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Þстиöіабельність çначнîї частки 
сóсïільниõ віднîсин дîвîдить теçó, ùî 
наявність якіснîгî ïравîсóддя є неîб-
õідним сóбстратîм діяльнîсті дерæави, 
ó раçі, якùî îстання декларóє çаõист 
ïрав та îснîвîïîлîæниõ свîбîд люди-
ни. Òîмó, öілкîм лîгічним є міркóван-
ня, ùî îсîби, які беçïîсередньî мають 
віднîшення дî çдіéснення ïравîсóддя 
ïîвинні вîлîдіти як ïрîôесіéнîю маéс-
терністю, так і беçдîганнîю реïóтаöією. 
І саме для дîсягнення çабеçïечення да-
нîгî еталîнó Кîнститóöія України вста-
нîвлює критеріé дîбрîчеснîсті, як îднó 
іç вимîг дî ïîтенöіéнîгî кандидата на 
ïîсадó сóдді. Òака кîнститóöіéна нîве-
ла нараçі çалишається недîслідæеним 
абî неïравильнî трактîваним îб’єк-
тîм сóчаснîї ïравîвîї діéснîсті. А éîгî 
îсягнення та вивчення, ïрîгнîçóвання 
мîделі çастîсóвання та вïливó на ïî-
всякденнó æиттєдіяльність кîæнîгî грî-
мадянина ïîлишаються àêòóàëüíèìè 
ïитаннями, ùî ïîтребóють відïîвідеé, 
надання якиõ є ìåòîю öієї рîбîти.

Аналіçóючи çміни дî Оснîвнîгî За-
кîнó нашîї дерæави ùîдî ïравîсóддя, 
мîæна ïрîстеæити тîé ôакт, ùî лю-
дина є твîрöем не лише çакîнів, але 
é öіннîстеé, які викладені ó тексті 
Кîнститóöії та складають кîнстрóкт, 
ùî ïідлягає нîвîмó óсвідîмленню і 
îсягненню та має наслідкîм çмінó мис-
лениõ îб’єктів, скîнстрóéîваниõ ó ïî-
всякденнîмó æитті людеé.

Минóлиé раöіîналістичниé îбраç 
ïрава не тільки не вïисóється ó сóчаснó 
кîнститóöіéнó мîдель ïравîвîї дерæа-
ви, але é не відïîвідає ïрирîді, сóтнîсті 
і ïриçначенню ïрава. Йдеться не ïрîстî 

ïрî рîçóміння та óраõóвання інтересів 
îсîбистîсті та ïîвагó дî ниõ, а ïрî люд-
ськиé вимір ïрава. Він ґрóнтóється на 
інтеграöії ріçниõ кîнöеïöіé ïрава, ùî 
містять, серед іншîгî, öілкîм дієві та 
çрîçóмілі категîрії та термінîïîняття ç 
ірраöіîналістичним відтінкîм.

Цікавîю ó данîмó кîнтексті є дóмка 
Þ.М. Обîрîтîва ïрî те, ùî ïрîблема 
ïîдîлання юрисïрóденöією надлишкî-
вîї раöіîнальнîсті, виõід дî дîсягнення 
сôери нераöіîнальнîгî, ірраöіîнальнî-
гî і навіть наднаöіîнальнîгî ïîв’яçа-
ниé ç наïîвненням ïрîôесіéнîї юри-
дичнîї діяльнîсті дóõîвним çмістîм і, 
ùî îсîбливî çначимî, вірîю ó ïравî, 
éîгî дієвість, сîöіальнó та îсîбистіснó 
öіннîсті [1]. Òóт вартî відçначити, ùî 
саме ó такîмó асïекті рîçкривається 
çміст людськîгî вимірó ïрава, якиé 
має беçïîсереднє віднîшення дî діяль-
нîсті îсîбистîсті, вïливó ïрава на неї 
та навïаки.

Один іç наéвидатнішиõ óкраїнськиõ 
óчениõ, кîнститóöіîналіст М.Ï. Орçіõ, 
якиé бóв серед ïершиõ на теренаõ сó-
часнîї України, õтî çаïîчаткóвав рîç-
рîбкó кîнöеïöії îсîбистîсті ó ïраві, 
çаçначав, ùî реальним öентрîм óсіõ 
ïрîöесів вïливó ïрава є індивідóальні 
ôîрми сóсïільнîгî бóття, îсîбистîсті, 
ó діяльнîсті якиõ реаліçóється çміст 
ïрава [2, с. 266].

Міркóючи ïрî категîрію людськîгî 
вимірó, çалишається неîбõідним ïîкаçа-
ти, ùî æ çîстається ïîçа таким вимі-
рîм. Цілкîм слóшним ó данîмó óривкó 
бóде відçначення дóмки В.С. Ïаçеню-
ка, ùî ïîняття людськиé вимір вияви-
лîся дóõîвнî-ідеîлîгічним викликîм 
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системі çнелюднілîгî, індóстріальнîгî 
абî дерæавниöькîгî вимірó сóтнîсті і 
ïриçначенню екîнîмічнîї, кóльтóрнîї, 
екîлîгічнîї та іншîї ïîлітики, діяльнî-
сті сóсïільниõ мегастрóктóр. Людськиé 
вимір нагîлîшóє на неîбõіднîсті ïîвер-
нення індивідó статóсó наéвиùîї öіннî-
сті, реабілітаöії ïрав людини, насамïе-
ред її сóб’єктивнîгî ïрава на свîбîдó як 
îсîбистó автîнîмнó власність [3].

Сïравді, çаõист ïрав людини, її свî-
бîд є ідеєю, навкîлî якîї öентрóється 
людськиé вимір ïрава. У сóчасніé наó-
кîвî-юридичніé літератóрі çóстрічають-
ся дîсить îригінальні теçи, наïриклад: 
сïираючись на системîóтвîрюючиé 
критеріé – людськиé вимір, мîæна çа-
ïрîïîнóвати на рîль ïервиннîгî еле-
мента стрóктóри ïрава çамість нîр-
ми – ïрава і свîбîди людини [4, с. 18]. 
Останні елементи, як ідеéні ó кîнöеï-
öії людськîгî вимірó ïрава, ïрîстеæó-
ються і ó ряді ïраöь М.Ï. Орçіõа, які 
ó кîнсîлідîваниõ наóкîвиõ дîрîбкаõ 
îб’єднані öиклîм, ïрисвяченîмó саме 
людськîмó вимірó [2, с. 550].

Ïрîте, людськиé вимір ïрава õарак-
териçóється не тільки виключнî ïрирîд-
ними і їõ ïîõідними ïравами та свîбî-
дами індивідів, ùî óæе çа свîїм çмістîм 
є öіннîстями, але é óтвîрює öілó систе-
мó, яка містить свîїм стрóктóрним еле-
ментîм меõаніçм реаліçаöії такиõ ïрав і 
свîбîд, якиé таким æе чинîм ôóндóєть-
ся на людськиõ öіннîстяõ. Здіéснення 
ïравîсóддя îднîчаснî є îдним іç меõа-
ніçмів рîбîти вкаçанîї виùе системи. 
Але îскільки îстанніé є не меõанічним 
явиùем, а втілюється çа дîïîмîгîю ді-
яльнîсті людини, її сóб’єктивнîгî, внó-
трішньîгî ïерекîнання, тî така людина 
ïîвинна вîлîдіти відïîвідними чеснîта-
ми, які слід рîçглядати як îрієнтири ó 
çдіéсненні ïрîôесіéнîї діяльнîсті.

Одним іç ïîштîвõів дî ïîчаткó ïрî-
öесó внесення çмін ó текст Оснîвнîгî 
Закîнó сталî відсóтність óтвердæення 
дîленîсниõ öіннîстеé ïравîвîї та де-
мîкратичнîї дерæави, які насамïеред 
ïîвинні бóли скріïлюватись надіéнîю 
системîю ïравîсóддя. Ôîрмальні ви-
мîги дî кандидатів на ïîсадó сóдді не 

çабеçïечóвали тîгî якіснîгî, антрîïî-
îрієнтóючîгî та чóттєвî-сïраведливîгî 
рівня îсіб, які ïриçначались для çдіéс-
нення сóдîчинства.

Òîмó, сïрîбîю раç і наçавæди рîç-
ïрîùатися ç îсîрóæним минóлим сталî 
ïрîïисання іншиõ, нîвиõ вимîг дî кан-
дидатів на ïîсадó сóдді. Òак, ó ст. 127 
Кîнститóöії України встанîвленî, ùî 
на ïîсадó сóдді мîæе бóти ïриçначе-
ниé грîмадянин України, не мîлîдшиé 
тридöяти та не старшиé шістдесяти 
ï’яти рîків, якиé має виùó юридичнó 
îсвітó і стаæ ïрîôесіéнîї діяльнîсті ó 
сôері ïрава ùîнаéменше ï’ять рîків, є 
кîмïетентним, дîбрîчесним та вîлîдіє 
дерæавнîю мîвîю [5].

Еéдîсîм нîвîгî ïідõîдó дî критеріїв 
îöінки сóддів виявилась категîрія дî-
брîчеснîсті, яка свîєю сóттю не гармî-
нóє ç класичнîю юрисïрóденöією, але 
мîæе бóти вивчена çа дîïîмîгîю метî-
дîлîгії некласичнîї та ïîстнекласичнîї 
ïарадигм юрисïрóденöії.

Слід ïîгîдитись, ùî термін «дîбрî-
чесність» має радше етикî-мîральниé, 
а ніæ юридичниé ôóндамент. У öьîмó 
ïîнятті відкривається гîриçîнт ôілî-
сîôськîгî дискóрсó ïрî дîбрî та çлî, 
чесність та ïідлість, які мисляться ан-
титеçами та нîрîвлять ïритриматись 
îднієї ç ïîçиöіé.

Людина вîліє сïраведливîсті, а сïра-
ведливиé ïрагне істини – інстанöії вïî-
рядкóвання [6, с. 484]. Інтóїтивниé та 
емîöіéниé бік сóсïільства ó бóдь-якîмó 
раçі вибирає тó стîрîнó, яка має ïер-
сïективи дî ùасливîгî існóвання люд-
ства та ïідтримóє тó теçó, ùî îсîба, 
яка ïрîвадить ïравîсóддя ïîвинна бóти 
чеснîю, а її вчинки мають відïîвідати 
критерію дîбрîти, череç ùî, дîбрîчес-
ність мîæе виявитись óніверсальнîю 
îöінкîю ïîтенöіéнîгî сóдді.

Ïрîте, слід çаóваæити, ùî категîрія 
дîбрîчеснîсті ó çакîнîдавстві України 
не нîва, вîна çастîсîвóється в антикî-
рóïöіéнîмó çакîнîдавстві та çвîдить-
ся дî відсóтнîсті îбманó дерæавнîгî 
слóæбîвöя ó çаïîвненні маéнîвиõ де-
клараöіé, відсóтнîсті вчинень ïравîïî-
рóшень тîùî.
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Òак, ïî-ïерше, Закîнîм України 
«Ïрî çасади дерæавнîї антикîрóïöіé-
нîї ïîлітики в Україні (Антикîрóï-
öіéна стратегія) на 2014-2017 рîки» 
від 14.10.2014 рîкó [7] ïередбачалîсь 
ствîрення дîбрîчеснîї ïóблічнîї слóæ-
би, не включаючи дî öьîгî Закîнó 
бóдь-якиõ деôініöіé ùîдî декларîванîї 
дîбрîчеснîсті.

Окрім öьîгî, Закîн України «Ïрî 
дерæавнó слóæбó» від 10.12.2015 [8] 
рîкó îдним іç ïринöиïів дерæавнîї 
слóæби встанîвлює дîбрîчесність, як 
сïрямîваність діé дерæавнîгî слóæ-
бîвöя на çаõист ïóблічниõ інтересів та 
відмîви дерæавнîгî слóæбîвöя від ïре-
валювання ïриватнîгî інтересó ïід час 
çдіéснення наданиõ éîмó ïîвнîваæень 
(ст. 4 Закîнó).

У силó нîрм виùевкаçанîгî Закîнó 
та на éîгî викîнання 11.02.2016 рîкó 
ïîстанîвîю Кабінетó Міністрів України 
№ 65 [9] çатвердæенî Ïравила етичнîї 
ïîведінки дерæавниõ слóæбîвöів, які 
ïередбачають, ùî дерæавні слóæбîвöі 
ó свîїé діяльнîсті керóються ïринöи-
ïами етики дерæавнîї слóæби, серед 
якиõ çначиться дîбрîчесність (ïï. 3  
ï. 2 Ïравил).

У öиõ Ïравилаõ виùиé îрган сис-
теми викîнавчîї влади в Україні на-
магається рîçкрити категîрію дîбрî-
чеснîсті (ï. 6). Отæе, çгіднî ç даним 
дîкóментîм, дîбрîчесність ïередбачає:

1) сïрямîваність діé на çаõист ïó-
блічниõ інтересів, çабеçïечення ïріî-
ритетó çагальнîгî блага грîмадян над 
îсîбистими, ïриватними абî кîрïîра-
тивними інтересами;

2) неïриïóстимість викîристання 
дерæавнîгî маéна в îсîбистиõ öіляõ;

3) недîïóùення наявнîсті кîнôлік-
тó міæ ïóблічними і îсîбистими інтер-
есами;

4) нерîçгîлîшення та невикîри-
стання інôîрмаöії, ùî стала відîма ó 
çв’яçкó ç викîнанням дерæавним слóæ-
бîвöем свîїõ îбîв’яçків, ó тîмó числі 
ïісля ïриïинення дерæавнîї слóæби, 
крім виïадків, óстанîвлениõ çакîнîм;

5) недîïóùення надання бóдь-якиõ 
ïереваг і виявлення ïриõильнîсті дî 

îкремиõ ôіçичниõ та юридичниõ îсіб, 
ïîлітичниõ ïартіé, грîмадськиõ і релі-
гіéниõ îрганіçаöіé.

Дані ïîлîæення беç сóмнівó мають 
декîративнî-декларативниé õарактер, 
є дîтичними абî ïîõідними від категî-
рії дîбрîчеснîсті, ïрîте містять ïевні 
ôîрмальні критерії, ùî не мîæе виклю-
чати інтересó дî ниõ.

Окремî слід відçначити, ùî Закî-
нîм України «Ïрî ïрîкóратóрó» від 
14.10.2014 [10] рîкó встанîвленî, ùî 
ïрîкóрîр çîбîв’яçаниé ùîрічнî ïрîõîди-
ти таємнó ïеревіркó дîбрîчеснîсті (ч. 5 
ст. 19). Дана нîрма такîæ викликає ін-
терес ïри рîçгляді ïрîблем кîнститóöіé-
нî-ïравîвîї тематики ùîдî çдіéснення 
сóдîчинства, îскільки ïрîкóратóра як 
îрган є невіддільнîю частинîю ïравî-
сóддя в Україні (Ðîçділ VIII Кîнститóöії 
України), а відтак сóдîвîї гілки влади.

Òак, для ïрîõîдæення такîї ïере-
вірки, накаçîм Генеральнîї ïрîкóратó-
ри України від 16.06.2016 рîкó № 205 
[11] çатвердæена анкета дîбрîчеснîсті 
ïрîкóрîра, яка ïередбачає ряд çаïи-
тань, як îт: ïрî вчинення діé, ùî ïî-
рîчать çвання ïрîкóрîра, свîєчасність 
та дîстîвірність çадекларîванîгî маé-
на, відïîвіднîсті рівня æиття наявним 
дîõîдам, не вчинення кîрóïöіéнîгî абî 
ïîв’яçанîгî ç кîрóïöією ïравîïîрó-
шення, не çдіéсненні ó виïадкаõ, не ïе-
редбачениõ çакîнîдавствîм, втрóчання 
ó слóæбîвó діяльність іншîгî ïрîкóрî-
ра, слóæбîвиõ, ïîсадîвиõ îсіб îрганів 
дерæавнîї влади, îрганів місöевîгî са-
мîврядóвання чи сóддів, сóмліннîсті 
викîнóваниõ îбîв’яçків тîùî.

Усі öі критерії дîбрîчеснîсті є ïев-
ними ôîрмальнîстями, ùî ïîвністю 
не рîçкривають çмістó ïрîгîлîшенîгî 
ïринöиïó çдіéснення дерæавнîї слóæ-
би. Дîмінóвання ôîрмальнîгî стилю ó 
виçначенні дîбрîчеснîсті мîæна ïрî-
стеæити і ó ïîлîæенняõ Закîнó Украї-
ни «Ïрî сóдîóстріé і статóс сóддів» від 
02.06.2016 р. [12], якиé ïриéнятиé беç-
ïîсередньî на викîнання Кîнститóöії 
України, ïрî ùî вбачається іç ïîясню-
вальнîї çаïиски від 30.05.2016 рîкó, 
ó якіé вкаçóється, ùî Ïрîект Закîнó 
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України «Ïрî сóдîóстріé і статóс сóд-
дів» рîçрîблениé на рîçвитîк кîн-
ститóöіéниõ нîрм для çабеçïечення 
неçалеæнîсті сóдîвîї влади, çîкрема 
шляõîм її деïîлітиçаöії, ïîсилення 
відïîвідальнîсті сóдîвîї влади ïеред 
сóсïільствîм, а такîæ çаïрîвадæення 
налеæниõ меõаніçмів кадрîвîгî îнîв-
лення сóддівськîгî кîрïóсó.

За ст. 62 öьîгî Закîнó, сóддя ïîви-
нен ïîдавати деклараöію дîбрîчеснî-
сті, яка складається іç твердæень ïрî:

1) відïîвідність рівня æиття сóдді 
наявнîмó ó ньîгî та членів éîгî сім’ї 
маéнó і îдерæаним ними дîõîдам;

2) свîєчасне та ïîвне ïîдання де-
клараöіé îсîби, óïîвнîваæенîї на ви-
кîнання ôóнкöіé дерæави абî місöе-
вîгî самîврядóвання, та дîстîвірність 
çадекларîваниõ ó ниõ відîмîстеé;

3) невчинення кîрóïöіéниõ ïравî-
ïîрóшень;

4) відсóтність ïідстав для ïритяг-
нення сóдді дî дисöиïлінарнîї відïîві-
дальнîсті;

5) сóмлінне викîнання îбîв’яçків 
сóдді та дîтримання ним ïрисяги;

6) невтрóчання ó ïравîсóддя, яке 
çдіéснюється іншими сóддями;

7) ïрîõîдæення ïеревірки сóддів 
відïîвіднî дî Закîнó України «Ïрî 
віднîвлення дîвіри дî сóдîвîї влади в 
Україні» та її реçóльтати;

8) відсóтність çабîрîн, виçначениõ 
Закîнîм України «Ïрî îчиùення влади».

Цим æе çакîнîм, ç метîю сïриян-
ня Виùіé кваліôікаöіéніé кîмісії сóддів 
України ó встанîвленні відïîвіднîсті 
сóдді (кандидата на ïîсадó сóдді) кри-
теріям ïрîôесіéнîї етики та дîбрîчес-
нîсті óтвîрюється Грîмадська рада дî-
брîчеснîсті (ст. 82). І багатî ó чîмó 
від çасад діяльнîсті саме öієї ради бóде 
çалеæати ïрикладне вïрîвадæення дî-
брîчеснîсті сóддів. 

Бачиться, ùî çа наявнîсті дîбрî-
чеснîсті ó людини та маючи ïрîôе-
сіéнó кîмïетенöію, така людина, çа 
дîтриманням óстанîвлениõ çакîнîм 
ôîрмальниõ критеріїв, є îсîбîю, якіé 
мîæе бóти дîçвîленî çдіéснювати ïра-
вîсóддя.

Однак, сама категîрія дîбрîчеснî-
сті, на наявність якîї ó сóддів ïîвинна 
ïеревіряти Грîмадська рада дîбрîчес-
нîсті ó чиннîмó çакîнîдавстві не рîç-
крита ïîвністю. Адæе така категîрія 
містить набагатî глибшиé çміст, ніæ 
тîé, ùî ïередбачениé çакîнîдавчими 
нîрмами.

За слîвами îднîгî ç наéвидатнішиõ 
ôілîсîôів античнîсті – Арістîтеля, 
дîбрîчесність людини – öе, мабóть, 
такиé склад дóші, ïри якîмó відбóва-
ється станîвлення дîбрîчеснîї людини 
і ïри якîмó вîна дîбре викîнóє свîю 
сïравó [13].

Саме Арістîтель став îснîвîïîлîæ-
никîм ó вивченні чеснîт дерæавниöь-
кîї людини. Аналіçóючи éîгî «Етикó», 
В.С. Мîвчан акöентóє, ùî, рîçглядаю-
чи людинó як сóсïільнó істîтó, ôілîсîô 
çîсередæóє óвагó на аналіçі îснîвниõ 
етичниõ дîбрîчеснîстеé, дîтриман-
ня якиõ бачиться як шляõ дîсягнення 
îснîвнîї мети æиття – ùастя. У ïрîöе-
сі аналіçó кîнкретниõ видів дîбрîчес-
нîстеé Арістîтель виділяє два îснîв-
ні їõ тиïи: діанîетичні (дîбрîчеснîсті 
рîçóмó) та етичні (дîбрîчеснîсті вîлі 
та õарактерó). Дî ïершиõ налеæать: 
мóдрість, çнання, ïîміркîваність. Дî 
етичниõ – мóæність, ïîмірність, гід-
ність, ùедрість, ùирість, сïраведли-
вість тîùî. Арістîтель наçиває ï’ять 
ріçнîвидів мóæнîсті, серед ниõ наé-
öінніша грîмадянська. Загальним æе 
ïринöиïîм виçначення сóтнîсті дîбрî-
чеснîстеé є ïîняття «міра» як ïравиль-
не сïіввіднîшення міæ двîма краéнî-
ùами. Òак, мóæність – середина міæ 
бîягóçтвîм і беçрîçсóднîю õîрîбрістю; 
ùедрість – міæ скóïістю і марнîтрат-
ствîм [14, с. 69].

З îглядó на ïерераõîвані чеснîти, 
критеріé дîбрîчеснîсті кандидата ó 
сóдді мîæе бóти óніверсальним îöінîч-
ним мірилîм éîгî відïîвіднîсті öіé ïî-
саді. Сïравді, ïри наявнîсті мóдрîсті, 
як æиттєвîї кîмïетентнîсті, çнання, 
як ïрîôесіéнîї маéстернîсті, îсîба 
мîæе çдіéснювати ïравîсóддя ç тîчки 
çîрó ïрîôесіîналіçмó. Ïри наявнîсті 
мóæнîсті, ïри мîæливиõ óтискаõ ç 
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бîкó вïливîвиõ îсіб, îсîба çмîæе ви-
нîсити сïраведливе рішення, гідність 
æе, îôîрмлюється як відчóття несення 
відïîвідальнîсті çа всю сóдîвó системó 
тîùî.

Дî речі, іншиé давньîгреöькиé ôілî-
сîô – Сîкрат, такîæ виçначав гîлîвні 
людські чеснîти, ç якиõ виділив õîрî-
брість, ïîмірність, сïраведливість.

Для îсягнення рîçóміння категîрії 
дîбрîчеснîсті вартî відçначити вчен-
ня îднîгî ç наéвидатнішиõ німеöькиõ 
ôілîсîôів – І. Канта, якиé ó свîїé 
«Метаôіçиöі мîралі» деùî îбõîдить 
Аристîтелеве рîçóміння дîбрîчеснîсті 
та вкаçóє, ùî вчення ïрî дîбрîчес-
ність є çагальне вчення ïрî îбîв’яçîк 
ó тіé частині, яка ïідвîдить ïід çакî-
ни не çîвнішню, а внóтрішню свîбîдó 
[15, с. 313]. Ôілîсîô такîæ çаçначає 
види такîгî «îбîв’яçкó»: власне вдî-
скîналення як мета; ùастя іншîгî як 
мета, яка є ó тîé æе час îбîв’яçкîм 
[15, с. 326-328]. Òак, дî ïершîгî мîæна 
віднести сóмлінність, ùирість, îùадли-
вість, самîïîвагó, дî іншîгî людинî-
любствî, благîтвîріння, скрîмність.

Окрім öьîгî, великиé внесîк ó вчен-
ня ïрî дîбрîчесність çрîбив англіé-
ськиé ôілîсîô Е. Шеôтсбері, наïи-
савши ïраöю «Дîсвід ïрî гідність та 
дîбрîчесність». Ôілîсîô вкаçóє, ùî 
гідність чи дîбрîчесність çалеæать від 
çнання сïраведливîсті і від твердîсті 
рîçóмó [16, с. 85]. Автîр такîæ вкаçóє, 
ùî імені дîбрîчеснîгî çаслóгîвóє лише 
така людина, ó якîї всі аôекти і наõили, 
всі сердечні і дóõîвні ïрагнення éдóть 
на çагальне благî éîгî рîдó, тîбтî сис-
теми істîт, в якó éîгî ïîмістила ïрирî-
да і частинîю якîї він є [16, с. 109].

Крім çагальнî ôілîсîôськиõ кîн-
öеïöіé дîбрîчеснîсті, такîæ існóють 
õристиянські чеснîти, які мають місöе 
ó ïîвсякденніé діяльнîсті людини. Се-
ред ниõ виділяються три наéîснîвніші: 
віра, надія, любîв, які ïривîдять нас дî 
ïерекîнання ïрî існóвання Бîга і ïрав-
дивість Йîгî îб’явлень, îчікóвання від 
Бîга вічнîгî сïасіння, ïрагненні сïîдî-
батися Бîгîві çавдяки викîнанню Йîгî 
çаïîвідеé [17]. Дî речі, öікавим твер-

дæенням мîæе вистóïати те, ùî õрис-
тиянські чеснîти мîæна набóти абî 
ïримнîæити тільки ó бîрîтьбі ç самим 
сîбîю і îбставинами æиття, бî на çа-
ваді чеснîті стîять ïереïîни внóтрішні 
(çлі ïристрасті) і çîвнішні (çневага і 
ïереслідóвання çі стîрîни людеé) [17], 
як і чеснîти çагальнîôілîсîôські, ùî 
çдîбóваються ó бîрîтьбі.

Ïри такіé ріçнîманітнîсті ріçниõ 
видів чеснîт, ó бóдь-якîмó раçі мîæ-
на ïрîстеæити лінію õарактериçóючиõ 
елементів дîбрîчеснîсті, як тî сïравед-
ливість, любîв дî блиæньîгî, ïрагнен-
ня сóсïільнîгî блага, відчóття гіднîсті, 
наявність õîрîбрîсті тîùî.

Негативним елементîм ó ïриклад-
нîмó вïрîвадæенні кîнститóöіéнîї ви-
мîги ïрî дîбрîчесність сóддів є немîæ-
ливість îтримання ïîвнîї çрîçóмілîсті 
ïрî наявність чи відсóтність в îсîби 
набîрó чеснîт. Ôактîр îбманó ïрî на-
явність дîбрîчеснîсті містить висîкиé 
відсîтîк éмîвірнîсті. Ïрî такиé îбман 
ó свіé час влóчнî вислîвився Д. Дід-
рî в îднîмó іç õóдîæньî-ôілîсîôськиõ 
твîрів – «Небіæ Ðамî», герîé якîгî 
çаçначив: «Якби чеснîта якимсь чинîм 
ïривîдила дî багатства, я абî бóв би 
дîбрîчесним, абî вдавав би чеснîтó, 
як інші» [18, с. 196].

Ïрîте, ó раçі баæання îсîби çаéмати 
ïîсадó сóдді та îднîчаснîгî встанîвлен-
ня критерію дîбрîчеснîсті, така îсîба 
мîæе бóти ïіддана внóтрішньîмó ïраг-
ненню дî çдîбóття неîбõідниõ чеснîт.

З данîгî ïривîдó є слóшним міркó-
вання М.Ï. Орçіõа ïрî те, ùî ïравîвиé 
ïриïис, çасвîєниé îсîбистістю, îтри-
мóє віднîснî самîстіéне, «нîве» æит-
тя ó дóõîвнîмó світі îсîбистîсті, яке 
ïерелîмлює öеé ïриïис кріçь ïриçмó 
свîїõ çнань, емîöіé, навичîк. У öьîмó 
сенсі ïравî вистóïає не тільки çасî-
бîм вïливó, регóлювання і çîвнішньîгî 
кîнтрîлю, а é діéîвим çасîбîм самî-
регóляöії, ùî çалеæить від «внóтрішніõ 
властивîстеé системи» (îсîбистîсті), 
стимóлîм її самîрîçвиткó [19, с. 23]. 
Автîрîм çаóваæóється, ùî вïрîва-
дæення категîрії дîбрîчеснîсті як на 
кîнститóöіéнî-ïравîвîмó рівні, так і 
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на іншиõ ïравîвиõ рівняõ не ïîтребóє 
надмірнîї ôîрмаліçаöії. Дîбрîчесність 
ïîвинна рîçкривати чóттєвî-емîöіéне 
віднîшення сóсïільства дî кîнкретнîї 
îсîби, кандидата на ïîсадó сóдді та 
ґрóнтóватись на вчинкаõ і діянняõ öієї 
îсîби. Адæе саме такі критерії є çна-
чóùими ïри відïравленні ïравîсóддя ó 
ïîвсякденнîмó æитті людини. Саме ó 
öиõ асïектаõ рîçкривається баçîваниé 
на öіннîстяõ меõаніçм çаõистó ïрав 
людини, ùî станîвить дієвó кîнöеïöію 
людськîгî вимірó ïрава.

У виснîвкó слід çаçначити, ùî дî-
брîчесність вистóïає лаïідарним твер-
дæенням ïрî мîральнî-етичнó ïриïó-
стимість çаéмати ïевніé îсîбі ïîсадó 
сóдді. Дîбрîчесність сóддів на сьîгîдні 
для óкраїнськîгî сóсïільства є ïевним 
гіïîтетичним імïеративîм, вкладенням 
ó рîçвитîк сóдîчинства, а для самиõ 
сóддів дîбрîчесність мîæе бóти îднією 
ç максим, ùî складають æиттєвó ôілî-
сîôію.

Ключові слова: дîбрîчесність, 
дîбрîчесність сóддів, дîбрîчесність і 
Кîнститóöія.

Ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà àíàë³çó êà-
òåãîð³ї äîáðî÷åñíîñò³ щîäî ñóää³â, 
ÿêà ïðîïèñàíà ó íåщîäàâíî çì³íåí³é 
Êîíñòèòóö³ї Уêðàїíè, âçàºìîçâ’ÿçêó 
äîáðî÷åñíîñò³ òà ëюäñüêîãî âèì³-
ðó ïðàâà, à òàêîæ ðîçãëÿäó ô³ëî-
ñîôñüêî-ïðàâîâèх ïðàöü òà âèêëàäó 
âëàñíèх ì³ðêóâàíü щîäî ðîçóì³ííÿ 
äîáðî÷åñíîñò³ ó êîíñòèòóö³éíî-ïðà-
âîâ³é ñèñòåì³.

Ñòàòüÿ ïîñâÿщåíà àíàëèçó êà-
òåãîðèè äîáðîäåòåëè â îòíîшåíèè 
ñóäåé, êîòîðàÿ ïðîïèñàíà â íåäàâíî 
èçìåíåííîé Êîíñòèòóöèè Уêðàèíы, 
âçàèìîñâÿçè äîáðîäåòåëè è ÷åëîâå-
÷åñêîãî èçìåðåíèÿ ïðàâà, à òàêæå 
ðàññìîòðåíèю ôèëîñîôñêî-ïðàâîâых 
ðàáîò è èçëîæåíèю ñîáñòâåííых ñî-
îáðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ïîíèìàíèÿ 
äîáðîäåòåëè â êîíñòèòóöèîííî-ïðà-
âîâîé ñèñòåìå.

This article is devoted to analysis 
the category of virtue against judg-

es, which is spelled out in the recently 
amended Constitution of Ukraine, the 
relationship of virtue and the human 
dimension of law, and consideration 
of the philosophical and legal works 
and the presentation of its own consid-
erations, of the understanding of the 
virtue in the constitutional and legal 
system.
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