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УДКШ12 І  ФІЛОСОФІЯ ПРАВОСУДДЯ:
В.С. Бігун І  БАЛАНСУЮЧИЙ СМИСЛ ПРАВОСУДДЯ

Розкриваються питання актуальності наукового дослідження філософ
ських проблем правосуддя, визначається стан дослідження проблематики 
правосуддя в юридичній науці на прикладі дисертаційних досліджень. Пра
восуддя розглядається як феномен права в його розвитку. Філософія правосу
ддя розкривається як ідея правосуддя, зокрема судове здійснення ідеї права. В 
аспекті здійснення правосуддя розглядаються його балансуючий смисл.

Ключові слова: фічіософія правосуддя, а/дочинство, прявосі/ддя.

Раскрываются вопросы актуальности научного исследования философ
ских проблем правосудия, определяется состояние исследования проблема
тики правосудия в юридической науке на примере диссертационных иссле
дований. Правосудие рассматривается как феномен права в его развитии. 
Философия правосудия раскрывается как идея правосудия, судебное осуще
ствление идеи права. В аспекте осуществления правосудия рассматриваются 
вопросы балансирующего смысла правосудия.

Ключевые слова: фшюсофия правосудия, судопроизОодстОо, правосудие.

The author unfolds the relevance of philosophical issues of justice as judicial 
process, defines the status of these issues being researched in the Ukrainian legal 
scholarship as based on dissertational research. Justice as judicial process is seen as 
a phenomenon of law in its development. Philosophy of justice is revealed as the 
idea of justice, in particular as the judicial realization of an idea of law. In the as
pect of the realization of the judicial justice issues of the balancing meaning of jus
tice are considered.

Key words: philosophy o f justice, judicial process, administration o f justice.

Актуальність наукового дослідження філософських проблем право
суддя зумовлено наукознавчим і практичним значенням сучасної про
блематики правосуддя. Наукознавче значення, яке охоплює й досліджен
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ня в межах філософії права як юридичної та філософської дисципліни, 
полягає в необхідності філософсько-правового осмислення правосуддя та 
концептуалізаціі його результатів. Практичне значення дослідження 
полягає б доцільності використання результатів осмислення для вдоско
налення інституту правосуддя в процесі право- й державотворення в 
Україні.

З'ясуймо стан дослідження проблематики правосуддя 8 юридичній нпущ. 
З метою з'ясування правосуддя як об'єкта філософсько-правового дослі
дження, доцільно окреслити проблематику правосуддя б юридичній на
уці. Зокрема, в даному випадку межі такого визначення пропонується 
окреслити доробками новітньої української юридичної науки в розрізі 
різних спеціальностей за період із 1990 року. Вибір зумовлено припу
щенням, що за період із зазначеного року до цього часу в цих досліджен
нях із позицій методологічного плюралізму переглянуто та переосмисле
но доробок юридичної науки попереднього, зокрема радянського, пері
оду, іноземних джерел, уможливлюючи використання дослідницького 
матеріалу як теоретичної бази Й даного дослідження.

Реферативний огляд дисертацій з проблематики (у межах філософії 
права, як окремої спеціальності, та в межах решти спеціальностей) резю
мує такими висновками. Проблематика правосуддя досліджувалася у 
контексті питань судової влади, тлумачення права, конституційного пра
восуддя (юстиції), юридичної діяльності, захисту прав людини, судової та 
пра возах исної юридичної діяльності чи юридичної практики тощо [1]. 
Термін "правосуддя" зрідка зустрічається у темах дисертаційних дослі
джень (зокрема, в семи "кандидатських" дисертаціях 2003-2009 років за 
різними спеціальностями юридичної науки [2]; між тим, після 2002 року 
затверджено більше 15 тем, які містять різновиди терміна "правосуддя").

Правознавчі дослідження передусім стосувалися форм виникнення, 
розвитку та функціонування правосуддя, у  межах теоретмко-правовш  
досліджень висвітлювалися питання та проблематика судової влади, 
тлумачення права, конституційного судочинства, юридичної діяльності, 
захисту прав людини, судової та пра возах исної юридичної діяльності чи 
юридичної практики, суддівського розсуду. Термін "правосуддя" зрідка 
зустрічається у темах загальнотеоретичних дисертаційних досліджень. 
Проте, його відсутність не означає відсутності досліджень явища, позна
ченого як правосуддя, його проблематики. Так, останні досліджувалися в 
загальнотеоретичних роботах із таких тем (об'єктів дослідження), як су
дова влада, статус суддів, суддівський розсуд тощо.

Загалом дослідження проблематики правосуддя в межах певної спе
ціальності зумовлено предметом відповідної спеціальності, що закономірно 
обмежує досліджуваний аспект явища.

Окреслюючи огляд дисертаційних досліджень у межах спеціальнос
ті "12.00.12 - філософія права", відзначимо таке. Правосудця як об'єкт не 
досліджувалося взагалі, а як предмет -  фрагментарно б окремих дослі
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дженнях [3]. Відтак і судова проблематика досліджувалася некомплекск- 
но. Проблематику філософських засад, філософії судочинства чи право
суддя, поки що, не виокремлено й не досліджено як окремий об'єкт чи 
предмет філософсько-правового осмислення в українській філософсько- 
правовій думці, недостатньо висвітлено різні аспекти цієї проблеми. Як 
наслідок, не сформовано самостійного філософсько-правового дискурсу 
проблематики, зумовлена потреба формування концепції філософії пра
восуддя, актуальної для української правової реальності.

Отож, ступінь наукової розробленості проблеми філософії правосуддя 
можна вважати недостатнім, а також вартим подальшого наукового роз
витку.

Правосуддя як феномен право в його розвитку. Явище, відображене тер
міном "правосуддя" (його семантичними аналогами) мас давню історію. 
Деконструкція поняття "правосуддя" виявляє: з початку існування людст
ва люди вчиняли певні дії, позначувані як судження, природа яких -  за
стосування певного критерію до складних обставин, що заклали основу 
сучасному поняттю правосуддя. Згодом окремі з цих критеріїв, напри
клад, виражені певними нормами чи правилами, почали позначати як 
"закон", "право" тощо, а сам процес описувати як судження за правом чи 
законом. Етимологія слова justice, що мас водночас значення "справедли
вість", "правосуддя", а в деяких випадках в історії цього слова -  й види 
покарання (як наприклад, страта на шибениці), доводить смисловий 
зв'язок між зазначеними поняттями (справедливість, правосуддя, пока
рання тощо) та водночас зв'язок із розвитком права.

Розвиток права як явища виявляє еволюцію поняття правосуддя. 
Еволюція правосуддя -  частина еволюції ідеї права: розвиток поняття 
права та його здійснення. ЕІоява терміна "правосуддя" в юридичній науці 
має відносно недавню історію, яка пов'язана з прагненням належного 
здійснення саме ідеї права. В процесі реалізації ідеї права й виявлялися 
нові ознаки явища, що з одного боку відображали поступ поняття права, 
а з другого -  ставали частиною ідеї права вже з новим змістом. Явище, 
сутністю якого є судження в найбільш складних ситуаціях, здійснюване 
відповідно до певних критеріїв, позначуваних як "право", й стало відтак 
позначатися як "правосуддя". Водночас, правосуддя як явище розвивало
ся відповідно до власної ідеї, її розвиток зумовив набуття нового змісту 
(специфічні ознаки якого пропонується позначатися як "смисли право
суддя"). Загалом правосуддя е явищем права в його розвитку.

Філософія правосуддя то правосуддя як судове здійснення ідеї права. З по
зицій філософії права правосуддя постає як судове здійснення ідеї права. 
Традиційно одним із розумінь предмету філософії права вважалася ідея 
права, поняття та його здійснення. Однією з форм здійснення права є 
здійснення судове. Предмет такого здійснення можна окреслити як 
окремий предмет філософії правосуддя, ідею правосуддя -  основою фі-
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лософїї правосуддя. Ключове питання ідеї правосуддя -  це її зміст. Ідея 
правосуддя конкретизується в смислах правосуддя.

Смисл (смисли) правосуддя -  це особливий зміст, який відображає 
сутність (сутності) явища дійсності, позначуваного терміном "правосуд
дя". Вирізняють різні смисли правосуддя, наприклад, у цьому досліджен
ні, такі, як "антропологічний смисл" (правосудця як судова антропологія); 
"владний смисл" (правосуддя як форма здійснення судової влади); "пра- 
вореалізаційний смисл" (правосуддя як судове здійснення права); "право- 
захисний смисл" (правосуддя як судовий захист); "резолютивний смисл" 
(або "вирішальний смисл") (правосуддя як судове вирішення конфлікту); 
"балансуючий смисл" (правосуддя як судове балансування); інші смисли 
правосуддя (ідеологічний, телеологічний, виховний, відповідальний, 
економічний). Оскільки зазначені смисли є обгрунтованими, виявляється, 
що ідеї правосуддя властива смислова множинність.

Мета запропонованого підходу -  не стільки детальний аналіз, ана- 
томізація правосуддя, скільки виявлення спеціального змісту -  смислів 
того явища, яке називається правосудцям. Смисли правосуддя, формую
чи ідею правосуддя, закладають підгрунтя основам філософії правосуд
дя, що може розглядатися як діяльнісна юридична філософія. Запропо
нований перелік смислів ідеї правосуддя нема підстав вважати ідеальним 
чи вичерпним, його маж бути піддано критичному огляду. Також, дода
мо, на практиці, можливі та необхідні суміщення різних смислів право
суддя, зазначених в цьому огляді (наприклад, правосуддя як судового 
захисту та правосуддя як справедливого судочинства, приміром, у кон
тексті судової практики ЄСПЛ права людини на ефективний юридичний 
засіб захисту (ст. 13 ЄКПЛ) та права на справедливий судовий розгляд 
(п. 1 ст. 6 ЄКПЛ)). Крім того, перелік і проблематика смислів правосуддя 
може бути розширено. Складним і таким, що погребує додаткового до
слідження, є питання співвідношення смислів права, їх формалізація в 
принципах. Проблематика смислів правосуддя актуалізується, напри
клад, у випадку, коли одні смисли підміняються іншими, коли відбува
ється їхня маніпуляція чи зловживання правосуддям, тобто, коли система 
правосуддя використовується для цілей, які не охоплюються змістом ідеї 
правосуддя. Все це може слугувати предметом подальшого осмислення 
філософських проблем правосудця.

Герменевтика правосуддя. Правосудця як об'єкт філософсько-правового 
цослідження тлумачиться не як буць-яка судова діяльність, а як така, що 
спрямована на здійснення ідеї права, у  цьому смислі судочинство не ото
тожнюється з правосуддям, воно є його формою здійснення. Інтерпрета
ція правосуддя і судочинства в нашому дослідженні пов'язані герменев- 
тично; у виявленні певних смислів, істотних для дослідження, в спробі 
вироблення філософсько-правової концепції правосудця.

Подібно до того, як об'єктом історико-правового дослідження є не 
тільки держава і право, а й широке коле історичних подій, політичного,

39



І Вісник Луганського державного університету
4‘2010 ' внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка_________

соціально-економічного, ідеологічного, етичного, етнографічного та ін
шого характеру, за яких держава і права існували і без яких їх не можли
во правильно витлумачити, так і правосуддя мас досліджуватися як сут
ність і явище з огляду на "широке герменевгичне коло", пояснюватися й 
тлумачитися в ширшому контексті, на кожному з етапів свого здійснення.

Правосуддя як сфера поєднання різних підходів до праворозуміння. Право- 
розуміння, як усвідомлення явища, що позначається терміном "право", 
змістовно розкривається на основі спеціальних уявлень: правових теорій, 
доктрин, понять. Праворозуміння відрізняють від правоназивання, юри
дичного тлумачення. Поряд із розрізненням праворозуміння за підхода
ми, доцільно вирізняти й праворозуміння за сферами діяльності. В цьому 
зв'язку тематично доцільно вирізняти судове праворозуміння -  уявлення 
про право, сформоване в процесі судової діяльності, зокрема судового 
правозастосування. Крім того, допустимо розрізняти праворозуміння за 
суб'єктами (судове праворозуміння судді, адвоката, прокурора, присяж
них тощо). Функціонально судове праворозуміння конкретизується через 
судове тлумачення (тлумачення при судовому правозастосуванні). Оскі
льки зазначені підходи до праворозуміння змістовно різняться, допусти
мим е висновок прю те, що правосуддя є сферою дії та поєднання різних 
підходів до праворозуміння.

Традиційно юснатуралізм і юридичний позитивізм вважають домі
нуючими праворозуміння ми. ІнтерпертиБІзм уявляється як "третій шлях" 
між теорією природного права і юридичним позитивізмом. Під інтер- 
претивізмом також розуміють європейську юридичну герменевтику. Го
ловні положення (зокрема, твердження, розвинуті Р. Дворкіним) Інтері- 
претивізму полягають у тому, що пріаво не є певною сукупністю даних 
(данності), правил чи фактів, а те, що юристи мають на меті витлумачити 
чи отримати в своїй юридичній діяльності. Крім того, не проводиться 
розмежування між правом і моральністю. Водночас уявляється, що право 
не є іманентним природі, а правові цінності та принципи існують не 
незалежно. Перше уявлення протиставляє інтеріпріетивізм юридичному 
позитивізму, дріуге -  теорій прій родного права.

У судовій діяльності за умов інтеріпріетивізму "змиваються" кордони 
праворозумінь, відтак і відбуваються колізії між ними. Все це відбувається 
як в світлі пошуку оптимального рішення для сторін, законного чи пра
вомірного рішення -  згідно з діючим правом, так і справедливого рішен
ня -  згідно з уявленнями про спріаведливість як ідею пріава та ідею право
суддя. По суті, не лише юридична герменевтика стає методологією здійс
нення правосуддя, але й здійснення правосуддя стає методологією пошу
ку та здійснення права.

Системний розгляд судової герменевтики дає під ста би стверджувати 
про можливість формування судової філософії чи то судової філософії 
права, у  вузькому розумінні -  це сукупність ідей та переконань, які пе
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редбачають як судця вирішуватиме справи. До речі, таке його розуміння 
має й практичне значення: у США при призначенні чи виборів суддів 
намагаються з'ясувати відповідну філософії судці. Остання ж, у вужчому 
розумінні цього слова, зокрема структурно, складається із фічософїі судці 
(особистісний світогляд, який може включати й професійний) та суддів
ської філософії (професійні світогляд, підходи), філософії інших учасни
ків, задіяних у здійсненні правосуддя.

Судова філософія може розрізнятися за ідеологією в зв'язку зі спосо
бами судового тлумачення. Так можна розрізнити, з-поміж інших, такі 
три види судової філософії судці (суддівської філософії): консерватор 
(схильний до судового текстуалізму); ліберал (схильний до модернізації 
правових норм, судової правотворчості); поміркований (анг. judicial 
moderate) -  схильний до посередньої позиції між консерватором і лібералом.

Суддівську філософія можна визначити як елемент системи судової 
філософії, чинник філософії правосуддя, що позначає певний оєобистіс- 
ний світогляд та професійну правосвідомість судці.

Підсумовуючи відзначимо, що філософію правосудця можна визна
чити як прикладний напрям філософії права, об'єктом осмислення якого 
є явище правосудця, предметом -  ідея правосуддя, поняття правосуддя та 
його здійснення.
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У Д К  3 4 1  4  ■ СИСТЕМА ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ
Т.Л. Сироїд І  у МІЖНАРОДНОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ СУДІ

У статті відповідно до положень Римського статуту Міжнародного кри
мінального суду та його нормативно-правових актів проаналізовано систему 
правової допомоги, що функціонує в рамках Суду. Акцентовано увагу на 
категоріях адвокатів, які беруть участь у судочинстві, ролі професійних слід
чих, консультантів та Секретаря у забезпеченні прав захисту.

Ключові слова: Міжнародний кримінальний суд, Секретар, Секретаріат, 
Управління публічних адЗокатіб захисту, професійні слідчі, система юридичної 
допомоги, консультант.

Б статье в соответствии с положениями Римского статута Международ
ного уголовного суда и его нормативно-правовыми актами проанализирова
на система правовой помощи, функционирующая в рамках Суда. Акценти
ровано внимание на категориях адвокатов, принимающих участие в судо
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