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ПРИНЦИПИ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ
Орел В. А., старший викладач кафедри правознавства
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Для сучасного суспільства теорія аргументації стала інструментом
пошуку оптимальних рішень різноманітних задач, що виникають в ході
соціальних процесів і при виникненні конфліктів всередині суспільства. З цієї
причини аргументація затребувана юриспруденцією.
Досліджуючи дану тему, зіштовхуємося з тотожними, на перший погляд,
поняттями «принципи», «правила», «прийоми», «способи» юридичної аргументації. Ми зупинимося на тих вихідних ідеях / положеннях / засадах, які, на
нашу думку, вкладаються в поняття «принципи юридичної аргументації».
Р. Дворкін описує принцип як стандарт, якого слід дотримуватись, не
тому, що він покращить економічний, політичний чи соціальний статусабо
забезпечить виконання бажаного, а тому, що це вимога справедливості, інший
вимір моралі.
Принципи юридичної аргументації є міждисциплінарними, їх неможливо
визначити однозначно. Теорія аргументації підпорядковується правилам формальної логіки, однак юридична аргументація тісно повʼязана саме з
принципами права.
Принципи права, як зазначає М. Байтін, це вихідні, визначальні ідеї, положення, установки, які становлять моральну й організаційну основу виникнення,
розвитку і функціонування права.
До основних принципів юридичної аргументації можна віднести, з одного
боку, такі принципи права: законності, свободи, змагальності, справедливості,
добросовісності, прийнятності і допустимості, пропорційності тощо.
Принцип законності є одним із основоположних принципів, важливих для
процесу юридичної аргументації, означає панування закону в усіх суспільних
відносинах. У романо-германській правовій системі нормативно-правовий акт є
основним джерелом права, адже містить повне і точне закріплення юридичних
норм, тому в юридичній аргументації він вважається одним із найсильніших
аргументів. К. Каргін зазначає, що «доводи без посилань на правові норми і їх
джерела, кваліфікація фактів без вказівки на те, які права та обов'язки, передбачені нормами права, вони породжують, змінюють або припиняють,
отримують заслужені докори в неюридичному характері аргументації» [1].
Принцип свободи в юридичній аргументації включає в себе автономію
вибору аргументів, плюралізм міркувань, принцип поваги до опонента,
непорушність прав людини.
Принципзмагальності означає, що кожна сторона повинна отримати можливість ознайомитися з усіма аргументами доказами та зауваженнями,
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наданими іншою стороною, відповісти на них (Рішення ЄСПЛ у справі «RuizMateos проти Іспанії від 23.06.1993 р.). «Засади змагальності, що досягають свого апогею у кульмінаційній стадії судового процесу – судових дебатах, дають
найоптимальніші можливості для демонструванняїї учасниками найефекивніших прийомів і засобів з великого арсеналу юридичної аргументації» [2, с. 301].
Вищезгаданий принцип змагальності тісно взаємодіє з принципом
рівності, адже без нього змагальність як принцип не існує.
Принцип справедливості служить «в імʼя Феміди», важливо, щоб
початкова теза, процес підбору аргументів, безпосередньо аргументації та її
результат були справедливими.
Принципдобросовісності передбачає необхідність сумлінної і чесної
поведінкисуб’єктів юридичної аргументації.
Принцип прийнятності і допустимості вказує на те, що докази на користь
аргументів мають відповідати вимогам закону і моралі.
Принцип пропорційності дотримується за рахунок дотримання точної
структури аргументації.
З іншого боку, значна частина дослідників вихідних ідейюридичної
аргументації звертає увагу виключно на принципи демонстрації (подання)
аргументів. Так, професор К. Лумер, виділяє такі практично значимі принципи
подання юридичної аргументації: ясність і однозначність; послідовність і
логічність; достовірність та іманентність; плюралізм і максимальна простота.
Отже, принципи юридичної аргументації – це вихідні положення, ідеї,
засади, які визначають сутність процесу аргументування в юриспруденції і
покликані зробити його дієвим.
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