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Сучасна епоха характеризується динамікою накопичення та 
розширення нової інформації у різних сферах людського пізнання, не є 
винятком в цьому плані і цивілістика. 

Однак це жодною мірою не повинно стати причиною відмови від 
логіко-аналітичного підходу до пізнання, і щодо старих понять, і щодо 
нових. Іншими словами, мова йде про змістовну недостатність тих чи 
інших норм цивільного права через обмеженість їхнього тлумачення. 

У 1901 р. в Казані Є. В. Васьковським була захищена дисертація на 
тему «Цивілістична методологія. Вчення про тлумачення та 
застосування цивільних законів». Слід зазначити, що ця робота вкрай 
неоднозначно була оцінена його колегами на юридичному факультеті 
Новоросійського університету. Так, наприклад, професор А. І. 
Загоровський дорікав йому у зайвій прихильності до теоретичних 
питань та відсутності в роботі будь-яких нових положень. Така реакція 
на роботу була зумовлена, якоюсь мірою, тим, що на момент створення 
російського цивільного законодавства у Західній Європі розвинулося 
формальне раціональне право і акцентування уваги на тлумаченні 
норм права могло призвести до їх небажаної інтерпретації. 

Проте М. Вебер ще у 1891 р. в роботі «Римська аграрна історія та її 
значення для державного та приватного права», а пізніше в роботі 
«Господарство і держава», позитивно оцінюючи раціоналізацію права в 
цілому, вказував і на притаманні їй недоліки, які і сьогодні заважають 
логічному розвитку норм, «можуть зробити правову систему менш 
чутливою до 
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змін в економічній ситуації, а акцент на формальні, а не матеріальні 
критерії прийняття рішення не дозволяє використовувати право як 
інструмент соціальної справедливості, формальне правосуддя 
протистоїть не тільки авторитарній владі, але також може не 
відповідати й демократичним інтересам» [1, с. 44-45]. 

На наш погляд, робота Є. В. Васьковського це, більшою мірою, 
пояснення сутності юридичної герменевтики, яка методологічно 
здійснює перехід від розуміння змісту норми до пояснення її сутності, і 
тим самим призводить до єдино правильного варіанту інтерпретації 
загальноправових приписів. 

Говорячи про юридичну герменевтику, він наголошує, що 
величезної шкоди в її розвитку завдав «неживий, шаблонний спосіб її 
ставлення до матеріалу, і спостерігаючи за її безплідними 
багатовіковими зусиллями, деякі вчені прийшли до думки, ніби в 
такому стані і надалі має залишатися вчення про тлумачення законів, 
так, нібито встановлення точних правил тлумачення є неможливим і 
небажаним. Цієї думки дотримувалися корифеї цивілістики XIX 
століття: Савіньї і Пухта» [2, с. XVI-XVII]. 

Розвиток юридичної герменевтики сьогодні не є випадковим: за 
роки пострадянського періоду було зроблено дуже багато, аби 
інтерпретатор володів певною свободою при встановленні дійсного 
змісту правових установлень. 

За останні роки ми не раз і не два стикалися з тим, що навіть 
Конституційний Суд України або через неспроможність, або, навіть, 
через примус тлумачив ті чи інші закони, прийняті Верховною Радою, 
керуючись не буквою закону, а ситуацією. 

Є. В. Васьковський виділяв у тлумаченні два рівні критики — 
вищий і нижчий. При цьому вищий рівень був розділений на дві стадії: 
перша передбачала дослідження достовірності документа, друга, в 
рамках юридичної діяльності, повинна була засвідчити законну силу 
норми, «оскільки тільки ті норми володіють обов’язкової силою, які 
виходять від уповноваженої до їх видання влади... і завдання полягає 
в тому, щоб, звернувшись до основних конституційних законів, 
розглянути, чи складена ця норма згідно з ними, чи ні... коли вища 
стадія закінчена, автентичність і юридична обов’язковість норми до- 
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ведена, тоді настає черга нижчої стадії, на якій перевіряється 
правильність тексту у всіх його частинах» [2, с. 4-5]. 

Хотілося б наголосити, що Є. В. Васьковський звертає особливу 
увагу і на співвідношення реального та словесного сенсу норм права. 
Немає сумніву, що необхідність у багатосторінкових коментарях до 
норм Цивільного кодексу України багато в чому зумовлена тим, що 
реальний сенс тієї чи іншої норми цивільного права буває набагато 
вужчим словесного, або навпаки. На наш погляд, однією з проблем 
розвитку сучасної вітчизняної герменевтики є поступове природне 
зменшення кількості професіоналів, що не тільки володіють здатністю 
розглядати поставлене перед ними завдання в історико-правовому 
плані, але і запропонувати подальший алгоритм його розвитку. Б. 
Чичерін у праці «Філософія права» неодноразово підкреслював, що «не 
суспільство, а особи думають, відчувають і прагнуть; тому від них все 
виходить і до них всі повертаються» [3, с. 21]. 

Про це говорив і Є. В. Васьковський, розуміючи, що професіоналізм 
людини, яка береться за тлумачення будь-якого юридичного тексту, є 
запорукою можливості точного розуміння змісту правових установлень. 
І хоча вибір Є. В. Васьковським теми докторської дисертації для 
багатьох цивілістів був незрозумілим, своєю роботою він зробив 
головне: показав, що юридичне тлумачення — особливий вид 
пізнання, що дає можливість для практичної реалізації права. 
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