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ЗАГАЛЬНІ
ПРАВОВОЇ

ПРОБЛЕМИ
НАУКИ
П. Рабінович, член-кореспондент
АПрН України

Приватне й публічне у природному праві
та законодавстві
З давніх-давен терміно-поняття «приватне» й «публічне» вживаються (найчастіше, мабуть, у правознавстві) як протилежні за своїм
змістом.
У сучасній вітчизняній юриспруденції, як теоретичній, так і практичній, з огляду на причини, що за нинішніх конкретно-історичних
умов є очевидними, відчутно посилилась увага до дослідження цих
«протилежностей» і насамперед до з'ясування критеріїв розмежування тих двох частин об'єктивного юридичного права, котрі відповідно
відображаються зазначеними терміно-поняттями 1 .
'Див., напр.: Методологія приватного права. — К., 2003. — С. 480; Крупная О. Методологія приватного та публічного законодавства 11 Урядовий
кур'єр. — 2003. 10 черв. — С. 16; Юлдашев О. До проблеми методологічного
'забезпечення приватного права / / Юридична Україна. — 2003. — № 10. —
С. 39—44; Лихолат І. Актуальні проблеми методології приватного права 11
Тім само. — 2003. — № 9. — С. 12—13; Бірюков І. Предмет і метод приватного
права / / Право України. - 2002. - № 4. - С. 34-37; Войтович С. О делении
международного права на публичное и частное / / Український часопис міжнародного права. — 2002. — № 3. — С. 67—69; Азімов Ч. Поняття і зміст приватного
права / / Вісник Академії правових наук України. — 1998. — № 3. — С. 50—58;
Харитонов: Є. О., Харитонова О. І. Категорії «приватного», «публічного» та
«соціального права» у загальній системі права / / Приватне право і підприємництво. — 2002. - Вип. № 2. - С. 35-39; Мамутов В. До питання про поняття
приватного права / / Вісник Академії правових наук України. — 1999. — № 2. —
С. 58—61; Мадіссон В. В. Питання філософії приватного права. — К., 2003. —
С. 135; Селіванов В., Діденко Н. Діалектика приватного та публічного у правовому регулюванні / / Право України. - 2001. — № 11. - С. 15-22; Примак В.
До питання про сенс і критерії розмежування юридичних осіб публічного та
приватного права / / Юридична Україна. — 2004. — № 2. — С. 43—49.
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Неоднаковість існуючих у нашому правознавстві відповідей на
це питання позначилась, як відомо, й на законодавчій діяльності
Верховної Ради України. Численні розбіжності у регулюванні
Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України
(які, як відомо, набрали чинності одночасно) суспільних відносин,
нерідко однакових за їхньою соціально-економічною природою, є
настільки «кричущими», що — за ініціативою Міністерства юстиції
України — Кабінетом Міністрів України було підготовлено й 27
листопада 2003 р. — тобто ще до набрання чинності цими кодексами! — подано до Верховної Ради України законопроект про внесення певних змін до другого з них, аби ті розбіжності якщо не усунути цілком, то принаймні зменшити.
Однією з істотних причин неоднаковості підходів до розв'язання, можна сказати, вічнозеленої проблеми «приватне-публічне» є,
на мій погляд, те, що зазвичай не береться до уваги нетотожність
таких феноменів, як право природне (насамперед природні, загальносоціальні права людини), з одного боку, і право легістське (за
іншими висловами — державно-вольове, чи об'єктивно-юридичне, чи «позитивне», чи спеціально-соціальне), — з другого. Ототожнення ж означених феноменів спричиняється, зокрема, тим, що в
українській мові (як і в більшості інших слов'янських мов) відповідні поняття про кожне з цих якісно специфічних за своєю онтологічною сутністю явищ позначаються одним словом — «право».
Внаслідок цього й посилюється можливість неоднозначного розуміння й застосування терміно-понять «приватне право» й «публічне
право»1. Тобто не враховується плюралістичність праворозуміння взагалі, основними типами якого є, як відомо, позитивістичне (легістське, соціологічне, психологічне) та юснатуралістичне (зокрема
антропологічне, трансцендентальне, «раціоналістичне»)1.
Якщо ж виходити з того, що юридичне право — як об'єктивне
(«позитивне»), так і суб'єктивне, — має якомога повніше й точніше
відповідати праву природному, бути інструментом його реалізації,
то, мабуть, необхідним першим кроком у дослідженні означеної
проблеми має стати з'ясування діалектики приватного й публічного саме у природному праві.
1

На ототожнення двох різних явищ права і закону як методологічну помилку при дослідженні проблематики «приватне-публічне» цілком слушно
вказує, зокрема, й Є. Харитонов (див.: Цивільне та сімейне право України:
Навчально-практичний посібник. — Вид. 2-е. — X., 2003. — С. 5).
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І. Перш ніж обмірковувати цю проблему, видається доречним
звернути увагу на такий її аспект: якщо право приватне і право
публічне справді становлять явища, котрі, у певному сенсі, є протилежними, то вони — як і будь-які «протилежності» — у своєму
співіснуванні не можуть не утворювати й певну цілісність, не можуть не мати якихось однакових, «наскрізних» властивостей. Мабуть, тільки остання обставина й може виправдати позначення
обох цих феноменів одним і тим самим терміно-поняттям «право».
У чому ж полягають такі спільні властивості?
Передусім констатуємо таке. Попри загальновідому «поліваріантність», «плюралістичність» типів праворозуміння, у переважній більшості з них за допомогою цього терміно-поняття відображається те чи інше соціальне явище.
Визнання цієї обставини стосовно як приватного права, так і
права публічного якраз і дає підстави стверджувати, що в основі їх
взаємної «системності» лежить така спільна фундаментальна властивість, як, власне, їх соціальність. Саме вона й дозволяє піддавати їх закріпленню, регулюванню й контролю за допомогою певних
соціальних важелів, інструментів. Саме вона й слугує об'єктивною
передумовою діалектичної єдності засад «приватності» й «публічності» у державно-юридичному, тобто позитивному, праві.
Крім того, зазначена обставина визначає й об'єктивні межі
розрізнення, а тим більше — протиставлення, двох названих підрозділів об'єктивного юридичного права.
Таке право (тобто право як явище «легістське») має обумовлюватися правом природним (інакше кажучи, загальносоціальним),
бути засобом його реалізації. Тому якщо використовувати в юриспруденції терміно-поняття «приватне» й «публічне» (право) не
довільно, слід з'ясувати сутність і співвідношення означених засад
саме у природних правах людини.
Сприяти розв'язанню означеної проблеми в аспекті природного права може, як на мене, застосування методологічного дослідницького підходу, який названо потребовим. Він полягає у виявленні соціальної сутності (природи) будь-яких суспільних феноменів
через з'ясування їх ролі, їх значення у задоволенні різноманітних реальних потреб тих або інших суб'єктів соціально неоднорідного
суспільства (окремих індивідів, їхніх спільнот і об'єднань, а зрештою, й усього соціуму)1.
1

Див.: Рабинович П. М. Социалистическое право как ценность. — Львов,
1985. - С. 14-37.
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Цей підхід, до речі, враховано й у тій, запропонованій мною,
дефініції поняття «загальносоціального» (неюридичного) права,
згідно з якою таке поняття визначається як певні можливості учасників суспільного життя, необхідні для задоволення їхніх потреб
існування й розвитку за конкретно-історичних умов, що об'єктивно зумовлюються досягнутим рівнем розвитку суспільства і мають
бути загальними та рівними для всіх його одновидових суб'єктів1.
Якщо зважати на ситуацію у нинішньому суспільствознавстві,
зокрема й правознавстві, то як би широко й інтенсивно не реалізовувалась така його сучасна тенденція, як антропологізація, не можна не брати до уваги низку таких положень антропологічного характеру, котрі, як видається, підтверджені усією історією існування й розвитку людини — Homo Sapiens, а тому можуть вважатися
науковими соціально-антропологічними аксіомами.
1. Кожна — особливо доросла — людина є учасником (суб'єктом) суспільного життя, «частинкою» соціуму. Тому вона являє собою істоту біосоціальну. Це свого часу було рельєфно відображено
відомою тезою К. Маркса про те, що сутність людини є не абстракт,
властивий окремому індивідові, а сукупність усіх суспільних відносин (додамо лише: саме тих відносин, в яких людина бере пряму
або опосередковану участь).
Аби не тільки вижити фізично як біологічний вид, а й розвинутись до рівня особистості — стати свідомим і активним учасником
суспільного життя, кожна людина має соціалізуватись, тобто вона
повинна набути певних знань, умінь, навичок щодо стосунків з
іншими суб'єктами й практично використовувати їх у своїй повсякденній життєдіяльності. Іншого шляху забезпечити задоволення
індивідуальних — «приватних» — потреб для людини й не існує
взагалі.
Адже практично усе, що є необхідним для задоволення таких
потреб, кожна людина отримує саме від суспільства, з його «рук»
(а кажучи точніше — з «рук» його офіційно уповноважених осіб,
агентів). Що і як зможе одержати людина задля реалізації цієї мети,
вирішальною мірою зумовлюватиметься досягнутим рівнем розвитку суспільства і способом (порядком організації") розподілу тих
можливостей — можливостей отримання й споживання різноманітних матеріальних, соціальних, духовно-культурних та інших
благ, — які нагромадились у суспільстві. У людини як родової істо1

Див.: Рабінович П. М. Права людини та їх юридичне забезпечення: основи загальної теорії. — Львів, 1991. — С. 5.
6
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ти не може виникнути таких можливостей (благ), що їх не мав би
весь людський родовий колектив. Лише у цьому колективі (суспільстві), як відзначали К. Маркс і Ф. Енгельс, — «індивід одержує
засоби, які дозволяють йому всебічно розвивати свої задатки», а
його розвиток обумовлений розвитком інших індивідів, з якими він
перебуває у прямому чи непрямому спілкуванні1.
Тому для людини найвищу соціальну цінність становить суспільство.
(До речі, цю засаду, вважаю, варто було б теж зафіксувати у Конституції України — поряд із закріпленим у її ст. З положенням про те,
що людина є найвищою соціальною цінністю. Тоді наведена засада
дещо сприяла б попередженню чи послабленню протиставлення
людини і суспільства, визначенню рівня соціальної забезпеченості
прав людини, орієнтувала б на встановлення справедливого балансу між інтересами індивідуальними та суспільними, реальності прав
людини, конкретно-історичної «пропорційності» між державноюридичним обмежуванням і метою (характером) згаданих прав).
2. Цілком зрозуміло, що суто фізичне існування, фізичний
розвиток і життєдіяльність людини забезпечуються задоволенням
її біологічних — фізіологічних, біохімічних, біофізичних, біоенергетичних і таких інших потреб, які глибинно обумовлюються
об'єктивними законами природи (а не суспільства). Проте самі ці
потреби (а тим більше засоби їх задоволення) є значною мірою результатом попереднього розвитку суспільства, тобто розвитку численних поколінь індивідів. Адже кожна людина, народжуючись у
суспільстві й згодом стаючи його свідомим «актором», вже застає
готовими певні потребові параметри, які сформувалися до неї й
незалежно від неї — тобто об'єктивно (щодо неї). І саме ці параметри слугують вагомим фактором формування її певних потреб та
соціальним орієнтиром їх задоволення.
Разом з тим зазначені потреби є, з другого боку, могутнім стимулятором, «рушієм» розвитку суспільного виробництва матеріальних, соціальних і духовно-культурних благ, накопичення яких, знову ж таки, впливає на динаміку індивідуальних («приватних») потреб. Одне слово, та чи інша «організація матеріального життя
залежить, зрозуміло... від потреб, які перебувають у розвинутому
стані, а породження цих потреб, так само, як і їх задоволення, само
є історичним процесом»2.
'Див.: Маркс К. і Енгельс Ф. Німецька ідеологія / / Твори. — Вид. 2-е. —
К., 1959.-Т. З , - С. 70.
2
Там само. — С. 66.
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3. Наведені міркування ввдаються слушними й стосовно усвідомлених індивідуальних інтересів людини (щоправда, якщо останні
правильно, адекватно відображають її потреби).
Відтак, більшість цих інтересів, які, здавалось би, є суто індивідуальними («приватними»), є водночас і соціальними як за історичними передумовами їхнього формування, так і за засобами,
інструментарієм їх задоволення. Сам процес реалізації (та й, до
речі, захисту) «приватних» інтересів зачіпає, так чи інакше, й інтереси, потреби інших учасників суспільного життя, а отже, є зазвичай процесом соціальним — «публічним».
4. Індивідуальні (приватні) інтереси — це інтереси людини, яка, з
огляду на конкретно-історичну структуру соціально неоднорідного
суспільства, завжди належить до якоїсь спільноти, групи (зазвичай —
навіть до декількох різних груп). Тому вагома частина індивідуальних
інтересів людини зазвичай змістовно збігається з аналогічними
індивідуальними інтересами інших членів «її» соціальної групи. І цей
збіг об'єктивно зумовлюється однаковістю чи подібністю певних умов,
обставин індивідуальної життєдіяльності членів відповідної групи.
(Прикметними у цьому аспекті видаються назви й положення низки
актів ООН, спрямованих на забезпечення прав, на перший погляд,
певних соціальних утворень, а насправді ж — індивідуальних (приватних) прав тих людей, котрі до цих утворень належать. Згадаємо, наприклад, назви таких актів ООН, як «Декларація про права осіб, які
належать до національних або етнічних, релігійних і мовних меншин»
1992 р. або, скажімо, норму ст. 27 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, згідно з якою у тих країнах, де існують
етнічні, релігійні та мовні меншості, особам, які належать до таких
меншостей, не може бути відмовлено в реалізації права разом з іншими членами тієї ж групи користуватись своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обряди, а також користуватися рідною
мовою. У цих формулюваннях, вважаю, теж отримує своєрідний прояв
соціальна — «публічна» — природа «приватних» прав людини.)
5. У різноманітних індивідуальних потребах та й відповідних
інтересах ступінь, так би мовити, публічності є, ясна річ, неоднаковим. А тому — залежно від цього ступеня —зазначені інтереси
можна, з деякою умовністю, розподілити на такі види:
— інтереси приватні. Це, по-перше, ті, які задовольняються власними інтелектуальними (нефізичними) діями, операціями; і доки такіщі
не проявляються назовні, вони не набувають суспільного («публічного») характеру, а тому й не можуть бути піддані державно-юридичному
регулюванню (наприклад, виключно внутрішнє, духовне, необ'єктиво8
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вуване сповідування певної віри). По-друге, до інтересів такого виду
можна віднести й такі, які задовольняються хоча й фізичними діями їх
суб'єкта, але теж не оприлюднюваними (скажімо, ведення інтимного
щоденника, написання художнього твору лише для задоволення особистих потреб—як то кажуть, «у стіл»). Такі дії теж неможливо піддати
зовнішньому регулюванню й контролю соціальними засобами. Якісна
особливість означених інтересів вбачається у тому, що процес їх задоволення не зачіпає безпосередню інтересів інших суб'єктів. І також з цієї
причини держава не фіксує, не узаконює діяльніші засоби задоволення саме таких—суто приватних — інтересів.
Однак і ця, здавалося б, суто приватна сфера не цілком позбавлена публічного характеру — хоча б у тому сенсі, що всі інші
суб'єкти повинні не втручатись у неї, не «доторкатись» до неї. Тому
у держави все ж таки виникає «публічний» обов'язок забезпечити
цю недоторканність (крім того, й засоби задоволення цих інтересів
є зазвичай продуктами суспільного виробництва (скажімо, засоби
ведення щоденника чи написання художнього твору);
- інтереси приватно-публічні. Це ті, які безпосередньо задовольняються фізичними діями інших суб'єктів, у тому числі державних
органів і організацій (наприклад, усвідомлені потреби в отриманні
заробітної плати, медичної допомоги);
- нарешті, інтереси публічні. Це усвідомлені інтереси усього
суспільства (що адекватно відображають його загальні потреби) як
системної єдності, цілісності. У зв'язку із проблемою, яка тут
аналізується, слід звернути увагу на такі їх особливості:
- по-перше, існують вони так само реально й об'єктивно (щодо
інших суб'єктів), як і інтереси індивідуальні — «приватні» та «приватно-публічні»;
- по-друге, можливість їх задоволення становить власне природне право суспільства в цілому1. Відтак, будь-яке публічне право
не можна ототожнювати з правом державно-юридичним (внутрішнім чи міжнародним): існує природно-публічне право й існує
державно-публічне право;
1
Тому навряд чи виправдано розрізняти приватні відносини і відносини
публічні за таким критерієм, як - відповідно - стихійність (спонтанність, природність) чи, навпаки, нестихійність (усвідомлюваність, цілеспрямованість) їх
виникнення (даю., напр.: Харитонов Є., Харитонова О. Структура правового відношення з погляду дихотомії: приватне право - публічне право 11 Наукові пращ
Одеської національної юридичної академії. - Одеса, 2003. - Т. 2. - С. 65-66). Адже
другий різновид відносин формується так само «завдяки потребам самого життя»
(причому життя не тільки усього суспільства, а й кожного індавща!), як і перший.
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— по-третє, реалізація публічних інтересів за допомогою державних заходів загального характеру призводить — нехай і опосередковано — до задоволення й відповідних, однакових чи схожих,
індивідуальних інтересів членів суспільства (наприклад, забезпечення державою обороноздатності країни, охорони довкілля, оголошення нею карантину у разі виникнення епідемії). Тому даний
вид інтересів, можливо, буде більш коректним відображати терміно-поняттям «публічно-приватні».
Зважаючи на запропоновану щойно класифікацію інтересів, якраз і «загострюється» питання про те, які ж саме різновиди інтересів
індивіда, для відображення котрих використовується, так чи інакше,
терміно-поняття «приватні», спроможні бути критерієм чіткого
відмежування державних норм об'єктивного юридичного публічного
права від норм об'єктивного юридичного права приватного. І чи
достатньо спиратись — задля такого розмежування — тільки на особливості певних інтересів? Адже за логікою — діалектичною! — застосовуваного тут потребового підходу навряд чи можна констатувати
у суспільстві наявність як індивідуальних («приватних») інтересів,
цілком позбавлених, так би мовити, соціумності («публічності»), так
й інтересів виключно публічних, які знаходяться начебто повністю
за межами інтересів індивідуальних. Приватне й публічне у природному праві — це ніби дві сторони однієї «медалі» — соціальних можливостей учасників суспільного життя, суспільних відносин.
Переконливе обґрунтування тієї чи іншої відповіді на ці питання має бути здійснене, вочевидь, у подальших різноманітних
дослідженнях — на основі як узагальнення численних праць науковців різних часів, різних народів, різних «шкіл», так і вивчення
сучасних тенденцій природного права і світової практики державно-юридичного регулювання суспільних відносин.
II. Одним із важливих напрямків вивчення такої практики в означеному аспекті є контент-аналіз застосування двох розглядуваних
терміно-понять у законодавстві та інших юридичних актах. Спроба
такого, можна сказати, емпіричного, аналізу була здійснена мною
стосовно Конституції України та п'ятнадцяти кодексів України1.
'Предметом контент-аналізу були такі кодекси: Цивільний (далі — ЦК),
Сімейний (далі — СК), Господарській (далі — ГК), Житловий (далі —ЖК),
Кодекс законів України про працю (далі — КЗпП), Земельний (далі — ЗК),
Цивільно-процесуальний (далі — ЦПК), Кодекс України про адміністративні
правопорушення (далі — КУпАП), Кримінальний (далі — КК), Кримінальнопроцесуальний (далі — КПК), Митний (далі — МК), Бюджетний (далі — БК),
Лісовий (далі — ЛК), Про надра (далі — КН), Водний (далі — ВК).
10
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У результаті дослідження виявилась насамперед явна полісемічність, неоднозначність смисловживання слів «приватне» й
«публічне» відповідними нормотворчими органами. Зокрема,
прикметник «приватне»(-а, -ий, -і) застосовується здебільшого для
характеристики таких явищ, як-от: життя (ст. 27 ЦК; ст. 182 КК);
власність (ст. 4 Конституції; ст.ст. 168, 169, 325 ЦК; ст.ст. 57, 58, 64
СК; ст.ст. 31, 45, 49, 52, 54, 55, 59, 66, 67, 76, 78, 80, 81, 83, 84 ГК;
ст.ст.4,150,151,153,155,158-162,164,171,175 ЖК); право (ст.ст. 81,
167 ЦК); підприємство (ст. 37 ЗК; ст. ст. 63, 113, 128 ГК); заклади
(ст. 46 Конституції); нотаріус (ст. 285 ЦПК); документи (ст. 357 КК).
В інших же вітчизняних нормативно-правових актах означене
слово вживається для характеристики: а) певних груп суб'єктів права (підприємців, нотаріусів, адвокатів, інвесторів, шкіл, закладів охорони здоров'я, закладів для догляду за немічними тощо); б) якоїсь
діяльності (робіт, справ); в) деяких матеріальних об'єктів, предметів
(видань, зокрема газет, будинків, рахунків, дорожніх перевізних
засобів тощо).
Відтак, в об'єктивному юридичному — «позитивному» —
праві України за допомогою терміно-поняття «приватне» (-а, -ий,
-і) відображаються принаймні три групи якісно специфічних феноменів:
1) ті, котрі становлять невід'ємну властивість, органічну приналежність тільки фізичних осіб (чи їхніх об'єднань);
2) ті, які безпосередньо зачіпають індивідуальні інтереси таких
осіб, зокрема споживаються ними для задоволення особистих потреб;
3) ті, що не належать до власне суспільних (загальносуспільних), громадських чи до офіційно державних явищ.
Принагідно не можна не зауважити, що у вітчизняному законодавстві досить часто вживається у таких самих смислах (тобто як синонім терміна «приватне») і слово « особисте» (-а, -ий, ті). Так, у першому значенні воно використовується для характеристики таких феноменів, якжитгя (ст. 32 Конституції; ст.ст. 3,307 ЦК), свобода (ст. 121
Конституції; ст.ст. 56 СК), право (розд. V КК), інтереси (ст. 79 КЗпП;
сг. 319,357,364,423 КК; ст. 373 МК), цілі (ст. 308 МК).
У другому значенні — у «зв'язці» з такими явищами, як майно
(ст. 73 СК), речі (ст.ст. 1, 206 МК), багаж (ст. 287 МК), рахунок
(ст.ст. 61,193 СК), селянське (фермерське) господарство (ст.ст. 22,
27, 33, 118, 121, 18ё ЗК).
Нарешті, у третьому значенні — для кваліфікування природи,
характеру певних відносин (ст. 93 СК), діяльності, наприклад,
11
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участі (ст. 367 МК), користування (ст. ст. 250-252, 287, 292, 299
МК), огляду (ст. 41, 57 МК).
Аналогічну відображувальну місію виконує у нашому законодавстві — хоча й значно рідше — терміно-понятгя «індивідуальне»
(-а, -ий, -і). Зокрема, його вжито для характеристики таких суб'єктів, як підприємці (ст. 59 ГК), або ж певних видів діяльності: користування (ст. 60 CK); трудової (ст. 165 КУпАП), садівництва, дачного
будівництва (ст.ст. 118,121 ЗК), житлового будівництва (ст. 1 ЖК;
ст. 429 МК), звернення (ст. 40 Конституції); зрештою, й деяких видів
матеріальних предметів, наприклад, гаражів (ст.ст. 118,121 ЗК).
Чим же пояснити, що з синонімічного «гнізда» наведених трьох
слів термін «приватне» не став не тільки єдиним, але й найчастіше
використовуваним у сучасному вітчизняному законодавстві? Скоріше за все далася взнаки, якщо можна так висловитись, історично-мовна інерція, оскільки протягом досить тривалого попереднього (радянського) періоду термін «приватне» був — з огляду на тогочасні концептуально-ідеологічні засади — майже вилучений з
юридичного обігу; він був ніби «затабуйований». Це по-перше.
По-друге, могла мати вплив і неоднозначність цього слова, а ще
більше — неочевидність тих критеріїв, за якими належить вирізняти
саме «приватні» правові норми, відносини чи інші правові явища.
Нарешті, по-третє, доводилося зважати на прагнення уникати
слів іншомовного походження у випадках, коли у державній (національній) мові існують адекватні лінгвістичні засоби, терміни,
конструкції, якими можна скористатись для позначення поняття
про «приватні» явища.
Що ж стосується другого із основних терміно-понять, які нас
цікавлять, — слова «публічне» (-а, -ий, -і), то у чинному кодифікованому законодавстві України воно вживається для позначення
понять про такі феномени, як право (ст.ст. 2, 81,82, 167—169, 329
ЦК) та деякі пов'язані з ним явища — зобов'язання (ст. 178 ЦК),
гарантії (ст. 201 ГК); а крім цього, й понять про певні види діяльності, зокрема торги (ст.ст. 656, 787, 865, 915, 936, 957, 977, 1058
ЦК; ст.ст. 185,279,281 ГК); реєстрацію (ст. 182 ЦК); покази (ст.ст. 307,
308, 442 ЦК); представлення (ст. 28 БК); заклики (ст.ст. 109, 110,
436,442 КК); і, нарешті, про окремі різновиди документів: договори (ст.ст. 695 ЦК), звітність (ст. 146 ЦК), оголошення (ст. 210 ЦК),
пропозиції (ст. 869 ЦК).
Відтак, як бачимо, і терміно-поняття «публічне» використано
у нашому законодавстві теж у різних смислах. По-перше, для відо12
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браження суспільного (загальносуспільного) «статусу» тих або
інших феноменів (на противагу статусу приватному). По-друге, —
для відображення такої їх властивості, як опршюдненість (прилюдність), тобто їх об'єктивованість, зовнішня проявленість у такий спосіб, аби вони могли бути сприйняті — й насправді сприймались — сторонніми суб'єктами, так би мовити, публікою1.
Проте, як виявилось у результаті проведеного мною контентаналізу відповідних статей низки кодексів України, перше зі щойно
зазначених явищ, для відображення котрих використовується терміно-поняття «публічне» (-а,-е, -ні), позначається у законодавстві
значно частіше іншими словами — «суспільне» та «громадське».
Так, прикметник «суспільний» вживається для означення таких
феноменів, як життя (ст.ст. 10, 15 Конституції; ст. З ГК), відносини (ст.ст. 2,181 ЗК), потреби, необхідність (ст.ст. 41,43,95 Конституції; ст.ст. 9, 12, 13, 16, 17, 149 ЗК), інтерес (ст. 89 Конституції;
ст. 36 КК), певні види діяльності, наприклад, виробництво (ст.ст. 724,
44, 54 КН; ст. З ГК; ст. 200 ЗК), а також їхні наслідки — корисні
(ст. 35 ЖК) або ж, навпаки, небезпечні (ст. 147 КПК; ст.ст., 19, 24,
25, 19, 48, 74, 92, 93, 94, 353 КК).
З таким же (або вельми схожим) смисловим навантаженням
вживається й слово «громадський», зокрема для означення явищ,
пов'язаних з правом, — безпеки (ст. 138 Конституції; ст. 258 КК),
порядку (ст.ст. 34, 35 Конституції; ст.ст. 13, 442 ЦК; ст.ст. 39, 116,
148\ 185 КУпАП; ст. 282 МК; ст.ст. 1,22,47,293,296, 342, 348,350,
390 КК), обов'язку (ст.ст. 67, 115, 350 КК), потреб (ст.ст. 111, 140
ЖК, ст. 48 ВК), інтересів (ст.ст. 356,359,364,365, 267 КК), атакож
діяльності (ст.ст. 346, 350, 352 КК) або ж певних її видів — роботи
(ст. 137 Конституції; ст.ст. 51—53, 56, 72, 98, 389 КК), експертизи
(ст.ст. 11, 22 ВК), впливу (ст.ст. 116, 147 ЖК), контролю (ст. 247
КЗпП; ст.ст. 11, 20 ВК; ст. 27 ЛК), харчування (ст. 155і КУпАП;
ст. 226 МК); далі — окремих груп суб'єктів — діячів (ст. 112 КК), організацій (ст.ст. 35,51, 57, 111,112,121,128,175 ЖК; ст.ст. 170 КК;
ст. 87 БК), формувань (ст. 22 КК; ст. 11 ВК), органів, підприємств,
установ (ст. 175 ЖК; ст. 25 ЛК), інспекторів (ст.ст. 26, 22, 44 ВК;
ст. 27 ЛК), комітетів (ст. 17 ЛК), комісій (ст. 35 ЖК); іноді певних
1
Зауважимо, до речі, що й у мовно-довідковій вітчизняній літературі
йдеться загалом про саме такі (або ж подібні) значення слів «приватне» та
«публічне», які довелося зафіксувати у даному дослідженні кодексів України
(див., напр.: Великий тлумачний словник сучасної української мови. — К.,
2002. - С. 926, 1003).
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місцевостей, територій, скажімо, місць (ст. 181 КУпАП), сіножатей
і пасовищ (ст. 33 ЗК); нарешті, деяких видів предметів, наприклад,
забудов (ст.ст. 18, 38 ЗК), будівель, споруд (ст. 341 КК) або ж взагалі житлового фонду (ст.ст. 1,9, 53, 58, 61,63,65,68, 101, 108,117,
134, 136, 143, 144, 179, 181, 185, 188 ЖК).
Чим же пояснити, що й з-поміж другої групи розглянутих трьох
синонімів термін «публічне» застосовується у позитивному праві
принаймні не частіше, аніж два інші слова? Відповідь і на це питання, вважаю, може бути такою ж, яку було запропоновано стосовно непоширеності вживання терміна «приватне».
Загалом же — якщо відволіктись від проявів синонімії у законодавчому використанні поняття про приватне і поняття про
публічне — можна зробити такі висновки.
1. Обидва ці поняття застосовуються в усіх галузях вітчизняного
«позитивного» права (хоча, ясна річ, різною мірою, у неоднакових
«дозах»).
2. Відтак, у такому праві навряд чи можливо констатувати існування абсолютно, виключно приватних чи виключно публічних
частин, сфер, ділянок, підрозділів, галузей. А отже, у законодавстві
розглядувана «дихотомія» має дещо умовний характер1.
3. Проте вона є виправданою практично — з огляду на істотно
переважаючий за кількісними показниками й, як наслідок, на якісно
1

Така думка знаходить підтвердження й у висновках деяких фахівців з
галузевих юридичних наук. Так, щодо навіть тих земельних ділянок, які перебувають у приватній власності, констатувалось, що режим їх юридичного
регулювання має й публічний характер (див.: Титова Н. Співвідношення Земельного та Цивільного кодексів України: деякі проблеми / / Право України.
— 2004. — № 3. — С. 75). Щодо судового захисту приватних прав констатувалось, що він відзначається «взаємопроникненням» приватноправового і
публічно-правового регулювання (див.: Штефан О. Співвідношення приватноправового та публічно-правового регулювання при порушенні в суді
цивільної справи на захист приватних прав / / Юридична Україна. — 2004. —
№ 3. — С. 68). Певну відносність розмежування у позитивному праві приватних і публічних характеристик фіксує Є. Харитонов, зауважуючи, що конструкція згаданої дихотомії «є спрощеною» і що кінцевою метою публічного
права має бути захист прав людини (див.: Цивільне та сімейне право України. — С. 5).
Про наявність «змішаних» приватно-публічних юридичних інститутів
йдеться й у деяких загальнотеоретичних працях (див., напр.: Загальна теорія
держави і права. — X., 2002. — С. 263; Крупчан О. Деякі аспекти розробки теорії
приватного і підприємницького права// Юридична Україна. — 2004. — № 1. —
С. 41).
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домінуючий режим, метод державно-юридичного регулювання та
зумовлюваний цим режимом порядок захисту тих або інших природних та «легістських» прав і свобод.
4. Означене «переважання» визначається, головним чином,
двома факторами. По-перше, соціально-антропологічною видовою
належністю потреб та інтересів, про котрі йшлося у першій частині
даної статті (інтереси приватні, приватно-публічні й публічні,
публічно-приватні). По-друге, їх конкретно-історичною збалансованістю («пропорційністю», співвимірністю), яку якраз і має забезпечувати таке регулювання.
Щодо останньої обставини видається принципово важливим
звернути увагу на її глибинну, органічну суперечливість: вона полягає у тому, що загальнозначуще (офіційне, владне) балансування,
«узгодження» існуючих різноманітних інтересів здійснюється державою, її органами, а вони — з огляду на їх соціальну сутність, природу — ніколи не були й не будуть незаінтересованими, цілком безсторонніми, абсолютно нейтральними арбітрами у цьому процесі1.
5. Можна висловити припущення, що в українській юриспруденції терміно-поняття «приватне» та «публічне» й надалі становитимуть надбання не стільки практики — законотворчої, а відповідно й правозастосовної, — скільки теорії, яка активно користуватиметься ними як методологічними інструментами доктринального
тлумачення та пізнання різноманітних правових явищ.
Надійшла до редколегії 09.04.04

В. Селіванов, член-кореспондент
АПрН України

Співвідношення права і закону
Нові суспільні відносини, насамперед відносини приватної
власності, підприємницькі відносини, відносини, що виникають у
сфері функціонування трьох гілок державної влади тощо, потребують не просто адміністративно-політичного скасування колишнього радянського права, удосконалення, модернізації «успадкованої»
від СРСР правової системи, а їх поступової, послідовної заміни,
1
Це положення, до речі, стосується й міжнародних органів із захисту
прав людини та прав інших суб'єктів.
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трансформації. Не випадково при всій важливості терміна «модернізація» в сучасній юридичній літературі висловлюється думка
щодо аморфності розуміння змісту зазначеного поняття 1 .
Тобто, в Україні має йтися не про модернізацію, а трансформацію суспільних відносин на базі чинної Конституції України,
якісне перетворення, зокрема, всіх складових правової системи, їх
взаємозв'язків: правової культури і свідомості, ідеології, системи
права, юридичної науки, правової політики, юридичної практики
в цілому тощо. Доречно з цього приводу нагадати слова професора права, академіка Української академії наук Б. Кістяковського,
який ще у 1909 р., аналізуючи сутність процесу державного законотворення, наголошував на тому, що старе чинне право не може
бути просто скасоване, «бо його скасування має чинність тільки
тоді, коли воно замінюється новим правом. Навпаки, просте скасування старого права призводить лише до того, що тимчасово воно
-начебто не діє, але зате потім відновлюється з новою силою»2.
Формування сучасної правової системи України зумовлює необхідність вирішення низки завдань як методологічного, так і теоретичного характеру. Насамперед це подолання традиційного для радянського правознавства підходу до права лише як до сукупності норм
відповідних юридичних актів. І друге завдання — розмежування розуміння джерел та сутності правотворення як явищ — з одного боку,
передусім соціальних, а з другого — суто формальних — державно
політичних. «Успадкований» від колишнього СРСР методологічний
підхід ототожнення сутності та змісту права і закону заважає нині з
наукової позиції державній і правовій реформам, зокрема створенню
вітчизняної правової системи. Виступаючи на загальних зборах Академії правових наук України з нагоди 10-річчя утворення Академії, її
президент, академік HAH України В. Тацій зазначив, що «залишки
суто позитивістського підходу до розуміння права, за якого воно розглядалося як суб'єктивне явище, в результаті чого заперечувалась його
незалежність від держави», не мають сьогодні перспективи3.
Сучасна вітчизняна практика державо- і правотворення в Україні висуває все нові й нові актуальні життєві проблеми, що вима1

Див.: Малько А. В., СаломатинА. Ю. О некоторых чертах модернизационных процессов в современных условиях / / Государство и право. — 2004. —
Ms3.-C.23.
2
Кистяковский Б. А. В защиту права (Задачи нашей интеллигенции) / /
Философия и социология права. - СПб., 1999. - С. 369.
3
Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку / / Вісник
Академії правових наук України. - 2003. - М» 2(33) - 3(34) - С. 8-9.
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гають свого наукового пророблення. «Тому, — як відмічає академік
В.Тацій, — одне з головних завдань, які стоять перед Академією,
полягає в необхідності постійно визначати головні напрямки
здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень як
на найближчі роки, так і на віддалену перспективу»1. Однією з методологічних основ усіх вітчизняних юридичних досліджень має бути
сучасне праворозуміння, яке не повинне призводити як до заперечення нормативного характеру права, так і до розгляду його лише як
юридичного аспекту права. Воно вимагає визначення закону в правовому вимірі2, усвідомлення закономірностей співвідношення права і юридичного закону, міри саморозвитку права як явища — з одного боку, недержавного походження, а з другого — міри його походження від держави, зокрема у формі юридичного закону3.
Як відомо, радянське правознавство фактично сповідувало головним чином нормативістський підхід до права, розглядало його лише
у невід'ємній єдності з державою як продукт останньої, я к основу і
знаряддя здійснення класового панування в державних формах.
Марксистсько-ленінське вчення4 тлумачило державу як апарат
класового панування і придушення, а право — як волю панівного
класу, яка знаходила своє втілення в юридичній формі і була спрямована на вираз і застосування політичного насильства5. На жаль,
' Тацій В. Академія правових наук України: становлення та наукові здобутки
(назустріч виборам нових членів Академії) / / Вісник Академії правових наук України. - 2004. - № 1(36) - С. 15.
2
«Право, — зазначає академік АПрН України М. Цвік, — є об'єктивним
виявом характеру суспільних відносин, а закон та інші його форми є суто
суб'єктивними, що їх державні органи формулюють заради їх юридичного
оформлення. Право і форми його вияву є юридичними категоріями, їх слід
розглядати в єдності» (Загальна теорія держави і права: Підручник / М. В.
Цвік, В. Д. Ткаченко, Л. Л. Богачова та ін.; За ред. М. В. Цвіка, В. Л. Ткаченка, О. В. Петришина. - X., 2002. - С. 189.
3
Див. також: Тихомиров Ю. А. Государство на рубеже столетий / / Государство и право. - 1997. - № 2. - С. 32.
4
В радянські часи марксизм-ленінізм вважався світоглядною основою
будь-якої методології, в тому числі юридичної науки. Наприклад, С. Алексеев,
Д. Керімов і П. Недбайло писали в 60-ті роки XX ст., що «він не тільки пояснює сутність держави і права, а й озброює нас ясною перспективою перетворення державноправової дійсності з метою успішного будівництва комунізму»
(Алексеев С. С., Керимов Д. А., Недбайло П. Е. Методологические проблемы правоведения / / Правоведение — 1964. - № 4. — С. 16).
5
1 хоча Маркс і Енгельс у «Маніфесті Комуністичної партії» застосували
дане розуміння права для уяряутррыгты^.. Гіц ш, і
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ще й досі до кінця не подолана науково-юридична спадщина радянського періоду, зокрема щодо розуміння співвідношення права і закону.
Різницю ж між правом (jus) і законом (lex) зауважували ще в
Стародавньому Римі, юристи якого вважали, що в разі розходження між цими явищами lex необхідно узгоджувати з jus. Цікаві роздуми з приводу розмежування понять «право» і «закон» можна
знайти у Т. Гоббса. «Необхідно розрізняти jus і lex — право і закон,
— наголошував філософ, — хоча той, хто пише на цю тему, звичайно змішує ці поняття, бо право полягає у свободі чинити або не
чинити щось, тим часом як закон визначає і зобов'язує до того чи
іншого члена даної альтернативи, отже, закон і право розрізняються між собою так само, як обов'язок і свобода, що несумісні щодо
однієї і тієїж речі... Поміж jus і lex існує така ж відмінність, як між
обов'язком і свободою»1.
Слід відмітити, що кожний історичний владно-політичний режим по-своєму вирішував зазначену проблему, спираючись на пануючі в суспільстві соціальні цінності, зумовлені головним чином
загальними інтересами владарюючих у конкретний час соціальних
сил. Так, у колишньому СРСР юридична доктрина і практика ототожнювали право і закон. Більш того, вони подавалися і сприймалися не тільки я к тотожні, а й лише з публічно-владної позиції,
тобто, позиції інтересів владних структур, ігноруючи при цьому
реальні потреби та інтереси інших соціальних сил, у першу чергу
пересічних людей. Але проблема ефективності права як певного
соціального регулятора суспільного життя вимагала для свого
вирішення пошуку іншого праворозуміння. Воно мало включати у
себе не тільки розуміння необхідності відмежування права від закону, до якого право (хоча і соціалістичне, радянське) не могло бути
зведене, а й розуміння необхідності його всебічного дослідження,
зокрема, його взаємозв'язку з правами людини, значення яких у
житті суспільства нині все більше зростає і державне забезпечення яких все більше зумовлює соціальний прогрес. Сутність же
інституту прав людини в суспільстві не може бути розкрита без
всебічного вивчення природи права і закону як реальних явищ, так
і понять, котрі застосовуються в юридичній науці, а також закономірностей їх співвідношення.
1
Гоббс Т. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского / / Сочинения: В 2 т. - М., 1991. - Т. 2. - С. 98-99,225.
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ЗАГАЛЬНІ ЛРОЇЛЙШІ ПРАВ оаоПіАУ
В процесі дослідження закономірностей права повинно мати
місце розрізнення права і закону. М. Козюбра робить слушний висновок про те, що «їх (права людини. — В. С.) існування поза правом і без права неможливе, як і право немислиме без прав людини. Це явища однієї сутності»1.
Відомо, що в історії людства право тривалий час діяло виключно
у формах звичаю, договору, і тільки в державно-політичний період —
у законодавчій формі. Тобто, зміст права як об'єктивного багатоаспектного соціального явища набагато складніший і динамічніший від
будь-яких його форм, у тому числі юридичних. Первісно не право залежало від закону, а навпаки — закон залежав від права. «Закон, —
писав Л. Фейербах, — закріплює тільки те, що є правом і відповідно
до права, тільки перетворює право на обов'язок для інших»2.
Проблема розмежування понять права і закону була предметом
гострих наукових дискусій за всіх часів державно впорядкованого
суспільства, в тому числі часів радянського політичного режиму3.
Але, незалежно від того, що ці дискусії відбувалися, зокрема в СРСР,
виключно на методологічному ґрунті марксизму-ленінізму, деякі їх
учасники наводили чимало аргументів на користь того, що право
зумовлюється об'єктивними потребами суспільного розвитку, розвивається як соціальне явище еволюційно, причини і джерела правотворення необхідно шукати у закономірностях організації і функціонування суспільства в цілому, а не тільки держави як різновиду
соціальних органів управління суспільством тощо4. Проте слід визнати, як наголошує проф. М. Козюбра, що впливу на суспільну
практику зазначених дискусій і висловлюваних на них ідей в той час
1

Козюбра М. Правовий закон: проблема критеріїв / / Вісник Академії
правових наук України. — 2003. — № 2(33) — 3(34) — № 3. — С. 92. Див. також
Нерсесянц В. С. Права человека в истории политической и правовой мысли
(от древности до Декларации 1789 г.) / / Права человека в истории человечества и в современном мире. — М., 1989. — С. 22.
2
Фейербах Л. Право и государство / / Сочинения: В 2 т. — М.; 1995. —
Т. 1 - С. 476.
3
Вірогідно, і поява природно-правової доктрини була зумовлена, зокрема, метою обмежити зазіхання держави, як зазначає О. Лукашова, «на свій
розсуд визначити обсяг прав і свобод людини, не рахуючись з необхідним для
нормальної життєдіяльності індивіда набором прав, які об'єктивно притаманні йому від народження, і тому є невід'ємними, невідчужуваними, незалежними від волі держави» (Общая теория прав человека / Рук. авт. кол. и ответ. ред. д-р юрид. наук Е. А. Лукашева. — М., 1996. — С. 13).
4
Див.: МушкинА. Е. Государство и право — исторические разновидности органов и норм управления обществом. — Л., 1969.
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(ЩЩ)
майже не відчувалося1. Суспільне життя, з погляду сучасників, залишалося мало не таким же, так само керованим КПРС.
З розбудовою незалежної України, переходом від ідеологічного монізму до ідеологічного плюралізму, до формування українського демократичного, громадянського суспільства, побудови
правової, соціальної держави і відповідних національних систем
права і законодавства проблема співвідношення права і закону набула практичної спрямованості щодо її вирішення. Вона перейшла
у площину об'єктивної потреби реалізації чинної Конституції України, зокрема ст. 8, в ч. 1 якої закріплено принцип верховенства
права. Розуміння ж сутності цього принципу є в свою чергу визначальним для усвідомлення категорій «правова держава», «правова
політика», «правовий закон», «легітимація юридичних актів» тощо.
Щодо останньої, то слушною видається думка проф. І. Пахомова,
за якою легітимація державного юридичного акта передбачає, крім
іншого, його обов'язкове вживання в культуру народу. Нелегітимований юридичний акт не матиме етичного характеру, впроваджуватиметься у життя тільки за допомогою державного примусу і
більшістю населення не сприйматиметься як об'єктивно необхідна
обов'язкова сила, що, безумовно, породжуватиме в суспільстві
проблеми законності 2 . А, як відомо, багато сучасних проблем законності в країні були породжені не тільки кількісним нагромадженням чинного нормативного матеріалу, а й некритичним копіюванням «найкращих зразків» західного юридичного досвіду, без
прив'язування їх до національних особливостей.
Що ж до сучасного розуміння сутності і змісту конституційного принципу верховенства права, його кореляції з принципами
«верховенство конституції» та «верховенство закону», то воно передбачає, насамперед, поглиблене право- і законорозуміння,
усвідомлення їх співвідношення між собою3.
1

Див.: Козюбра М. Вказ. праця. — С. 84.
Див.: Пахомов І. Адміністративна реформа: предмет реформування / /
Право України. - 2004. - № 3. - С. 23.
3
Див., зокрема: Мальцев Г. В. Понимание права. Подходы и проблемы. —
М., 1999; Цвік М. Про сучасне праворозуміння / / Вісник Академії правових
наук України. — 2001. — № 4. — С. 3—13; Загальна теорія держави і права:
(Розділ XII); Самигуллин В. К. О понятии права / / Правовая политика и правовая жизнь. — 2002. — № 1. — С. 25—29; Честное И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна / / Правоведение. — 2002. — № 2 — С. 4—16; Макаренко В. П.
Аналитическая философия права: концепции и проблемы / / Там само. — 2002.
— № 6. - С. 10-33; Ющик О. Право: у пошуках дефініції / / Право України. 2003. - № 6. - С. 109; Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю. С.Шемшученко (голова редкол.) та ін. - Т. 5: П-С. — К., 2003. — С. 48-49.
2
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Це вимагає усвідомлення того, що зазначені принципи можуть
слугувати ґрунтовними засадами у процесі як правотворення і законотворення, так і застосування закону в конкретній правовій дійсності, але лише у своєму взаємозв'язку, взаємоузгодженості, діалектичній взаємодії.

