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ВПЛИВ МОРАЛІ НА ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ

Загальносоціальними передумовами ефективності права як регуля
тора суспільних відносин є його відповідність моральним нормам, рівню 
культури і громадським думкам.

Актуальність даного дослідження полягає у тому, що відносини 
в суспільстві регулюються різними соціальними нормами і значна роль 
серед них належить праву і моралі. Право регулює важливі сфери сус
пільного життя, а сфера регуляції моралі значно ширша, проявляється 
у правових нормах або конкурує з ними. Для того, щоб зрозуміти безпо
середній вплив моральних норм на процес законотворчості, треба про
стежити, як впливають мораль і право на відносини між людьми, як 
окремо, так і у взаємозв’язку.

Взаємозв’язок права і моралі яскраво виявляється у процесі право- 
творчості. Деякі вченні вважали, що від того, в якій мірі норми права

виражають потреби й інтереси народу, наскільки ефективний їх вплив 
на поведінку людей, залежить багато в чому вирішення завдань, що по
стали перед суспільством.

Зазвичай, державні організації, які створюють правові норми, діють 
двома способами: або розробляють і створюють нові, або санкціонують 
вже існуючі норми, що регулюють найважливіші суспільні відносини. 
У процесі правотворчості законодавці намагаються досягти суспільного 
компромісу, але це не завжди вдається, бо неможливо врахувати потре
би кожного індивіда окремо. Інколи комусь треба дати більше суспільних 
благ, а чиїсь інтереси дещо обмежити.

Вчені виділяють два способи вираження моральних принципів у нор
мативно-правових актах. По-перше, це закріплення вже сформованих 
у суспільстві правил поведінки, за такої дії у нормах, що створюються, 
відображається мораль суспільства або в цілому, або тих соціальних 
верств і груп, які брали участь у процесі законотворчості. По-друге, це 
творче створення нових норм, тобто відображення моралі суб’єктів 
правотворчості і тих класів і груп, чиї інтереси ці суб’єкти представля
ють. Право і мораль тісно пов’язані: право спирається на мораль і допо
магає їй бути дієвою, а мораль є основою юридичних норм. Звідси ви
ходить, що все, що заборонене правом, як правило, заборонене і суспіль
ною мораллю.

Треба враховувати, що закон та інші норма тивно-правові акти мають 
поєднувати у своєму змісті два взаємообумовлених явища: право та 
справедливість, з одного боку, і соціальні, економічні інтереси суб’єкта 
правотворчості, з іншого. Якість змін в законодавстві пов’язана з тим, 
яке з явищ переважає у свідомості законодавця і яку він переслідує мету 
при формулюванні правової норми. Правотворчість є суб’єктивним про
цесом, бо залежить не тільки від правових і моральних цінностей, які 
склалися в суспільстві, а ще й від індивідуальних уявлень суб’єкта пра
вотворчості.

У сучасному світі виникла певна тенденція орієнтації права на за
гальні права людини, принципи гуманізму права. Існування і реалізація 
правових норм стала основою морально-етичної системи і на думку 
Л. Н. Кисляк поняття «високоморальна людина» стало тотожним по
няттю «законослухняний громадянин». Дана тенденція спостерігається 
в Конституції України.



Аналізуючи Основний Закон України можна побачити, що в пре
амбулі Верховна Рада України прагне розвивати і зміцнювати демокра
тичну, соціальну, правову державу, усвідомлюючи відповідальність 
перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми 
поколіннями. Тобто, поведінка даних суб’єктів правотворчості не може 
буди анархічною, а має підкорюватись таким загальнолюдським прин
ципам моралі, як честь, справедливість, гідність.

У ст. З Конституції України зазначено, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканість і безпека є найвищою цінністю.

Згідно зі ст. 55 Основного Закону України, права і свободи людини 
захищаються судом. Кожен, має право захистити себе і свої права в укра
їнському або міжнародному суді, і це відповідає міжнародному принци
пу гуманізму.

Отже, якщо норми моралі знайшли відображення в Основному За
коні держави, на основі якого і укладаються всі інші закони та підза- 
конні нормативно-правові акти, то таким чином закріплюється мораль
не начало в усьому законодавстві.

Г. Перетятко у своєму дослідженні довела, що найпоширенішими 
моральними категоріями у кодексах є «добросовісність» («недобросо
вісність») — близько 36% від загальної кількості моральних категорій. 
Майже в однаковій кількості разів у кодексах використано такі мораль
ні категорії, як «мораль» («моральність», «аморальність»), «честь», 
«гідність», «справедливість» («несправедливість») -  20-22%. На кате
горії «совість», «гуманність», «непристойний» припадає загалом менше 
2%; «толерантність», «цинічний», «антиетичний», «негідні інстинкти», 
«безчестя» не використано у жодному кодексі. Це доводить, що мораль 
є одним з основних чинників правотворення.

Отже, правове життя суспільства не може існувати поза моральними 
цінностями людини, зокрема свободи волі і вибору. Прийнято вважати, 
що вся правова система проходить моральну оцінку, тому моральні 
норми є невід’ємною частиною національного законодавства й активно 
впливають на процес законотворчості.
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МОРАЛЬНІ КАТЕГОРІЇ ЯК ОСНОВА ЗДІЙСНЕННЯ  
ПРАВОСУДНОГО СУДОЧИНСТВА

The Conscience of Europe -  саме Совістю Європи вважають Європей
ський Суд з прав людини [1], моральні категорії у діяльності якого, як 
і у діяльності національних судів, які вершать правосуддя та втілюють 
у своїй діяльності найвищі соціальні цінності, перш за все, справедли
вості, відіграють надзвичайно важливу роль.

Вважається, що взаємопроникнення моралі і права базується на тому, 
що правове регулювання вбирає у себе відповідне коло моральних при
писів, яким надається правова значущість [3].

При чому ціннісні орієнтири, якими керуються судді при вирішенні 
конкретних справ, особливо відшуковуючи відповіді у вкрай супереч
ливих чи не врегульованих правом відносинах, значною мірою черпа
ються саме з неправових джерел. За таких умов моральні категорії, які 
містяться, наприклад, в релігійних, звичаєвих, культурологічних, літе
ратурних, історичних джерелах тощо чи ґрунтуються на уяві про добро 
та людську гідність набувають значення первинних, стають масштабом 
пізнання правової дійсності та закладають основи світогляду.

http://www.rada.gov.ua
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ПЕРЕДМОВА

В умовах багатовимірної трансформації українського соціуму великого 
значення набуває проблема суперечності взаємодії права і моралі в сучас
ному інформаційному суспільстві.

Дослідження взаємодії моралі і права у суспільному регулюванні завжди 
мали і мають важливе значення, оскільки без урахування їх багатоаспектно- 
і’о зв’язку система законодавства малоефективна. І хоча взаємодія і взаємовп
лив між правом і мораллю історично набувають різних форм, змісту і зна
чення, вони зберігають нерозривний внутрішній зв’язок.

Завдання, які виникають на сучасному етапі функціонування соціальної 
системи України, зокрема реформування правової системи, моральних основ 
життєдіяльності, повинні вирішуватися на основі самобутніх національних 
українських традицій з урахуванням здобутків інших культур, насамперед 
досвіду розбудови правових систем, імплантації до них загальноприйнятих 
моральних норм тощо. Окреслені питання вимагають всебічного осмислен
ня, яке можливе тільки за умови комплексного міждисциплінарного дис
курсу щодо діалектики взаємозв’язку між правом і мораллю. Це уможливлює 
виокремлення і обґрунтування ключових завдань і напрямів державної по
літики, а на їх основі -  розробку концепції взаємодії моралі і нрава з ураху
ванням національних традицій з метою подолання суперечностей, макси
мального узгодження потреб та інтересів особистості, соціальних спільнот 
та суспільства у цілому.

Сьогодні, безперечно, нагальною є проблема осмислення суспільних 
основ життєдіяльності, які повинні визначатися національними моральними 
орієнтирами і сучасними правовими стандартами з урахуванням усталених 
традицій морального і правового виховання, а також усвідомлення проблем 
взаємодії моралі і права у сучасному суспільстві, реальних можливостей 
впливу на суспільство правової системи й моралі з урахуванням зміни цін
нісних орієнтирів у сучасному світі.
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