
Така ~~·ода УІСІадається людьми між собою, а не між підданими та сувсрl· 
ІІО~t. lож, останній не зв'я'Заний волею підвладних, які т. ч. не мають rІрава 
на непокору ( Ма~tут Л. С. "J1атизм и анархи'Зм как типь1 политическ01 0 
со:~ш1ния (до~ІарксистскІІй всриод). - М.: Наука, 19~9. С. J3g-J40). 

Ни думку Т. ~·оббса, JІюди мають бути усунені від упранління держа
вою також 1 ВІІаСІtдок відсутності у них 'Знань щодо того, що сприяє блш у 
.'tержави (Мамут Л. С. Указ. соч.-.. С. 166-167), що спростонус цінність дс
'>юкrатії, оскіJІьки Іюлітико-правова сфера не терпить дилетанпвму. 
. . ~І'.~І~об?_с ·:~асуджує хаос двовладдя, 'Загрозу існування ~~скількох пар-
пи(! ооос 1. И·збранньtе произведения. - Т. І. - С. 378-279), небе3пеку 
по;ол! вжц. <.щже <<розділені влади юаємно знищують одна одну» (Гоббс 
Т. ИюраtІньtе пршнве;tения: в 2 т. - М.: МьІсль, 1964.- Т. 2.- С. 339). При 
Іl~-~)М.У,:'1~~~ а1 ньо .:~~:_адати, що утворення кількох владних центрів у сучас
ІІ111 т. r liOL)Cy AнГ.'lllllpИ':\BCЛO ДО Громадянської війни середини XVII ст., а 
в 1-Іеза.;J<.:жній УкрL1Їні- ;ю безладу (<Війни двох Вікторію>. 

Т. Гоб6с, вихо;tячи ·.:~того, що від ;tержави 'Залежить добробут, життя 
1 а щастя 1 роі\tалян (Мам ут Л. С. Ука3. соч.- С. 163), стверджує. що одним з 
найбі.tьших і\ІОЖjІивих зол с недостатність абсолютно"! влади, що послаблює 
ю.:ржану і снрияс її рtВІІаду (Гоббс Т. Избранньtе произвед<.:ния. -- т. 2. _ 
с. 334). 

ЗаТ. Гобб~ом, держава не 3в'язана 3аконами: будь-який закон є дер
~\авн~~м, ,Іож якtт лержава була до чогось зобов'я3ана :законами, вона була 
lНІ юоов я 3ана сама 11еред собою (Гоббс Т. И3бранньtе пршввсдения. -
т. 1. - l'. 350-351 ). 

. Т. Гоббс рtнцінює право як засіб, що дає 'ЗМОІ'У суверену робити добро 
ІІІД;Jдним (Мам ут Л. С. Указ. соч.- С. 165), при цьому, усе, що не відкріпле
но «мечем держави», с лише «стрясанням повітря» (Гоббс Т. И3браннь1е 
прои.шсдения.- Т. 2.-- С. 200), а «правова сила 'Закону полягає JІИше у тому, 
що ІJІІІ с наю.t3ом сувереню> (Нерсесянц В. С. Философия права: Учебник 
ЩІ}! вуюв. - 2-е н щ. -- М.: Норма, 2006.- С. 569). 

З швиціпо Т. Гоббса щодо нрава не можна не tюгодитися, оскільки 
наJt<.:жнісп, лсржаві права на легітимний примус о'Значає, що саме вона є 
І·шювним джерелом 11рава (породжує правові норми, 'Захищені державним 
приму~ом) га саме вона карає порушників 'Закону. Тож, буна би дивною 
ситуанtя <<Державного '>1юохі'3му», 3а яко"! держава карала б сама себе 3а 
Іюрушсння своі·х же 3аконів. 

При ньому, Т. Гоббс передбачав, що його вчення може викликати 
нсоднотачну rеакцію, тому вка'Зував, що навіть тиранічна влада краща 3а 
анархІю, ;'et радацію суспільства, війну всіх проти всіх, хаос і бе'33аконня 
(История Іюлитичсскнх и правовьtх учений: Учебник для ву:юв /Под общ. 
ред. 11роф. В. С. Нерсесянца.- 4-е юд.- М.: Норма, 2006. - С. 32i'S). 

.. На rtiдcy~L),K, варто '3а3начити, що вчення Т. Гоббса не втратило сво-
tї актуальностІ 1 понині, оскі"1ьки воно rрунтується на глибокоVІу рtну-
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ІІІІІІІ ,\ІИслителем не'Змінної природи речей- фено\1ену держави, прапа 

І,, ІНІ ІННИ. 

<)ІЖе, особливо перспективними у контексті оптимі·заtJЇІ: ;Іержавно-
111,,111(11юго буття сучасно"! України є ідеї Т. Гоббса про: а) ~с~еобхІдІІІсть вра
. \ 11 . 11111 я людської природи при державно-нравоному буювнин1 в~~ б) запе
І" ·н· 1111 я штучно аксіомати3ованого нині уявлення про демокралю якпро 
ш 1 ш 1сю (внаслідок непідготовленості пересічної JІюдин_и но уttр<ШJІtння 
1, 1 ,,І,:шою); в) прогресивну місію держави як вюшtчноІ:о Інституту, що ·ш-

'" 111 с, 1 ує мир, безпеку, порядок і добробут; г) 3алежн1сть щастя Jtк.щ~ни 

111 1 ІL·ржави; r) необхідність 3начно1 о втручанн~_дсржав~ ~ жv.птя сусгнль
, 1 щ, яке неспроможне до самостійної рсгуляtо.І; д) неоt)ХІНІІІсТІ, ІСнунан
,1~1 tїІJІьної влади, шо підтверджується історією і багатьма досm.rtжсннями, 

, 11 , 11 r-. 1 и обr·рунтовано птитивну роль стабілі·заціЙІЮП1 авtо~vпарІЮІО ре
,1, 11 r-.1y, особливо у кри3ових умовах; е) право як вл_ап.нс 13С:ІІНІІЯ ,Ісржави, 

1•11 ; 1 , 11,нообов'я 3ковість якого випливає 1 можJІивосп ·застосування J\Сржав-

11, ,1 ( 1 11 римусу за порушення нормативних нриписів, в_ю вюлу{· на Іtсрв11Н-
111111, держави щодо права і необхідність ,1омінування ІМІ_Іер<пивІІОІ о мето-

1,,,) те, що навіть тиранія краще, ніж хаос та анархІя ПІ ІІІ. 

Середа О. В. 

ІІтtіиnа.?hІІІІй уІІіверситст «Юрzи)uчІІа икm>и.нін У"роЇІІІІ і.нсІІі Я~_тсити 
А1удро,'О», щ;uсmеІІm "·шjJe()pu іспюрії І)ер.нсшт і ІІJІШШ У/,'fі(/11/ІІ 

та 'Зару6і.)ІС/ІUХ краЇ/І, ""(//[()[f()(l/11 Юji[{()l/'11//IX 110\'/,· 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ НА .. 
'УЧАСНОМУ ЕТАПІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА В УКРЛІНІ 

в Україні триває реформування судової системи та в;tо:_коншtення 

t\нІрм кримінальноІ-о судочинства. Метою НІ,ОІ о_ Іtроцесу с ·заос::ІІечсння 

11 рава громадян на судовий 3ахист, справедливий ІІІСУІІе~~:'tжснни ро:11 лян 
\їІрав. Її досягнення 3алежить від реалі·зації конституІtІИІІОІо Іtри~щину 

11с·нюсередньої участі народу у ·здійсненні _пра~юсудня чсре·~ нрисяжних, 
'v''Іасть яких 3абе3печить ефективну органван1ю суну та JюстаtюВJІСІІШІ 
( ,()'сктивного і неупередженого вироку. 

Важливим кроком на шляху 3абе3печення участі наро,;tу у щІ иснен-

11j правосуддя стало прийняття КримінальtюІ:о проассуалІ,~ЮІ о кtщексу 
України та Закону України «Про внесення ·зІ\н_н до )l.еяких :~акононавчих 

актів України у 3в'язку з прийняттям КримІнально_го проа~суаJІЬНОІ о 

кодексу УкраЇНИ>>. ВоНИ ВИ3НаЧаЮТЬ правові ОСІІОВИ ,'\ІЯ;І ЬІІОСТІ сулу ІІрИ

l'>ІЖНИХ в Україні: статус присяжних, підсудність, Іюрн)[ок кримtШlЛLІІОП1 

11 ровадження 'За їх участі. . 
Відповідно доп. 6 ст. \І Закону України «flpo внесення -змІн до лс-

}Іких :законодавчих актів України у зв'я3ку '3 прийняттям КриміІ_ШJІьног~: 

11 роаесуального кодексу УкраїнИ>> присяжним є громалянин УкраІни, якии 

73 



у випадках, визначених процесуальним законом, вирішує справи у складі 

суду спільно і·з суддею (суддями), забезпечуючи згідно з Конституцією 

України бе:зrюсередню участь народу у здійсненні правосуддя. Законом 

передбачено вимоr·и до осіб, які мають право бути присяжними, а також 

встановлено ~яд заборон, що його виключають. Порядок добору корпусу 

присяжних вІдтеІrер детально регламентований. У тому числі визначено 

1·арантії прав нрисяжних: І) виплата винагороди і добових; відшкодуван

ня витрат на проїзд і наймання житла; 2) збереження :за основним місцем 
роботи всіх 1 арантій, ніль1·; :зарахування трудового стажу; 3) а також га
рантії не·залежності і недоторканності суддів. 

До rІідсудності суду присяжних Кримінальним процесуальним ко

дексом України віднесено снрави щодо злочинів, за вчинення яких перед

бачено довічне ПО'3бавлення волі. Вони роЗІ'ЛЯдаються спільно 2 професій
ни~и сулдями і 3 присяжними. Нарадою такого суду керує пшовуючий, 
а рІшення у справі приймасгься шляхом nростого голосування. Важливо, 

що нрисяжні ні;~ час ро·згляду і вирішення сnрав користуються повнова

жснІІЯІ\ІИ су;щі. Таким чином, у нормах Кодексу простежується вибір кон

І·инснтшІьної !VІО;~елі суду нрисяжних. 

_Нор!VІ<.пивнс ·закріІІJІсння нравовОІ'О регулювання участі народу у 

кримІІІШІІ,ному нрованжснні через присяжних є ·шаковою подією в ре

формуванн і сулової системи України. Однак для полальшого розвитку та 

вдосконалення ·закон<щавства корисним є врахування багатОІ'О історично

r·о лосві;~у органі·зації та діяJІьності сулу присяжних засідателів і сулу зі 

становими нрслставниками, накопиченого в Україні протягом лругої по

ловини ХІХ- ночатку ХХ століття. 

Історичниі1 досвіл функціонування на території українських губер

ІІІИ сулу нрисяжних лтволяс вже сьогодні попередити організаційні та 

пр(щесуат,ні нроблеми формування цього інституту. Проаналізувавши іс

торичні джерела, сліл звернути увагу на необхідність чіткого визначення 

пошюважеІ-JІ, органів та посадових осіб, уповноважених працювати ·з кан

лилатами. Крім того, варто відмовитися віл системи чергових сnисків, які 

·затягують формування суду присяжних та вимагають додаткових витрат. 

В сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства доціль

ІЮ максимат,rю автомати·зувати процедуру добору присяжних: створи

ти ·за адміністративно-територіальним критерієм бази даних осіб, які 

мають 11раво бути присяжними; запровадити систему випадкового від

бору присяжних. Відтак право ведення баз даних в адміністративно

територіальних одиницях пропонуємо надати органам місцевого самовря

дування, а на 'Здійснення процедури випадкового відбору уповноважити 

відповідні суди. 

Крім того, варто використати для сучасних умов форму громадсько

го контролю, :шпропоновану Судовими статутами. Після виготовлення та 

опубл_ікування загальних списків всім бажаючим надавати право протя

гом мІсяця 'Заявляти про неправильне внесення чи невнесення будь-кого 
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. , 1111 , ,
11

, і ~~нначенням відповідних доказів. Таким механізм формуванн~ 
, , 1., 111 н 1 сяжних буде об"єктивним та стане гарантією неупередженосТІ 
ІІJ>ІІ< '·1;1,1111\. . 

1 фсктивність інституту суду присяжних ·3 досвщу судових устан~в 
, 1 1 ,, 1111 lї, 1о1 х губерніі1 сприятиме розширення скJшду н~исяжни~ та Іх 

11 " 1111 ( 111 ажень у ході судовОІ'О ро·и·JІялу: забе-.шечення прни1~яття рtшсння 
111 ,

11
( ~ 11к 11 ими коJн~гіаjtьно і незалежно від професі~них судшв_. 

) lобросовісне виконання 11 рисяжни ми ·ше Ідателями 1 становими 

111 н. Іl., авниками обов'я·зків у суді, всебічний розгляд ними обставин спра-
1111 11 остановлсння об"Е к 1 ивноп) і неунерслжено1·о вироку 3абезпсчувало
' .. 1 111 с 1 итутом юридичної ві;оювідальності. ]а невиконання службових 
"( 11111 '>1 ·~ків присяжні засі;tателі і станові нредставники притягалися до дис-
111111 111 шрної та кримінальної віднові;щльності, у норядку, передбаченому 
1 ІіІ сущtів та чинів судового від<Уvtс_гва. . .. . 

ІІа СЬОІ олні В Україні нраВОВ! ОСНОВИ ІІІСТИТУТУ ЮрИДИЧІЮІ ВІДН~-~ 

111 1 ; 1 ; 11 , 1юсті присяжних не ви·тачено. Відтак існує потреба в їх науковІн 
1 н, 1 робці та нормативному шкріІІ;ІеІІні 3 мстою ·забезrІечення ефс.аивного 

ІІІІ;Іносуддя. 

Овчинникова А. П. 
1/иuuоnа.ІІ>ІІІ>ІіІ \їІІІf'>срсzІІnсm «0r)сс('!,.<ІЯ юрz(()ІІ'ІССІ,·ая акадс.нuя>>, профессор 

1,,/(jJ~r)pz,z mcotm.u ,'ocyr>oJІCПІrm unpшm, r)оюпор ucк_І'C(їJlrmr>cдcmm. профсссор 

СТРУКТУРА 'JПИДЕЙКТИЧЕСКИХ РЕЧЕЙ 
1. ЕсJІИ исхсщить ІЛ те·зиса, что риторика- но наука о построснии и 

11 равильном исполь·зов<шии речи, то на нервьІЙ план вьІ;tвигастс~. п~обле: 
\Іа ее структуриронани я. Есть масса вариантов структурьІ речси. С а~ь1и 
раснространеннь1 й: І) и·зложсние фактов~ 2) вІ,ІСКа'ЗЬІВание соображении_по 

1 юводу них фактов; 3) рекоменлании, при'ЗЬІВЬІ. Есть и другие примерь1. І) 
ІНJJОжение негативІІІ>ІХ фактов: 2) ука·зание на то. как измснить ситуанию; 
3) просьба 0 сотрудничестве. Но можно ли понятие пл ана речи приравнять 
к понятию стrуктурь!'? Зто синонимь1'? Латинекое «structura» --означает 
в'3аимораспшюжение и свя·зь составнь1х частей чего-либо, т. е. строение, а 
ІlJiaH __ латинекое «planus>> ·- (ІІлоский, ровньІЙ) определяется как '3~~1ь1сел, 
нредусматривающий ход, ра·звитие чего-либо~ как онредеJІенньІи поря~ 
док, последовательность в и·зJюжении чего-либо. Нап~_ашивается вьшод. 
ІІринциІІиальнь1 х ра·1личий нет: структура -·но обшии 11лан построения 
речи, схема раскрьпия тсмьІ. " 

2. За понятием структурьІ встаст вопрос о том, каков жанр речеи, 
юучаемьІх ритори кой. Если рассматривать европейский принцип деления 
речей на родьІ. видь1 и жанрь1, то окажется, что риторика целится на ~~
милетику и оrаторику, в свою очередь ораторика-зто судебная речь (за
щитительная и обвинительная): зпидейктическая (торжественная) речь, 
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