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Слово до читача

Не буде перебільшенням сказати, що вітчизня
ний читач явно не розбещений якісними перекладами 
з американської юридичної літератури. Відомий виня
ток із цієї гіркої констатації становлять, мабуть, лише 
книжки найвідомішого теоретика права та апеляційно
го судді Р. Познера. Раніше вже побачили світ україн
ські видання двох його робіт — “Економічний аналіз 
права” і “Проблеми юриспруденції”1. Пропонований 
українському читачеві переклад його книги “Як мислять 
судді”, вперше опублікованої 2008 р. видавництвом Гар
вардського університету, продовжує сформовану і, тре
ба визнати, вельми корисну для української юридичної 
науки традицію.

Чому ж для перекладу була обрана саме ця 
книжка Р. Познера?

Одразу обмовмося, що в СІПА протягом усьо
го XX ст. видано безліч книг, монографій і статей, при
свячених наскрізний темі “соціальна психологія і суд”. 
Досить згадати гучну свого часу книжку популярного 
публіциста Боба Вудворда “Братство: Верховний Суд із
середини”. Кілька років тому Американське товариство 
юристів-психологів випустило цілу низку робіт, присвя
чених психологічним аспектам діяльності Верховного 
Суду, котрий, як відомо, виконує в цій країні функції 
конституційного. Так, перу самого тільки професори 
Лоуренса С. Райтсмена належать такі добротні дослі
дження, як “Психологія Верховного Суду СІЛА”, “Усна 
аргументація перед Верховним Судом СІЛА”, “Сповідь 
у нарадчій кімнаті” та інші.

В американській літературі поширеним є під
хід до вивчення судової влади як свого роду “чорної 
скриньки”, де закономірності рішень виводяться з зо
внішніх характеристик складу суду: віку, віросповіда
ння, освіти, а також із особливостей справи й учасників 
провадження. Однак не менш популярним є з’ясування 
правових і соціально-політичних уявлень суддів, опис

1 Див.: Познер Р. Економічний аналіз права. — Харків: Акта, 2003. — 
862 с.; Його ж. Проблеми юриспруденції.-- Харків: Акта, 2004.— 488 с.
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сформованого її і х 11 і і і свідомості ііраіиіііоі'о по./ім у непі 
його широті, зіставлення й о т  иіх а межами діяльності 
розуму професійного юриста.

Мабуть, іще важливішою є обставина, що роз
робки американських учених дозволяють на підставі 
узагальнення за певними критеріями судових рішень, 
винесених за багато років, з високою мірою точності пе
редбачати рішення наступні. Завдяки цьому ще 1962 р. 
професор Роделл за одинадцять днів до розгляду у Вер
ховному Суді США справи про перегляд меж вибор
чих округів, спрямованої своїм жалом проти так званого 
“джерримендеринґу”, передбачив, яке рішення ухвалить 
суд, хто буде “за” і “проти” тощо, виходячи з самих лиш 
особистісних чинників (темпераменту, походження, еко
номічного статусу, кар’єри до роботи в Суді), вплив яких 
на власне мислення повністю не здатні усвідомити на
віть найбільш кваліфіковані судді.

Вочевидь, з розвитком суспільства інтегратив
ний рух наук буде тільки зростати. Не випадково вже 
зараз у вітчизняній юриспруденції набули широкого 
визнання взаємодія економіки і цивільного права, біо
логії й галузей еколого-правового циклу, математичної 
теорії ігор та криміналістики. Як каже В. Є. Коновало- 
ва, засновниця харківської школи юридичної психоло
гії, “інтеграція наук, нерідко настільки далеких, що сама 
думка про їх поєднання здається безглуздою або блюз
нірською, часто дає чудові результати розв’язання сти
кових проблем”1.

Однак, незважаючи на всю перспективність 
такого штибу досліджень, склалося так, що сьогодні 
американська наука про правосуддя, що розвиваєть
ся фактично на стику двох наук — права і психології 
та дістала назву бігевіоризму (від англ. ВеЬауіоиг — по
ведінка), найменш відома в Україні. Після невеликого 
сплеску цікавості до цієї теми, що намітився в правовій 
системі поглядів 60-80-х років минулого століття і був 
пов’язаний головно з іменами В. А. Туманова, Т. Г. Мор-

1 Коковалова В. Е. Интегративная функция правовьіх наук и проблемні 
соблюдения прав человека//Права людини і правова держава (До 50-ї річ
нім (і Загальної декларації прав людини): Тези доп. та наук. повідомл./За рсд. 
М І Пайова. -  X.: НІОАУ, 1998,- С. 15.
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щлкоиої, ('..А (тр о п а , А.М. Я коїш па, ('.В. Боботова 
та інших ентузіастів1, яким, попри пайжорсткіші цен
зурні бар’єри, вдалося відкрити завісу невідомого над 
зарубіжними розробками проблем правосуддя, увага ві
тчизняних науковців до цього питання помітно впала. 
Водночас було б явною пересадою твердити, що багаті 
на традиції американські бігевіористи “зміліли” і не за
слуговують на пильність. Вони як і раніше існують, 
розвиваються, серед них з’являються нові величини. Од
нією з них є професор Ричард Познер, якого варто до
кладніше представити українському читачеві.

Ричард Алл єн Познер народився 1939 р. в Нью- 
Йорку. Випускник двох провідних американських освіт
ніх центрів — Єльського і Гарвардського університетів, 
причому під час навчання у Гарвардській школі права 
(аналог нашої аспірантури) Познер був редактором най- 
престижнішого наукового часопису Нагоагй Ьахю КеVІеxю, 
що його в різні роки редагували такі люди, як чинний 
голова Верховного Суду США Джон Робертс і 44-й пре
зидент США Барак Обама2. Тому немає нічого дивного 
в тому, що першим місцем роботи молодого юриста став 
Верховний Суд США, куди Познера взяли як помічни
ка (сіегк) легендарного судді У. Бреннана.

Уільям Бреннан (1906-1997 рр.), призначений 
до Верховного Суду 1956 р. президентом Д. Ейзенгаве- 
ром (згодом консервативно налаштований Ейзенгавер 
назве це призначення “однією зі своїх головних поми
лок, що їх він будь-коли припустився”), зарекомендував 
себе як рішучий активіст, котрий не боїться атакувати 
прерогативи законодавчої та виконавчої влади, а та
кож як один з лідерів ліберального крила в “Суді Вор- 
рена”. Згодом він напише таке: “Мій обов’язок полягав 
не в тому, щоб сліпо триматися Конституції двохсотліт-

1 Див., Напр.: Егоров С.А. Политическая юриспруденция в США.— М.: 
Наука, 1989.— 224 с.; Яковлев А.М. Право и социология.— М.: Юрид. лит., 
1975.— 112 с.; Боботов С.В. Буржуазная юстиция. Состояние и перспективні 
развития. — М.: Наука, 1989.— 256 с.; Туманов В. А. Буржуазная правовая 
идеология.— М.: Наука, 1971.— 381 с.

Цікаво, що розминувшись у Гарварді, Познер і Обама, проте, зустрі
нуться в школі права Чиказького університету на початку 1990-х рр., куди 
Обама прийде як молодий викладач, а Познер до того часу вже стане поваж
ним “старшим лектором”.
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ііііої діїніїїіиіі, але н німу, іцоГі ирік кігуїшти м величні 
111 >11111 ЦІ 11II ДО ПОТОЧНИХ проблем І СЬОГОДНІШНІХ потреб"1.
І Іодібнош ( ГИЛЮ, подібної манери і способу мислення 
не пересічного виконавця, вимушеного “схиля ти шию 
під ярмо закону”, а судді-творця, котрий творчо інтер
претує законодавство і конституційний текст, судді - 
“соціального архітектора” — Познер додержуватиметься 
протягом усієї своєї суддівської кар’єри, що почалася 
багато пізніше, 1981 р., коли президент Рейґан призна
чив його на пост судді Апеляційного Суду 7-го округу 
(м. Чикаго і його передмістя).

Потім були кілька років служби в апараті Гене
рального прокурора США і Федеральної торгової ко
місії — урядової агенції, відповідальної за захист прав 
споживачів, зокрема, покликаної стежити за дотриман
ням антимонопольного законодавства. Ризикнемо при
пустити, що період роботи в комісії був для Познера 
не менш, а то й більш значущим, аніж час, проведений 
у Верховному Суді. Саме тоді ІІознер здобуде той до
свід, який стане для нього необхідним кількома рока
ми пізніше, коли він заявить про себе як представник 
(і один із засновників) так званої економічної теорії 
права, що розглядає право як певний метод скорочен
ня витрат2.

Досвід, набутий у Федеральній торговій комі
сії, допоможе йому, безумовно, і 1999 року, коли його 
буде запрошено як медіатора (посередника) між сторо
нами в антимонопольній справі “МісгозоД”, і десятьма 
роками пізніше, коли одразу по світовій фінансовій кри
зі 2009 Познер, спільно з Нобелівським лавреатом-еко- 
номістом Г. Беккером, почне вести Інтернет-блоґ3. Отож 
на сьогодні Р. Познер, хоча в це й важко повірити, є пер
шокласним фахівцем у таких, здавалося б, далеких одна 
від одної галузях правознавства, як судова психологія й 
антимонопольне законодавство, відбиття правових про
блем у художній літературі та право на аборти, сексуаль-

1 Цит. за: Куап Р. Вгсппап ЇУі11іат//Епсус1орсс1іа о! іЬс Зи ргете 
Соигі/ЕсІ. Ьу О. ЗсЬиІГг,— N¥1 Еасі$ Оп Еііе, 2005,- Р. 53.

Детальніше див.: Кучерявенко М. П. Зі скарбниці світового досвіду: еко
номічний аналіз американського права/УПознер Р. Економічний аналіз пра
ва. Харків: Акта, 2003,— С. 17-25.
3 Див.: \\'\у\с.Ьсскег-розпсг-Ь1о£.сот

1 0

на дискримінація і юридичні критерії плагіату (який, як 
бачимо, мас місце і в Америці).

Очевидно, що людину з настільки широкою 
науковою ерудицією не могли знехтувати провідні до
слідницькі центри. 'Іому вже 1968 р. Познер переходить 
на викладацьку роботу в Стенфордську школу права, 
а наступного — 1969 р. — пов’язує своє життя зі шко
лою права Чиказького університету, в якій працює вже 
майже тридцять п’ять років. За ці роки Познер став без 
перебільшення символом чиказької юридичної школи, 
її духовним провідником. І знову та сама різнобічність 
наукових інтересів! Вражає навіть сам список лекційних 
курсів, які він читає: адміністративне право, антимоно
польне право, економічний аналіз права, історія юри
дичної думки, колізійне право (“війна законів”), право 
і література, законодавчий процес, сімейне право, право 
Стародавнього світу, деліктне право, цивільний процес, 
доказове право, законодавство про охорону здоров’я та 
економіка, право і наука, вступ у юриспруденцію1. Про
фесорську кафедру він не залишив і після призначення 
до апеляційного суду (навіть перебуваючи його головою 
в 1993-2000 рр.), примудряючись при цьому самостій
но писати проекти рішень, ще й не передоручаючи, як 
то чинять судді в багатьох країнах світу, цю клопітку мі
сію своїм помічникам2.

Як бачимо, Р. Познер рівною мірою поєднує 
в собі якості правника-теоретика і правника-практика, 
немов особистим прикладом спростовуючи одвічну су
перечку, що точиться в абсолютних величинах, про те, 
кого слід призначати до судів вищих інстанцій — пред
ставників академічного середовища або вихідців із пра
воохоронної системи. Невипадково цьому питанню 
Познер навіть присвятив окрему главу в книзі “Як мис
лять судді”.

Річ у тому, що в англосаксонській правовій тра
диції суддя прагне не тільки вирішити справу по суті, 
але також розширити обрії бачення відповідної пробле-

1 Див.: КісЬагсі А. Розпег//\¥\у\¥.1а\¥.исЬіса£о.есіи/гюс1е/79.Ь(лті1
2 Як зізнавався сам Познер в інтерв’ю часопису Рогіипе, його наванта
ження як апеляційного судді становить в середньому 6 справ на день, які він 
розглядає у складі “трійки” суддів, при цьому, виходячи з цього розрахунку, 
кожен суддя мусить скласти проекти 2 рішень (Див.: \у\¥\\-.топеу.сппхот).
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ми іірлік и« >к > спільнотою. 111 >і їм 11 н >м, американські суд 
ді, зазвичай, стаїїлятії собі такі завдання: л) перекопати 
ІІСН1ІСН1ІСІІИХ, що ухналеие рішення с юридично Іірл- 
вильпим: прочитавіїш судове рішення, сторони судово
го конфлікту і загал мають упевнитися в тому, що суд 
вислухав і зрозумів усі аргументи, що “кожен чесний, 
відповідальний і розумний суддя дійшов би такого са
мого висновку”; б) прояснити правові норми, до яких 
він апелює, тобто зробити їх чіткішими, ніж вони були 
раніше, в) тою мірою, якою деякі з можливих рішень 
здаються тверезішими за інші, суддя розглядає закон 
у доцільному напрямку; г) вчинити так, щоб людині, 
котра знайомитиметься зі справою, було цікаво чита
ти текст рішення (в англійській мові навіть уживають 
спеціальний прикметник — “геасіег-ітіепсіїу”, буквально 
означає “дружній до читача”). Американські судці полю
бляють писати яскраво, оскільки “вони не хочуть бути 
безликими бюрократами”1.

На жаль, чимось таким у нашій країні ми поки 
що похвалитися не можемо. Багато в чому це пов’язано 
з тим, що континентальне право, до якого, при всіх за
стереженнях, усе ж належить право українське, розви
валося під визначальним впливом доктрини. У процесі 
укладення його норм наукові абстракції, людський ро
зум і діяльність учених грали і відіграють вирішальну 
роль. Як наслідок, сутність континентального підходу 
полягає не в тому, щоб знайти в судовій практиці й від
шліфувати те чи те рішення, як це має місце в англо
саксонській правовій сім’ї, а в тому, щоб укшталтувати 
якийсь ідеальний принцип, а потім за допомогою ньо
го регулювати суспільні відносини. У результаті цього 
в континентальній системі судді загальних судів ста
ють пересічними правовживачами, внаслідок чого такі 
творчі завдання, що потребують у більшості випадків 
нестандартного підходу, як, скажімо, тлумачення кон
ституційних норм, кепсько сполучаються зі слабкістю 
і боязкістю судді континентального зразка.

Підсумуймо. Ричард Познер посідає належне 
місце серед провідних американських учених-правознав-

1 Розпсг К. Нош Тисіеез ТЬіпк.— СатЬгісіес: Нагуагсі ІІшусгзіГу Ргезз,
2008,- Р. 204-229.
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цін. Серед його робіт найбільше визнання здобули “Еко
номічний аналіз права” (б видань), “Право і література" 
(З видання), “Антимонопольне право” (2 видання), біо
графія судді Верховного Суду Б. Кардозо та інші1. Коли 
відомий юридичний часопис Ье&аі АДат підготував сво
го роду гіт-парад “20 провідних мисленників Америки 
в галузі права”, у ньому опинився і Ричард Познер, ли
шивши позаду багатьох суддів Верховного Суду, серед 
яких були загальновизнані класики У. Ренквіст, А. Ска- 
ліа і К. Томас.

Ми докладно зупинилися на життєвому шляху 
Ричарда Познера, натомість говорити про його політи- 
ко-правові погляди нема потреби, — читач сам матиме 
змогу з ними ознайомиться в цій книжці. Хотілося б зу
пинитися лише на одному моменті.

Як відомо, протягом 2006-2010 рр. Дж. Ассанж 
на своєму Інтернет-сайті \Уікі1еак8.ог§, головним редак
тором якого він був, оприлюднив щонайменше 750000 
особливо таємних документів, що стосуються розвіду
вальної діяльності США в країнах “третього світу”, ко
рупції у вищих ешелонах влади, військових злочинів 
сил коаліції в Іраку й Афганістані, зосібна розстрілів 
мирних жителів, прихованих реалій американської ди
пломатії. Найпліднішим для Мбкіїеакз став 2010 р., коли 
ім’я Ассанжа, без пересади, стало відомо всьому світу.

Тоді Америка розділилася. Частина істебліш
менту, насамперед консервативно налаштовані республі
канці, представники військово-промислового комплексу 
відцуралися Ассанжа. У їхніх очах він став просто дер
жавним зрадником. Кандидат у віце-президенти від Рес
публіканської партії, губернатор штату Аляска Сара 
Пейлін навіть присягнулася “розмазати його по стінці”. 
Так от, Ричард Познер був одним з небагатьох прибічни
ків Республіканської партії, котрі публічно встали на за
хист Ассанжа і заявили, що в його діяльності не було 
нічого такого, що суперечило б першій поправці до Кон
ституції США, яка гарантує свободу інформації2.

1 У згаданому інтерв’ю часопису Рогіипе Познер повідомляв, що вирізня
ється неабиякою швидкістю писання. Так, за вечір він може написати близь
ко 20-30 друкованих сторінок.
2 Див.: Розпег К. \УікіЬеакз апб іЬе Еігзі АтепсітепІ//Ви11е1;іп о£ Атегі- 
сап Асабету о£ АіТз & Зсіепсез.— Зргіп§ 2012.— Р. 22-23.
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І І,ч змичка кидати виклик примі /панікам усні 
./ісііііх переконань, істинність котрих, як вважає і Іознер, 
досі не піддавали сумнівам, давно стала (|)ірмоним іша
ком інтелектуальної манери науконця. Кількома рока
ми до того він висловився за легалізацію марихуани та 
ЛСД, за можливість ув екстрених випадках застосо
вувати тортури до осіб, підозрюваних у скоєнні теро
ристичних актів (у той самий час висловивши незгоду 
з положенням, згідно з яким жінки-охоронці можуть 
спостерігати за чоловіками-ув’язненими у душових кім
натах), публічно підтримав доцільність проведення до
слідів на тваринах. Широко відомою є близкість йому 
поглядів Ф. Ніцше. Всі ці “кричущі ставлення” не раз 
ставали каменем спотикання між ним і офіційним Ва
шингтоном, особливо 2005 р., коли у відставку йшла 
суддя Верховного Суду С. О’Коннор, і Познер, здава
лося б, мав усі шанси посісти її місце. Наївно і недале
коглядно пояснювати такі висловлювання “дивацтвами 
генія”. Справа в іншому. Гадаю, просто в його душі ще 
живий той Захід, про котрий нині всі, здається, забу
ли: пуританський Захід, що з рушницею і Біблією то
рує собі шлях серед неозорих індіанських прерій. Захід, 
для якого найвищою цінністю є свобода у всіх її про
явах. Свобода думки. Свобода слова. Свобода поступу.

Отже, перед нами нова книга Ричарда Познера...

Олександр Євсеєв,

кандидат юридичних наук,
доцент кафедри конституційного права
України
Національного університету 
“Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого ”

Вступне слово

З молодечою зухвалістю я розрізняв 
чотири категорії судових рішень: перша — 
обмірковані, себто, ухвалені на підставі 
роздумів та обговорень; друга — оказійні, 
над якими владний випадок; третя — 
інтуїтивні, які залежать від здобутих 
вражень і “внутрішнього чуття”, четверта — 
недоумкуваті, ухвалені попри здоровий 
глузд. І з тією самою відчайдушністю 
я вважав останні три категорії рішень лише 
за варіанти одне одного, підсумками дій, зовсім 
не притаманних доброчесним суддям1.

Іван Карамазов казав, що, коли Бога не існує, то дозволено все. 
ГІравники-консерватори радше сказали б: якщо законності (пра- 
вочинного формалізму, традиційного правового обґрунтування, 
“влади закону, а не людей”, “верховенства права” та ін., про що 
так піднесено проголошують на День Права) не існує, то суд
дям дозволено все, тому — стережіться! Одначе законність іс
нує, а отже, дозволено не все. Проте сфера впливу законності 
скоротилася настільки, що тепер значною мірою обмежена ти
повими справами, тож суддям таки багато чого дозволено. Саме 
межі дозволеності для суддів і як вони використовують своє пра
во на розсуд — провідні теми цієї книжки. Особливої актуаль
ності цим питанням надав приголомшливе (для необізнаних) 
зрушення в консервативний бік Верховного Суду під час його 
сесії (що завершилась у червні 2007 року)2, Він відбувся вна
слідок заміщення поміркованого консерватора судді Сандри 
О’Коннор на консерватора надмірних переконань Семюеля Елі
то, й отже увиразнив питання особистісних і політичних чинни-

1 .фзерЬ С. НиІсЬсзоп, Дг., "ТЬе фіфдпспі Іпіиіііуе: ТЬс Рипсііоп оГ ГЬе 
’НипсЬ’ іп Дисіісіаі Оссіяіоп," 14 Сотеїі Ьат Оиагіегіу, Стор. 274, 275-276 
(1929).
2 Ііпсіа СгсспЬоизс, "Іп Зіерз Ві§ апсі Зтаїї, Зиргете Сой її Моуссі Кі§Ьі . 
А 5-4 Оупатіс, \\ЇІ.Ь Ксппесіу аз ПпсЬріп," Меж Уогк Тітез, Липень 1, 2007, 
§ 1, Стор. 1.
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