
Розділ XIII Поняття, суть і соціальність права

  

  

Головний і найбільш істотний зміст права складає свобода.

  

Б. Кістяківський

  

 

  

§ І. РОЗУМІННЯ ПРАВА У СВІТОВІЙ І ВІТЧИЗНЯНІЙ ЮРИСПРУДЕНЦІЇ

  

 

  

Право, як і держава, є продуктом суспільного розвитку. Юридично воно формується в
державно організованому суспільстві як основний нормативний регулятор суспільних
відносин. Звичаї, моральні і релігійні норми первісного ладу відходять на другий план,
надаючи перевагу правовому регулюванню суспільних відносин. Погляди на право, його
походження, місце і роль у системі нормативного регулювання змінювались у міру
розвитку самого суспільства, зрілості науково-правової думки, впливу об'єктивних і
суб'єктивних факторів.

  

Право настільки унікальний, складний і суспільно необхідний феномен, що протягом
усього періоду його існування науковий інтерес до нього не згасає, а навпаки постійно
зростає.
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В юридичній літературі існує багато наукових ідей, напрямків і точок зору з приводу
визначення права. Здійснюючи спробу зрозуміти, що таке право і яка його роль в житті
суспільства, ще римські юристи звертали увагу на те, що право не можна зрозуміти,
посилаючись на ту чи іншу ознаку, значення. Право, писав один із них (Павло),
вживається в декількох значеннях. По-перше, право означає те, що «завжди є
справедливим і добрим», — таким уявляється природне право. В іншому значенні право
— це те, що «корисне всім і багатьом в тій чи іншій державі, — таким є цивільне право»1.

  

Знаменитий Кодекс Наполеона 1804 року був підготовлений на основі глибокого
вивчення і широкого використання римського права. Під впливом принципів і різних
інститутів римського права в ньому особливо виділялося право власності,
закріплювалися шляхи і способи набуття власності. Встановлювалось, зокрема, що
"власність на майно набувається і передається шляхом успадкування, шляхом дарування
між живими або згідно із заповітом і в силу обов'язків" (ст. 711).

  

У цьому юридичному акті особлива увага приділялася договірним зобов'язанням, які мали
велике значення для розвитку як майнових, так і немайнових відносин.

  

Слід відзначити, що багато інститутів римського права в якості першоджерел постійно
використовувались і використовуються при розробці цивільних кодексів та інших
нормативно-правових актів у багатьох країнах.

  

Такий вплив римського права на правові системи інших країн позначився на характері і
змісті цих систем, а також на формулюванні самого поняття права.

  

У повній мірі зберегли свою значимість і актуальність, наприклад, положення,
сформульовані давньоримськими і давньогрецькими юристами стосовно нерозривного
зв'язку права і справедливості, права і добра.

  

Будучи «регулюючою нормою політичного спілкування» право, як відзначав
давньогрецький мислитель Аристотель, повинно служити «критерієм справедливості».
Для того, щоб знати, що таке право, писав давньоримський юрист Ульпіан, слід
зрозуміти, з чим, із якими явищами воно пов'язане і звідки воно походить.
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Слід пам'ятати, перш за все, що воно отримало свою назву від jnstitia — «правда,
справедливість», що праве «мистецтво добра», «рівності і справедливості».

  

Незважаючи на суперечливість і різні наукові уявлення про право, всі ці вчення об'єднує
низка загальних положень:

  

—право є соціальне явище, без якого неможливе існування цивілізованого суспільства;

  

—право в нормативній формі повинно відображати вимоги загальнолюдської
справедливості, служити інтересам суспільства в цілому, а не окремим його прошаркам
чи соціальним групам, відображати інтереси і потреби особи як найвищої соціальної
цінності;

  

—право приватної власності є основою всіх прав людини;

  

—право є мірою поведінки, яка встановлена і охороняється державою.

  

Найбільш поширений погляд на право полягає в тому, що воно є нормою свободи. Таке
розуміння права випливає з твердження, що для суспільства в такій же мірі характерна
свобода, в якій для природи характерна необхідність. Право є сукупністю правових норм,
які, з одного боку, надають, а з іншого — обмежують зовнішню свободу осіб у їх взаємних
стосунках. Мати право на щось означає володіти свободою, бути вільним у здійсненні тих
чи інших дій і вчинків, тобто мати свободу, отримувати, здійснювати що-небудь, вимагати
що-небудь, користуватися і розпоряджатися чим-небудь, свободу пропонувати
що-небудь іншим людям тощо. Отже, право визначає свободу людей, міру, кількість їх
свободи. Свобода — це найважливіша якість, якою володіє людина, що живе у
суспільстві. А тому правові норми і вимоги (домагання, повноваження) повинні
формулюватися в законі, закріплюватися силою закону, охоронятися примусовою силою
держави. Закон повинен служити свободі, праву. Держава і її закони необхідні для
права. Проте, якщо закони не захищають, а зневажають свободу, якщо влада
встановлює закони необґрунтовані, то такі закони не можна назвати правовими, правом.
Сутність права — це свобода, а не насильство. Примус у суспільстві необхідний задля
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захисту права від порушень, а не для придушення свободи. Властиво, право має
пріоритет перед законом, і закони називаються правом не тому, що це формально
коректні акти, які спираються на примус, атому, що вони наділені правовим змістом,
гарантують свободу людей. Тому слід розрізняти право і закон, правові і неправові
закони.

  

Звідси, право — це норми і вимоги (домагання, повноваження) свободи людей. У
цивілізованому суспільстві, що перебуває на високому щаблі розвитку, свобода людини є
не тільки напрямом, метою, а й засобом його прогресивного руху. Об'єктивні
закономірності цього процесу виявляються через діяння членів суспільства, які є умовою,
процесом і результатом його життєдіяльності.

  

Гегель писав, що підґрунтям права, його необхідним пунктом є необмежувапа воля, світ
духу, породжений ним самим як деяка інша природа1.

  

Наші сучасники також дійшли висновку, що в суспільному житті свобода людини виступає
як право, тобто нормована, врегульована правовими засобами свобода2 .

  

Праворозуміння не можливе без висвітлення історичних аспектів виникнення,
становлення і розвитку права, але різноманіття тлумачень сутності права, його змістових
характеристик накладає свій відбиток і на проблеми правоутворення.

  

Праворозуміння — це наукова категорія, яка відображає процес і результат
цілеспрямованої розумової діяльності людини, яка вміщує в собі пізнання права, його
оцінку і ставлення до нього як до цілісного соціального явища.

  

Суб'єктом праворозуміння завжди є конкретна людина, зокрема: а) громадянин,
наділений мінімальним правовим світоглядом, який стикається з проблемами права
взагалі; б) юрист-практик, який має достатній багаж знань про право, спроможний
застосовувати і тлумачити правові норми; в) вчений, людина з абстрактним мисленням,
який займається вивченням права, наділений сумою історичних і сучасних знань,
спроможний до інтерпретації не тільки норм, а й принципів права, який володіє
відповідною методологією дослідження. Праворозуміння завжди суб'єктивне,
оригінальне, хоча саме уявлення про право може співпадати у групи осіб, прошарків.
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Об'єктом праворозуміння можуть бути право в планетарному масштабі, право
конкретного суспільства, галузі, інституту права, окремі правові норми. При цьому знання
про окремі структурні елементи екстраполюються на право в цілому. Слід відзначити, що
важливе пізнавальне навантаження тут несуть середовище і взаємодіючі з правом
суспільні явища.

  

Зміст праворозуміння складають знання суб'єктів про свої права і обов'язки, конкретні і
загальні правові дозволи, заборони, а також оцінка і ставлення до них як до
справедливих чи несправедливих.

  

Залежно від рівня культури, методичної забезпеченості суб'єкта і вибору предмета
вивчення праворозуміння може бути повним або неповним, правильним або викривленим,
позитивним або негативним.

  

Звичайна людина розуміє право так, як це дозволяє їй власний розум відповідно до
культурологічних традицій існуючої епохи і суспільства. Для неї розуміння права у
часовому масштабі обмежене рамками її життя. Проте це не означає, що після її смерті
праворозуміння зникає зовсім. Такі елементи праворозуміння, як знання, оцінка, можуть
передаватися іншим людям, а вчені-юристи залишають після себе окрім цього письмові
уявлення про право.

  

Під час розгляду різних теорій і поглядів щодо права слід враховувати наступні
обставини:

  

по-перше, історичні умови функціонування права і межі культури, в яких жив і працював
«дослідник»;

  

по-друге, те, що результати праворозуміння завжди залежать від філософської,
моральної, релігійної, ідеологічної позиції суб'єкта, який пізнає;

  

 5 / 44



Розділ XIII Поняття, суть і соціальність права

по-третє, те, що береться за основу тієї чи іншої концепції (джерело правоутворення чи
суть самого явища), що розуміється під джерелом права (людина, Бог чи Космос) і під
його сутністю (воля суспільства, міра свободи людини чи природ 7 ний егоїзм
індивіда);

  

по-четверте, тривалість концепцій в одних випадках і їх динамічність, спроможність
адаптуватися до відносин, що розвиваються, — в інших.

  

Сучасний рівень розвитку гуманітарної науки і методологія дослідження соціальних явищ
дозволяє систематизувати різні погляди щодо права на підставі відповідних критеріїв.
Зокрема, це визначає вже саме відношення до права, його ролі, той факт, позитивне
значення воно має для суспільства чи негативне, виступає як самостійне соціальне
явище чи як елемент іншої системи регулювання, виявляє протилежні думки. Так,
представники ряду філософських течій розглядали право як частину моральності (А.
Шопенгауер) або як нижчу ступінь моральності і заперечували соціально-ціннісний
характер права (Л. Толстой, В. Соловйов). Негативне ставлення до права висловлювали
анархісти; проблеми можливого відмирання права з побудовою комунізму активно
обговорювались у рамках марксистсько-правової теорії.

  

Під час вирішення основного питання філософії щодо співвідношення буття і свідомості
виділяються ідеалістичний і матеріалістичний підходи до вивчення права. Для першого
характерні теологічні вчення про право. Хома Аквінський стверджував, що право має не
тільки божественне походження, а й божественну суть. Позитивне право (людські
закони) є лише засобом здійснення цілей, які накреслені Богом для людини.

  

Послідовники Аквінського — неотомісти — роблять спробу пов'язати релігійну суть
права з природно-правовими засадами і оцінками суспільних відносин із метою
обґрунтувати більш життєспроможні і реалістичні варіанти його вчення.

  

На іншому полюсі, в рамках матеріалістичного підходу, розробляється марксистська
теорія права, основними постулатами якої виступають: обумовленість права економічним
базисом суспільства, класовий характер права, жорстка залежність права від держави,
забезпеченість його примусовою силою держави.
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Залежно від того, що розглядається як джерело праворозуміння, — держава чи природа
людини — розрізняють природно-правову і позитивістську теорії права.

  

Природно-правові погляди беруть свій початок ще в Стародавній Греції і Стародавньому
Римі. Вони пов'язані з іменами Демокріта, Сократа, Платона і відображають спроби
виявлення моральних, справедливих засад у праві, що закладені самою природою
людини. "Закон, — підкреслює Демокріт, — прагне допомогти життю людей. Проте він
зможе цього досягнути тільки тоді, коли самі громадяни бажають жити щасливо: для
тих, хто кориться закону, закон — тільки свідчення їх власної добропорядності"'.

  

Природно-правова теорія пройшла складний шлях розвитку, її популярність завжди була
пов'язана з бажанням людей змінити своє життя на краще — це і епоха Відродження, і
епоха буржуазних революцій, і сучасна епоха переходу до правової держави.

  

Позитивне значення природно-правової теорії полягає в наступному:

  

по-перше, вона стверджує ідею природних, невід'ємних прав людини;

  

по-друге, завдяки цій теорії почали відрізняти право і закон, природне і позитивне право;

  

по-третє, вона концептуально поєднує право і мораль.

  

Критичні зауваження на адресу цієї теорії можуть полягати втому, що не завжди
уявлення про право як справедливе чи несправедливе можна об'єктивно розглянути у
правовій дійсності.

  

До природних прав відносять: право на життя, честь, гідність, право на приватну
власність, на протидію тиранові, право на насильницьку зміну тоталітарної влади та ін.
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Теорія «відродженого природного права» (Л. Фуллер, Р. Дворкін, А. Кауфман, Дж.
Роулс, Дж. Фінніс). Ця теорія є своєрідним етапом подальшого розвитку теорії
природного права. Залежно від джерела формування природного права людини
розрізняють доктрини:

  

1) неотомізм, неопротистанцизм — вважають, що природне право одержано від Бога;

  

2) неогегельянство — природне право виникає з гармонії об'єктивного розуму і самої ідеї
права;

  

3) неокантіанство — природне право виникає з чистої ідеї;

  

4) феноменологічна доктрина обґрунтовує, що природне право виникає з правових
цінностей;

  

5) екзистенціоналістична — обґрунтовує виникнення природного права із самого
існування абстрактної людини;

  

6) герменевтика — характеризує виникнення природного права з історичного
праворозуміння.

  

Позитивістська теорія права (М. Берг, М. Коркунов, Д. Остін, Г. Шершеневич) виникла
значною мірою як опозиційна «природному праву». На відміну від природно-правової
теорії, для якої основні права і свободи первинні стосовно законодавства, позитивізм
вводить поняття «суб'єктивне право» як таке, що походить від об'єктивного права і
встановлюється державою. Держава делегує суб'єктивні права і встановлює юридичні
обов'язки в нормах права, які складають закриту удосконалену систему. Позитивізм
ототожнює право і закон.

  

Позитивним тут слід визнати можливість встановлення стабільного правопорядку,
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детального вивчення догми правоструктури, норми права, підстав юридичної
відповідальності, класифікації норм і нормативних актів, видів інтерпретацій.

  

До негативних моментів теорії слід віднести введену нею штучну відокремленість права
як системи від фактичних суспільних відносин, відсутність можливості моральної оцінки
правових явищ, відмову від досліджень змісту права, його цілей.

  

Залежно від того, в чому вбачалась основа (базовий елемент) права — норма права,
правосвідомість, правовідносини, — сформувались нормативна, психологічна й
соціологічна теорії.

  

Нормативістська теорія заснована матому, що право — це сукупність норм, зовнішньо
виражених у законах та інших нормативних актах. Автором цієї концепції вважають Г.
Кельзена, на думку якого, право — це злагоджена з логічно взаємопов'язаними
елементами ієрархічна піраміда, основою якої є правова норма. Юридична сила і
законність кожної норми залежить від «вищої» в піраміді норми, яка наділена вищою
юридичною силою. Сучасне розуміння права в рамках цієї теорії можна виразити
наступною схемою:

  

а)         право — це система взаємозв'язаних і взаємодіючих норм, які викладені в
нормативних актах (текстах);

  

б)         норми видаються державою, і в них виражена воля держави;

  

в)         норми права регулюють найбільш важливі суспільні відносини;

  

г)         саме право і його реалізація забезпечуються в необхідних випадках примусовою
силою держави;

  

ґ) від норм залежить виникнення правовідносин, формування правосвідомості, правова
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поведінка суб'єктів.

  

Позитивне значення нормативного підходу полягає в тому, що:

  

по-перше, дозволяє створювати і удосконалювати систему законодавства;

  

по-друге, забезпечує відповідний режим законності, однакове застосування норм та
індивідуально-владних велінь;

  

по-третє, сприяє формуванню «нормативного» уявлення про право як формально-логічну
основу правосвідомості громадян;

  

по-четверте, забезпечує формальну визначеність права, що дозволяє чітко визначити
права і обов'язки суб'єктів, фіксувати заходи і засоби державного примусу;

  

по-п'яте, дозволяє абстрагуватися від суб'єктивно-політичних характеристик права, що
особливо важливо під час застосування права.

  

Недоліки нормативного підходу насамперед полягають в тому, що він заперечує
обумовленість права потребами суспільного розвитку, ігнорує природні й моральні
засади в праві, роль правосвідомості в реалізації юридичних норм, абсолютизації
державного впливу на правову систему.

  

Теорія інституціоналізму. Одним із її засновників був французький учений-юрист Моріс
Оріу. В його теорії дістали подальший розвиток ідеї Л. Дюгі про децентралізацію і
плюралізм влади та права. Саме М. Оріу висунув і обгрунтував ідею та принципи
інституціоналізму як державно-правової концепції. Нині ця теорія оформилася у
самостійну течію і посідає панівне місце в сучасній юриспруденції Франції. Позиції
інституціоналізму поділяли такі французькі юристи і політологи, як Ж. Бюрдо, М.
Дюварже та ін. Окремі сторони державно-правових поглядів М. Оріу розглядаються у
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працях В. Є. Гулієва, С. Ф. Кечек'яна, Є. Б. Пашуканіса, П. І. Стучки та ін.

  

Виникнення концепції інституціоналізму зумовлюється такими факторами:

  

а)         наприкінці XIX ст. Франція переживала кризу всіх напрямів державно-правової
думки;

  

б)         М. Оріу поставив перед собою завдання перебудувати методологічні засади
правознавства;

  

в)          він розробив інституційну концепцію суспільства, держави і права;

  

г)        з метою об'єднати дуалістичну методологію в єдину політико-правову концепцію М.
Оріу сформулював поняття інституцій.

  

Інституція — це юридично здійснювана ідея. Згідно з концепцією М. Оріу, існує два типи
інститутів, а саме: персоніфіковані й неперсоніфіковані. До персоніфікованих інститутів
він відносить фізичні особи і корпорації; до інститутів корпорацій включає державу та
державні й громадські організації, кожен з яких здійснює певну ідею. Так, комерційна
корпорація базується на здійсненні ідеї прибуткової спекуляції, держава — на ідеї
реалізації публічної влади та ін.

  

Неперсоніфіковані інститути він характеризує як «інститути-речі» (наприклад, юридичні
норми та ін.).

  

Психологічна теорія, представниками якої є Л. Петражицький, Г. Тард, Л. Кнапп та ін.,
визнає правом конкретну психологічну реальність — правові емоції людини. Останні
носять імперативно-атрибутивний характер і поділяються на:
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а)         переживання позитивного права, яке встановлене державою;

  

б)         переживання інтуїтивного, особливого права.

  

Інтуїтивне право виступає регулятором поведінки людини, тому розглядається як
реальне, дієве право.

  

Позитивним тут є те, що теорія звертає увагу на одну з важливих сторін правової
системи — психологічну. І це відповідає дійсності, адже неможливо готувати і видавати
закони, не вивчаючи рівень правової культури й правосвідомості із суспільстві, не можна
і застосовувати закони, не враховуючи психологічні особливості індивіда.

  

Недоліками цієї теорії, на нашу думку, є її однобічний характер, відрив від об'єктивної
реальності, неможливість у її рамках структурувати право, відрізняти його від інших
соціально-регулятивних явищ.

  

Соціологічна теорія права зародилась у середині XIX ст. її представниками були Л. Дюгі,
С. Муромцев, Є. Ерліх, Г. Гурвіч, Р. Паунд. Соціальна теорія розглядає право як
емпіричне явище. Основний аргумент її полягає в тому, що «право слід шукати не в нормі
чи психіці, а в реальному житті». В основу права покладені суспільні відносини, захищені
державою. Норми закону, правосвідомість не заперечуються, проте і не визнаються
правом. Вони є ознаками права, а само право — це порядок у суспільних відносинах, у
діях людей.

  

Виявити суть такого порядку, вирішити спір у тій чи іншій конкретній ситуації покликані
судові чи адміністративні органи.

  

Позитивними в цьому випадку можна визнати наступні положення:

  

а)         суспільство і право розглядаються як цілісні, взаємопов'язані явища;
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б)         теорія доводить те, що вивчати потрібно не тільки норми права, які
встановлюються державою, а й усю сукупність відносин, що склалися у суспільстві;

  

в)         вчення підкреслює роль права як засобу соціального контролю і досягнення
соціальної рівноваги; воно підвищує роль судової влади.

  

Критично, на наш погляд, слід сприймати заперечення щодо моральності як досить
важливої властивості права, недооцінку вправі морально-гуманних засад, зміщування
одного з факторів утворення права — зацікавленості — з самим правом.

  

Кожна з названих теорій має свої переваги та недоліки, їх поява і розвиток обумовлені
природним розвитком людського суспільства й засвідчують необхідність і соціальну
цінність права в житті людей. Як слушно зазначив відомий український правник XX ст. Л.
Окіншевич: «Ми в нашому суспільному житті і в нашому житті з суспільством здебільшого
так призвичаїлись до існування правил і норм, які регулюють нашу поведінку і наші
взаємовідносини з іншими, що не думаємо про них і часто не помічаємо їх, виконуючи їх,
чи підлягаючи їм та керуючись ними раз у раз цілком механічно»1.

  

Інтегративний підхід до праворозуміння.

  

Названий підхід подається у вченні Д. Холла. Його суть полягає у спробі інтегрувати
окремі концепції природного права, позитивізму і нормативізму теорії соціологічної
юриспруденції, створивши нову школу права, яка б відповідала сучасним вимогам.

  

Згідно з інтегративним підходом до розуміння права, всі його ознаки є істотними і
необхідними. Дійсно, мабуть, не варто говорити про винятково досконале право.
Характеризуючи право, треба окремо аналізувати його зміст і форму. З цих позицій,
мабуть, не слід шукати якусь узагальнену формулу права, бо право завжди в чомусь
недосконале і вимагає постійних змін.
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Виходячи з теорії Д. Холла, який прагне створити єдине уявлення про право шляхом
синтезу правових норм, правових процесів і моральних цінностей, можна зробити
висновок, що пошуки загальної формули розуміння права не виправдані й від них треба
відмовитися. В інтересах юридичної науки і практики слід віддавати перевагу
плюралістичним підходам до розуміння права, вивчати різні визначення права і
синтезувати їх у межах єдиного поняття. Інтегративне визначення права дається
авторами як сукупність визнаних у певному суспільстві і забезпечених офіційним
захистом нормативів рівності і справедливості, що регулюють конкуренцію і злагоду
різної волі в їх взаємовідносинах одне з одним.

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

§ 2. ПОНЯТТЯ ПРАВА
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Поява правових норм свідчить, що в суспільстві є політичні відносини, є держава. Проте,
як і будь-які регулятивні норми, правові відносини з точки зору суспільства є виявом
справедливого і належного. Невипадково слово «право» в українській мові має спільний
корінь із словами «правда», «правильно», «справедливість». Цікаво, що перший збірник
законодавства на території нашої батьківщини мав назву «Руська правда».

  

Слово «право» в українській мові пов'язане з особистістю (сукупністю людей), її (їх)
можливостями, її (їх) поведінкою.

  

У сучасній юридичній науці термін «право» використовується в декількох значеннях.

  

По-перше, правом називають соціально-правові домагання людей, наприклад, право
людини на життя, право народів на самовизначення тощо. Ці домагання обумовлені
природою людини та суспільства і вважаються природними правами.

  

По-друге, під правом розуміється система юридичних норм. Це — право в об'єктивному
розумінні, через те що норми права створюються і діють незалежно від волі окремих осіб.

  

По-третє, цим терміном визначають офіційно визнані можливості, якими користуються
фізичні або юридичні особи, організації. Так, громадяни мають право на працю,
відпочинок, охорону здоров'я, майна та ін., організації користуються правами на майно,
на діяльність у відповідній сфері державного і суспільного життя тощо. В усіх цих
випадках мова йде про право в суб'єктивному розумінні, тобто право, яке належить
окремій особі — суб'єкту права.

  

По-четверте, термін «право» використовується для позначення системи всіх правових
явищ, що містять природне право, право в об'єктивному і суб'єктивному розумінні. Тут
його синонімом виступає термін «правова система».

  

Слід пам'ятати, що термін «право» вживається і в неюридичному розумінні. Існують
моральні права, права членів громадських об'єднань, партій, союзів, рухів, права, що
виникають на підставі звичаїв тощо. Тому дуже важливо дати точне визначення поняття
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права, встановити ознаки і властивості, які відрізняють його від інших соціальних
регуляторів суспільних відносин.

  

У юридичній науці існує багато визначень права, які різняться залежно від того, що
власне у правових явищах розуміється як головне, найбільш суттєве. В таких випадках
мова йде про визначення сутності права.

  

У навчальних цілях значну цінність мають визначення, в яких формулюються специфічні
ознаки права. За їх допомогою право виділяється серед інших соціальних явищ. Разом із
тим для більш глибокого розуміння права необхідно також засвоїти неспецифічні ознаки,
які тотожні для права і суміжних із ним феноменів.

  

Право має закономірні зв'язки з економікою, політикою, державою. Всі ці зв'язки так чи
інакше виражені в його ознаках.

  

Необхідно розмежовувати ознаки і властивості права.

  

Ознаки характеризують право як поняття, властивості — як реальне явище. Ознаки і
властивості знаходяться у відповідності, тобто властивості відображаються і
виражаються у понятті права як його ознаки. Філософи не без підстав стверджують, що
будь-яке явище дійсності володіє численною кількістю властивостей. Тому в поняття
включаються ознаки, що відображають найбільш суттєві його властивості. Які
властивості слід вважати суттєвими? Це залежить від позиції конкретного автора.

  

Широковідоме визначення права, яке дали К. Маркс і Ф. Енгельсу «Маніфесті
Комуністичної партії». Звертаючись до класу буржуазії, вони писали: «Ваше право є лише
воля, зведена в закон вашим класом, воля, зміст якої визначається матеріальними
умовами життя вашого класу»1. Інакше кажучи, воля панівного в економіці і політиці класу
нав'язується як закон усьому суспільству. При такому розумінні право з необхідністю
припускає безправність інших, не пануючих прошарків населення, і розцінюється ними як
інструмент пригноблення і експлуатації. Обмеженість класового підходу полягала втому,
що історично минущі сторони змісту права приймались за його сутність, а саме: право
отримало негативну оцінку як інструмент насильства, як соціальне зло, що необхідно
знищити.
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Принципово іншим є підхід, коли визнається загально-соціальна сутність і призначення
права, коли воно розглядається як вираження компромісу між різними соціальними
спільнотами, прошарками суспільства. У найбільш розвинутих правових сім'ях
(англосаксонське і романо-германське право) пріоритет відданий людині, її свободі,
інтересам, потребам. Властиво, дійсна сутність права полягає втому, що воно відображає
нормативно-визначену, гарантовану державою міру свободи особи.

  

На підставі визнання загально-соціальної сутності права можна сформулювати наступне
визначення.

  

Право — це соціальний регулятор відносин, побудований на уявленні про
справедливість, яке с в певний момент у конкретному суспільстві і мас
загальнообов’язковий, формально-визначений, нормативний характер, встановлений або
санкціонований державою (населенням у ході референдуму) і гарантований нею.

  

Розглянемо найважливіші властивості (ознаки) права, які характеризують його як
специфічну систему регулювання суспільних відносин.

  

/. Право встановлюється або санкціонується (тобто офіційно схвалюється) державою чи
населенням у ході референдуму. Воно є єдиним різновидом норм, що розробляються та
приймаються за певною процедурою. У випадку існування інших норм соціального
характеру, що справляють значний вплив на поведінку суб'єктів, держава (народ)
затверджує їх шляхом санкціонування. Цим вона надає нормам юридичного характеру і
бере на себе обов'язок охороняти їх засобами примусу.

  

2. Відповідність права ідеалам справедливості і свободи означає, що право з достатньою
повнотою втілює основні права і свободи людини та громадянина, визнані у світовому
співтоваристві, є мірою свободи і рівності людей, встановленої державою таким чином,
щоб свобода одного не обмежувала свободу іншого. І цією мірою є справедливість.
Зрозуміло, що не кожне право може бути справедливим. 
Основними завданнями права с: 
регулювання відносин, що склалися в суспільстві; надання стійкого становища існуючому
суспільному ладу, котрий оцінюється загалом як справедливий, і відображення
справедливих відносин між суб'єктами; захист правомірної поведінки від неправомірного
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впливу. Невипадково про це римські юристи писали: jus est ars boni et aequi — право є
мистецтвом добра і справедливості.

  

3. Нормативність. Право має нормативний характер, що ріднить його з іншими формами
соціального регулювання — моральністю, звичаями тощо.

  

Права, якими наділена кожна людина чи юридична особа, не довільні, вони чітко
визначені у відповідних чинних нормах. Цінність цієї властивості полягає у тому, що в
суспільне життя вносяться суттєві елементи єдності, рівності, принципової однаковості.
Норму права необхідно розцінювати як «робочий інструмент», за допомогою якого
забезпечується свобода людини і долається соціальний антипод права — свавілля і
беззаконність.

  

Значення нормативності в правовій сфері — це не лише формування типового правила, а
дещо більше — гарантія здійснення суб'єктивного права. Володіючи суб'єктивним правом,
ми не просто вільні в своїх діях, наша свобода забезпечена, захищена
загальнообов'язковою нормою, за якою стоїть міць держави.

  

Нормативність права в найбільшій мірі виражає його функціональне призначення бути
регулятором поведінки людей, суспільних відносин. Право, завдяки юридичним нормам,
несе кожному громадянину, організації інформацію проте, які дії можливі, які заборонені,
а які необхідні. Якщо людина діє в межах права, то вона відчуває себе впевнено і вільно,
знаходиться під захистом суспільства і держави. Право, таким чином, визначає сферу
свободи людини і цим самим регулює її поведінку. Якщо людина ігнорує регулятивний
вплив права, вона не є вільною.

  

4.         Інтелектуально-вольовий характер права. Право— виявлення волі і свідомості
людей. Інтелектуальний бік права полягає в тому, що воно є формою відображення
соціальних закономірностей і суспільних відносин — предмета правового регулювання.

  

У праві відображаються і виражаються потреби, інтереси, цілі суспільства, окремих осіб і
організацій. Історично у праві йде боротьба двох тенденцій, оскільки його витоки
знаходяться в суспільстві і державі. Становлення права завершується лише за умови
гармонізації зв'язків між ними. Тоді право стає розумним, набуває інтелектуального
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характеру.

  

Формування і функціонування права як виразника свободи, справедливості і розуму
можливо тільки в суспільстві, в якому індивіди мають економічну, політичну і духовну
свободу. Реально втілити це можна лише в розвинутому громадянському суспільстві і
правовій державі.

  

Право є виявом не тільки інтелекту, а й волі людей. Вольовий початок права розглянемо
в декількох аспектах.

  

По-перше, основу змісту права складають соціально-правові домагання окремих осіб, їх
організацій і соціальних груп, і в цих домаганнях виражена їх воля.

  

По-друге, державне визнання цих домагань здійснюється через волю компетентних
державних органів, інших суб'єктів правотворчості, тобто формування права
опосередковується волею суспільства і держави.

  

По-третє, регулююча дія права можлива лише на підставі свідомості і волі осіб, які
реалізують юридичні норми.

  

5.         Забезпеченість можливістю державного примусу. Це специфічна ознака
права, яка відрізняє його від інших форм соціального регулювання і моральності, звичаїв,
корпоративних норм та ін. Державна охорона правових норм містить державний примус,
різні організаційні, організаційно-технічні, виховні та попереджувальні заходи держави
щодо дотримання та виконання громадянами юридичних норм. Природно, що держава
надає праву такі властивості: стабільність, суворе визначення і забезпеченість
«майбутнього», яке за своїми характеристиками наближається до «сущого» і стає ніби
частиною існуючого.

  

Державний примус реалізується удвох напрямах.
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По-перше, він забезпечує захист суб'єктивного права і має на меті примусити
правопорушника до виконання обов'язків в інтересах потерпілого (наприклад,
повернення боргу).

  

По-друге, у відповідних випадках винний притягається законом до юридичної
відповідальності (наприклад, позбавлення волі, конфіскація майна, штраф та ін.).

  

Державний примус — це фактор, який дозволяє чітко розмежовувати права і обов'язки,
тобто сферу особистої свободи та її межі.

  

6.         Формальна визначеність. Слід зауважити, що формальна визначеність права
до певної міри властива й іншим нормативним системам. Так, корпоративні норми
закріплюються в статутах, положеннях та інших нормативних актах. Релігійні
норми-заповіді сформульовані в священних книгах. Як бачимо, відповідним правилам
поведінки форма надається не державою, а іншими організаціями (громадськими,
релігійними). Держава, на відміну від них, надає праву офіційну форму вираження.

  

Норми права офіційно закріплюються в законах, інших нормативних актах, які слід
тлумачити однаково. Досягається це за допомогою правових понять, їх визначень,
правил юридичної техніки. Саме тому суб'єкти права чітко знають межі правомірної
поведінки, свої права, свободи, обов'язки, міру і вид відповідальності за скоєне
правопорушення.

  

Саме держава надає форму правовому змісту. Роль держави не слід підносити і,
наприклад, вважати, що право — результат, продукт державної діяльності. Такі хибні
уявлення довгий час панували у вітчизняній науці й практиці.

  

Зв'язок суспільства, держави і права в аспекті, який розглядається, можна описати
формулою — «зміст права створюється суспільством, форма права — державою». Від
способу участі держави у правотворчості залежать види форм (джерел) права:
санкціонований звичай, судовий прецедент, нормативний акт.
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7. Системність. Право — складне системне утворення. Сьогодні особливого значення
набуває поділ права натри елементи: природне, позитивне і суб'єктивне.

  

Перший елемент — природне право, яке складається з соціально-правових домагань,
зміст яких зумовлений природою людини і суспільства. Важлива частина природного
права — права людини, або, інакше кажучи, можливості, які суспільство і держава
спроможні забезпечити кожному громадянину.

  

Другий елемент — позитивне право. Це — законодавство та інші джерела юридичних
норм, у яких отримують офіційне державне визнання соціально-правові домагання
громадян, організацій, соціальних груп.

  

Третій елемент — суб'єктивне право, тобто індивідуальні можливості, які виникли на
підставі норм позитивного права і задовольняють інтереси й потреби суб'єкта.

  

Відсутність хоча б одного з перерахованих елементів деформує право, і воно втрачає
властивість ефективного регулятора суспільних відносин і поведінки людей. Іноді право
зводять до сукупності (системи) норм. При такому розумінні право стає зовнішнім для
людини і нав'язується йому зверху. Зрозуміло, що така вузька трактовка спотворює зміст
права. Для людини цінні не норми самі по собі, а ті реальні можливості і блага, які вони
забезпечують. Блага (як матеріальні, так і духовні) людина має і здобуває сама. Зміст
власне соціально-правових домагань полягає в тому, щоб вони отримали офіційне
визнання, тобто трансформувались у суб'єктивні права. Інструментом, за допомогою
якого природно-правові домагання перетворюються в суб'єктивні права, є норми
позитивного права.

  

Що для людини важливіше: гарантовані реальні блага чи інструмент їх гарантій (юридичні
норми)? Напевно, все ж таки благо, а не норми, за якими воно відміряне і якими
захищене. Зведення права до сукупності норм призводить до ототожнення його з
позитивним правом та ігнорування природного права. Справа в тому, що суб'єктивне
право має два джерела — формальне (норми права, або позитивне право) і змістовне
(природне право). Розрив зв'язків між ними породжує уявлення, а точніше ілюзіютого, що
суб'єктивне право — «дарунок» держави, законодавця, благо, надане зверху. Як бачимо,
окрема людина стає залежною від закону і насправді безправною.
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Основний зміст правового регулювання полягає в трансформації природного права в
суб'єктивне, що здійснюється визнанням соціально-правових домагань у джерелах
права, тобто зведенням природного права в закон.

  

Системні зв'язки права розглядаються і в інших аспектах: право поділяється на приватне
і публічне, на норми, інститути і галузі, містить в собі систему законодавства. Більш
детально ці питання ми розглянемо в наступних розділах.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 3. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА Й ЗАКОНУ

  

  

Питання щодо співвідношення права й закону викликає сьогодні багато суперечок в
юридичній літературі. Щоб зрозуміти їх суть, необхідно врахувати, що термін "закон"
достатньо багатозначний. У вузькому розумінні — це акт вищої юридичної сили,
прийнятий органом законодавчої влади або шляхом всенародного голосування, в
широкому — будь-яке джерело права. У визначенні К. Маркса і Ф. Енгельса, в якому
право розглядається як воля, зведена в закон, цей термін, вжитий у широкому розумінні,
містить у собі і нормативний акт, і судовий прецедент, і санкціонований звичай. Звести
волю в закон — означає надати їй загальнообов'язкового значення, юридичної сили,
забезпечити державний захист. Спір про те, чи збігається право і закон, буде доречним
тільки в тому випадку, коли термін "закон" розуміється в широкому значенні.
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Бажання ототожнити право й закон має відповідну основу: в цьому випадку межі права
суворо формалізуються, правом визначається лише те, що зведено в закон; поза законом
права немає і бути не може. Слід зауважити, якщо під правом розуміти тільки норми
права, то висновок щодо тотожності права й закону неминучий, оскільки поза джерелом
права юридичні норми не існують. Проте право не слід зводити до норм. Крім норм, воно
(повторимося) вміщує в собі соціально-правові домагання (природне право) і суб'єктивні
права. Призначення норм полягає втому, щоб соціально-правові домагання
трансформувались у суб'єктивні права — "юридичну комору" найрізноманітніших
духовних і матеріальних благ. Отже, право охоплює не тільки сферу нормативних та
індивідуальних приписів і рішень, а й реальне використання юридичних можливостей,
реальне виконання обов'язків. Право, окрім цього, є і регулятор, і юридична форма
суспільних відносин, які змальовують суспільне буття.

  

При такому широкому розумінні права стає очевидним, що його зміст створюється
суспільством і лише надання цьому змісту нормативної форми, тобто "зведення його в
закон", здійснюється державою. Формула — "право створюється суспільством, а закон
— державою" найбільш точно виражає розмежування права й закону. Тут не треба
забувати про єдність правового змісту і правової форми та можливі протиріччя між ними.
Правовий зміст, не зведений у закон, не має гарантій реалізації, а значить не є правом
уточному розумінні цього слова. Закон може бути не правовим, якщо зміст його стає
свавіллям державної влади. Подібні закони слід визначити як формальне право, тобто
право з точки зору форми, але не змісту. Життя показує, що і законодавство в цілому
може не мати нічого спільного з правдивим правом.

  

Розмежування права й закону має великий гуманний зміст, оскільки право тоді
розглядається як критерій якості закону, встановлення того, наскільки останній визнає
право людини, її інтереси, свободу, потреби.
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§ 4. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПРАВА. ЙОГО РОЛЬ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГАЛЬНОСУСПІЛЬНИХ
ІНТЕРЕСІВ

  

 

  

Для розуміння сутності та природи права треба зосередити увагу на багатогранності
способу та форм вияву права в соціальному житті, які відображають його
універсальність та всі аспекти регулятивного впливу. Сутність права слід визначати,
враховуючи такі положення:

  

по-перше, право існує в певних формах, що фіксують певні юридичні конструкції;

  

по-друге, право може існувати і поза інституційними формами свого виявлення (як ідеї,
оцінки, зв'язки або діяльність суб'єктів, яка розкриває динамізм права);

  

по-третє, з формальної точки зору право виступає як регулятор, що обслуговує той чи
інший соціальний інтерес.

  

Можна визначити такі підходи до розуміння сутності права:

  

•  класовий — право визначається як система гарантованих державою юридичних норм,
що висловлюють волю економічно панівного класу;

  

•  загально-соціальний — право розглядається як загальновизнаний компроміс між
різними групами, соціальними прошарками для забезпечення погреб та інтересів як
громадянського суспільства в цілому, так і окремих його суб'єктів.
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Поряд із цим можна виділити також релігійний, національний, расовий та інші підходи до
розуміння сутності права, в межах яких відповідні
релігійні, національні або расові інтереси будуть визначальними для організації
державно-політичного життя суспільства та офіційно зафіксовані у системі законів та
підзаконних нормативно-правових актів, інших формах права. Таким чином, сутність
права багатоаспектна. Вона не може бути зведена до єдиного вузько спрямованого
розуміння, а тому потребує використання різних форм і методів її пізнання залежно від
історичних обставин, умов та цілей наукового дослідження.

  

Сьогодні ми здебільшого звертаємо увагу на позитивні якості права, називаємо його
ознакою цивілізованості суспільства, втіленням справедливості і моральності, вищої
суспільної доцільності тощо. Проте за всіх часів противники існуючого ладу, особливо
революціонери й бунтівники різного ґатунку, досить скептично ставилися до чинного
права, називали його фікцією, небезпечним обманом більшої частини суспільства,
знаряддям насильства, палицею в руках правлячої верхівки. "В цісарських законах
бідному, як рибі в ятері", — стверджувала давня українська приказка. Аналогічні вислови
можна знайти у фольклорі майже кожного народу світу. Хто ж має рацію — захисники
права чи його противники?

  

Справа полягає в тому, що право має своєрідну подвійну природу. Так само як і держава,
воно є знаряддям політичної влади, котра, з одного боку, забезпечує здійснення спільних
інтересів суспільства, а з іншого — служить насамперед найвищим верствам, які схильні
видавати за загальносуспільні саме свої власні, групові інтереси. Отже, серед правових
норм майже завжди можна знайти такі, що мають загальносоціальний характер, і такі,
що запроваджені в інтересах конкретної соціальної групи. У процесі досягнення
справжньої демократизації суспільства і реального народовладдя неухильно має
зростати роль права у реалізації саме загальносуспільних інтересів. У цьому, як
вважають деякі дослідники, і полягає суть сучасного права.

  

Право побудовано на трьох "китах". Це — мораль, держава і економіка. Право виникає
на ґрунті моральності як відмінний від неї метод регулювання; держава надає праву
офіційності, гарантованості, сили; економіка — основний предмет регулювання,
першопричина виникнення права, оскільки це сфера, де моральність як регулятор
виявила свою недостатню спроможність.

  

Мораль, держава і економіка —зовнішні умови, які викликали право до життя як нове
соціальне явище. Специфіка права полягає в тому, що у центрі його знаходиться окрема
людина з її інтересами і потребами, її свободою. Зрозуміло, що свобода людини історично
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підготовлюється всебічним розвитком суспільства, важливих його сфер — духовної,
економічної, політичної. Проте якраз у праві і через право свобода закріплюється і
доводиться до кожної особи, до кожної організації.

  

Викладене дозволяє зробити висновок, що право повинно мати загальносоціальну
сутність, служити інтересам усіх і кожного зокрема, забезпечувати організованість,
законність, упорядкованість, стабільність і розвиток соціальних зв'язків.

  

Коли люди вступають у відносини між собою як суб'єкти права, це означає, що за ними
стоїть авторитет суспільства і держави, і вони можуть діяти вільно, без страху за
непередбачені наслідки в соціальному плані.

  

Загальносоціальна сутність права конкретизується в його розумінні як міри свободи. В
межах своїх прав громадянин вільний у своїх діях, суспільство в особі держави стоїть на
сторожі цієї свободи. Таким чином, право не просто свобода, а свобода, захищена від
посягань, гарантована свобода. Добро захищене від зла. Завдяки праву добро є нормою
життя, зло — порушенням цієї норми.

  

Щодо змісту права, то під ним ми розуміємо всю сукупність правових приписів, за
допомогою яких здійснюється регулювання суспільних відносин; це визначені у праві
юридичні права, обов’язки та заборони.

  

Розрізняють два види змісту права:

  

1. Соціально-політичний, у якому відображається економічна, політична, класова сутність
та спрямованість права.

  

2. Спеціально-юридичний, що характеризує право як специфічне інституційне утворення
(соціальний інститут, необхідний атрибут функціонування суспільства).
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§5. ПРИНЦИПИ ПРАВА

  

 

  

Серед важливих компонентів права важливе місце і значення мають принципи права.

  

Принципи права — це керівні ідеї, які характеризують зміст права, його сутність і
призначення в суспільстві. З одного боку, вони виражають
закономірності права, а з іншого — найбільш загальні норми, які діють у всій сфері
правового регулювання і поширюються на всі суб'єкти. Ці норми або чітко сформульовані
в законі, або виводяться із загального змісту законів.

  

Принципи права виступають у якості своєрідної конструкції, на якій базуються і
реалізуються не тільки окремі норми права, інститути і галузі права, а й уся система
права. Вони служать основним орієнтиром всієї правотворчої, правозастосовчої і
правоохоронної діяльності державних органів. Від ступеня їх дотримання в прямій
залежності знаходиться рівень складності, стабільності й ефективності правової
системи. Маючи загальнообов'язковий характер, принципи права сприяють зміцненню
внутрішньої єдності та взаємодії різних галузей і інститутів права, норм права і правових
відносин, суб'єктивного й об'єктивного права.

  

Принципи права є не тільки орієнтиром у формуванні права, а й керівними засадами при
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розв'язанні конкретних юридичних справ, особливо при застосуванні аналогії закону у
випадках наявності прогалин у законодавстві. Принципи права об'єктивно обумовлені
економічним і соціально-політичним устроєм суспільства, який існує в тій чи іншій країні,
соціальною природою держави і права, характером пануючого в країні політичного і
державного режиму, основними принципами побудови і функціонування політичної
системи того чи іншого суспільства.

  

На нашу думку, немає необхідності доводити, що принципи побудови і функціонування,
скажімо, феодального права докорінно відрізняються від принципів побудови і
функціонування рабовласницького чи іншого типу сучасного права. Власне, очевидною є
різниця принципів таких, наприклад, сучасних правових систем, як романо-германська,
яка охоплює країни, в яких юридична наука і практика склалася виключно на законах
римського права, і система мусульманського права, яка склалася на підвалинах
мусульманської релігії.

  

Принципи права далеко не завжди лежать на поверхні і носять відкритий характер.
Проте вони притаманні будь-якій правовій системі. Як правило, вони закріплюються або
прямо в законодавчих актах (статтях, преамбулах, конституційних чи звичайних законах)
або заповнюють собою зміст правових норм.

  

У якості прикладу прямого закріплення принципів права в законодавстві можна
послатися на проголошення принципу народовладдя в конституціях багатьох сучасних
держав.

  

Так, Конституція нашої держави 1996 року проголосила, що "носієм суверенітету і єдиним
джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи
державної влади та органи місцевого самоврядування" (ст. 5). Конституція Китайської
Народної Республіки 1982 року проголошує, що вся влада в країні «належить народу...
народ відповідно до положень закону різними шляхами і в різних формах управляє
державними, господарськими, культурними і суспільними справами» (ст. 2).

  

Принцип народовладдя відкрито проголошується і закріплюється в конституціях і
звичайних законах багатьох інших країн (ст. З Конституції Російської Федерації, ст. 2
Конституції Чеської Республіки, ст. 2 Конституції Словацької Республіки тощо).
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Значення принципів права полягає в тому, що вони у стислому вигляді, концентровано
відображають найсуттєвіші риси права, є «обличчям» права, вони:

  

—здійснюють узагальнене закріплення основ суспільного ладу;

  

—забезпечують єдине формулювання правових норм;

  

—забезпечують їх вплив на суспільні відносини шляхом правового регулювання та інших
видів правового впливу.

  

Залежно від характеру, типу і сфери розповсюдження принципи права поділяються
нарізні групи.

  

Так, залежно від типу правових систем вони класифікуються на принципи права, які
властиві всім правовим системам певного історичного типу, відображають його соціально
змістовну сутність.

  

Для рабовласницького типу права характерні:

  

а)         тісне переплетення норм права з родоплемінними звичаями;

  

б)         вплив релігії на формування права;

  

в)         невизнання рабів суб'єктами права;

  

г)         яскраво виражений класовий характер існуючого права;
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д)         охорона приватної власності і тяжкі покарання за замах на неї;

  

є) відсутність чіткого формулювання складів злочинів і широке свавілля судді та ін.
Феодальний тип права базувався на таких принципах:

  

а)         право привілеїв, що мало нерівний становий характер;

  

б)         право безконтрольного застосування сили з боку феодалів;

  

в)         партикуляризм, тобто роздробленість права;

  

г)         наявність канонічного (церковного) права, що мало юридичну силу;

  

д)         жорстокість і широка можливість судової розправи та ін.

  

Виділяються і принципи права, які притаманні перехідним правовим системам від одного
типу до іншого. Вони полягають у поступовому втіленні загальнолюдських цінностей, що
відображені в цих принципах права.

  

Конкретно-історичні принципи права визначають як основні засади, що відображають
специфіку права певної держави у конкретних соціальних умовах конкретно визначеного
періоду і характеризують право в різних аспектах його розуміння. Але головне те, що ці
принципи відображають особливості тієї історичної епохи, обстановки та рівня розвитку
суспільства, держави, в яких право виникає, змінюється, функціонує. По суті, це
характеристика права за допомогою вищенаведених принципів через призму конкретно
визначеного часу його існування.
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Залежно від свого характеру, принципи права поділяються на соціально-економічні,
політичні, ідеологічні, релігійні, естетичні і спеціально-юридичні. Особливість останніх
полягає втому, що вони, згідно з існуючою думкою, відповідають на питання, як
відображається в праві його соціальна основа, яка структура права і який характер
правового регулювання суспільних відносин 1.

  

Очевидним є те, що спеціально-юридичні принципи — це ті самі його соціальні принципи,
але переведені на мову права, юридичних конституцій, правових засобів їх забезпечення.

  

До спеціально-юридичних принципів, як правило, відносять такі основні засади сучасних
правових систем чи їх вихідні положення:

  

1.  Принцип загальнообов'язковості правових норм для всього населення країни і
пріоритет цих норм над усіма іншими соціальними нормами.

  

2.  Принцип несуперечності правових норм, які складають діючу правову систему
держави, і пріоритет закону над іншими нормативно-правовими актами.

  

3.  Принцип відповідності між об'єктивним і суб'єктивним правом, між правовими нормами
і правовими відносинами, між правом і його виконанням.

  

4.  Принцип поділу правової системи держави па самостійні галузі та інститути.

  

5.  Принцип соціальної свободи, виражений у системі суб'єктивних прав суб'єктів
суспільних відносин, рівність перед законом і судом.

  

6.  Принцип законності і юридичної гарантованості прав і свобод особи, зафіксованих у
законі, пов'язаність нормами законодавства діяльності всіх посадових осіб державних
органів. Зміст принципу законності полягає в тому, що, як записано в ст. 8 Конституції
України, "в Україні визнається і діє принцип верховенства права".
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Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові
акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

  

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту
конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі
Конституції України гарантується.

  

7.  Принцип справедливості, який виражає загальносоціальну сутність права, прагнення
до пошуку компромісу між учасниками правових зв'язків, між особою і суспільством,
громадянином і державою. Справедливість вимагає відповідності між діями та їх
соціальними наслідками.

  

8.  Принцип юридичної відповідальності тільки за винну, протиправну поведінку.

  

9.  Принцип презумпції невинності особи (особа вважається невинною доти, доки її вину
у вчиненні правопорушення не встановлено судом або іншими компетентними органами
держави у визначеному законом порядку).

  

10.       Принцип неприпустимості зворотної дії законів. "Закони та інші
нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом'якшують або скасовують відповідальність особи.. ." (ст. 58 Конституції України).

  

11. Принцип правосуддя виражає гарантованість захисту суб'єктивних прав у судовому
порядку. В ч. 1 ст. 55 Конституції України зазначено: "Права і свободи людини і
громадянина захищаються судом. . ."

  

12. Принцип рівності означає перш за все рівність усіх перед законом, тобто рівність прав
та обов'язків. У ст. 24 Конституції України зазначено: "Громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
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Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. . ."

  

Окрім названих, принципи права поділяються на групи залежно від того, поширюються
вони на всю систему права, на декілька галузей чи на окрему галузь права.

  

Відповідно до цього критерію, принципи права, які поширюються на всю систему права і
окреслюють її характер, зміст, найбільш важливі її риси, називають загальними
принципами.

  

Дати вичерпний перелік загальних принципів права неможливо, бо вони не завжди
мають достатню чіткість і стабільність змісту.

  

Назвемо головні з них:

  

—принцип поваги до прав людини;

  

—принцип свободи;

  

—принцип гуманізму;

  

—принцип справедливості;

  

—принцип рівності;
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—принцип законності в процесі створення і реалізації правових норм;

  

—принцип демократизму;

  

—принцип єдності юридичних прав і обов'язків;

  

—загальна обов'язковість норм права з поєднанням переконання і примусу для
забезпечення його виконання;

  

—відповідність права загальнолюдським цінностям;

  

—відкритість законів;

  

—логічність і несуперечливість норм права;

  

—        принцип взаємної відповідальності держави і особи.

  

Сьогодні принципи права розглядаються насамперед у зв'язку із завданням
забезпечення прав людини.

  

Поряд із загальними принципами в юридичній літературі виділяють також галузеві,
міжгалузеві та принципи окремих інститутів права.

  

Галузеві принципи притаманні конкретній галузі права (наприклад, рівність сторін у
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майнових відносинах у цивільному праві).

  

Міжгалузеві принципи притаманні кільком спорідненим галузям права (наприклад,
гласність судочинства у кримінально-процесуальному і цивільно-процесуальному праві).
На міжгалузеві принципи повністю накладаються і загальноправові принципи. В кожній
окремо взятій галузі права вони набувають своєї специфіки.

  

Принципи інститутів права — основні ідеї, що лежать в основі побудови певного інституту
права. Наприклад, принцип неприйняття подвійного громадянства чи принцип охорони і
захисту всіх форм власності.

  

Серед основних принципів права виділяють правові презумпції і аксіоми.

  

Правові аксіоми — це такі ідеї, положення, що сприймаються без доведення.

  

Правові презумпції— це такі ідеї, що припускають їх істинність без доведення, іншими
словами — це припущення. Серед них можна виділити такі:

  

—право існує в трьох формах: нормативні акти, правовідносини і правосвідомість;

  

—закон зворотної сили не має, якщо інше не встановлено законом;

  

—закон, який встановлює чи посилює кримінальну відповідальність, зворотної сили не
має;

  

—незнання закону не звільняє від відповідальності;
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—презумпція невинуватості: ніхто не може бути визнаним винним у здійсненні злочину, а
також притягнутий до відповідальності інакше, як за вироком суду;

  

—ніхто не зобов'язаний сам себе звинувачувати;

  

—ніхто не може бути суддею у своїй справі;

  

—не може бути два покарання за одне й те саме правопорушення;

  

—закон хоч і суворий, але він закон;

  

—нема права без обов'язків, як і обов'язків без права;

  

—        хай буде вислухана інша сторона при здійсненні правосуддя. Зрозуміло, що ці
знання основних принципів, презумпція, аксіом дозволяють

  

майбутнім юристам і всім громадянам краще орієнтуватися в чинному законодавстві і
вирішувати справи, особливо коли потрібно застосовувати аналогічні права.
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§ 6. СОЦІАЛЬНА ЦІННІСТЬ, ФУНКЦІЇ ПРАВА ТА ЙОГО СТРУКТУРА

  

 

  

Цінність є основою вибору суб'єктом цілей, засобів, результатів та умов діяльності, що
відповідають на запитання: "В ім'я чого здійснюється ця діяльність?" Специфіку цінності,
що становить основу життєдіяльності, можна пояснити давньою байкою. Мандрівник
запитує у трьох робітників, які возять цеглу: "Що ви робите?" Один відповідає: "Цеглу
вожу", інший: "На хліб заробляю", а третій: "Собор будую". Дії однакові, а ціннісні
орієнтації — різні (Філософія. — К., 1995).

  

Зрозуміти соціальну цінність права означає уяснити, розкрити його позитивну роль для
особи і суспільства.

  

Соціальна цінність права полягає в наступному:

  

По-перше, за допомогою права забезпечується загальний і стабільний порядок у
суспільних відносинах.

  

По-друге, завдяки праву досягається відповідність, точність у самому змісті суспільних
відносин. Правове регулювання спроможне охопити соціально корисні форми
правомірної поведінки, відмежувати їх від свавілля і несвободи.

  

По-третє, право забезпечує можливість нормальних активних дій особи, оскільки не
припускає незаконних втручань у сферу його правомірної діяльності за допомогою
механізмів юридичної відповідальності та інших примусових заходів.

  

По-четверте, право у громадянському суспільстві забезпечує оптимальне поєднання
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свободи і справедливості.

  

По-п'яте, на правовій основі формується громадянське суспільство: ринкова економіка,
багатопартійність, демократична виборча система, незалежність засобів масової
інформації та правова держава.

  

Сутність і соціальне значення права проявляються в його функціях. Вони відображають
основні напрями впливу права на суспільні відносини і поведінку людей, що дозволяє
дати узагальнюючу характеристику "праці" юридичних норм.

  

Перш за все право впливає на різні сфери життя суспільства — економіку, політику,
духовні відносини, а значить, виконує загальносоціальні функції — економічну, політичну
і виховну. Тут вони діють разом з іншими соціальними інститутами, проте своїми
специфічними засобами.

  

Окрім соціального, право має функціональне призначення. Воно виражається втому, що
право виступає регулятором суспільних відносин. Ці основні функціональні призначення
права проявляються в більш конкретних функціях.

  

Розрізняють такі види функцій права: загальносоціальні та спеціально-юридичні.

  

Загальносоціальні функції:

  

1. Гуманістична — право охороняє і захищає права людства, народу, людини.

  

2. Організаторсько-управлінська — право забезпечує можливості окремих соціальних
суб'єктів щодо розв'язання певних соціальних проблем, допомагає організувати загальні
зусилля людей для досягнення загальнолюдського ідеалу.
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3. Виховна функція — це функція виховання поваги до права за допомогою якості
законів, їх справедливого змісту, тлумачення в преамбулах мети закону. Правова
вихованість кожної людини — це високий рівень правосвідомості, це ставлення до права,
яке виявляється не тільки в законослухняності, а й правовій активності, у прагненні в
будь-якій справі затвердити правові засади як найвищі цінності цивілізації.

  

4. Інформаційна (комунікативна) — право інформує людей про волю законодавця.

  

5. Оціночна функція дозволяє виступати праву як критерій правомірності чи
неправомірності тих чи інших рішень і вчинків. Особливу роль у реалізації оціночної
функції відіграють охоронні і заохочувальні норми, в яких у загальному вигляді вміщена
негативна чи позитивна оцінка тих чи інших можливих дій. У процесі застосування цих
норм конкретизується нормативна оцінка вчинків, визначається індивідуальна міра
юридичної відповідальності чи заохочення (наприклад, покарання за вироком суду,
нагородження відзнакою Президента України "За мужність").

  

6. Гносеологічна (пізнавальна) — право саме виступає як джерело пізнання
зафіксованих у ньому закономірностей розвитку суспільства, основних культурних
надбань, програмних цілей тощо.

  

Спеціально-юридичні функції:

  

1.         Регулятивна функція — це функція, спрямована на позитивний правовий
вплив із метою упорядкування суспільних відносин шляхом встановлення заборон,
дозволів тощо.

  

Виділяють регулятивно-статичну та регулятивно-динамічну функції права.

  

Регулятивно-статична функція закріплює сталі, розвинуті суспільні відносини в
нормативних актах, у такий спосіб гарантуючи їх недоторканість.
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Регулятивно-динамічна функція заохочує, стимулює розвиток тих суспільних відносин,
що, відображаючи певні соціальні цінності, знаходяться на етапі свого становлення.

  

Охоронна функція відокремлює право від інших систем соціальної регуляції, оскільки
здійснюється органами держави, які приймають індивідуально-владні рішення, виконання
яких гарантується державним примусом. Охоронна функція права реалізується шляхом
застосування спеціальних охоронних норм, а також діючих в охоронному режимі
регулятивних норм. Останні мають місце при порушенні суб'єктивних прав і зверненні для
їх захисту до компетентних державних органів. Охоронна функція спрямована на захист
позитивних суспільних відносин шляхом усунення соціально шкідливих і небезпечних дій
людей та їх об'єднань, відновлення порушених прав суб'єктів.

  

Функції, роль права в Україні пов'язані з умовами переходу до ринкової економіки,
побудови правової держави. При цьому варто звернути увагу на вдосконалення
регулювання відносин щодо власності, приватизації, посилення боротьби зі злочинністю,
зміцнення дисципліни та правопорядку, вдосконалення бюджетно-фінансової,
банківської системи, політики ціноутворення, оподаткування, упорядкування платні,
захисту малозабезпечених громадян, інвалідів, пенсіонерів тощо.

  

Структура права — внутрішня побудова, спосіб організації взаємозумовлених та
взаємодіючих елементів.

  

За структурою розрізняють такі елементи: матеріальне та процесуальне право;
регулятивне та охоронне; приватне та публічне.

  

Матеріальне право — сукупність правових норм, за допомогою яких держава впливає на
суспільні відносини шляхом прямого безпосереднього правового регулювання. Норми
матеріального права закріплюють форми власності, визначають порядок утворення та
структуру державних органів, органів місцевого самоврядування, правовий статус
громадян, юридичних осіб тощо.

  

Процесуальне право — частина норм системи права, що регулюють відносини, які
виникають у процесі розслідування злочинів, розгляду та вирішення кримінальних,
цивільних справ тощо. Процесуальне право походить від матеріального та обслуговує
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його інтереси. Головні ознаки процесуального права: відносна незалежність від системи
матеріального права, об'єктивна зумовленість існування, єдність та диференціація
процесуальних норм на галузі та інститути, внутрішня узгодженість та несуперечність
складових елементів системи.

  

Регулятивне право — система правових норм, що регулюють поведінку суб'єктів права
шляхом розподілу між ними юридичних прав та обов’язків, а також розраховані на
правомірність їхніх дій. Регулятивні норми права фіксують стан
суспільних відносин, у якому вони мають функціонувати, що у свою чергу забезпечується
відповідною системою гарантій.

  

Охоронне право — сукупність норм права, що становлять особливу частину системи
права, призначені охороняти врегульовані правом суспільні відносини відрізного роду
посягань та поновлювати порядок їх функціонування шляхом застосування засобів
державно-владного впливу.

  

Публічне право — сукупність правових норм, які регулюють відносини у сфері
загальнодержавного, сукупного інтересу громадян (порядок організації та
функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, захист
суверенітету, питання міждержавних відносин, правопорядку, територіального устрою
тощо).

  

Приватне право — сукупність правових норм, що регулюють відносини у сфері
приватного інтересу (майнові, шлюбно-сімейні, трудові відносини).

  

У структурі права визначають також об'єктивне та суб'єктивне право як складові його
елементи. Проте слід зауважити, що в такому разі визначаються не тільки структурні
складові, а два аспекти розуміння та пояснення права в його об'єктивному та
суб'єктивному значенні.

  

Об'єктивне право — нормативний регулятор, який є системою загальнообов'язкових,
формально визначених норм, що служать критерієм правомірності чи неправомірності
поведінки особи, юридичною основою, на підставі якої визначається наявність або
відсутність у особи юридичних прав та обов'язків.
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Суб'єктивне право — вид і міра можливої поведінки суб'єкта, що підлягає забезпеченню
та охороні з боку держави.

  

 

  

  

  

  

 

  

§ 7. ПРАВО УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  

 

  

Стосовно розвитку українського права як суспільного явища необхідно звернути увагу на
наступні характерні риси, тенденції, суперечності, притаманні йому сьогодні. Сутність
українського права залежить, головним чином, від сутності нинішньої української
держави. Якщо спробувати розкрити її сутність у стислій дефініції, можна запропонувати
таке: українська держава — це організація політичної влади більшості населення, яка
керуючи суспільством в його інтересах, забезпечує поступовий перехід до створення
умов, потрібних для повного й безперешкодного здійснення основних прав людини, прав
націй, народу на загальнолюдських засадах свободи, справедливості, солідарності.
Отже, з точки зору загальноісторичної соціально змістовної типології держав Україна
належить до типу перехідних держав, зорієнтованих на соціальну демократію.

  

До відповідного перехідного типу слід, мабуть, віднести й право сучасної України.
Йдеться не про загальносоціальне, а про так зване "об'єктивне" юридичне право, тобто п
раво як систему формально обов’язкових правил поведінки, які мають загальний
характер, встановлених або санкціонованих державою (народом у ході референдуму),
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зорієнтованих на соціальну демократію, що виражають волю більшості населення країни,
спрямованих на регулювання відносин відповідно до цієї волі та загальносоціальних
потреб і забезпечуються державою.

  

"Перехідність" права України зумовлюється в першу чергу тим, що воно опосередковує
радикальні зміни в таких сферах:

  

а)         державному статусі України внаслідок державотворчих процесів, що нині в ній
відбуваються;

  

б)         політичній системі суспільства та формі його держави;

  

в)         правовому статусі людини, громадянина.

  

Аналіз стану українського права протягом останніх років дозволяє констатувати як певні
типологічні тенденції його розвитку (які тією чи іншою мірою властиві усім правовим
системам зазначеного типу), так і тенденції конкретно-історичні (тобто притаманні лише
цій правовій системі).

  

До типологічних тенденцій у розвитку українського права як суспільного явища, мабуть,
слід віднести: гуманізацію права, соціалізацію права, наближення його до особи,
етнізацію та інтернаціоналізацію права.

  

До конкретно-історичних тенденцій розвитку права України як суспільного явища можна
віднести: формування нових галузей та інститутів права та законодавства,
інтенсифікацію законодавчої діяльності, насамперед із питань державотворення,
економіки, прав та соціального захисту громадян, урізноманітнення форм (джерел)
права внаслідок збільшення видів суб'єктів правотворчості в економічній сфері
(наприклад, нормативно-правові акти господарських об'єднань трудових колективів),
зменшення рівня формалізованості права, суворої визначеності його змісту в результаті
розширення, використання у ряді галузей декларативних положень, оцінюючих і
подібних до них понять, збільшення сфери загальнодозволеного регулювання тощо.

 43 / 44



Розділ XIII Поняття, суть і соціальність права

  

Проте право, як і кожне суспільне явище, характеризується не тільки позитивними
тенденціями в його розвитку, але і деякими негативними тенденціями. Так, можна
констатувати, що дія всіх зазначених позитивних тенденцій послаблюється, гальмується,
а іноді й паралізується такими явищами (які у деяких випадках теж набувають значення
тенденцій — "протилежних'1, деструктивних, негативних): деформація конституційності
або, так би мовити, "девальвація" Конституції України, нестабільність, "плинність" ряду
законодавчих та інших правових норм, надто часта їх змінюваність, "співіснування"
суперечливих, неузгоджених між собою правових норм, зниження рівня здійснення й
ефективності права.

  

Саме таким виглядає право України сьогодні як одне із найважливіших явищ суспільства.
Цілком зрозуміло, що в період стабілізації нової правової системи України необхідно
посилювати позитивні тенденції розвитку права та усувати, в міру можливості, негативні.
Тільки тоді право забезпечуватиме якісне формування державності та суспільства в
цілому, гарантуватиме права та інтереси кожної особи.
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