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УДК 17.3

ЛІБЕРАЛЬНЕ ТЛУМАЧЕННЯ ІДЕЇ ГУМАНІЗМУ В ПРАВНИЧІЙ
ДОКТРИНІ
Тимохін О.М.
В статті розглядаються історичні та концептуальні засади юридичного гуманізму.
Демонструється щільний зв'язок юридичного гуманізму з ліберальною концепцією права І. Канта.
Принцип гуманізму тлумачиться як запорука уникнення викривлених форм правової свідомості:
юридичного цинізму та сентименталізму.
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Якою за світоглядним спрямуванням має бути юриспруденція – це одне з
найбільш поширених питань в філософії права. Звичайними для нього є відповіді,
що передбачають звернення до традицій природно-правового чи позитивістського
праворозуміння. Протягом ХХ століття між двома типами праворозуміння склався
паритет, що призвів, з одного боку, до вгамування спекулятивних академічних
дискусій, але, з іншого, – до розгубленості правників, яким важко усвідомити, що
саме вони тлумачать, застосовують, захищають: закони держави, чи закони
справедливості. Йдеться про якусь незбагнену можливість позитивного права бути
несуперечливим щодо природного права, можливість, яку пов’язують з ідеєю прав
людини, з гуманізацією права як такого. Про щось подібне, відчуваючи загальні
світові тенденції, писав відомий російський правник С.С. Алексєєв «в результате
недавней "революции в праве" именно сейчас, в наше время, право и власть начали
меняться местами И именно сейчас, в наше время, на место права как сугубо
силового образования приходит гуманистическое право - право современного
гражданского общества» [5, с. 621]. Здається нова, така, що задовольняє всі сторони
та інтереси, відповідь знайдена: юриспруденція має бути гуманістичною. Але, що
саме означає гуманістичність юриспруденції, безумовно потребує пояснень.
Не дивно, що за таких обставин поняття гуманізму та гуманності останнім
часом набули популярності і у вітчизняній юридичній літературі. Крім
доктринальних роз’яснень притаманна праву ідея гуманності вже давно знайшла
своє втілення в різних нормативно-правових актах і в системі міжнародного права, і
в системах національного законодавства. Новітнє право України не є виключенням,
оскільки проголошена ООН «Загальна декларація прав людини» та прийнята Радою
Європи «Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод» накладає на
держави, що їх прийняли та підписали, обов’язок гарантувати людині певний рівень
гуманності з боку держави та суспільства.
Важливою і визначальною, з позиції відповідного розвитку національного
законодавства, є конструкція з трьох статей основного закону, кожна з яких
розкриває певний аспект втілення ідеї гуманізму на рівні позитивного права. Стаття
3 Конституції може розглядатися як така, що формує принцип гуманізму відносно
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життя суспільства та діяльності держави: «людина, її життя і здоров'я, честь і
гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною
цінністю». Стаття 28 вказує (а не встановлює) на пов’язане з цим принципом
невідчужуване та непохитне суб’єктивне право кожної людини: «ніхто не може
бути підданий катуванню, жорстокому,нелюдському або такому, що принижує його
гідність, поводженню чи покаранню», маючи на увазі неможливість будь-якого, в
тому числі, юридичного виправдання дії проти людської гідності. Нарешті стаття 68
встановлює відносно всіх суб’єктів право позитивне зобов’язання, яке доповнює та
обмежує вимогу дотримуватися приписів позитивного права взагалі: «кожен
зобов'язаний… не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей». Як
можна побачити з наведених положень основного закону гідність людини є тим
стрижневим феноменом, навколо якого вибудовується конституційне розуміння
юридичного статусу людської особи. Але визнання та захист особистої гідності
безпосередньо не пов’язані з принципом гуманізму, не кажучи вже про необхідність
його деталізації в нормах здатних гарантувати дотримання цього принципу в усіх
сферах правозастосовної діяльності.
Безпосередньо гуманізм як принцип затверджується в Кримінальновиконавчому кодексі: ст. 5 «Принципи кримінально-виконавчого законодавства,
виконання і відбування покарань». З гуманізмом як принципом, що регулює
питання кримінальної відповідальності, пов’язані два рішення (справа про
призначення судом більш м'якого покарання, справа про рівень пенсії і щомісячного
довічного грошового утримання) і один висновок Конституційного суду України
(щодо обмеження депутатської недоторканності). Також, знову як принцип,
гуманізм закріплено в ст. 3 «Закону України про державну службу» і низці інших
нормативно-правових актів віднесених до адміністративного права. Більш
детальний аналіз закріплення та застосування принципу гуманізму в національному
законодавстві можна знайти в дослідженні С. Погрібняка [10, 133-138]. Нажаль,
жоден з існуючих сьогодні нормативно-правових актів не містить в собі ані
ретельного тлумачення, ані, навіть, будь-якого визначення принципу гуманності.
Чим далі від конституції і чим ближче до практичного застосування, принцип
гуманізму втрачає свій вплив, перетворюється на декларативну обіцянку. Сьогодні в
Україні сфера його використання обмежується адміністративною, особливо,
правоохоронною діяльністю, гуманністю переймаються, переважно, державні
службовці. Не дивно, чому складається враження, що згадки про гуманність в
нормативно-правових актах використовуються виключно задля покращення
враження суспільства від прийняття непопулярних та недостатньо прозоро
мотивованих судових чи адміністративних рішень. Іноді на інтуїтивному рівні
гуманність починає сприйматися як протилежність справедливості. Фактично,
відбувається інфляція принципу гуманізму, його перетворення з правового
принципу на ідеологічний штамп. Складається враження, що ця сфальшована
кінцівка не спроможна виконати ніякої справжньої функції, але здатна лише
замаскувати певну «кульгавість права», виправлення якої можливо виключно не
правовими засобами, наприклад, політичними чи моральними.
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Отже виникає кардинальне для юридичної доктрини питання: чи здатна вона
сформувати адекватну і прозору концепцію власно юридичного гуманізму, чи
змушена буде відіслати до філософських, світоглядних та інших тлумачень
гуманізму, знехтувавши автономією права відносно інших систем соціальної
регуляції. Перший варіант виглядає набагато привабливішим, оскільки він не лише
тішить бажання юридичної доктрини бути джерелом права відносно його
принципів, але й відповідає її головній цілі – бути мистецтвом добра та
справедливості .
Долучаючись до реконструкції юридичного гуманізму, слід неодмінно
пам’ятати одне з положень преамбули Договору про конституцію для Європи, яке
містить в собі чи не єдине нормативне пояснення гуманізму та цінностей, що його
утворюють: «Європа є континентом, що його мешканці, від прадавніх часів
поступово залюднюючи його терени, створили цивілізацію, виплекали впродовж
століть вартості, що є підвалинами гуманізму: рівність людей, свободу, шанування
розуму». Тому саме в цивілізаційній спадщині Європи варто шукати і матеріал, і
вказівки на те, як саме слід розуміти гуманістичну природу права.
Як стале словосполучення поняття юридичний гуманізм, а, точніше,
гуманістична юриспруденція (humanistic jurisprudence) використовується, хоча і
досить рідко, в історії Європейської цивілізації у зв’язку з певною школою
коментування римського права у Франції, відомим представниками якої були
Гільом Бюде та Андреа Альціаті. Їхня позиція зводилася до рекомендацій
«поводитися з давніми текстами як нормативними й нехтувати авторитетом
середньовічних інтерпретацій, що призвело до виникнення конкурентного
«Французького методу» (mos gallicus) інтерпретації римського права» [1, р.168;
також див. 3, р. 204-205]. Дехто з істориків доводить, що Бюде і Альціаті мали не
аби який вплив на Кальвіна, який вивчав у нього право і потім користувався
отриманими знаннями під час своєї політичної діяльності в Женеві. Згодом Кальвін
надихне ватажків англійської революції, а його доктрина божого суверенітету стане
чи не важливішою ідеєю у боротьбі з владою, заснованою на авторитеті. Але було б
значним перебільшенням казати про значний вплив гуманістичної юриспруденції на
політичну чи правову традицію Нового часу – вона залишається маловідомою та
екзотичною сторінкою історії.
Відсутність власної концепції права та використання традиційних для доби
відродження філологічних та історичних методів відносить власно юридичний
гуманізм до різновиду ренесансного гуманізму взагалі, що передбачає розуміння
античності як доби, за якої людина існувала у злагоді з власною природою, а
створене її мистецтвом (а право було одним з таких мистецтв) є взірцем
досконалості. Отже гуманізм передбачав розуміння права як мистецтва,
досконалість якого полягає у відповідності вимог даного мистецтва істинній
природи тих речей, з якими воно має справу, тобто людей і держави. Нестилізоване,
сконцентроване на педантичному відображенні дрібних деталей образотворче
мистецтво Ренесансу отримало відповідне втілення і в сфері права, лише з тією
відмінністю, що замість анатомії, ботаніки чи механіки, правники гуманісти
керувалися історією задля приведення ідеї закону у відповідність до реалій
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конкретного суспільства. Н. Макіавелі, Ж. Боден, Г. Гроцій, Ф. Бекон є яскравими
представниками та засновниками європейського, ренесансного, гуманістичного
розуміння права.
Цей ренесансний погляд на право було успадковано ліберальною традицією в
юридичній науці. В цьому легко переконатися, достатньо подивитися, яким чином і
в якому контексті термін «юридичний гуманізм» набуває актуальності сьогодні.
Власно, словосполучення юридичний гуманізм в сенсі певної складової ліберальної
доктрини права започаткував відомий російський філософ права Е.Ю. Соловйов.
Палкий прихильник філософії Канта, він прагне продемонструвати викривленість
псевдогуманістичного, сентиментального, з одного боку, та антигуманістичного,
насильницького, з іншого боку, розуміння права. Не дивно, що Соловйов,
демонструючи природу юридичного гуманізму, звертається до розгляду поняття
карної справедливості. В Росії використання принципу гуманності також
зосереджено в сфері кримінальної юстиції, оскільки сам принцип сформульовано в
ст. 7 «Кримінального кодексу Російської Федерації», до того ж, сама держава
сприймається громадськістю з точки зору ефективності виконуваних нею
«карательних» функцій. Поміж оцінок карної політики держави завжди існують два
протилежних табори: представники першого вимагають поблажливості до
злочинців, другого – більш жорсткого вироку; обидва впевнені, що відстоюють
інтереси справедливості. Соловйов запевняє в необхідності подолання цих
крайнощів: «и мстительное сострадание к потерпевшему, и жалостливое
сострадание к осужденному преступнику должны признать нормативный приоритет
этой справедливости и именно таким способом обуздать себя в качестве
самостийных страстей. Только подчиняясь началу карательной справедливости
(только включаясь в культуру совершенно особого юридического гуманизма,
который ставит во главу угла понятие заслуженного жизненного удела),
сострадание и милосердие к осужденному перестают оскорблять неутоленную
мстительность тех, кто терпит от преступлений» [11, с. 128].
Поняття «належної життєвої долі» змушує нас знову згадати вплив
ренесансного юридичного гуманізму на протестантських теологів, бо саме вони
докладали найбільших зусиль у визначенні нових норм суспільного життя модерної
Європи і висували вимоги на адресу держави щодо правового визнання релігійних,
моральних, соціальних інтересів та прагнень притаманних людській природі.
Обумовлена природою людяності необхідність обмеження насильства, особливо
насильства з боку держави, коли йдеться про необхідність покарати за порушення
закону, не важливо, йдеться про вбивство, крадіжку, критику влади, сповідання
власного розуміння Біблії – стає ключовою ідеєю юридичного гуманізму, що
поступово перетворювався на ліберальну доктрину права. Саме проголошення
свободи джерелом права і умовою правового статусу особи дає остаточне пояснення
сенсу будь якого закону і політичної діяльності, тобто можливості застосування
примусу до конкретної людини і необхідність обмеження цього примусу.
Презумпція людської свободи в сенсі умови введення будь-якого легального
зовнішнього або морального внутрішнього примусу має привести міркування про
гуманність правової діяльності у всіх її проявах до трансцендентальної філософії
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права І. Канта, отже сенс юридичного гуманізму, оскільки він зберігає актуальність
за умов сьогодення, можна адекватно прояснити саме в її перспективі, виклавши
добре відомий кантівський юридичний лібералізм як юридичний гуманізм. І хоча
стрибок від ренесансних юристів та протестантських теологів до кантівського
вчення про право виглядає досить дивно, Е. Соловйов вважає його цілком
доречним, кажучи про кантівське розуміння свободи: «формула» закон, который
человек дает себе самому» для Лютера, Цвингли или Кальвина была исторически
невозможна. И все-таки, мне думается, они были бы в состоянии перевести ее на
свой язык» [12, с. 185].
«Гуманність» як концепт кантівської філософії має декілька смислових рівнів
[4, р. 65], кожен з яких розкрито в окремих текстах, і, це важливо, вони утворюють
систему, доповнюють один одного, але ніколи не змішуються: гуманність
метафізики норовливості, гуманність здібності судження, гуманність релігії,
гуманність антропології – це досить різні пласти, кожен з яких визначено за
обставин розгляду різних аспектів людської природи. Юридична гуманність, як
гуманність пов’язана з правом, належить до царини практичного розуму і має
відповідну кореляцію з гуманністю антропологічного та соціально-історичного
дискурсів, але залишається незалежною і в жодному випадку не визначається нічим,
крім власних апріорних принципів. Також важливим для розуміння гуманності є той
факт, що Кант ніколи не ототожнює її з належністю до людського виду. «Важливо
підкреслити, між іншим, що людяність не обов’язково належить лише нашому виду
і тому гідність розумної природи і статус цілі самої по собі жодним чином не
ставить нас вище інших можливих розумних істот» [2, р. 119-120]. Гуманність
пов’язується кантівським трансценденталізмом з існуванням розуму у формі доброї
волі, тобто з усвідомленим та обґрунтованим творенням (а не лише бажанням)
добра. Іншими словами, гуманність є, в першу чергу, неодмінною складовою
практичного розуму, що засвідчено згадкою про неї в, так званій, другій,
персональній формулі категоричного імперативу.
«Дій таким чином, щоб ти ніколи не скористався людяністю, як у власній особі,
так і в особі всякого іншого, лише як засобом, але завжди в той самий час і як цілю»
[6, с. 429]. Цілком слушно, можна вважати наведену формулу категоричного
імперативу джерелом юридичного гуманізму, оскільки цей імператив
розповсюджується і на сферу прав. Значущість для права кантівського,
побудованого на букві категоричного імперативу розуміння гуманізму для
збережено і сьогодні, в чому легко переконатися – достатньо згадати конституційне
положення про мету діяльності держави в особі людини. Завдяки персональній
формулі категоричного імперативу Кант наповнює метафізичним сенсом та надає
загальнозначуще та очевидне пояснення відомому традиційному розрізненні, що
походить ще з часів римського права, розрізнення між річчю та особою: оскільки
річ є цінною залежно від того засобом для досягнення якої цілі вона є, тоді як особа
є абсолютно цінною як ціль само по собі.
Підстави для розуміння того, чим насправді є використання людини як речі,
було закладено Аристотелем, який в другій книзі Політики пише про те, що
знаряддя, якщо воно лише використовується, активне та окремо існуюче є
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власністю, і людина може ставати такою власністю, втрачаючи свободу,
перетворюючись на раба – раб той, хто існує, щоб задовольняти практичні потреби
людини, як, наприклад, ліжко або одяг. Звідси випливає віднесення раба до речей,
«але людина не є яка-небудь річ, отже не є тим, що можна застосовувати лише як
засіб» [6, с. 205]. Друга формула категоричного імперативу, коли тлумачить людину
як ціль, обмежує свавілля та владу над нею з боку будь-кого, іншої людини,
спільноти, держави, отже унеможливлює рабство в усіх його проявах. Юридичний
гуманізм, таким чином, є вимогою розуму діяти в такий спосіб, який унеможливлює
рабське поводження з людиною, більш того,береже та стверджує її свободу. Робити
людину вільною від насильства, дискримінації, експлуатації – таким є
гуманістичний пафос категоричного імперативу.
Надаючи пояснень щодо втілення категоричного імперативу І. Кант відразу
згадує, як приклад, про права людини і такі його міркування постають як
продовження концепції Дж. Локка про невідчужуваність цих прав, коли в них
йдеться про власність, безпеку, свободу, тобто збереження гідності людського
життя. «Порушник прав людей має намір скористатися особою інших як засобом, не
беручи до уваги, що їх, як розумні істоти завжди варто цінити також як цілі» [6, с.
430]. Перетворення людини на раба, позбавлення засобів існування, її використання
як крок до знищення – так само оцінює порушення прав Дж. Локк. Але на відміну
від Локка, який вважає рабство нестерпним із-за його несумісністю з правом на
життя, Кант ставить заборону рабства на перше місце. У власних міркуваннях щодо
можливості обирати між рабським існуванням і можливістю зберегти життя, на його
думку, не повинно бути жодних вагань, бо розумна та гідна людина без сумнівів
обере смерть, захищаючи власну свободу, а той, хто відмовиться від свободи заради
невільницького життя, втратить людяність та гідність, перетвориться на річ. Тому з
часом Кант схиляється до думки, що бути вільним, не бути рабом – це єдине право
людини, справжній сенс якого розкрито в категоричному імперативі, в його
персональній, пов’язаній з ідеєю гуманності редакцією. Гуманізм, таким чином, є
доктриною визнання та втілення в правопорядку права людини, в тому сенсі, в
якому Кант пише про нього як про найсвятіше, що є у Бога на землі, тоді як
«рабство є найвищім злом в людській природі» [7, с. 220]. Гуманізм, що вкладає і
робить центральною в понятті людяності ідею свободи від рабства, заслуговує на
ім’я юридичного, бо його, справді, було сформовано на тлі правової думки Нового
часу.
Юридичний гуманізм вибудовує власний образ людини та суспільства та прагне
його здійснення. Для нього протилежністю історично наявному, нажаль,
антигуманному, рабському існуванню є спілкування та взаємність вільних людей,
яка забезпечується виключно дієвим правопорядком, якщо його засновано на повазі
до свободи, непохитності ідеї людяності як цілі в собі. Але виникає справедливе
питання про реальність втілення юридичного гуманізму, про можливість існування
відповідного правопорядку в дійсності. Іншими словами, сумніви викликає
наявність історичних та соціальні умов, яки б сприяли ідеям юридичного гуманізму
та спрямовували моральний розвиток людства від стану розподілу на рабів та
господарів до стану спільноти рівних та вільних громадян. Якщо такі сумніви не

35

ЛІберальне тлумачення ідеї гуманізму в правничій доктрині

вдається подолати, то юридичний гуманізм миттєво перетворюється ще на один
красивий, правда, утопічний проект, а думка про неусувний характер політичної та
соціальної дискримінації, насильства й експлуатації дискредитує будь-які розмови
про справедливість та рівність. Скепсис щодо юридичного гуманізму дає плідну
землю для поширення зерен юридичного цинізму, які завжди криються в ідеї
зв’язку права з зовнішнім примусом і здатні, якщо не виправдати, то визнати
неминучою наявність умов для постійного існування рабства та тиранічного
господарювання людини над людиною.
Прагнучі відкинути скепсис відносно юридичного гуманізму, потрібно вказати
на те, де саме практичній розум має шукати підстави свого існування в людській
природі. Варта уваги відповідь на це питання може бути знайдена на сторінках
«Критиці здібності судження», в словах Кант про те, що гуманність вказує на
співчутливість, точніше, залученість до співіснування та здатність щиро доводити
всім власну позицію як на основну рису, що відрізняє людину від тварини, і робить
можливою згідну з законом товариськість, утворює непохитну спільноту, дає
можливість вирішити важке завдання – поєднати свободу та примус [9, 355-356].
Схильність людини до публічного існування та співчутливості є запорукою
історичного і соціального втілення вимог практичного розуму в дійсному
правопорядку, звісно, якщо не розглядати відкритість іншому виключно в межах
психологічної симпатії, а тлумачити в контексті прагнення порозуміння і згоди як
засобу раціоналізації людського світу.
Намагаючись подолати цинічне тлумачення права як спрямоване проти свободи
застосування сили, юридичний гуманізм ризикує впасти в іншу крайність –
юридичний сентименталізм з його підсвідомим бажанням дожити до таких часів,
коли право буде непотрібним. З точки зору вимог категоричного імперативу вкрай
важливо не перетворити гуманність на симпатію, тому юридичний гуманізм не має
відношення до милосердя або поблажливості, не важливо, йдеться про ставлення
раба до господаря, жертви до злочинця чи навпаки. Милосердя, яким живиться
юридичний сентименталізм і яке пасує людині, ризикує зрівнятися з ощадливістю,
особливо, коли йдеться про милосердя з боку того, хто має владу, або право,
наприклад, держави. Це дуже легко побачити, достатньо звернутися до інституту
амністії, тому що він, як і все в карному законодавстві, є демонстративним для
розуміння принципу гуманізму. Традиційно сприйнята амністія (вона не
відрізняється за сенсом, лише за колом суб’єктів до кого і ким вона застосовується,
від помилування) як дарунок народові, проголошена нібито у відповідності до
гуманізму – рудимент антигуманного сприйняття людини пенітенціарною
системою, що сприймає засудженого як державну власність, раба, якого можна
відпустити на свободу. Така амністія була традиційною привілею суверенів у всі
часи, коли йшлося про те, що вони володіли народом, могли або забрати, або
подарувати життя. Частіше за все амністія як помилування використовувалась
часто-густо як політичний засіб завойовування слави милосердного, який пробачає
винних, та справедливого, який звільняє невинних, правителя. Інша справа, це
амністія як визнання неможливості здійснювати покарання не перетворюючи
людину на засіб, не створюючи для неї нелюдськи, тваринні умови існування.
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«Морально – пише Кант – не завжди можливе таке покарання, яке необхідно
фізично. Однак розмір покарання визначається з моральної точки зору» [7, с. 222].
Пріоритет моралі в питаннях покарання означає для юридичного гуманізму
можливість заміни правового покарання на виключно моральну процедуру –
пробачення особі скоєного нею злочину, але не в наслідок поблажливості, а в
наслідок поваги до її гідності. Юридичний гуманізм уходить як від
сентиментального, так і від цинічного бачення правової сфери і означає, в такому
контексті, не співчуття стражданням жертви або покараного злодія, а, виключно,
систематичну широту юридичного мислення, здатність подивитися з позиції іншого
як третейського судді. Тобто виконати добре відому вимогу: «не бути суддею у
власній справі», не пропонувати всім власних рішень, не ставити з прихильністю на
чиюсь точку зору, залишатися відстороненим відносно чужих справ. Гуманізм
взагалі оцінюються Кантом як образ мислення «спрямований на поєднання
благоденства з благодійністю в побуті» [8, с. 524]. вимагає, таким чином,
відповідної культури, здатної його сформувати.
Гуманізм полягає в опікуванні правовими засобами моральним життям особи. В
жодному випадку перевагу поміж таких засобів не повинне мати покарання, а,
скоріше, поміркована правова політика. Одним з важливих елементів її здійснення є
необмежена свобода слова та заборона цензури: вона передбачає – все, навіть те, що
заборонено чинити, можна обговорювати та захищати. Завдяки цій свободі
спільнота зможе краще зрозуміти бажання громадян, їхні моральні прагнення та
вподобання, згодом від такого розуміння може виникнути і дозвіл на раніше
заборонені дії, якщо вони не нестимуть шкоди іншим і утримання від яких не
сприймається як громадський обов’язок, захищений зовнішнім примусом. Отже
юридичний гуманізм, неодмінно, прагне зменшення сфери карної відповідальності
шляхом поступового розширення сфери моральної дії та її узгодження з бажанням
благополуччя. Моральний та життєвий аскетизм не повинні перекреслювати ідею
людяності як цілі та надію на досягнення щастя. Ригористичні вимоги
доброчинності, звернені до когось, крім самого себе, в позбавленому елементарних
благ суспільстві є моральним, але не гуманним закликом до людини і не
відповідають притаманному доктрині юридичного лібералізму образу мислення.
Як можна побачити, спрямований проти будь-яких замахів скористатися правом
задля порушення свободи шляхом насильства, жодного милосердя юридичний
гуманізм, тім не менш, не означає. Він схиляється до визнання природної та
нешкідливої для інших моральної недосконалості людини поряд з її свободою, за
використання якої людина несе вже не виключно моральну, але й юридичну
відповідальність, пов’язану зі шкодою іншим. Він надає підстав для зменшення
сфери
карної
відповідальності
задля
утворення
можливостей
для
найрізноманітнішого розвитку людства. Він вчить юридичне мислення
розсудливості, що означає поміркованість під час з’ясуванні в межах спільних
інтересів зв’язків користі з обов’язками, не протиставлення користі обов’язку,
створення умов, в яких обов’язків може бути більше, якщо для тих, хто їх виконує, є
можливість отримувати від цього втіху.
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Таким чином, сенс юридичного гуманізму, оскільки він сьогодні є неодмінною
складовою західного розуміння права, полягає в тому, щоб подолати
протиставлення суб’єктивного права обов’язку і змінити сприйняття права
об’єктивного. Об’єктивне право – це не лише примус до виконання обов’язків,
встановлених нормами, воно також є гарантією безпримусового, вільного
виконання суб’єктами власних обов’язків. Воно передбачає: свобода – це право
зобов’язувати самого себе. Нарешті, юридичному гуманізму притаманне бачення
права як природного, але повільного шляху покрашення звичаїв людства, на якому
щастя та моральність достягаються не без підтримки права, але не завдяки йому.
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В статье рассматриваютсяисторические и концептуальные основания юридического гуманизма.
Демонстрируется тесная свіязь юридического гуманизма с трансцендентальной философией И. Канта.
Принцип гуманизма раскрывается як гарантия устранения искаженных форм правосознания:
юридическог цинизма и сентиментализма.
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The historical and conceptual foundation of legal humanism are considered in the article. The close
connection of legal humanism with the Kantian liberal concept of the low is shown. Principle of humanity is
examined as condition to elimination of legal consciousness bent forms: legal cynicism and sentimentalism.
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