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РОЗВИТОК ПРОБЛЕМ ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА 
ПРЕДСТАВНИКАМИ ОДЕСЬКОЇ ШКОЛИ ПРАВА В ДРУГІЙ 

ПОЛОВИНІ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. 

На рубежі ХІХ - ХХ ст.ст. юридична думка перебувала в пошу
ку конструктивної моделі політико-правового устрою суспільства. 
У цьому пошуку активну участь взяли й вітчизняні вчені -юристи. 
Вітчизняне загальнотеоретичне правознавство зазначеного періоду 
було представлено такими вченими-правознавцями, як С. В. Пахман, 
М. К. Ренненкампф , М. Ю. Чижов, Є. М. Трубецькой, М. А. Гредескул, 
Б. О. Кістяковський, М. І. Палієнко, С. С. Днестрянський, А. М Фатєєв, 
Є. В. Васьковський, В. Д. Катков, О. О. Жилін, Є. В. Спекторський, 
Ф. В. Тарановський, К. А. Кузнєцов. 

Одеську школу права досліджуваного періоду в теоретичному право
знавстві представляли С. В. Пахман, Є. В. Васьковський, В. Д. Катков, 
К. А. Кузнєцов і М. Ю.  Чижов. 

Семен Вікентійович Пахман ( 1825- 1910) - уродженець Одеси, закін
чив у 1840 р. Одеську гімназію і в 1843 р. прослухав повний курс юри
дичного відділення Ришельєвського ліцею. 

Як відзначається в юридичній літературі, С .  В. Пахман одним із 
перших у вітчизняній юриспруденції науку права зводив до юридичної 
догматики. 

С. В. Пахман протиставляв дві теорії права: юридичну теорію права 
(тобто юридичну науку у власному розумінні) і так називану <<побутову>> 
(чи <<історичну>>) теорію права. Кожна з цих наук вивчає право зі своєї 
особливої точки зору. Так, <<побутова>> теорія права вивчає лише завніш 
ню сторону права, тобто життєві відносини, інтереси, цілі й т. д. Тоді як 
юридична теорія вивчає внутрішню сторону права, тобто право <<саме 
по собі>>, незалежно від питання про походження і розвиток права, від 
життєвих цілей, від сил, що породжують право [ 1 ,  с. 63] . 

Іншим представником формально-догматичного підходу був одесь
кий учений Євген Володимирович Васьковський ( 1866, Акерман, по ін
ших даних Одеса, - 1942, Варшава), відомий як цивіліст і процесуаліст, 
адвокат і суддя. 

Є. В. Васьковський був типовим представником формально-догма
тичного підходу в юриспруденції, заснованого на логічній інтерпретації 
юридичних понять. У концепції Є. В. Васьковського первинне і допо
міжне наукове завдання - формально-догматична обробка права -
перетворюється на самоціль. З погляду вченого, юрист-догматик бере 
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існуючий юридичний матеріал як непорушний емпіричний факт, він не 
створює нових законів і норм, не ставить питання про доцільність існу
ючих норм, а займається формально-логічною обробкою існуючого за
конодавства, тобто сприймає існуючі норми як догму. Кожен конкрет
ний випадок практики підводиться під будь-яке поняття, що входить 
у формально-догматичну систему понять і правил, і тоді залишається 
тільки застосувати ці принципи і правила, що присвячені цьому по
няттю в догматичній системі. У зв'язку з цим Є. В. Васьковський від
значає : <<Процес застосування права, переробленого в наукову систему, 
зводиться до роз'яснення і з'єднання невеликого порівняно числа еле
ментів, тобто до операції, подібної до математичних обчислень. А тому 
що елементи, над якими працює юрист, теж є поняттями, то його ді
яльність цілком відповідно може бути охарактеризована влучним ви
словом Савіньї, як рахунок понятЬ» [2, с. 344] . 

Завдання догматики, на думку Є. В. Васьковського, полягає в тому, 
щоб додати чинному праву таку зовнішню форму, що спростила б і по
легшила б процес застосування юридичних норм. Для вирішення по
ставленого завдання Є. В .  Васьковський пропонує використовувати 
такі прийоми: 1) юридичний аналіз; 2) логічну концентрацію матеріалу; 
З) систематичний розподіл; 4) юридичну термінологію. 

Василь Данилович Катков. Він народився 26 квітня 1867 р. у містечку 
Мала Миколаївка. 

В. Д. Катков розвивав позитивістські погляди в їх крайній версії. Він 
затверджував, що <<право є закон у широкому сенсі>> і прагнув цілком 
перебороти поняття <<право>> як <<плід схоластики і рабства мислення>> і 
замінити <<право>> владним <<законом>>. <<Немає, - писав він, - особли
вого явища <<право>> в тому сенсі, в якому існують такі особливі явища, 
як <<закон>>, <<держава>>, <<правило>> чи <<норма поведінкИ>> [3 ,  с. 39 1 ] .  

Ще один представник одеської школи теоретиків права - Костяити 
н. Олексійович. Кузнєцов. 

Праворозуміння К. А Кузнєцова можна віднести до вчень, які на
полягають на тому, що у своїй основі право має моральний характер. Як 
відомо, такий характер послідовно відстоювався школою природного 
права. 

Микола Юхимович Чижов народився 6 жовтня 1 853 р. в селі 
Єгор'єцькому Углицького повіту Ярославської губернії. 

В результаті довголітніх пошуків, М. Ю. Чижов пропонує таку дефі
ніцію поняття права: право - це сукупність норм, установлених відпо
відно до природних життєвих явищ людей, утворених силами, що ко
реняться не тільки в об'єктивному, поза суб'єкта лежачому світі, але й у 
природі людської особистості. 
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ЗНАЧЕНИЕ ДИПТИХА В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Сегодня, особую актуальность приобрел вопрос об Автокефалии, 
которая непосредственно связана с диптихом. Под термином <<дип
тих>> понимается упорядоченньrй список Поместньrх Автокефальньrх 
Православньrх Церквей из которьrх состоит Вселенская Церковь. 

На формирование современного диптиха оказали влияние различ
ньrе ф акторьr: древность Церквей, хронологическая последователь
ность провозглашения автокефалий, политическое значение городов с 
кафедрами первьrх епископов. 

С точки зрения православной зкклесиологии, все автокефаль
ньrе Церкви равноправньr, и место в диптихе не сообщает Поместной 
Церкви никаких преимуществ и привилегий в еравнении с теми 
Церквями, которьrе занимают последующие места в диптихе . В полной 
мере зто относится и к Церкви, первенствующей в диптихе . Зто только 
перненство чести, но не власти, и вьrражается оно лишь в первенстве 
пред престолом при сослужении первоиерархов Поместньrх Церквей, 
в председательстве на церковньrх соборах и на иньrх официальньrх со
браниях, в первом месте в подписях под церковньrми актами, принима
емьrми всеми или несколькими Поместньrми Церквями. 

Сами каноньr (З прав. 11 Всел. Собора; 28 прав. lV Всел. Собора) 
говорят о политических, и, следовательно, исторически преходящих 
основаниях возвьrшения престолов. Гражданское положение города 
определяет его место в диптихе. В 28-м правиле Халкидонского Собора 
сказано: <<Ибо престолу ветхаго Рима Отцьr прилично дали преимуще
ства; поелику то бьrл царствуюший град>> [ 1 ] .  
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