цьому і 

закінчується, обмежуючись лише емпіричною та раціоналістичною стадіями. 

Проте, на наше переконання, прагматичний метод вимагає від судді 

проведення додаткових дій судді, які й складають вже прагматичну стадію 

процесу ухвалення судового рішення.  

По-перше, суддя має врахувати, крім суто нормативної конструкції, 

інтереси учасників процесу (сторін та третіх осіб). При цьому, якщо є така 

можливість, оцінити ці інтереси економічно. Так, у вищеописаному прикладі 

відчуження заставленого майна заставодавець отримує вигоду, яка 

виражається сумою отриманих коштів від продажу майна, а відповідно 
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заставодержатель несе фінансовий ризик в сумі невиконання боргового 

зобов’язання, забезпеченого заставою, додаткові витрати, пов’язані з 

задоволенням незабезпеченого заставою зобов’язання. Тобто, незважаючи на 

те, що вартість заставного майна та розмір забезпеченого зобов’язання 

можуть бути рівними, проте витрати заставодержателя є вищими, а тому й 

потребують судового захисту не лише з позиції законодавчого закріплення 

відповідної норми, але й з позиції економічної обґрунтованості. Очевидно, 

що економічний метод простіше застосовувати у цивільних та господарських 

справах як царині майнових відносин, які можуть бути виражені у 

грошовому еквіваленті. Проте й кримінальні та адміністративні справи не 

позбавляють суддю можливості застосувати економічний підхід до права, і 

робота Г. Бекера [161] є яскравим підтвердженням цього. 

По-друге, суддя має оцінювати та враховувати не лише інтереси 

сторін спору або третіх осіб, що передбачено чинними процесуальними 

кодексами, а й суспільні та публічні інтереси вищого порядку, на які може 

вплинути судове рішення. Так, очевидно, що у кримінальному провадженні з 

обвинувачення Р. Коцаби
49

, який публічно закликав ухилятися від 

мобілізації, за інтересами конкретних сторін кримінального провадження 

стоять, з одного боку публічні інтереси, які полягають у недопущенні 

саботажу мобілізації та підриву обороноздатності держави в умовах 

неоголошеної війни, а з іншого – суспільні інтереси щодо забезпечення 

свободи слова. 

По-третє, індивідуальні, суспільні та публічні інтереси мають 

оцінюватися суддею не свавільно, а з усвідомленням необхідності 

верифікації такої оцінки як вищестоящими судовими інстанціями та 

колегами по суддівському корпусу, які таку модель оцінки потім 

застосовуватимуть у своїй діяльності, так і самим суспільством. Найкращим 

критерієм оцінки тих чи інших інтересів, їх співставлення та надання одним 

                                                           
49

 Ухвала Івано-Франківського міського суду від 08 лютого 2015 р. у справі № 344/1783/15-к [138], якою 

щодо Р. Коцаби було застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 
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переваги над іншими є наслідки, тобто недоліки та переваги тих або інших 

рішень на практиці. При всьому бажанні навряд чи можливо обґрунтувати та 

сформулювати чітку ієрархію інтересів. Оцінка інтересів має здійснюватися 

не абстрактно та відірвано від життя, а в контексті конкретних обставин 

кожної конкретної справи. Так, якщо на початку 2014 року для українського 

суспільства було пріоритетним забезпечення свободи масових зібрань та 

права на протест, то у 2015 р. після анексії Російською Федерацією території 

АР Крим та початку бойових дій в окремих районах Донецької та Луганської 

областей, очевидно, що публічним інтересам відповідає обмеження права на 

протест з метою уникнення подальшого наступу на суверенітет України з 

боку антиукраїнських сил (як внутрішніх, так і зовнішніх). І справа тут не в 

неоднаковому ставленні до проявів протесту різними соціальними групами, а 

у життєвій необхідності збереження територіальної та інституційної 

цілісності держави. Тому оцінка інтересів має здійснюватися через 

прогнозування наслідків (вигоди та витрат) того чи іншого судового рішення, 

при цьому як у конкретній справі, так і для подальшого праворегуляторного 

процесу. 

По-четверте, прогнозування наслідків дає судді можливість 

визначитися з тим результатом, якого необхідно досягнути через конкретне 

судове рішення. При цьому такий результат не має зводитися до задоволення 

або не задоволення позовних вимог. Судове рішення має виступати 

інструментом досягнення такої результату. Так, у вищезазначеному 

кримінальному провадженні по обвинуваченню Р. Коцаби сторона 

обвинувачення може апелювати не лише до суто кримінально-правової 

складової (наявності у діях обвинуваченого складу злочину), але й до тих 

наслідків, які настануть, якщо виправдати особу, яка публічно закликає до 

ухилення від мобілізації. У випадку такого виправдання фактично заклики до 

ухилення від мобілізації буде визнано правомірними, що може призвести до 

зриву мобілізації та підриву обороноздатності держави
50

. У такому випадку 

                                                           
50

 Цікаво, що подібна справа розглядалась Верховним Судом США під час Першої світової війни. У справі 
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судове рішення у конкретному кримінальному провадженні може стати 

інструментом забезпечення суспільних та публічних інтересів. 

По-п’яте, суддею має враховуватися соціальний контекст, який 

супроводжує судовий процес. Суд є тим органом державної влади, який серед 

інших інституцій найглибше «поринає» у суспільне життя, розглядаючи 

судовий спір, який став продовженням певного соціального конфлікту. А тому 

суд не може провадити правосуддя «відірвано» від суспільного контексту, 

подібно до того, як досвідчений водій, крім суворого дотримання правил 

дорожнього руху, має постійно оцінювати навколишню обстановку (погодні 

умови, освітлення, наявні перешкоди, потенційні небезпеки). Саме в суді 

зустрічаються абстрактна законодавча модель та конкретні вияви суспільного 

життя, і завданням судді стає їх адекватне поєднання, яке й буде виражене у 

формі судового рішення. 

Схематично прагматичний механізм судочинства можна зобразити 

таким чином: 

Існуючі законодавчі норми та/або судові прецеденти * інтереси * 

прогнозовані наслідки * соціальний контекст ≥ необхідний результат. 

Фактично прагматична стадія процесу ухвалення судового рішення 

полягає в оцінці моделі, закладеної законодавцем або судами у попередніх 

справах та встановленої на раціоналістичній стадії, на предмет адекватності 

бути застосованою у конкретній справі з урахуванням конкретних соціальних 

умов, інтересів та прогнозованих наслідків судового рішення. Таким чином, 

якщо вже існуючий нормативний матеріал є тим елементом формули, який не 

дає можливості досягнути результату, від такого матеріалу варто відмовитись 

шляхом його модифікації або заміщення. Законодавчі зміни, передбачені 

Законом України «Про забезпечення права на справедливий суд», надають 

українським судам широкі повноваження для такої модифікації або 

                                                                                                                                                                                           

Шенк проти США (Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919) [229]) суддя О. У. Голмс, якого підтримав весь 

склад суду, сформулював положення, згідно з яким Перша поправка Конституції США, яка гарантує свободу 

слова, не застосовується, якщо особа протестує проти військового призову, якщо держава перебуває у стані 

війни, оскільки це створює явну та дійсну загрозу (clear and present danger). Відповідно Верховний Суд 

США визнав законним засудження особи за такі дії на підставі Закону про шпигунство 1917 р. 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/249/47/case.html
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скасування завдяки процесуально закріпленій можливості відступати від 

висновку Верховного Суду України щодо застосування норми права. 

Наявність у суду повноважень для підлаштування писаного 

юридичного матеріалу для забезпечення ефективності у сфері соціального 

регулювання та усвідомлення суддею своєї реальної відповідальності за 

забезпечення такої ефективності є необхідним елементом прагматичного 

методу судочинства. У період економічної кризи та неоголошеної війни такі 

повноваження судів мають стати засобом реального соціального 

регулювання у галузі економіки (переважно силами господарської 

юрисдикції), у галузі охорони правопорядку (силами кримінального 

судочинства) та спонукання державних інституцій до ефективної та 

результативної діяльності (через систему адміністративної юрисдикції). 

Історія вже знала приклади подолання економічної кризи, у т. ч. засобами 

суддівського активізму. Так, успіх економічної політики Нового курсу  

Ф. Рузвельта було забезпечено суддями-реалістами, які розглядали 

Конституцію США та загальне право не як закам’янілу систему, а 

прилаштовували їх до потреб та викликів нещадної американської економіки 

30-х років ХХ ст. 

Наостанок зазначимо, що прагматизм у праві наразі є надзвичайно 

актуальним для сучасних українських реалій правової системи. 

Найефективнішим інструментом впровадження декларованих виконавчою та 

законодавчою владою реформ має стати, безперечно, право. Водночас у 

правотворчості має домінувати орієнтування на прагматичний результат, а не 

на гарні, проте абстрактні та недієві декларації. Прагматична юриспруденція 

дає уявлення про право як про інструмент, який «у вправних руках» юриста 

(законодавця, судді, посадовця) стає засобом конструювання соціальної 

дійсності, та, найголовніше, досягнення цілей суспільства. А тому 

надзвичайно важливим сьогодні є впровадження прагматичної юриспруденції 

не лише у законотворчість, яка є домінуючою галуззю вітчизняної 

правотворчості, але й у судочинство, як сферу динамічнішого та 
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оперативнішого реагування на суспільні запити та потреби. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Сутність судової правотворчості не зводиться лише до продукування 

нових юридичних норм, а полягає у можливості запропонувати 

альтернативний підхід на противагу формалістичному регулюванню за 

допомогою законодавства. Законодавець може не встигати за суспільними 

змінами, хоча б через складність та бюрократичність законодавчої процедури 

або необхідність досягнення політичного консенсусу в парламенті, що має 

передувати безпосередньо прийняттю закону. Водночас суд завжди має 

справу з найактуальнішими юридичними казусами. Будь-яке юридичне 

явище, яке буде новим та неоднозначним, рано чи пізно постане перед судом, 

адже буде продовженням того чи іншого соціального конфлікту, який 

відображає актуальні суперечності у правовій сфері життя суспільства, що, у 

свою чергу, відкриває шлях для прагматичного регулювання засобами судової 

правотворчості, коли під час судового розгляду виявляється, що належна 

законодавча норма відсутня або є неадекватною суспільним умовам.  

Судова правотворчість має бути засобом досягнення цілей, які ставить 

перед собою суддя, чи то досягнення справедливості, чи ухвалення 

найкориснішого для суспільства рішення, проте в жодному разі не засобом 

заперечити закон. Для судді-прагматиста між законом та судовою 

правотворчістю має існувати своєрідна конкуренція, яка дозволяє досягти 

кращого результату. Суддя може і навіть зобов’язаний застосувати закон, 

якщо він дозволяє досягти найбільшої результативності судового рішення для 

суспільства.  

Створена за результатом судової правотворчості юридична норма є 

обов’язковою не лише для суддів при вирішенні наступних справ 

аналогічного характеру, але й для всіх суб’єктів права, які співвідносять свою 
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діяльність з реакцією суду. Адже, якщо юридична норма є обов’язковою лише 

для суддів, то вона не є юридичною нормою як такою, адже не має 

загальнообов’язкового характеру. Водночас якщо юридична норма стає 

обов’язковою для суддів, то вона стає обов’язковою і для інших суб’єктів, які 

не хочуть програти у суді, якщо наслідком їхніх дій буде судовий спір. 

Практичне значення судової правотворчості полягає у можливості 

виступати: 

- інструментом соціального регулювання, тобто моделювання 

бажаного способу поведінки суб’єктів права, виходячи з необхідності 

забезпечення відповідності права суспільному запиту; 

- засобом контролю і захисту прав та інтересів, який не 

обмежується виключного попередньо визначеними способами, що надає 

судді варіативність та підвищує результативність судового рішення; 

- механізмом найефективнішого вирішення судового спору, що 

дозволяє досягнути максимально можливої корисності судового рішення за 

найменших витрат. 

Революційним для української судової системи можна вважати 

законодавчі зміни, внесені Законом України «Про забезпечення права на 

справедливий суд», які дозволяють судам відступати від юридичної позиції, 

викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням 

мотивів. Це відкриває шлях для впровадження юридичного прагматизму та 

виникнення нової категорії спорів для українського судочинства – спорів про 

мотиви, тобто коли спрямованість судового процесу переноситься з 

виявлення необхідного нормативного підґрунтя (спори про право) або 

встановлення фактичних обставин справи (спори про факти), на врахування 

та обґрунтовування мотивів ухвалення того або іншого рішення. 

В Україні надзвичайно актуальним є переосмислення ролі судді не як 

механічного застосовувача законів, а як соціального інженера, наділеного 

широкими повноваженнями для підлаштування юридичної реальності під 

реальний стан суспільства. Для цього суддя має оцінювати та враховувати не 
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лише інтереси сторін спору або третіх осіб, що передбачено чинними 

процесуальними кодексами, а й суспільні та публічні інтереси вищого 

порядку, на які може вплинути судове рішення; відмовитись від встановлення 

недосяжної «об’єктивної істини», а зосередитись на подоланні власних 

сумнівів та досягненні переконання у належності винесеного рішення під час 

судового процесу; передбачати у кожному процесі певний результат, якого 

необхідно досягнути, та використовувати рішення як засіб досягнення такого 

результату; постійно перевіряти писаний нормативний матеріал на 

адекватність конкретній судовій справі; враховувати економічний підхід з 

метою досягнення максимально корисного результату за найменших витрат. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. З’ясовано, що світоглядну модель прагматичної юриспруденції 

становить філософія прагматизму, до якої слід віднести учення Ч.С . 

Пірса, У. Джеймса, Дж. Дьюї. Виявлено, що константами філософії 

прагматизму є антифундаменталізм; консеквенціалізм; уособлений 

раціоналізм; соціологічний перспективізм; політичний прогресивізм; 

інструменталізм; антирепрезентивізм; контекстуалізм. 

2. Встановлено, що специфіка методології дослідження судової 

правотворчості у світлі прагматичного підходу до права полягає у відмові від 

догматизму та позитивістського праворозуміння; балансі емпіричних і 

теоретичних методів; перенесенні акценту у сферу практики, тобто 

визначення реальних наслідків судової правотворчості у суспільстві 

(антифундаменталізм); активному зверненні до текстів судових рішень та 

пошуку ratio decidendi з використанням герменевтичного підходу; 

дослідженні явища безвідривно від соціальних, економічних, політичних, 

історичних та інших умов (контекстуалізм). Доведено, що для прагматичної 

епістемології є характерним поміщення в осердя дослідження будь-якого явища 

процесу досягнення переконання та подолання сумнівів. Аналогічно в судовому 

процесі, якщо його досліджувати з використанням прагматичного 

методологічного підходу, на провідне місце висувається принцип подолання 

сумнівів та досягнення переконання, а не принцип об’єктивної істини. 

3. Визначено судову правотворчість як діяльність суду під час 

розгляду судової справи (обумовлену необхідністю подолання прогалин у 

нормативно-правових актах або відсутністю відповідної прецедентної норми, 

або необхідністю конкретизації вже існуючої юридичної норми, або її 

скасування), результатом якої постає норма права (в тому числі й така, що 

змінює або скасовує вже існуючу норму) або принцип, формалізований у 

мотивувальній частині судового рішення та обов’язковий для застосування 

при розгляді аналогічних судових справ. 
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4. Визначено концепцію юридичного прагматизму як напрям юридичної 

думки, що об’єднує різні юридичні школи та теоретичні погляди, які намагаються 

перенести акцент у вивченні державно-правової дійсності з догматики права на 

динаміку права, тобто у сферу діяльності судових та адміністративних органів, які й 

формують реальний зміст права конкретного соціокультурного середовища, а 

судова правотворчість у такій концепції виконує роль головного інструмента 

забезпечення динаміки права. Встановлено, що юридичний прагматизм як 

напрям правничої думки не має чітко окреслених меж та однозначно 

визначеного кола представників. Водночас найяскравішими проявами класичної 

прагматичної юриспруденції є теоретичні погляди О. В. Голмса молодшого, 

соціологічна юриспруденція Р. Паунда та школа юридичного реалізму. 

5. Обґрунтовано, що судова правотворчість виступає засобом 

прагматичного регулювання суспільних відносин, коли суб’єкти права 

співвідносять свою діяльність не стільки з моделлю поведінки, закладеною у 

законодавчих нормах, скільки з потенційною реакцією суду на ту чи іншу 

життєву ситуацію шляхом застосування вже існуючої юридичної норми або 

створення нової. Створена за результатами судової правотворчості юридична 

норма стає обов’язковою не лише для суддів при вирішенні наступних справ 

аналогічного характеру, а й для всіх суб’єктів права, які співвідносять свою 

діяльність з реакцією суду. Якщо юридична норма є обов’язковою для суддів, 

то вона обов’язкова і для інших суб’єктів, які не хочуть програти у суді, якщо 

внаслідок їхніх дій виникне судовий спір. 

6. З’ясовано, що практичне значення судової правотворчості полягає 

у можливості виступати: 

– інструментом соціального регулювання, тобто моделювання 

бажаного способу поведінки суб’єктів права, виходячи з необхідності 

забезпечення відповідності права суспільному запиту; 

– засобом контролю і захисту прав та інтересів, який не є обмеженим 

виключно попередньо визначеними способами, що надає судді варіативність 

та підвищує результативність судового рішення; 
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– механізмом найефективнішого вирішення судового спору, що дає 

змогу досягнути максимально можливої корисності судового рішення за 

найменших витрат. 

7. Доведено, що на суддю у його діяльності впливає величезна 

кількість факторів (починаючи від політичних та закінчуючи емоційними), а 

тому, незважаючи на наявність законодавчих конструкцій щодо гарантій та 

незалежності діяльності судів, саме особистість судді відіграє ключову роль у 

протидії тиску та врахуванні таких факторів. Відповідно, визначальним 

чинником у судовій реформі в Україні має слугувати якісна зміна 

персонального складу суддівського корпусу. Зроблено висновок, що саме 

зміна персоналій судової системи допоможе змінити її парадигму. 

8. Обґрунтовано, що революційними для українського судочинства є 

новели, передбачені Законом України «Про забезпечення права на 

справедливий суд», які дозволяють суду відступати від юридичної позиції, 

викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням 

відповідних мотивів. Саме тут закладено можливість для впровадження 

судової правотворчості та юридичного прагматизму в українську 

юриспруденцію, оскільки справжній суддівський активізм та юридичний 

прагматизм полягають не у слідуванні висновкам ВСУ, а у можливості 

відступати від них. У контексті таких законодавчих змін зпрогнозовано 

виникнення у вітчизняному судочинстві нової категорії спорів – спорів про 

мотиви, на противагу традиційним спорам про право та спорам про факти. 

9. Зроблено висновок про те, що наразі в Україні склалася ситуація, 

коли ч. 2 ст. 124 Конституції України, згідно з якою юрисдикція судів 

поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, не діє, зважаючи 

на самоусунення судів у деяких категоріях справ (зобов’язання суб’єкта владних 

повноважень вчинити дії або визнання дій перевіряючих органів протиправними) 

через пієтет перед дискреційними повноваженнями органів державної влади. 

Запропоновано застосовувати прагматичний підхід до права, який вказує на 

необхідність судів впливати на адміністративні органи не лише шляхом надання 



203 

 

оцінки правомірності рішень таких органів, а й шляхом надання оцінки їхнім 

діям (бездіяльності) та вказівки на необхідну й правомірну модель поведінки 

через зобов’язання вчинити певні дії або утриматись від вчинення певних дій. 

10. Обґрунтовано, що прагматичний механізм судочинства 

складається з трьох стадій судового процесу: емпіричної, раціоналістичної та 

безпосередньо прагматичної. На емпіричній стадії відбувається дослідження 

суддею фактичних обставин справи і започатковується процес подолання 

сумнівів та досягнення переконання щодо доведеності того або іншого факту. 

На раціоналістичній стадії суддя відшуковує існуюче нормативне підґрунтя, 

яке може бути застосоване до конкретних обставин справи. На прагматичній 

стадії суддя оцінює модель, закладену законодавцем або судами у попередніх 

справах та встановлену на раціоналістичній стадії, на предмет адекватності 

бути застосованою у конкретній справі з урахуванням конкретних соціальних 

умов, інтересів та прогнозованих наслідків судового рішення. Саме судова 

правотворчість на такій стадії надає судді можливість створити, 

модифікувати або скасувати юридичну норму з метою досягнення 

прагматичного результату у формі найефективнішого судового рішення. 
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