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Роз г ля ну то філо софсь копра вові ас пек ти про бле ми здійснен ня пра во суд дя в 
політич них су до вих про це сах. Спо чат ку по дається ро зуміння по нят тя політич них 
су до вих про цесів, відтак відзна ча ють ся ок ремі йо го філо софсь копра вові ас пек ти. Ці 
ас пек ти в їх ме то до логічно му ас пекті роз кри ва ють ся на при кладі політич них су до вих 
про цесів у Східній Га ли чині в 1930х ро ках.

Ключовіслова: філо софія пра ва, політичні су дові про це си, пра во суд дя.

Рас смо т ре ны фи ло соф скопра во вые ас пек ты про бле мы осу ще ств ле ния пра во су дия 
в по ли ти че с ких су деб ных про цес сах. Сна ча ла пред став ля ет ся по ня тие по ли ти че с ких 
су деб ных про цес сов, сле до ва тель но, от ме ча ют ся от дель ные его фи ло соф скопра во вые 
ас пек ты. Эти ас пек ты в их ме то до ло ги че с ком ас пек те рас кры ва ют ся на при ме ре 
по ли ти че с ких су деб ных про цес сов в Вос точ ной Га ли ции в 1930х го дах.

Ключевыеслова: фи ло со фия пра ва, по ли ти че с кие су деб ные про цес сы, пра во су дие.

The article deals with the legal philosophical aspects of realization of justice in political 
trials. Firstly, the notion of political trials is reviewed, then, some of its legal philosophical 
aspects are treated. These aspects in their methodological aspects are applied based on the 
example of political trials in the Eastern Galicia in the 1930s.
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Політичний судовий процес (далі – «ПСП») – складне історичне явище
співіснуванняправатаполітики.Проте,якахарактеристикацьогопоняття,його
визначення?Визначення,якпередумоваосмислення,сприятимез’ясуванню,чиє,
наприклад, таким процесом – будь-який суд над політиком, кримінальне
переслідуваннязаполітичні,зокремаідеологічні,погляди,чисудовевирішення
протистояння «гілок влади»? Відтак це сприятиме й з’ясуванню питань про
сутністьцихпроцесівузв’язкузрозуміннямправатазакону.Так,якщорозуміти
правоякзакон,щоєвтіленнямвладної,зокремадержавної,діяльності,то,чиє
таке«право»лишеінструментомполітичноїборотьбизадопомогоюполітичних
судових процесів, у яких визначення меж законності – прерогатива винятково
самоївлади?Чи,якщожправорозуміється,мовоюГ.Радбруха,як«_н._правов
явище»,товоностаєінструментомправозахистувзазначенихпроцесах?Зреш-
тою,якадинамікарозвиткуявищправаізаконувПСП?

Ці та інші питання заслуговують прискіпливішої уваги філософів права.
З’ясуванняправовихсмислів,межспіввідношеннятарозмежуванняправаізако-
ну,підходівдоінтерпретаціїваналізіфеноменуПСПздатнесформуватибазудля
по ста нов ки філо софсь копра во вої про бле ми таких процесів, оживити дискурс
осмисленнявзаємозв’язкуправатаполітики.

Такийдискурс,читопередумовидонього,з’явилисязрозвиткомфілософсь-
ко-правовоїдумкиостаннімчасомйвУкраїні.Вийшлипершідрукованіпраці,в
якихавторинамагаютьсявийтизамежітрадиційнихпарадигмрозумінняправо-
суддяяксудочинства(тобто,посуті,законосуддя)яксутодержавноїдіяльності.
Правосуддя осягається й з плюралістичних підходів різних напрямівфілософії
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права (аксіологічне, антропологічне, соціологічне, герменевтичне та інші
розумінняправосуддя),яксудовездійсненняідеїправа,специфічнаформаісто-
ричногорозвиткуправа,уконтекстірежимівздійсненнясудовоївлади,яксфера,
здатназабезпечитиреальнездійсненняверховенстваправазаучастісудуприсяж-
нихтощо1.Цітаіншіконцепції,підходи,думкивартозастосовуватийдоосмис-
ленняісторичногоматеріалу,якнаприклад,судовихпроцесівминулого,такзва-
нихісторичнихПСП.

Уцьомузв’язкуможливийвихіднапостановкуодногозключовихпрактич-
нихпитаньпорушеноїпроблематики:чиможливездійсненняправосуддявПСП,
ачиПСП–цеявищеапріорі_н._правове,наприклад,сутополітичне,дедоміну-
ютькатегорії,приміром,доцільності,користі,анесправедливості,блага?

Розробкацієїпроблематикиієме тою одногоздосліджень авторів, яківикла-
даютьуційстаттіфрагментийогорезультатів.

У статті спочатку подається розуміння поняття ПСП, відтак відзначаються
окремі йогофілософсько-правові аспекти (доробок першого співавтора). Зреш-
тою,вмежахпублікаційногообсягу,ціаспективїхметодологічномуаспектіроз-
криваютьсянаприкладіПСПуСхіднійГаличинів1930-ихроках(доробокдру-
гогоспівавтора).Завершаютьвикладвисновки.

Виз на чен ня. ЮридичніенциклопедіїзазвичайнезгадуютьтермінПСП.Між
тим,вінєепітетом,якийможематисамостійнезначення.ПоширеніпоняттяПСП
різнятьсясвоїмобсягомізмістом,щовідображаютьїхнівизначення.Традиційно
вважається,щоПСП–судовийпроцеспротиполітичнихопонентів.Такевизна-
ченняпередбачаєнеобхідність з’ясуванняпонять «політичний», «опонент», які
наповнюються змістом поняття ПСП. Можливе й розрізнення «опонентів» на
внутрішніхізовнішніхтощо.

Унауковійлітературіпоширеній іншівизначенняПСП,щоконкретизують
пропонованезагальнеуявленнячидещорізнятьсявіднього.Так,одиніззаснов-
никівзахідної«політичноїтеоріїюридичногопроцесу»професорО.Кіршхаймер
(1905–1965) у праці «Політичне правосуддя» («Political Justice») визначав
політичні процеси як такі,що стосуються винятково, йогомовою, різнобічних
мотивів(partisan motivations)2.Авизначенняміншогозахідногодослідника,про-
фесораМ.Белкнепа,охоплюютьсяпроцеси,якімаютьнаметівпливнаструкту-
ру,штатабодержавнуполітикудержави,абоєнаслідкомполітичнихрозбіжнос-
тей, або зусиль соціальної групи, яка контролює державний апарат, щоби за
допомогоюсудіввплинутинасвоїхопонентівуборотьбі завладу,щоневияв-
ляєтьсявідразуякполітичнозумовленийпроцесчитотакий,щоведетьсязметою
зберегтисвоєекономічнеісоціальнестановище3.

Таке визначеннявиключаєпроцеси,щовипливають із конституційнихком-
промісів.Водночас, якщовважатиконституційнийкомпроміс«політичним», то
всіпроцесиможутьвважатисяПСП,відчогоцінністьцьогокритеріювизначення
применшується.

Щеодинзахіднийвчений,американськийдослідникЕ.Познерназиваєзазна-
ченівизначення«крайніми»(межовими)йстверджує,щодотримується,найого
думку,«серединної»дефініціїміждвомавищезазначеними4.

Отож, ПСП – це судовий процес, визначення якого може залежати як від
розуміння поняття «політичний», так й інших можливих критеріїв, щодо яких
науковадумканеуніфікована.Хочавартодетальнішедослідитипитаннявизна-
ченняПСП,допустимостверджувати:ПСП–цеформа(вданомувипадку–судо-
вийпроцес)владноїборотьбищодополітичнихопонентів.
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Яскравотакавладнаборотьбапроявляєтьсяякборотьба задержавнувладу.
Так, наприклад, судовий процес проти політика може проводитися для нейт-
ралізації його політичної діяльності. Отож, ПСП – це інструмент політичної
боротьбичивладноїборотьбизадопомогоюсуду.

ТакевизначенняПСП (якформивладноїборотьби), втім,обмежуєпредмет
дослідження.Утакомуразі,ним,наприклад,(напершийпогляд)неохоплюються
судовіпроцесипротиполітиківзасутокримінальнимизвинуваченнями.Проте,в
цьомуіскладністьцьогофеномену,щотакезвинуваченняскладновизначитичи
топриводомдляПСП,читореальноюпідставою,заякоюбудь-хтоповиненбути
притягнутимдоюридичноївідповідальності.

ДещопризупинімовикладвизначеньПСП,щобивженаприкладахрозгляну-
тиїхнюдієвість.

«Використаннязброїполітичногопроцесуякформипридушенняполітичних
супротивниківдуженерівномірнорозподіляєтьсящодокраїніепох»5,–відзначає
автор книги «Судова петля. Секретна історія політичних процесів на Заході»
Є.Б.Черняк. Так, в історії широко висвітлено судовий процес над Людови-
комXVI, який був однією із ключових політичних фігур початкуФранцузької
революції1792-1795років.Описуючиособливостіданогопроцесу,Є.Б.Черняк
відзначав,що«суднадкоролемвідтінивнапевнийчасусііншіскладніпроблеми
йвисунувсяуцентрполітичноїборотьби»6.Короля,засудженогосудомКонвенту
(голосами 383 проти 310), було страчено. Не викликає сумніву той факт, що
король (і його прибічники) та революціонери були політичними опонентами й
відтакзазначенийпроцесможевважатисяполітичним.

Упродовжсудовихпроцесів,наступнихпіслястратикороля,робилисяспроби
впливунаїхнійперебіг,характернийдлявикористаннявладнихповноваженьдля
впливунасуддівськийкорпус.Цеяскравовиявилосявпротиборствіполітичних
сил,ареноюякогоставПаризькийреволюційнийтрибунал.Однимізйогозавдань
ставзахистреволюції,щозумовлювавздійсненнявідповідного«революційного
правосуддя».

ТакісторичнимрішеннямтрибуналусталозасудженнядостратиЖакаДанто-
на–одного з ідейнихбатьківцієї інституції тавождяреволюції. Зхудожнього
викладупроцесунадДантономдоречнозгадатитакіцитати,використаніводной-
менномуфільміА.Вайди:«Революційнийтрибуналнеможебутиправосуддям.
Вінможебутитількизнаряддямпокараннявсіхворогіввітчизни,анезнаряддям
боротьбипротизлочинців»7.СамажсправаДантонавизначається,як«політична
справа»,«дуель»,адже«політикапідпорядковуєтьсямеханізму,якийнемаєнічо-
госпільногозправосуддям»8.Вданомуконтекстіреволюційнийтрибунал,попри
йоговизначенняяк«народногосуду»,постаєякфеноменполітичноїборотьби.

Порівняноскладнимфеноменомєйісторичнісудовіпроцеси(більшблизькі
нам),пов’язанізістановленнямукраїнськоїдержавності.Унихвиявляєтьсяпро-
блематика домінування політики (зокрема, політичних інтересів) над правом,
доцільностінадсправедливістю,чимзумовлювалосяйте,щоназивалосязаконом
іправом,щовизначалостантакзваного«правосуддя»(те,щоминазиваємо,рад-
ше,судочинством),аконкретнішейогоздійснення.Водночас,яквідзначаєвідо-
мий науковець С. П. Погребняк, «саме здійснення правосуддя є однією із
необхіднихпроцедур, завдякиякійстаєможливимпоєднанняправа зі справед-
ливістю»9.

Основнимипідставами, які склалисявпроцесі історичногопровадження та
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становленнябудь-якоїдержавності,аособливоукраїнців,українськийдослідник
І.Ю.Гловацькийвизначаєдержавнузраду,«порушенняпублічногоспокою,бунт
і заворушення, публічне насильство, зловживання владою, зневажання релігії,
зневажаннярозпорядженьвладиіпідбурюванняпротивлади»10.Науковецьнадає
нам чітке визначення політичного злочину, що, на думку останнього, слід
розумітияк«суспільнонебезпечнудію,вчиненузполітичнихмотивів,спрямова-
ну проти незалежності держави, цілісності її території, політичного й консти-
туційноголаду,протиглавидержави,державнихорганів,внутрішніхізовнішніх
стосунків держави з іншими державами при відсутності низьких спонукань,
такихяккористь,особистіінтереситаін.»11.

Досліджуючи особливості становлення української державності, наукова
спільнотавідзначаєвкоріненістьвукраїнськусвідомістьпевнихявищполітики,
права,економіки.Вони–чинникиставленняукраїнцівдообставинпевногоісто-
ричногочасу,зокремадодіючогосудочинстваіззаангажованимсуддівськимеле-
ментом.Невипадково,щозапевнийчасвідбувалисяпроцеси зневіривсудовій
владі,якелементувлади«зовнішньої»,«ворожої»,чиєзавданнязокремамалой
політичний характер. «Історично правосвідомість українського суспільства
фіксувалаобразвладитаправаякнасильствонадіндивідуальністю»12.

Водночас, шукаючи та просуваючи власне бачення й в судових залах,
українськіадвокатинамагалисявтілюватипритаманні їм«українськіцінності»,
апелювалидо їхпоєднаннязправом, ідеаламигуманізму,людяності.Міжтим,
вони стикалися з тим,що відзначається як особливість провадження вПСП, а
саме,що«судді,турбуючисьпробезпекусуспільства,можутьприноситивжерт-
вуінтересиіндивіда»13.

Розглядаючи ПСП 1930-х років, І.Ю.Гловацький відзначав адвокатів, які
«жертовно працювали не лише на ниві захисту українських громадян від
безпідставнихполітичнихрепресійпольської влади, а й утверджувалиу свідо-
мостікожногоукраїнцяйогоправонасвоєнаціональнедержавнежиття»14.Він
такожвідзначавзосередженняувагинароднихмаснапрагненнідосягнутисвого
майбутнього,своєїдержавностіта,звичайнож,незалежності.

ПовертаючисьдоаналізупропонованихісторичнихПСП,звернімосядоВар-
шавськогосудовогопроцесутаЛьвівськогопроцесу«Бандери».Відзначимо,що,
на думку українських дослідників, їх основою стало свідоме приниження та
знівеченняполітичногостановленняукраїнців.Ситуація«судді–поляки,підсудні
–українці»зумовлювалавідношення«мисливцятажертви».Вцьомуконтексті
невиключалосянехтуванняправамиособи,принципівсудочинства,правазага-
лом.

З-поміжпринципів,дляприкладу,нівелювавсяіпринципрівності.Так,сторо-
ниусудовомупроцесіповиннібутирівними,протевумовахполітичноїборотьби
постаєпитання:чиможливатакарівність,якщосамсуднеможерозглядатисяяк
неупереджена інституція, що забезпечує таку рівність, тим самим нівелюючи
категорію рівності. Нівелюється саме поняття «рівності перед законом», адже
законом керує політичний інтерес, за якого особі складніше або ж неможливо
захистити свої права, зберегти моральний дух, довести правоту. Політичність
процесуприрікаєйогосвоєюупередженістю.

У цьому зв’язку доцільно розглядати інші юридичні інститути, які здатні
впливатинаполітич ну скла до вусудовогопроцесу.Однимізнихєадвокатура,чиє
покликання–діятивінтересахяксуспільства,такйіндивіда.Самечерезадвока-
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туру, як правозахисний інститут суспільства, держава забезпечує можливість
реалізаціїконкретновизначенихправісвободлюдини.

Як пересічна особа, адвокат є учасником суспільно-політичних відносин,
однак,якзазначивМ.Р.Аракелян,адвокат«якчленсуспільствамаєправокеру-
ватисябудь-якимиетичнимипринципамиівченнями,проте,виконуючисвійпро-
фесійний обов’язок, адвокат зобов’язаний насамперед співвідносити свої дії з
системою спеціальних етичних цінностей і стандартів поведінки для адвоката,
який існує в державі та суспільстві»15. Безперечно, інтереси особи як члена
суспільстватаадвокатаякзахисникарізняться,колипостаєпитаннязабезпечення
основнихцінностейлюдинитагромадянина.Вданомувипадкуцеособливочітко
проявляєтьсявпроцесітворенняправосуддячитосудочинства,поняттяякихв
ідеалімалибзбігатися.

Критика політичності судових процесів доречна й з позицій забезпечення
принципунезалежностісудовоївлади.Цюпроблемуякпроблемунезалежності
суддівякслужителівФемідипорушуєусвоїхспогадахС.Шухевич.«Перепліта-
ючись»ізполітичнимпрошаркомсуспільства,судовавладанабуваєнезрозуміло-
гозабарвлення,оскількиприналежністьдоіснуючихполітичнихсил,вибиваєіз
потрібноїколії,дестабілізуєпроцесреалізаціїправосуддятаспричинюєпроти-
правність правового режиму в державі. Приналежність до інших народностей,
політичнихуподобаньтаінтересів,спричиняєвнутрішнійконфлікттазобов’язан-
нявиборусторони,оскількиреалізаціявстановленихзаконодавцемнормможли-
вавданомувипадкутількизпоглядунаверхівкудержави.

Прикладом подібної діяльності служителів Феміди є діяльність суддів у
СхіднійГаличині1930-хроків,де«такуроботупольськихсуддівісудовихупо-
рядниківневважалояк«забававполітику»,але,колиукраїнськийсуддя,згідноз
зобов’язуючими приписами, відважився уживати в своїм урядуванні в слові і
письміукраїнськоїмови,тодідаванойомутаврополітика,асуддя,що«бавиться
в політику», не може бути безстороннім суддею»16. Питання усунення від
реалізаціїнормзаконубулодоволіпросте–судизавказівкою,абозвільняйсята
несивідповідальністьякчужинецьсвогосуспільства.

Політичність може виявлятися й в ідеологічності як елементові світогляду,
зокрема й учасників судових процесів. Як відзначається у спогадах відомого
адвокатаВ.Горбового, «…вчасімого суддівствая,передусім, старався,щобу
судіненехтувалиправнашоїмови,адальшевсімасиламистаравсяпоборювати
танищитикацапство,якевважавнайбільшоюязвою,найгіршимінайгрішнішим
болякомнатіліукраїнськогонародувГаличині»17.Ідеологічнаскладоваполітич-
ноїдіяльностівумовахполітичногопротистояннязагострювалахарактерПСП.

Судовіпроцесиінколиставалисфероюідейноїборотьби.Непримиренніспро-
би змінити судовий вирок дуже часто зумовлювалися не доказами в справі, а
приналежністюзахисниківдополітичноїгрупиізпритаманнимиїйполітичними
симпатіями.ЯквідзначаєВ.Горбовий,«…Варшавськийпроцесвиявивголовних
осібУкраїнськоїреволюціїтавиявивяскравеполітичнетло»18.Зоглядунавис-
ловлювання та виступ у даному процесі, адвокат чітко виконав взятий на себе
обов’язок виявлення ідейно-моральної основи судового процесу на користь
українськогонароду.

Захисник відверто голосив про ідейність національної незалежності свого
народу, етичну необхідність боротьби за реалізацію своєї ідеї. Саме тому, «він
рівночасновисловлювавсвоїпереконання»19,якібуливодночасвсезагальнимита
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особистими.Метаоднієїлюдинизчасомсталапокликаннямвсьогонароду,який
зрозумівтакітонкощілишезплиномчасу.

Так,можливо,саметакаідейністьтапрагненнядосягтипрозріннянародних
масієоднимізвагомихчинниківхарактерностіполітичногосудовогопроцесу.

У політичних судових процесах змістовно виявляється й феномен мораль-
ності.Моральністьадвокатаяклюдинитагромадянинапроявляєтьсяужертов-
ності заради своїх ідеалів. Як зазначав В. Горбовий, деякі адвокати в відомих
судовихпроцесахСхідноїГаличинивиконувалиобов’язокбезоплатно,немаючи
йсвоїхкоштів(«такпоїхалинашіадвокатиборонитивтакійважнійсправібез
приготування,атрьохзнихудійсностібезгрошей»)20.

Отже,осмисленнявиникненнятарозвиткуполітичногосудовогопроцесуяк
складного історичного явища співіснування права та політики пов’язується з
владноюборотьбою,зокремапротиполітичнихопонентів,звикористаннямсуду
якінститутусудовоївладивтакійборотьбі.Політичністьсудовихпроцесіввпли-
ває на здійснення правосуддя, порушуючи питання про можливість такого
здійснення.Аджезаконможестатиінструментомможливихманіпуляцій,тодіяк
право(якпоняття)залишатися ідеалом–дороговказомуздійсненнісправедли-
вості.Інакше,право,засловамиВ.Старосольського,«виситьвповітрі,бонемає
нікого,хтовизнавбийогозасвоєтаоберігавйого»21.Маніпуляціязакономчи
зловживанняправом–явища,якімаютьмісцевпроцесіздійсненнясудочинства
вполітичнихсудовихпроцесах,підносячицютемудорівняфілософсько-право-
воготаводночаспрактичногодискурсу.
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